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1 PATRIOTYZM polski: jaki jest? Jaki winien być / Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. - 

Warszawa : „Rytm”, 2002

syg.:

wyp.242942

Książka  jest  pokłosiem sympozjum zorganizowanego  przez  Światowy Związek  Żołnierzy  Armii 

Krajowej, które odbyło się w Centralnej Bibliotece Wojskowej w 1999 r. W spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele  oświaty,  pracownicy  naukowi  wyższych  uczelni,  duchowni,  dziennikarze, 

instruktorzy organizacji  harcerskich  i  kombatanckich.  Uczestnicy konferencji  starali  się  określić 

kondycję polskiego patriotyzmu, jego miejsce w świadomości współczesnej generacji Polaków na 

tle głębokich przemian kulturowo-cywilizacyjnych.

spis 

treści 1

2 PAUL, Allen 

Katyń: stalinowska masakra i tryumf prawdy / Allan Paul. - Wyd. uzup. - Warszawa : Rada Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa, 2007

sygn.:

wyp.250292, wyp.250293
spis 

treści

1, 2

3 ŚLASKI, Jerzy

Żołnierze wyklęci / Jerzy Ślaski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Rytm”, 2005

sygn.:

wyp.249367

Książka  prezentuje  mało  znane  dzieje  zgrupowania  Armii  Krajowej  „Orlik”.  Autor  przypomina 

wojenne lata oddziału, przede wszystkim jednak przedstawia powojenne losy żołnierzy – ich walkę 

przeciw sowietyzacji, jak również represje, prześladowania jakim byli poddawani w okresie Polski 

Ludowej.

spis 

treści 1

4 ATLAS polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956 / zespół red. Rafał Wnuk i in. - 

Warszawa ; Lublin : Instytut Pamięci Narodowej, 2007
sygn.:
wyp.251079, cz.251080

5 CZERWIEC '76: krok ku wolności / oprac. Sławomir Stępień. - Warszawa : Instytut Pamięci 

Narodowej, 2003

Zawiera: Materiały dla nauczyciela, Materiały dla ucznia i 50 kart luzem. Na kartach dokumenty i 

zdjęcia.
sygn.:
wyp.251083, cz.251084

6 STAN wojenny / oprac. Bogusław Kopka i in. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2002

Zawiera: Materiały dla nauczyciela, Materiały dla ucznia i 69 kart luzem. Na kartach dokumenty i 

zdjęcia.
s ygn.:
wyp.251089, cz.251090
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7 BIULETYN Instytutu Pamięci Narodowej / red. nacz. Jan M. Ruman. - Nr 3/2008 (86). - Warszawa, 

IPN, 2008

[Temat: Marzec '68]

Dostępny w Czytelni

8 BIULETYN Instytutu Pamięci Narodowej / red. nacz. Jan M. Ruman. - Nr 10-11/2007 (81-82). - 

Warszawa : IPN, 2007

[Temat: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie]

Dostępny w Czytelni

spis 

treści 1

http://www.pbw.edu.pl/images/stories/Edukacja8patrityczna/biuletyn10spis.jpg
http://www.pbw.edu.pl/images/stories/Edukacja8patrityczna/biuletyn3d.jpg
http://www.pbw.edu.pl/images/stories/Edukacja8patrityczna/biuletyn10d.jpg

	Edukacja patriotyczna
	wybór publikacji za lata 2002-2008


