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„Ściśle tajna egzekucja 7/8 lipca 1942 r.”
Nowa broszura edukacyjna IPN w Poznaniu

7 lipca br. mija kolejna rocznica zamordowania hr. Adolfa Bnińskiego i osiemnastu
wybitnych konspiratorów tworzących kierownictwo Głównej Delegatury Rządu RP dla Ziem
Wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej. Aby przypomnieć ten mało znany i nieco zapomniany
epizod z historii Wielkopolski, poznański IPN wydał broszurę edukacyjną autorstwa
Aleksandry Pietrowicz pt. „Ściśle tajna egzekucja 7/8 lipca 1942 roku”. Broszura jest
wydana w ramach edukacyjnej serii wydawniczej „Wielkopolska w XX wieku”.
Wydawnictwo przybliża także postać Adolfa Bnińskiego, wybitnego ziemianina, działacza
politycznego i społecznego, starostę średzkiego, wojewodę poznańskiego i senatora II RP.

Zeszyty edukacyjne wydawane w ramach serii wydawniczej „Wielkopolska w XX wieku”,
przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w
Poznaniu, przypominają wydarzenia historyczne i sylwetki osób, które odegrały ważną rolę
w historii regionu. Do współpracy przy wydawnictwie zaprosiliśmy historyków –
specjalistów z danej dziedziny – aby w przystępny sposób opowiedzieli o przeszłości
Poznania i Wielkopolski w latach 1918–1989. W kolejnych zeszytach serii edukacyjnej
„Wielkopolska w XX wieku” będziemy przypominać osoby szczególnie zaangażowane w
tworzenie II Rzeczpospolitej, działalność Polskiego Państwa Podziemnego lat 1939–1945
oraz sprzeciwiające się komunistycznemu systemowi władzy – Żołnierzy Wyklętych,
uczestników Poznańskiego Czerwca 1956 roku oraz opozycji demokratycznej lat
1976–1989. Jako pierwsza została opisana Akcja Bollwerk – najgłośniejsza akcja
sabotażowo-dywersyjna w okupowanej Wielkopolsce.

Pragniemy, by zeszyty edukacyjne przybliżyły czytelnikom zapomnianych często
bohaterów, pozwoliły poznać ich intencje, motywy działania oraz konsekwencje, jakie
ponieśli na skutek zaangażowania w działalność niepodległościową i opozycyjną. Zeszyty
edukacyjne powinny w istotny sposób uzupełnić wiedzę historyczną zawartą w
podręcznikach historii, a zwłaszcza wiedzę o najnowszej historii regionu.

Drugi zeszyt z serii, autorstwa Aleksandry Pietrowicz, „Ściśle tajna egzekucja 7/8 lipca
1942 r.”, do pobrania w wersji elektronicznej.
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