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O Wydawnictwie IPN

Tradycja książki historycznej sięga starożytności. Chęć poznania przeszłości 
własnej wspólnoty i zrozumienia mechanizmu dziejów towarzyszy człowiekowi 
od wieków. Powołany na mocy ustawy sejmowej w 1998 r. Instytut Pamięci Naro-
dowej to nie tylko największe polskie archiwum i placówka edukacyjno-naukowa 
zajmująca się badaniami historii Polski i upowszechnianiem wiedzy na ten temat, 
lecz także lider na rynku książek historycznych. Publikacje przygotowywane przez 
Wydawnictwo IPN obejmują porozbiorową i najnowszą historię Polski, w tym dzieje 
polskiej emigracji oraz historię polskiego dziedzictwa kulturowego na Wschodzie. 
Wyjątkowość oferty wydawniczej IPN polega na tym, że podstawowym celem In-
stytutu jest nie tylko to, by zainteresować Czytelnika historią, ale przede wszyst-
kim to, by przedstawić mu wielowymiarowość i złożoność procesów historycznych. 
W czasie dziewiętnastu lat istnienia Instytut wydał ponad 2500 książek.

Publikacje IPN ukazują się w ramach znanych serii wydawniczych wyodręb-
nionych pod względem formy przekazu, m.in.: „Monografie”, „Studia i materia-
ły”, „Słowniki”, „Dokumenty”, „Relacje i Wspomnienia”, „Albumy”. Ponadto wyda-
wane są publikacje w ramach centralnych i oddziałowych projektów badawczych. 

Poza seriami ukazują się – doceniane nie tylko przez najmłodszych – gry plan-
szowe i komiksy oraz varia: informatory, katalogi wystaw, wydawnictwa multime-
dialne i okolicznościowe. 

IPN wydaje także periodyki naukowe, punktowane według wykazu czasopism 
naukowych publikowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 
„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, „Pamięć i Sprawiedliwość” i „Prze-
gląd  Archiwalny IPN”, oraz periodyki popularnonaukowe: „Biuletyn IPN” i „Cza-
syPismo. O historii Górnego Śląska”. Ponadto publikacje są udostępniane w bez-
płatnych wersjach elektronicznych, w formatach pdf/epub/mobi.

Zdecydowana większość wydawnictw została napisana lub opracowana przez 
historyków zatrudnionych w IPN, ale Instytut wydaje również prace badaczy ze-
wnętrznych. Publikowane są również prace laureatów konkursów, np. na „Najlep-
szy Debiut Historyczny Roku” w konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego.
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Instytut Pamięci Narodowej współpracuje wydawniczo m.in. z Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych, Archiwum Akt Nowych, Wojskowym Biurem Historycz-
nym, Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Uniwersyte-
tem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II, 
Oficyną Wydawniczą Volumen, Węgierskim Instytutem Kultury.

Wydawnictwo IPN regularnie uczestniczy w największych imprezach książko-
wych w Polsce: Targach Książki Katolickiej, Warszawskich Targach Książki, Tar-
gach Książki Historycznej, Wrocławskich Targach Dobrej Książki, Międzynaro-
dowych Targach Książki w Krakowie, Gdańskich Targach Książki.

Publikacje IPN są doceniane nie tylko przez czytelników, lecz przede wszyst-
kim przez ekspertów, i otrzymują prestiżowe nagrody, m.in. Nagrodę KLIO, Na-
grodę Książka Historyczna Roku, Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich 
Feniks, Nagrodę Historyczną „Polityki”.

Wydawnictwa są dostępne także w sprzedaży wysyłkowej. Nie wychodząc 
z domu, zamówią Państwo interesujące Was albumy, wspomnienia, monografie 
czy inne książki historyczne. 

Mamy nadzieję, że oferta wydawnicza IPN okaże się dla Państwa interesująca 
i inspirująca. Wszak historia magistra vitae est.

* * *

Od początku istnienia Instytutu Pamięci Narodowej jednym z najważniejszych 
pól badawczych był dla funkcjonujących w jego strukturach historyków okres 
II wojny światowej. Dorobek naukowy na tym polu obejmuje monografie, wydaw-
nictwa źródłowe, edycje pamiętnikarskie, wreszcie pozycje o charakterze popular-
nym. Ogrom dokonań przełożył się na potrzebę przygotowania odrębnego kata-
logu, zbierającego w jednym miejscu wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej 
poświęcone drugowojennej problematyce. Katalog podzielony został przy tym na 
dwa podstawowe działy: pierwszy, obejmujący prace dotyczące bezpośrednio okre-
su 1939–1945, oraz drugi, w którym znalazły się pozycje związane tematycznie 
m.in. z II wojną światową. Wszystkie one tworzą jednak zamkniętą, zwartą całość.

Zespół Wydawnictwa IPN
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NowościNowości

Maciej Korkuć

Walcząca Rzeczpospolita  
1939–1945

Autor przedstawia w popularnej  
formie złożone dzieje Polski w latach 
1939–1945. Koncentruje się m.in. na 
takich zagadnieniach, jak sprawa 
polska na arenie międzynarodowej, 
losy polskiego społeczeństwa pod 
okupacją niemiecką i sowiecką, 
terror obu okupantów czy rola 
Polskiego Państwa Podziemnego.

Publikacja przygotowana w ośmiu 
wersjach językowych.

Walcząca 
Rzeczpospolita

MACIEJ KORKUĆ

1939–1945

MACIEJ KORKUĆ    W
alcząca R

zeczpospolita  1939–1945

cena 8 zł (w tym 5% VAT) 
NR 9 (166) ■ wrzesień 2019 Film DVD: Na skrzydłach nadziei BIULETYN IPN

NR 9 (166) w
rzesień 2019

numer indeksu 374431
nakład 15 000 egz.

Dodatek specjalny: Zmowa 1939. Pakt Stalin–Hitler 

AGRESJA  
SĄSIADÓW1939 

Biuletyn 9/2019
W numerze m.in.: Arkadiusz 
Wingert, Czy Polska w 1939 roku 

miała plan wojny z Niemcami?, 
Bogusław Tracz, Prowokacja gliwicka, 
Waldemar Grabowski, Royal Air Force 

we wrześniu ’39 roku.
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Anna Zechenter

Zmowa 1939. Pakt Stalin–Hitler
Kraków 2019, s. 112

Publikacja jest bezpłatnym dodatkiem 

do „Biuletynu IPN” 2019, nr 9

www.krakow.ipn.gov.pl
www.facebook.com/IPNKrakow/

ISBN 978-83-949018-7-5

Zmowa
1939

Andrzej Wesołowski, Kamil Stepan 

To proste – będziemy się bić!  
Polskie przygotowania obronne  
marzec–sierpień 1939
Album poświęcony polskim przy-
gotowaniom obronnym w okresie od 
zaostrzenia kryzysu w stosunkach 
polsko-niemieckich do wybuchu 
wojny.

Album, nawiązujący do 
wcześniejszych publikacji 
autorów, poświęcony jest polskim 
przygotowaniom obronnym 
w okresie od zaostrzenia kryzysu 
w stosunkach polsko-niemieckich 
do wybuchu wojny. Choć 

prezentowane wydarzenia znane są w ogólnym zarysie wszystkim, 
autorzy spoglądają na nie z całkiem nowej perspektywy, oddając 
głos ponad 1300 oryginalnym dokumentom, zdjęciom, mapom, 
schematom i artefaktom, zachowanym w zasobach Wojskowego 
Biura Historycznego – Centralnego Archiwum Wojskowego, 
Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Archiwum Akt 
Nowych, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce i Muzeum Wojska 
Polskiego, a także w innych placówkach archiwalnych i bibliotekach 
oraz w zbiorach prywatnych. Autorzy nie ograniczają perspektywy 
do przygotowań samego wojska, lecz pokazują też słabiej znane 
przygotowania w sferze pozamilitarnej, a także reakcje społeczeństwa 
na narastające zagrożenie wojenne.

To proste  
– BĘDZIEMY 
SIĘ BIĆ

 im
. gen. broni K azi m ierza Sosnkow

sk
ie

go

W
O

JS
KOWE BIURO HISTORYCZN

E

Polskie przygotowania obronne 
(marzec–sierpień 1939)

K a m i l  S T E P A N 
A n d r z e j  W E S O Ł O W S K I

ISBN 978-83-8098-697-8

Cena 59 zł  
(w tym 5% VAT)

Sonderfahndungsbuch Polen  
(Specjalna Księga Gończa  
dla Polski)
reprint, opracowanie Grzegorz Bębnik

Publikacja stanowi reprint oryginal-
nej niemieckiej listy proskrypcyjnej 
z początku 1940 r., zawierającej 
nazwiska osób wyznaczonych do 
natychmiastowego aresztowania, 
przebywających na terenach Polski.

Niemiecka lista proskrypcyjna z początku 1940 r., zawierająca 
nazwiska osób przeznaczonych do natychmiastowego 
aresztowania, opracowana przez Główny Urząd Policji 

Kryminalnej Rzeszy w Berlinie we współpracy z działającymi 
na ziemiach polskich od września 1939 r. grupami operacyjnymi 

(Einsatzgruppen) policji bezpieczeństwa i SD.

Cena 30 zł

www.ipn.gov.pl
www.ipn.poczytaj.pl

Zapraszamy:

ISBN 978-83-8098-681-7

9 7 8 8 3 8 0 9 8 6 8 1 7

(Specjalna Księga Gończa dla Polski)
Reprint
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Tomasz Stempowski, Konrad W. Ślusarski

Zbiór fotografii Głównej Komisji 
Badania Zbrodni przeciwko  
Narodowi Polskiemu –  
Instytutu Pamięci Narodowej

Książka zawiera omówienie serii 
i podserii albumów oraz pojedyn-
czych fotografii wykonanych przede 
wszystkim przez żołnierzy Wehr-
machtu i funkcjonariuszy SS, a do-
kumentujących ogrom zbrodni po-
pełnionych przez wojska niemieckie 
w Polsce.

Wacław Lipiński

Dziennik. Wrześnio wa obrona  
Warszawy 1939 r. (audiobook,  
czyta Mariusz Bonaszewski)

Wacław Lipiński, żołnierz Legionów 
Polskich, oficer Wojska Polskiego. Pod-
czas obrony Warszawy we wrześniu 
1939 r. prowadził dziennik, w którym 
znalazło się wiele zapisów dotyczą-
cych życia codziennego oblężonej stoli-
cy, a także ciekawe z punktu widzenia 
źródłowego opisy przebiegu odpraw 
i narad Dowództwa Obrony Warsza-
wy oraz posiedzeń z przedstawicielami 
Komitetu Obywatelskiego. Dziennik 
zrealizowano w nowej, ciekawej for-
mule muzycznej, z wykorzystaniem ar-
chiwalnych nagrań Polskiego Radia.

czyta:
mariusz bonaszewski

23 września 1939 r. – Wacław Lipiński

„

 ”

Dziś mam pierwszy wieczór wolny, gdyż elektrownia 
trzaśnięta granatem, od 4 po południu nie ma prądu, radio 
więc milczy. Leżę na łóżku, granaty gwiżdżą za oknem, biją 
co chwila gdzieś obok, ja dyktuję Brzozowskiemu dziennik, 
rekonstruując pierwsze dni wojenne. Pracujemy już tak 
wieczorami nad tą rekonstrukcją od kilku dni i wkrótce będę 
miał zanotowany dziennik za cały czas. Niestety zrekonstruują 
się tylko fakty. Nie sposób oddać procesów myślenia, 
wywoływanych sytuacją, nie sposób, by odżyły wszystkie 
wrażenia, zmieniające się co chwila, co dnia i co godzinę.

ISBN książki: 978-83-8098-711-1

ISBN audiobook: 978-83-8098-712-8

PAMIĘTNKI
DO SŁUCHANIA



8 | Nowości •  

Tomasz Głowiński, Rafał Igielski,  

Mieczysław Lebel 

Bitewnym szlakiem Września 1939 
roku. Polskie bitwy i boje w obronie 
Rzeczypospolitej

Książka nie aspiruje do bycia mono-
grafią kampanii wrześniowej 1939 r. 
Jest subiektywnym wyborem auto-
rów, którzy starali się przedstawić 
działania zbrojne wielkich jednostek 
wojskowych i walki, jakie prowadziły 
poszczególne pododdziały Wojska 
Polskiego z wrogim najeźdźcą.

Tomasz  Głowiński,  Rafał  Igielski,  Mieczysław  Lebel

Bitewnym szlakiem 
wrzeSnia 1939 roku
 Polskie bitwy i boje w  obronie Rzeczypospolitej

Robert Szczerkowski

Udział 163. rezerwowego pułku 
piechoty w wojnie obronnej Polski 
1939 roku

Publikacja poświęcona pułkowi re-
zerwowemu zmobilizowanemu 
przez KOP i funkcjonującemu zale-
dwie przez piętnaście dni w kampa-
nii polskiej 1939 r.

UDZIAŁ 163. REZERW
OW

EGO PUŁKU PIECHOTY W
 KAM

PANII POLSKIEJ 1939 ROKU
Robert Szczerkowski

ISBN 978-83-8098-690-9

USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu.
Funkcje badawcze i edukacyjne Instytutu Pamięci
Art. 53. Instytut Pamięci:
1)  informuje społeczeństwo o strukturach i metodach działania 

instytucji, w ramach których zostały popełnione zbrodnie 
przeciwko Narodowi Polskiemu, oraz informuje o strukturach, 
obsadzie personalnej i sposobach działania organów 
bezpieczeństwa państwa;

2)  prowadzi badania naukowe nad porozbiorową i najnowszą 
historią Polski, w tym historią polskiej emigracji oraz historią 
polskiego dziedzictwa kulturowego na Wschodzie, a także 
udostępnia zgromadzone dokumenty innym placówkom 
naukowym i osobom w celu prowadzenia takich badań, 
z zachowaniem warunków określonych w ustawie;

3)  udziela informacji na temat zgromadzonych dokumentów 
oraz  publikuje wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe, 
w tym inwentarze archiwalne;

4)  upowszechnia w kraju i za granicą wyniki swojej pracy oraz 
badań innych instytucji, organizacji i osób nad problematyką 
stanowiącą przedmiot jego działania;

5)  prowadzi działalność edukacyjną, wystawienniczą i wydawniczą 
w kraju i za granicą, w tym w zakresie porozbiorowej 
i najnowszej historii Polski;

6)  formułuje wnioski dotyczące edukacji historycznej;
7)  informuje społeczeństwo o odnalezionych miejscach spoczynku 

i o tożsamości osób poległych w walkach o niepodległość 
i zjednoczenie Państwa Polskiego, a zwłaszcza tych, które straciły 
życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub 
wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie 
od dnia 8  listopada 1917 r. do dnia 31  lipca 1990 r., a także 
o ich działalności niepodległościowej i okolicznościach śmierci.

Cena 20 PLN

Robert 
Szczerkowski

UDZIAŁ 163. 
REZERWOWEGO PUŁKU 
PIECHOTY W KAMPANII 
POLSKIEJ 1939 ROKU

Jacek Romanek

Kolaboracja z Sowietami na terenie 
Lubelszczyzny we wrześniu  
i październiku 1939 r.

Książka dotyczy skali i skutków kola-
boracji z Sowietami po zajęciu przez 
Armię Czerwoną we wrześniu i paź-
dzierniku 1939 r. wschodnich obsza-
rów woj. lubelskiego.
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Rok 1939 w dzienniku  
Hansa Franka
redakcja naukowa Paweł Kosiński

Zapisy Hansa Franka z ostatnich 
miesięcy 1939 r. Większość prezento-
wanych źródeł jest udostępniona  
polskim czytelnikom po raz pierw-
szy. Tom stanowi zapowiedź wydania 
całości dziennika Hansa Franka.

IPN

Zapraszamy:  
www.ipn.gov.pl
www.ipn.poczytaj.pl

Cena: 

Rok 1939 

R
ok 193

9 w dzienniku H
ansa F

ranka 

Hansa Franka
w dzienniku
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Polska pod okupacją 1939–1945, 
t. 3
redakcja naukowa Marcin Przegiętka

Kolejny tom prezentujący najważ-
niejsze zagadnienia związane z oku-
pacją ziem polskich podczas II wojny 
światowej.

Franciszek Grabowski

Generał brygady pilot Stanisław 

Skalski

Album przedstawiający biografię wy-
bitnego polskiego pilota. Praca opar-
ta na bogatej dokumentacji źródło-
wej, z częścią tekstów publikowanych 
po raz pierwszy.
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Armia Krajowa w dokumentach 
1939–1945, t. 2 (cz. 1 i 2)
redakcja naukowa  

Waldemar Grabowski

Nowe wydanie Armii Krajowej w doku-

mentach 1939–1945 zawiera oprócz zna-
nych już dokumentów te dotychczas 
niepublikowane.

RAJOWA
W DOKUMENTACH

1939 –1945

W
O

JS
KOWE BIURO HISTORYCZN

E

 im
. gen. broni Kazimierza Sosnkow

sk
ie

go

CZERWIEC 1941 – KWIECIEŃ 1943

Tom II        część 2

Tom II
część 2

W
 D

O
K

U
M

EN
TA

C
H

 1939 –1945

Zapraszamy:  
www.ipn.gov.pl
www.ipn.poczytaj.pl
www.studium.org.uk

ISBN 978-83-8098-659-6

9 788380 986596

Nowe wydanie Armii Krajowej w dokumentach 1939– 
–1945, fundamentalnego dzieła, którego redaktorami 

byli żołnierze Armii Krajowej, zawiera, oprócz znanych już 
dokumentów, również te dotychczas niepublikowane.

Mamy nadzieję, że podobnie jak pierwsze wydanie, tak-
że obecna edycja będzie służyła przez długie lata zarówno 
historykom, jak i wszystkim miłośnikom historii Polski, 
a zwłaszcza dziejów Polskiego Państwa Podziemnego.

Opublikowane w tomie II dokumenty przedstawia-
ją w miarę pełny obraz organizacji i działalności Związku 
Walki Zbrojnej/Armii Krajowej w latach 1941–1943, do ze-
rwania stosunków dyplomatycznych przez władze Związku 
Sowieckiego z rządem Rzeczpospolitej.

Kolejne tomy będą ukazywały się sukcesywnie, jako 
wspólne przedsięwzięcie Studium Polski Podziemnej 
w  Londynie, Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie 
oraz Wojskowego Biura Historycznego.

ISBN 978-83-8098-661-9 

AK w dokumentach tom 2_cz2_DRUK.indd   Wszystkie strony 17.07.2019   14:22:03

ISBN 978-83-8098-659-6

9 788380 986596

Zapraszamy:  
www.ipn.gov.pl
www.ipn.poczytaj.pl
www.studium.org.uk

Nowe wydanie Armii Krajowej w dokumentach 1939– 
–1945, fundamentalnego dzieła, którego redaktorami 

byli żołnierze Armii Krajowej, zawiera, oprócz znanych już 
dokumentów, również te dotychczas niepublikowane.

Mamy nadzieję, że podobnie jak pierwsze wydanie, tak-
że obecna edycja będzie służyła przez długie lata zarówno 
historykom, jak i wszystkim miłośnikom historii Polski, 
a zwłaszcza dziejów Polskiego Państwa Podziemnego.

Opublikowane w tomie II dokumenty przedstawia-
ją w miarę pełny obraz organizacji i działalności Związku 
Walki Zbrojnej/Armii Krajowej w latach 1941–1943, do ze-
rwania stosunków dyplomatycznych przez władze Związku 
Sowieckiego z rządem Rzeczpospolitej.

Kolejne tomy będą ukazywały się sukcesywnie, jako 
wspólne przedsięwzięcie Studium Polski Podziemnej 
w  Londynie, Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie 
oraz Wojskowego Biura Historycznego.

ISBN 978-83-8098-660-2 

Tom II
część 1

W
 D

O
K

U
M

EN
TA

C
H

 1939 –1945

RAJOWA
W DOKUMENTACH

1939 –1945
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Moja służba Niepodległej.  
Wspomnienia pułkownika  
dyplomowanego Józefa Szostaka 
„Filipa” (1897–1984)
opracowanie naukowe i przedmowa  

Daniel Koreś, Wrocław 2019, s. 660

Wspomnienia wybitnego oficera 
Wojska Polskiego płk. dypl. Józefa 
Szostaka – „beliniaka”, rasowego ka-
walerzysty, szwoleżera Józefa Piłsud-
skiego, ulubieńca generała Bolesława 
Wieniawy-Długoszowskiego. 

Jerzy Kirszak

Generał Roman Szymański. Żoł-
nierz Pierwszej Kompanii Kadrowej, 
zdobywca Monte Cassino
Warszawa 2019, s. 536 + 264 s. wkł. zdj.

Biografia generała brygady Romana 
Władysława Szymańskiego (1895–
1974) jednego z najwybitniejszych 
polskich żołnierzy i dowódców XX w.

Relacje o pomocy udzielanej  
Żydom przez Polaków w latach 
1939–1945, t. 1: Dystrykt warszawski 
Generalnego Gubernatorstwa
wybór i opracowanie Sebastian Piątkowski, 

Lublin–Warszawa 2018, s. 534

Wydawnictwo zawiera edycję 194  
relacji, dotyczących pomocy udziela-
nej Żydom przez Polaków na terenie 
dystryktu warszawskiego Generalnego 
Gubernatorstwa w latach 1939–1945. 
Autorami świadectw są zarówno Pola-
cy, jak i ocaleni z Holocaustu Żydzi. 
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Dagmara Grajczak

Działalność Konsulatu Generalnego 
Rzeczypospolitej Polskiej  
w Londynie w latach 1939–1945
s. 248

Studium z dziejów Konsulatu Ge-
neralnego RP w Londynie. W publi-
kacji jest przedstawiona działalność 
wszystkich pionów jednej z najważ-
niejszych placówek konsularnych 
podczas II wojny światowej.

Sławomir Łukasiewicz 

Jałta. Rzeczy wistość, mit i pamięć

Publikacja poświęcona rzeczywiste-
mu przebiegowi spotkania w Jałcie 
i jego znaczeniu międzynarodowe-
mu, ale trównież swoistemu mitowi 
Jałty i naszej pamięci o tym wyda-
rzeniu.

Z dziejów polskiej emigracji politycz-
nej po 1939 roku. Ludzie, struktury, 
idee
redakcja naukowa Patryk Pleskot, War-

szawa 2019, s. 464

Książka nie oferuje całościowego uję-
cia zagadnień i wątków związanych 
z obszarem migration studies. Można 
ją nazwać kolażem tematów, a nawet 
podejść badawczych. Tom otwierają 
artykuły poświęcone czasom II woj-
ny światowej, a zamykają teksty doty-
czące epoki Solidarności.
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Ignacy Matuszewski

Nie ma wolności bez wielkości
Pisma zebrane,  
t. 1: Nie ma wolności bez  
wielkości 1912–1941, 
t. 2: O Polskę całą, wielką  
i wolną 1942–1946
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Teka edukacyjna: Agresja sowiecka  
na Polskę i okupacja wschodnich  
terenów Rzeczypospolitej  
(1939–1941)
redakcja naukowa  

Magdalena Dzienis-Teodorczuk
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Teka edukacyjna:  
Zbrodnia Pomorska 1939
redakcja naukowa Mirosław Sprenger,  

Tomasz Ceran

AKCJA 1005
W 1944 r. z co najmniej 24 pomorskich miejsc 
kaźni (w tym z trzech największych: Piaśnicy, 
Szpęgawska i Mniszka) w ramach akcji zaciera-
nia śladów Niemcy wydobyli i spalili zwłoki osób 
zabitych w 1939 r. Z tej przyczyny, a także z po-
wodu zniszczenia dokumentacji Selbstschutzu, 
nie udało się zidentyfikować wszystkich za-
mordowanych ani ustalić dokładnej liczby ofiar 
zbrodni pomorskiej.

OBSZAR
przedwojenne województwo pomorskie

CZAS TRWANIA
wrzesień–grudzień 1939 r. 

(„akcja eutanazyjna” do stycznia 1940 r.)

MECHANIZM ZABIJANIA
zbiorowe egzekucje w lasach, żwirowniach i piaskowniach, 

zazwyczaj poprzedzone okrutnym traktowaniem 
zatrzymanych Polaków

OFIARY
 polska ludność cywilna (inteligencja, rolnicy, robotnicy)
 pomorscy Żydzi
 osoby chore psychicznie

SPRAWCY
  niemieckie grupy operacyjne policji i Służby Bezpieczeń-

stwa (Einsatzgruppen IV i V oraz Einsatzkommando 16)
  jednostka szturmowo-wartownicza  

SS-Wachsturmbann „Eimann”
 Selbstschutz Westpreussen

LUDOLF VON ALVENSLEBEN
Dowódca Selbstschutzu Westpreussen, były adiutant szefa SS 
Heinricha Himmlera. Przekonywał, że „honorem dla każdego Po-
laka będzie, by jego ścierwem nawieźć niemiecką ziemię”. Niemiec 
to członek rasy nordyckiej, Polak zaś to słowiański podczłowiek. 
Podobnie jak większość członków Selbstschutzu uniknął odpowie-
dzialności karnej. Zmarł w Argentynie w 1970 r. 

„INNI NIEMCY”
Nie wszyscy miejscowi Niemcy brali udział w ekster-
minacji swoich polskich sąsiadów. W jednostkowych 
przypadkach starali się pomagać Polakom, wydosta-
wać ich z więzień, odmawiali udziału w egzekucji. Cza-
sami więzi lokalne okazywały się silniejsze niż wojenna 
demoralizacja i nazistowska propaganda. 

ALBERT FORSTER
Namiestnik Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Za-
chodnie, który w ciągu 5 lat zamierzał uczynić 
z  polskiego Pomorza niemieckie Prusy. Jako 
pierwszą metodę „odpolszczenia” tych tere-
nów wybrał masową eksterminację polskich elit 
i warstwy przywódczej. Stracony w 1952 r. 

WAS DU FÜR VOLK UND HEIMAT TUST,
IST IMMER RECHT GETAN!

CO CZYNISZ DLA NARODU I OJCZYZNY,
JEST ZAWSZE SŁUSZNE!

Motto z albumu Selbstschutzu Westpreussen 

Albert Forster wygłaszający antypolskie przemówienie, 
Gdańsk, sierpień 1939 r.

Okładka niemieckiej książki 
propagandowej 
Polska – państwo grabieżca 
z 1939 r.

Ekshumacja ofiar w Wysokiej, 1946 r.

Ludolf von Alvensleben, Bydgoszcz, 1939 r.

Okręg Rzeszy
Gdańsk-

-Prusy Zachodnie

Okręg Rzeszy Poznań 
(Kraj Warty)

Generalne
Gubernatorstwo

SKALA ZBRODNI NIEMIECKICH 
W 1939 R. (LICZBA OFIAR CYWILNYCH)

Górny Śląsk

30 tys.

10 tys.

5 tys.

1,5 tys.

1 tys.
Rejencja

ciechanowska

„KORYTARZ POMORSKI” 
Niemcy nie pogodzili się z przyłączeniem Pomorza 
do Polski po I wojnie światowej. II RP traktowali jako 
„państwo sezonowe”. Województwo pomorskie na-
zywali „korytarzem pomorskim” lub „korytarzem 
polskim”, rozdzielającym terytorium III Rzeszy.

SELBSTSCHUTZ WESTPREUSSEN
Organizacja paramilitarna złożona z Niemców etnicznych 
mieszkających przed wojną na Pomorzu, którzy wzięli udział 
w eksterminacji swoich polskich sąsiadów. Po rozwiązaniu 
Selbstschutzu jego członkowie wstąpili do SS lub niemiec-
kiej policji.

infografika_zbrodnia pomorska — kopia1.indd   1 23.08.2019   10:38:25
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Sławomir Zajączkowski, Tomasz Bereźnicki

Wrzesień pułkownika Maczka
konsultacja historyczna Bogusław 

Kleszczyński, Tomasz Bereza, Rzeszów 

2014, s. 64

Komiks wydany w 75. rocznicę 
września 1939 r. Dowodzona przez 
pułkownika Stanisława Maczka 
bryga da stoczyła z Niemcami na te-
renie dzisiejszego województwa pod-
karpackiego dwie bitwy w okolicach 
Rzeszowa i Łańcuta.

Michał Konarski, Hubert Ronek

Przemarsz przez piekło 1944 r.
Warszawa 2019, s. 48  

(seria „Wojenna odyseja Antka Srebrnego 

1939–1946”, z. 10)

Wojennej odysei rodziny Srebrnych  
ciąg dalszy.
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Represje za pomoc Żydom na oku-
powanych ziemiach polskich, t. 1
opracowanie Aleksandra Namysło, Mar-

tyna Grądzka

Zapowiedzi

Polskie Państwo Podziemne 

Głównym zamierzeniem tej eduka-
cyjnej gry historycznej jest przed-
stawienie szerokiego spektrum 
działalności Polskiego Państwa Pod-
ziemnego poprzez wyeksponowanie 
portretów i biografii osób, które były 
czynnie zaangażowane w działal-
ność konspiracyjną w jego ramach. 
Atutem gry są: komiksowa szata gra-
ficzna, broszura zawierająca esej hi-
storyczny poświęcony Polskiemu 
Państwu Podziemnemu oraz biogra-
my bohaterów.
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Witold Żarnowski

Rather die than betray the cause. 
The Gestapo detention centre 
at al. Szucha 25

Tomasz Robaczewski (scenariusz),  

Hubert Ronek (rysunki)

The Wartime Odyssey of Antek 
Srebrny 1939–1944, Part 6
Operation Market Garden 1944
(seria „Wojenna odyseja Antka  

Srebrnego 1939–1944” w języku  

angielskim)

Tomasz Robaczewski (scenariusz),  

Hubert Ronek (rysunki)

The Wartime Odyssey of Antek 
Srebrny 1939–1944, Part 7 
Direction Wilhelmshaven 1945
(seria „Wojenna odyseja Antka  

Srebrnego 1939–1944” w języku angiel-

skim)
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Gorzkie zwycięstwo. Generał  
na „zmywaku”.

Poland in 1944. The Perspective  
of Allies and Enemies.

▪ Mateusz Kubicki

Mord w Lesie Szpęgawskim 
(1939–1940)

▪ Dzieje społeczności żydowskiej  
powiatu gorlickiego podczas  
okupacji niemieckiej 1939–1945
redakcja naukowa Michał Kalisz,  

Elżbieta Rączy

▪ Krzysztof Kaczmarski

Nie tylko Rothesay. Oficerskie obozy 
izolacyjne oraz obóz dyscyplinarny 
dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych 
w Wielkiej Brytanii 1940–1943

▪ Tomasz Bereza

Przesiedleni znad Sanu –  
zamordowani nad Horyniem.  
Przyczynek do losów Polaków

▪ W drodze do władzy.  
Struktury komunistyczne realizują-
ce politykę Rosji Sowiec kiej i ZSRR 
wobec Polski (1917–1945)
redakcja naukowa Elżbieta Kowalczyk, 

Konrad Rokicki

▪ Po jednej i drugiej stronie linii 
Ribbentrop–Mołotow. Okupacja 
niemiecka i sowiecka ziem polskich 
w latach 1939–1941 w porównaniu
redakcja naukowa Sławomir Kalbarczyk, 

Marcin Przegiętka
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▪ Polnische Polizei  
im Generalgouvernement.  
Policja „granatowa”  
w Generalnym Gubernatorstwie 
w latach 1939–1945
opracowanie Tomasz Domański,  

Elżbieta Majcher-Ociesa

▪ Niemieckie obozy koncentracyjne.  

Dachau i Mauthausen

redakcja naukowa Andrzej Gąsiorowski, 

Anna Jagodzińska

▪ Adam Nogaj

Oddział Wywiadowczy Sztabu 
Głównego Ludowego Wojska 
Polskiego 1944–1945. Organizacja 
i działalność. Studium historyczno-
-wojskowe

▪ Maximilian Becker

Sądownictwo niemieckie i jego rola 
w polityce okupacyjnej na terenach 
wschodnich wcielonych do Rzeszy 
1939–1945
redakcja naukowa Marcin Przegiętka

Piotr Kędziora, Damian Markowski

Obrońcom Ojczyzny, t. 1: Poszukiwanie 

i pochówek żołnierzy WP 1939

▪ Selbstschutz na ziemiach polskich 
1939–1940
redakcja naukowa Tomasz Ceran,  

Izabela Mazanowska, Marcin Przegiętka

▪ Księga strat Narodowej Organiza-
cji Bojowej 1939–1945
opracowanie Aleksandra Pietrowicz,  

Rafał Sierchuła

▪ Listy Wiktora Jacewicza SDB  
z Dachau (1941–1945)
redakcja naukowa Rafał Sierchuła,  

Jarosław Wąsowicz, Jacek Bratkowski, 

Krzysztof Kolasa

▪ Wiesław Szpakowicz

Dzienniki cichociemnego 1939–1942
redakcja naukowa Krzysztof Kaczmar-

ski, Krzysztof A. Tochman

▪ Niemiecka dywersja w Polsce 
w 1939 r. w świetle dokumentów 
Abwehry
redakcja naukowa Daniel Koreś,  

Tomasz Głowiński, Patryk Starczewski

▪ Aleksandra Pietrowicz, Adam Pleska-

czyński, Rafał Sierchuła

Wzorcowa prowincja Wartheland

▪ Teka edukacyjna:  
Piekło zesłania. Polacy wywiezieni 
w głąb ZSRS w latach 1939–1952

▪ Sławomir Zajączkowski,  

Krzysztof Wyrzykowski

Starachowice. Końskie 
(seria „W imieniu Polski Walczącej”)

▪ Piotr Kędziora,Damian Markowski 

Obrońcom Ojczyzny,  
t. 1: Poszukiwanie i pochówek  
żołnierzy WP 1939

▪ Relacje o pomocy udzielanej  
Żydom przez Polaków w latach 
1939–1945, t. 2: Dystrykt krakowski 
Generalnego Gubernatorstwa
wybór i opracowanie Sebastian Piąt-

kowski

▪ Migawki z wojennej Warszawy – 
1939, t. 1
redakcja naukowa Robert Spałek

Pierwsza książka w siedmiotomowej 
serii ukazującej różne aspekty życia 
społecznego i politycznego w okupo-
wanej Warszawie. W każdym tomie 
znajdzie się kilkanaście artykułów 
popularnonaukowych. W pierwszym 
tomie poruszone zostaną m.in. ta-
kie tematy jak: „Oficerowie w obro-
nie Warszawy”, „Zamach na Hitle-
ra”, „Prezydent Starzyński”, „Emocje 
i nastroje mieszkańców Warszawy 
w dniach oblężenia we wrześniu 
1939 r.”.

▪ Sebastian Piątkowski

Wrzesień 1939 między Wisłą i Pilicą



22 | Monografie • Publikacje dotyczące wyłącznie II wojny światowej 

Publikacje dotyczące wyłącznie 
II wojny światowej 

Książki poświęcone  historii 
Polski w XX w., opisujące  dzieje 
państwa i narodu  polskiego 
oraz losy obywateli polskich 
w latach 1917–1989.

Monografie

Dawid Golik

Wrzesień 1939 w dolinie Dunajca. 
Bój graniczny i walki nad górnym 
Dunajcem między 1 a 6 września 
1939 roku
Instytut Pamięci Narodowej – Wydawni-

ctwo Attyka, Kraków 2018, s. 486

Monografia poświęcona początkowe-
mu okresowi kampanii wrześniowej, 
od 1 do 6 września 1939 r., na odcin-
ku doliny Dunajca – od przełomu 
pienińskiego po Nowy Sącz. 

Sebastian Piątkowski

Radom w latach wojny i okupacji 
niemieckiej (1939–1945)
Lublin 2018, s. 776

Książka przedstawia, we wszystkich 
możliwych do przebadania aspek-
tach, historię Radomia w latach woj-
ny i okupacji.
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Monika Napora

Gadzinowe narracje. Mechanizmy 
i strategie kreowania propagando-
wego obrazu świata w „Dzienniku 
Radomskim” 1940–1945
Warszawa 2017, s. 295 (seria „Monogra-

fie”, t. 125)

Intencją autorki było poczynienie 
ustaleń dotyczących funkcjonowania 
„Dziennika Radomskiego” jako przy-
kładowego narzędzia machiny propa-
gandowej III Rzeszy. 

Książka nagrodzona w konkursie 

im. Władysława Pobóg-Malinowskiego 

na Najlepszy Debiut Historyczny

Adam Sitarek

„Wire Bound State”. Structure and 
Functions of the Jewish Administra-
tion of the Łódź Ghetto
tłumaczenie na angielski Katarzyna Gu-

cio, Łódź–Warszawa 2017, s. 336

Anglojęzyczna wersja publikacji Oto-

czone drutem państwo. Książka przed-
stawia strukturę i funkcjonowanie 
administracji żydowskiej getta łódz-
kiego.

Tomasz Sylwiusz Ceran

Paterek 1939. Zbrodnia i pamięć / 
Paterek 1939. Crime and memory
Bydgoszcz–Gdańsk–Warszawa 2018, 

s. 224 + 59 s. wkł. zdj.

Polsko-angielska książka będąca 
pierwszą próbą całościowego opisu 
zbrodni niemieckiej w Paterku, sta-
nowiącej istotny fragment zbrodni 
pomorskiej 1939 r. 
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Franciszek Grabowski

Liberator AL 523. Analiza technicz-
na katastrofy gibraltarskiej
Warszawa 2017, s. 120 

Obszerna naukowa analiza historycz-
nej katastrofy lotniczej.

Izabela Mazanowska

Karolewo 1939. Zbrodnie w obozie 
Selbstschutz Westpreussen
Gdańsk–Warszawa 2017, s. 192 + 24 s. 

wkł. zdj.

Pierwsza monografia dotycząca obo-
zu w Karolewie – najmniej znane-
go z głównych miejsc kaźni polskiej 
ludności cywilnej jesienią 1939 r. – 
ukazuje popełnione zbrodnie nie tyl-
ko z perspektywy ofiar, ale również 
sprawców – niemieckich sąsiadów. 

Leszek Molendowski

Zakony męskie diecezji chełmińskiej 
i ich losy w czasie II wojny światowej
Gdańsk–Warszawa 2017, s. 216 + 16 s. wkł. 

zdj. (seria „Publikacje gdańskiego oddzia-

łu IPN”, t. 63)

Książka jako pierwsza w polskiej hi-
storiografii ukazuje historię osiedlania 
się i działalność poszczególnych mę-
skich zgromadzeń zakonnych w die-
cezji chełmińskiej w okresie między-
wojennym. Główna narracja skupia się 
na losach zakonników przebywających 
w placówkach zakonnych w czasie wy-
buchu II wojny światowej.
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Martyna Grądzka-Rejak

Kobieta żydowska w okupowanym 
Krakowie (1939–1945)
Instytut Pamięci Narodowej – Wydaw-

nictwo Wysoki Zamek, Kraków 2016, 

s. 488

Książka jest pierwszą pełną mono-
grafią ukazującą dynamikę losów ko-
biet żydowskich podczas II wojny 
światowej w perspektywie jednego 
miasta, w zmieniających się okolicz-
nościach: od przestrzeni Krakowa 
tuż po wybuchu wojny, poprzez ogra-
niczoną przestrzeń getta, aż po obóz 
w Płaszowie.

Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk

Kobiety w obronie Warszawy. 
Ochotnicza Legia Kobiet (1918–
1922) i Wojskowa Służba Kobiet 
ZWZ-AK (1939–1945)
Warszawa 2016, s. 432 + 16 s. wkł. zdj. 

(seria „Monografie”, t. 116)

Kobiety zapisały wiele pięknych 
kart w historii walk o wolność i nie-
podległość Polski. W pracy zosta-
ły porównane struktury kobiece 
funkcjonujące w WP podczas woj-
ny polsko-sowieckiej oraz w okre-
sie konspiracji i powstania warszaw-
skiego.

Karol Usakiewicz

Grabówka 1941–1944. Masowe 
egzekucje w świetle relacji świadków
Białystok 2016, s. 95 + mapa

W świadomości historycznej miesz-
kańców Białegostoku i jego okolic 
słowo „Grabówka” jest synonimem 
masowych zbrodni, których Niemcy 
dopuścili się tu w latach 1941–1944.
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Paweł Rokicki

Glinciszki i Dubinki. Zbrodnie wo-
jenne na Wileńszczyźnie w połowie 
1944 roku i ich konsekwencje we 
współczesnych relacjach polsko-
-litewskich
Instytut Pamięci Narodowej – Instytut 

Studiów Politycznych PAN, Warszawa 

2015, s. 384 (seria „Monografie, t. 101)

W czerwcu 1944 r. na Wileńszczyź-
nie doszło do wzajemnych zbrodni 
na ludności cywilnej, popełnionych 
przez Litwinów w służbie niemie-
ckiej oraz – w odwecie – przez party-
zantów Armii Krajowej. Kulminacją 
były zbrodnie wojenne w Glincisz-
kach, Dubinkach i okolicy. Zginęło 
ponad 100 osób obu narodowości.

Adam Sitarek

„Otoczone drutem państwo”. Struk-
tura i funkcjonowanie administracji 
żydowskiej getta łódzkiego
Łódź 2015, s. 340 (Biblioteka Oddziału 

Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, 

t. 37)

Autor książki opisuje struktury 
i funkcjonowanie getta łódzkiego – 
najdłużej istniejącej „dzielnicy za-
mkniętej” w okupowanej Polsce. 

Książka otrzymała Nagrodę Historycz-

ną „Polityki” w 2016 r., w kategorii De-

biut.

Mariusz Zajączkowski

Ukraińskie podziemie na Lubel-
szczyźnie w okresie okupacji niemie-
ckiej 1939–1944
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w 

Lublinie – Instytut Studiów Politycznych 

PAN, Lublin–Warszawa 2015, s. 504 

Obraz działalności OUN-B i UPA na 
wschodniej Lubelszczyźnie w latach 
II wojny światowej. 
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Piotr Szopa

W imieniu Rzeczypospolitej. 
Wymiar sprawiedliwości Polskiego 
Państwa Podziemnego na terenie 
Podokręgu AK Rzeszów
Rzeszów 2014, s. 616 

Książka jest monografią podziem-
nego wymiaru sprawiedliwości dzia-
łającego na terenie Podokręgu AK 
Rzeszów. 

Książka otrzymała w 2015 r. nagrodę 

I stopnia w IV edycji konkursu Funda-

cji im. Jadwigi Chylińskiej w kategorii 

monografii dotyczących pierwszej kon-

spiracji

Lucyna Żukowska

Między śmiercią a diabłem. Kościół 
ewangelicki w Gdańsku w okresie 
rządów NSDAP (1933–1945)
Bydgoszcz–Gdańsk 2014, s. 210 + 8 s. 

wkł. zdj.

Publikacja przedstawia w sposób 
kom pleksowy sytuację Kościoła 
ewangelickiego w Wolnym Mieście 
Gdańsku w okresie rządów NSDAP. 
Przedmiotem szczególnej uwagi 
jest analiza oddziaływania dyktatury 
partyjnej na wszystkie formy aktyw-
ności Kościoła.

Michał Kalisz, Elżbieta Rączy

Dzieje społeczności żydowskiej po-
wiatu gorlickiego podczas okupacji 
niemieckiej 1939–1945
Rzeszów 2015, s. 216 

Jest to pierwsza publikacja ukazu jąca 
w sposób syntetyczny problem 
zagłady Żydów i złożone relacje 
polsko- -żydowskie w powiecie gorli-
ckim w latach 1939–1945. 
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Elżbieta Rączy 

Zagłada Żydów w dystrykcie kra-
kowskim w latach 1939–1945
Uniwersytet Rzeszowski – Instytut Pa-

mięci Narodowej, Rzeszów 2014, s. 407 

Książka przedstawia ekstermina-
cję Żydów w dystrykcie krakowskim, 
dokonaną przez niemieckiego oku-
panta.

Magdalena Izabella Sacha

„Gdyście w obóz przybyć już 
 ra czy li…”. Obraz kultury lagrowej 
w świadectwach więźniów Buchen-
waldu 1937–1945
Bydgoszcz–Gdańsk 2014, s. 508 + 8 s. 

wkł. zdj.

Celem książki jest zbadanie obrazu 
kultury lagrowej w świadectwach 
więźniów obozu koncentracyjnego 
Buchenwald w latach 1937–1945. 
Praca powstała na podstawie relacji 
oraz tekstów literackich stworzonych 
przez więźniów.

Mirosław Sikora

Die Waffenschmiede des „Dritten 
Reiches”. Die deutsche Rüstungsin-
dustrie in Oberschlesien während 
des Zweiten Weltkrieges
Essen 2014 (wydanie 2 rozszerzone; 

niemieckojęzyczne wydanie książki 

 Kuźnia broni III Rzeszy. Niemiecki prze-

mysł zbrojeniowy na Górnym Śląsku 

1939–1944/45, Katowice 2007), s. 591.

Wykorzystując bogate niemieckie ma-
teriały archiwalne, autor wyjaśnia mo-
tywy rozwoju poszczególnych gałęzi 
niemieckiego przemysłu zbrojeniowe-
go oraz przyczyny zróżnicowanej dy-
namiki zaangażowania w górnośląską 
gospodarkę niemiec kiego sektora pry-
watnego i państwowego.
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Daria Czarnecka

Sprawa Stanisława Gustawa Jaste-
ra ps. „Hel” w historiografii. Kreacja 
obrazu zdrajcy i obrona
Warszawa 2014, s. 160 + 16 s. wkł. zdj. 

(seria „Monografie”, t. 100)

Kim był młody chłopak, który w wie-
ku 23 lat znikł w dość niejasnych 
okolicznościach? Uciekinier z KL 
Auschwitz, kurier Pileckiego, żoł-
nierz podziemia, syn zamordowa-
nych rodziców, a w końcu konfident? 

Książka nagrodzona w konkursie 

im. Władysława Pobóg-Malinowskiego 

na Najlepszy Debiut Historyczny.

Dawid Golik

Partyzanci „Lamparta”. Historia 
IV batalionu 1. pułku strzelców 
podhalańskich AK
Kraków 2014, 602 s.

Obraz działań IV batalionu 1. pułku 
strzelców podhalańskich rzucony 
na szerokie tło geograficzne i histo-
ryczne Podtatrza. Wspomnienia 
uczestników wojennych zdarzeń roz-
szerzają treść dokumentów i wnoszą 
dodatkowe światło. Treściwej narracji 
towarzyszy ponad 200 unikatowych 
fotografii, w większości publikowa-
nych po raz pierwszy.

ks. Tadeusz Krahel

Archidiecezja wileńska w latach 
II wojny światowej. Studia i szkice
Białystok 2014, s. 320 + wkł. zdj., 5 map

Na publikację autorstwa uznanego 
badacza dziejów Kościoła i ducho-
wieństwa na Kresach Wschodnich 
składa się 16 tekstów poświęconych 
strukturom i duchowieństwu archi-
diecezji wileńskiej.



30 | Monografie • Publikacje dotyczące wyłącznie II wojny światowej 

Ewa Rogalewska

Getto białostockie. Doświadczenie 
Zagłady – świadectwa literatury 
i życia
wydanie 2 uzupełnione i poprawione, 

Białystok 2013, s. 320 (seria wydawnicza 

Oddziału IPN w Białymstoku, t. 5)

Książka jest monografią naukową 
białostockiego getta, ujmującą 
badany temat przez pryzmat czło-
wieka doświadczającego Zagłady 
i świadectw literackich tego do-
świadczenia. Drugie wydanie zostało 
poprawione i uzupełnione m.in. 
reprodukcjami grafik żydowskiego 
malarza Izaaka Celnikiera, który 
przeżył białostockie getto.

Grzegorz Bębnik

Sokoły kapitana Ebbinghausa. Son-
derformation Ebbinghaus w działa-
niach wojennych na Górnym Śląsku 
w 1939 r.
Instytut Pamięci Narodowej Oddział 

w Katowicach – Wydawnictwo Libron, 

Katowice–Kraków 2014, s. 567 

Dzieje niemieckiej organizacji dy-
wersyjnej na Śląsku w 1939 r. Od 
nazwiska swego dowódcy, kapitana 
Ernsta Ebbinghausa, nazywana była 
ona Sonderformation Ebbinghaus 
lub Freikorps Ebbinghaus. 

Tomasz Sylwiusz Ceran

Im Namen des Führers… 
Selbstschutz Westpreussen i zbrod-
nia w Łopatkach w 1939 roku
Bydgoszcz–Gdańsk 2014, s. 188 

Opracowanie poświęcone zbioro-
wym egzekucjom przeprowadzo-
nym przez członków niemieckiego 
Selbstschutzu. 
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Krzysztof Kaczmarski

O Wielką Polskę na wojennym wy-
chodźstwie. Stronnictwo Narodo-
we wobec rządu gen. Władysława 
Sikor skiego (1939–1943)
Rzeszów 2013, s. 400 + 24 s. wkł. zdj.

Tematem książki są dzieje Stronni-
ctwa Narodowego na wychodźstwie 
w latach 1939–1943, tj. w okresie, 
kiedy premierem Rządu Rzeczypo-
spolitej Polskiej był gen. Władysław 
Sikorski. 

Sebastian Piątkowski

Okupacja i propaganda. Dystrykt 
radomski Generalnego Gubernator-
stwa w publicystyce polskojęzycznej 
prasy niemieckiej (1939–1945)
Lublin–Radom 2013, s. 336 

Opracowanie zostało poświęcone 
propagandowemu obrazowi dystryk-
tu radomskiego GG, kreowanemu na 
łamach prasy oficjalnej (gadzinowej).

Polska Partia Robotnicza, Gwardia 
Ludowa/Armia Ludowa na zie-
miach polskich 1942–1944/1945
redakcja naukowa Krzysztof Kaczmar-

ski, Mariusz Krzysztofiński, Rzeszów 

2013, s. 376 

Książka przedstawia dzieje PPR 
w okresie II wojny światowej.
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Tomasz Bereza

Wokół Piskorowic. Przyczynek do 
dziejów konfliktu polsko-ukraińskie-
go na Zasaniu w latach 1939–1945
Rzeszów 2013, s. 384 + 24 s. wkł. zdj.

Autor przedstawia okoliczności re-
lacji polsko-ukraińskich w świetle 
tragedii w Piskorowicach, gdzie za-
mordowanych zostało około stu osób 
narodowości ukraińskiej.

Edward Ćwikowski, Henryk Ćwikowski

Martyrologium Bargłowskie. Sybe-
ryjskie doświadczenia mieszkańców 
Bargłówki i okolic w latach II wojny 
światowej
współpraca Halina Gniedziejko, Biały-

stok 2013, s. 173 + wkł. zdj. (seria wy-

dawnicza Oddziału Instytutu Pamięci 

narodowej w Białymstoku, t. 16)

Autorzy tej książki nie są ani litera-
tami, ani historykami – to zwykli lu-
dzie, których dotknęła jedna z trage-
dii II wojny światowej – deportacja 
na Syberię. W momencie wywóz-
ki (10 lutego 1940 r.) starszy z nich 
miał lat sześć, a młodszy – niecały 
rok.

Anna Hejczyk

Sybiracy pod Kilimandżaro. Tenge-
ru. Polskie osiedle w Afryce Wschod-
niej we wspomnieniach jego miesz-
kańców
Rzeszów–Kraków 2013, s. 184 + 8 s.  

wkł. zdj.

Książka o niezwykłych losach Polaków 
deportowanych w latach 1940–1941 
do Związku Sowieckiego, którzy 
z piekła Syberii i Kazachstanu dotarli 
przez Iran, a także Indie do Afryki. 
Gościnny afrykański ląd stał się dla 
nich przystanią, gdzie znaleźli schro-
nienie na czas wojennej zawieruchy. 
Książka zawiera relacje uczestników 
opisywanych wydarzeń i niepubliko-
wane dotąd zdjęcia.
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Jacek Chrobaczyński

Dramatyczny rok 1943. Postawy 
i zachowania społeczeństwa polskie-
go w rozstrzygającym roku II wojny 
światowej
Rzeszów–Kraków 2012, s. 647 

W książce zaprezentowane zostały 
społeczne postawy, zachowania, na-
stroje i oczekiwania Polaków w kon-
tekście kluczowych wydarzeń mili-
tarnych i politycznych z 1943 r., które 
na długie lata zdeterminowały losy 
narodów oraz państw Europy. 

Marta Cobel-Tokarska

Bezludna wyspa, nora, grób. Wojen-
ne kryjówki Żydów w okupowanej 
Polsce
Warszawa 2012, s. 304 + 24 s. wkł. il. 

(seria „Monografie”, t. 83)

Niewiele wiemy o miejscach, w któ-
rych skazani na śmierć Żydzi próbo-
wali w czasie Zagłady ocalić życie. 
Autorka podejmuje próbę opisu tego 
podziemnego, tajemniczego świa-
ta, gdzie sekretne życie prowadziły, 
wbrew wszelkiemu prawdopodobień-
stwu, tysiące osób.

Martyna Grądzka

Przerwane dzieciństwo. Losy dzieci 
Żydowskiego Domu Sierot przy 
ul. Dietla 64 w Krakowie podczas 
okupacji niemieckiej / A Broken 
Childhood. The Fate of the Chil-
dren from the Jewish Orphanage at 
64 Dietla Street at Cracow during 
the German Occupation
Wydawnictwo Wysoki Zamek – Instytut 

Pamięci Narodowej, Kraków 2012, s. 475 

Wydana w polsko-angielskiej wersji 
książka poświęcona jest wojennym 
losom jednej z krakowskich instytu-
cji społecznych, opiekujących się sie-
rotami żydowskimi.
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Kamil Drzymała

Oddział partyzancki „Żbik” z Ob-
wodu Gorlice AK
Warszawa 2011 (seria „Monografie”, 

t. 67)

Książka jest pierwszą próbą całościo-
wego ujęcia historii OP „Żbik”, dzia-
łającego od końca 1943 r. do stycz-
nia 1945 r. na południu Małopolski, 
w okolicach Gorlic i Grybowa. Był to 
największy oddział, jaki podlegał Ko-
mendzie Obwodu Gorlice AK. 

Książka nagrodzona w 2008 r. w kon-

kursie im. Władysława Pobóg-Mali-

nowskiego na Najlepszy Debiut Histo-

ryczny.

Agnieszka Łuczak

Utracone dekorum. Grabież dóbr 
kultury z majątków ziemiaństwa 
polskiego w Wielkopolsce w czasie 
okupacji niemieckiej w latach 
1939–1945
Warszawa–Poznań 2011, s. 411 + 32 s. 

wkł. il. (seria „Monografie”, t. 72)

Publikacja prezentuje nowe spojrze-
nie na pojęcie grabieży dóbr kultury 
z majątków ziemiaństwa polskiego 
w Wielkopolsce w czasie okupacji 
niemieckiej w latach  
II wojny światowej.

Marcin Majewski

Kresowa Brygada Kawalerii w kam-
panii 1939 roku
Warszawa 2011, s. 255 + 16 s. wkł. zdj. 

(seria „Monografie”, t. 75)

Publikacja omawia działania bojowe 
Kresowej Brygady Kawalerii w kam-
panii 1939 r. od koncentracji wiel-
kiej jednostki nad Wartą w rejonie 
Szadka po odwrót na Górę Kalwarię 
i Warszawę bez łączności z dowódz-
twem armii „Łódź” czy też Grupy 
Operacyjnej gen. Franciszka Dindor-
fa-Ankowicza. 
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Administracja cywilna Polskiego 
Państwa Podziemnego i jej funkcja 
w okresie powstania warszawskiego
redakcja naukowa Jacek Czaputowicz, 

Warszawa 2011, Instytut Pamięci Naro-

dowej – Krajowa Szkoła Administracji 

Publicznej (KSAP), s. 219 + 24 s. wkł. zdj.

W książce zaprezentowano szerokie 
spojrzenie na Polskie Państwo Pod-
ziemne w ujęciu przekrojowym. 

Tomasz Sylwiusz Ceran

„Szmalcówka”. Historia niemieckie-
go obozu w Toruniu (1940–1943) na 
tle ideologii nazistowskiej
Bydgoszcz–Gdańsk 2011, s. 172 

Publikacja jest pierwszą naukową 
próbą kompleksowego opisania 
historii funkcjonującego w latach 
1940–1943 niemieckiego centralnego 
obozu przesiedleńczego w Toruniu 
(UWZ Thorn), który był jednym 
z wielu trybików w hitlerowskim me-
chanizmie zniewalania i mordowa-
nia podbitych narodów.

Tomasz Domański, Andrzej Jankowski

Represje niemieckie na wsi kieleckiej 
1939–1945
Kielce 2011, s. 422 + mapy

Publikacja podejmuje problem nie-
mieckiej okupacji w Polsce, a w kon-
sekwencji zbrodni, jakich dopusz-
czali się przedstawiciele cywilnego 
i policyjno-wojskowego aparatu oku-
pacyjnego. 
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Bogusław Kopka

Das KZ Warschau. Geschichte und 
Nachwirkungen, aus dem Polni-
schen von Jürgen Hensel
Warszawa 2010

Celem pracy jest opis i próba syste-
matyzacji ustaleń w sprawie zbrod-
ni ludobójstwa popełnionej w latach 
1943–1944 w niemieckim obozie 
koncentracyjnym w Warszawie.

Książka została uhonorowana Nagro-

dą KLIO 2007 III stopnia w kategorii 

Varsaviana.

s. Agnieszka Michna

Siostry zakonne – ofiary zbrodni 
nacjonalistów ukraińskich na tere-
nie metropolii lwowskiej obrządku 
łacińskiego w latach 1939–1947
Warszawa 2010, s. 112 (seria: „Mono-

grafie”, t. 61)

Książka przedstawia tragiczne losy 
polskich sióstr zakonnych mieszka-
jących i pracujących na terenie rzym-
skokatolickiej metropolii lwowskiej 
(województwa: wołyńskie, lwow-
skie, stanisławowskie i tarnopolskie) 
w czasie II wojny światowej i tuż po 
niej. 

Mirosław Sikora

Niszczyć by tworzyć. Germanizacja 
Żywiecczyzny przez narodowosocja-
listyczne Niemcy 1939–1944/45
Katowice 2010, s. 719 

Posługując się przykładem powiatu 
żywieckiego, autor omawia szerokie 
spektrum przedsięwzięć podjętych 
przez okupanta celem germanizacji 
ziem etnicznie polskich wcielonych 
do III Rzeszy. 
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Wieluń był pierwszy. Bombardowa-
nia lotnicze miast regionu łódzkiego 
we wrześniu 1939 r.
redakcja naukowa Janusz Wróbel, Łódź 

2009, s. 254 + 16 s. wkł. zdj. 

Publikacja przedstawia stan wiedzy 
na temat tragedii wieluńskiej w szer-
szym kontekście historycznym.

Marcin Chorązki

Ziemianie wobec wojny. Postawy 
właścicieli ziemskich województwa 
krakowskiego w latach 1939–1945
Kraków 2010, s. 330 

Książka jest próbą naukowego opisu 
ostatnich lat ziemiaństwa w Krakow-
skiem. Autor, szeroko przedstawiając 
losy indywidualne, konsekwentnie 
osadza je w kontekście historycznym 
i mentalnym lat okupacji na ziemi 
krakowskiej. 

Anna Grażyna Kister

Pretorianie. Polski Samodzielny Ba-
talion Specjalny i Wojska Wewnętrz-
ne 18 X 1943 – 26 III 1945
Warszawa 2010, s. 242 (seria „Mono-

grafie”, t. 65)

Historia Polskiego Samodzielnego 
Batalionu Specjalnego, jednej z pol-
skich jednostek wojskowych zawią-
zanych w 1943 r. na terenie ZSRR 
przez sprawdzonych i wiernych Mos-
kwie polskich komunistów. Miał to 
być elitarny oddział przygotowują-
cy kadry dla komunistycznych służb 
specjalnych i wojsk wewnętrznych. 
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Karol Sacewicz

Centralna prasa Polski Podziem-
nej wobec komunistów polskich 
1939–1945
Warszawa 2009, s. 399 (seria „Mono-

grafie”, t. 59)

Autor wziął na warsztat publicystykę 
podziemia niepodległościowego.

Tomasz Sudoł

Poligon Wehrmachtu „Południe” 
1940–1944
Rzeszów 2009, s. 312 + 16 s. wkł. zdj.

Dzieje poligonu Wehrmachtu „Połu-
dnie”, stanowiącego jedno z ważniej-
szych ogniw okupacyjnej struktury 
wojskowej w Generalnym Guberna-
torstwie. 

Maria Wardzyńska

Był rok 1939. Operacja niemieckiej 
policji bezpieczeństwa w Polsce 
Intelligenzaktion
Warszawa 2009, s. 352 (seria „Mono-

grafie”, t. 53)

Próba całościowego ukazania prze-
biegu Intelligenzaktion (akcji „Inteli-
gencja”), która była pierwszą ekster-
minacyjną operacją przeprowadzoną 
przez Rzeszę podczas wojny (na zie-
miach włączonych do Rzeszy oraz na 
ziemiach, na których okupant utwo-
rzył Generalne Gubernatorstwo).
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Paweł Jaworski

Marzyciele i oportuniści. Stosunki 
polsko-szwedzkie w latach 1939–
1945
Warszawa 2009, s. 448 (seria „Mono-

grafie”, t. 48)

Publikacja przedstawia sprawę pol-
ską w latach II wojny światowej 
przez pryzmat wzajemnych relacji 
rządu RP na uchodźstwie z władza-
mi szwedzkimi.

Ryszard Kotarba

Niemiecki obóz w Płaszowie 
1942–1945
Warszawa–Kraków 2009, s. 312 

Publikacja łączy w sobie część mono-
graficzną, obszerny rys historyczny 
obozu KL Plaszow, z częścią albumo-
wą – bogatym i unikalnym materia-
łem ikonograficznym.

Polska 1939–1945. Straty osobowe 
i ofiary represji pod dwiema okupa-
cjami
redakcja naukowa Tomasz Szarota, Woj-

ciech Materski, Warszawa 2009, s. 353 

Wybitni polscy historycy przed-
stawiają wyniki swych badań – tak 
analitycznych, cząstkowych, jak 
i syntetycznych – dążąc do wielo-
aspektowego ujęcia problemu pol-
skich strat osobowych w okresie 
II wojny światowej. 
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Grzegorz Bębnik

Mikołów w początkach II wojny 
światowej
Mikołów 2009, s. 112 

Książka przedstawia dzieje Mikoło-
wa, jednego z miast autonomicznego 
województwa śląskiego, poczynając 
od sierpnia 1939 r. 

Jerzy Dębski

Kadra dowódcza SZP–ZWZ–AK 
w Konzentrationslager Auschwitz 
1940–1945
Katowice–Oświęcim 2009, s. 558 

Autor prezentuje strukturę 
SZP/ZWZ/AK oraz najważniejsze 
sprawy powodujące wielkie areszto-
wania i straty, w wyniku których żoł-
nierze polskiego podziemia trafiali 
do KL Auschwitz. 

Teodor Gąsiorowski

Obwód Przeworsk SZP-ZWZ-AK 
w latach 1939–1944/45
Kraków 2009, s. 904 

Książka stanowi pełne opracowanie 
dziejów Obwodu Przeworsk SZP/ 
/ZWZ/AK wraz z 1800 notami bio-
graficznymi żołnierzy obwodu.
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Polskie dzieci na tułaczych szlakach 
1939–1950
redakcja naukowa Janusz Wróbel, Joan-

na Żelazko, Warszawa 2008, s. 324 

Książka przedstawia wojenne losy 
dzieci i ich opiekunów, kilkudziesię-
ciu tysięcy polskich cywilów ewaku-
owanych wiosną i latem 1942 r. ze 
Związku Sowieckiego do Iranu, skąd 
dostali się do bezpiecznych osiedli 
w różnych krajach świata i tam do-
czekali końca wojny. 

Monika Tomkiewicz

Zbrodnia w Ponarach 1941–1944
Warszawa 2008, s. 444 (seria „Mono-

grafie”, t. 43)

Monografia prezentuje wyniki wie-
loletnich badań nad zbrodniami po-
pełnionymi w latach 1941–1944 na 
obywatelach polskich różnych naro-
dowości w Ponarach i innych wybra-
nych miejscach straceń na Wileń-
szczyźnie.

Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej
redakcja naukowa Władysław Bułhak, War-

szawa 2008, s. 424 (seria „Monografie”, 

t. 37)

Tom przybliża, ciągle niewystarczająco 
doceniany, polski wkład w zwycięstwo 
aliantów nad hitlerowską III Rzeszą. 
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Tomasz Balbus

„Jurandowcy”. Powstańcy wileńscy 
1944. Historia i życie codzienne 
1. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej
Wrocław 2008, s. 526 

Książka jest opracowaniem historii 
jednego z największych oddziałów 
partyzanckich Armii Krajowej Okrę-
gu Wileńskiego. Jest to historia dzia-
łań bojowych wraz z pionierskim uję-
ciem życia codziennego partyzantów 
operujących w 1944 r. na terenie Wi-
leńszczyzny.

Bydgoszcz 3–4 września 1939. Stu-
dia i dokumenty
redakcja naukowa Tomasz Chinciński, 

Paweł Machcewicz, Warszawa 2008, 

s. 888 + 16 s. wkł. il. (seria „Monogra-

fie”, t. 45)

Zamieszczone w tomie szkice rekon-
struują przebieg wydarzeń bydgos-
kich, listę ich ofiar, ale również 
kontekst historyczny: sytuację mniej-
szości niemieckiej przed wybuchem 
wojny i jej stosunki z Polakami, nie-
miecką dywersję na Pomorzu we 
wrześniu 1939 r., działania wojenne 
w rejonie Bydgoszczy.

Maria Dębowska

Kościół katolicki na Wołyniu w wa-
runkach okupacji 1939–1945
Rzeszów 2008, s. 480 

Książka prezentuje obraz Kościo-
ła katolickiego w diecezji łuckiej 
w okresie II wojny światowej. 
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Bogusław Kopka

Konzentrationslager Warschau. 
Historia i następstwa
Warszawa 2007, s. 712 (seria „Monogra-

fie”, t. 32)

Celem pracy jest opis i próba syste-
matyzacji ustaleń w sprawie zbrod-
ni ludobójstwa popełnionej w latach 
1943–1944 w niemieckim obozie 
koncentracyjnym w Warszawie.

Książka została uhonorowana Nagro-

dą KLIO 2007 III stopnia w kategorii 

Varsaviana.

Mirosław Sikora

Kuźnia broni III Rzeszy. Niemiecki 
przemysł zbrojeniowy na Górnym 
Śląsku podczas II wojny światowej, 
Wydawnictwo Towarzystwa Nauko-
wego „Societas Vistulana”
Katowice–Kraków 2007, s. 384 

Wykorzystując bogate niemieckie 
materiały archiwalne, autor wyjaśnia 
motywy rozwoju poszczególnych 
gałęzi niemieckiego przemysłu 
zbrojeniowego oraz przyczyny zróż-
nicowanej dynamiki zaangażowania 
niemieckiego sektora prywatnego 
i państwowego w górnośląską gos-
podarkę.

Rafał Wnuk

„Za pierwszego Sowieta”. Polska 
konspiracja na Kresach Wschodnich 
II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939 – 
czerwiec 1941)
Warszawa 2007, s. 463 (seria „Mono-

grafie”, t. 34)

Książka opisuje burzliwe i tragicz-
ne dzieje polskich organizacji nie-
podleg łościowych od września 
1939 r. do inwazji niemieckiej na 
Związek Sowiecki w czerwcu 1941 r. 

Książka uhonorowana nagrodą kra-

jową „Przeglądu Wschodniego” za rok 

2007 (XV edycja jubileuszowa).



44 | Monografie • Publikacje dotyczące wyłącznie II wojny światowej 

Waldemar Grabowski

Polska Tajna Administracja Cywilna 
1940–1945
Warszawa 2003, s. 717 (seria „Monogra-

fie”, t. 7)

Książka jest próbą całościowego 
przedstawienia działalności tajnej ad-
ministracji w okupowanej Polsce.

Krzysztof Kaczmarski

Podziemie narodowe na Rzeszow-
szczyźnie 1939–1944
Rzeszów 2003, s. 416 (seria „Monogra-

fie”, t. 5)

Książka stanowi próbę rekonstrukcji 
okupacyjnych dziejów Stronnictwa 
Narodowego i Narodowej Organiza-
cji Wojskowej oraz Narodowych Sił 
Zbrojnych w regionie rzeszowskim 
w okresie od jesieni 1939 r. do lipca– 
sierpnia 1944 r., tj. od powstania na 
Rzeszowszczyźnie zrębów narodowej 
konspiracji aż do momentu wkrocze-
nia na ten teren wojsk sowieckich.

Polacy i Żydzi pod okupacją niemie-
cką 1939–1945. Studia i materiały
redakcja naukowa Andrzej Żbikowski, 

Warszawa 2006, s. 1022 (seria „Mono-

grafie”, t. 24)

Na tom składają się artykuły, których 
autorzy analizują wybrane aspekty 
stosunków polsko-żydowskich pod 
okupacją niemiecką.
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Tomasz Bereza,  

Piotr Chmielowiec, Janusz Grechuta

W cieniu „Linii Mołotowa”
Rzeszów 2002, s. 263 (seria „Monogra-

fie”, t. 3) 

Publikacja ukazuje działania apara-
tu bezpieczeństwa ZSRR oraz Armii 
Czerwonej w strefie przygranicznej, 
na odcinku od Radymna do Krysty-
nopola, w latach 1939–1941. Autorzy 
zweryfikowali dotychczasowe ustale-
nia przebiegu pierwszych dni wojny 
niemiecko-radzieckiej.

Deportacje Polaków z północno-
-wschodnich ziem II Rzeczypospoli-
tej 1940–1941, praca zbiorowa
Wydawnictwo Rytm – Instytut Pamięci 

Narodowej, Warszawa 2001, s. 256

Publikacja opowiada o deportacjach, 
jakie dotknęły obywateli Rzeczy-
pospolitej na Zachodniej Białoru-
si w okresie okupacji tych terenów 
przez Związek Radziecki, od agresji 
17 września 1939 r. do wybuchu woj-
ny niemiecko-radzieckiej 22 czerw-
ca 1941 r.
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Publikacje związane z II wojną 
światową

Monografie

Golgota kobiet. Relacje więźniarek 
Ravensbrück i innych obozów kon-
centracyjnych ze zbiorów Polskiego 
Instytutu Źródłowego w Lund
wstęp i wybór dokumentów Zbigniew 

Stanuch, Szczecin 2018

W publikacji wykorzystano kopie 
protokołów przesłuchań byłych więź-
niarek Ravensbrück. Dokumenty te 
zostały wytworzone przez Polski In-
stytut Źródłowy w Lund i obecnie 
przechowywane są w zasobie archi-
walnym IPN Oddział w Szczecinie.

Monika Tomkiewicz

Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 
1939–1953
Warszawa 2018, s. 440

Monografia przedstawia funkcjo-
nowanie więzienia łukiskiego oraz 
niektórych innych aresztów i wię-
zień wileńskich w latach 1939–1953 
z uwzględnieniem prześladowań 
i eksterminacji osób uznanych za 
wrogów kolejnych systemów władzy.
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Nowe zniewolenie. Obława augus-
towska. Lipiec 1945 / Another 
 Captivity. The Augustów Roundup. 
July 1945
redakcja naukowa Ewa Rogalewska, Bia-

łystok 2016, s. 335

Wydawnictwo poświęcone najwięk-
szej sowieckiej zbrodni popełnionej 
na Polakach po II wojnie światowej.

Ihor Iliuszyn

ZSRR wobec ukraińsko-polskiego 
konfliktu narodowościowego na 
Ukrainie Zachodniej w latach 
1939–1947
tłumaczenie Maria Buczyło, Warszawa 

2017, s. 224 (seria „Monografie”, t. 124)

Autor, wykorzystując archiwalia ra-
dzieckie, ukraińskie, polskie i nie-
mieckie, przeprowadził pogłębioną 
analizę rzeczywistego wpływu ZSRR 
na charakter relacji ukraińsko-pol-
skich na Ukrainie Zachodniej w la-
tach 1939–1947.

Pod czerwoną gwiazdą. Aspekty 
sowieckiej obecności w Europie 
Środkowo-Wschodniej w 1945 roku
redakcja naukowa Sebastian Rosen-

baum, Dariusz Węgrzyn, Katowice–War-

szawa 2017, s. 328

Publikacja zawiera analizę problemu 
obecności Armii Czerwonej i władz 
sowieckich w Europie Środkowo-
-Wschodniej w końcowej fazie wojny 
oraz w pierwszych miesiącach po jej 
zakończeniu. 
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Przemysław Benken

Tajemnica śmierci Jana Rodowicza 
„Anody”
Warszawa 2016, s. 256 (seria „Mono-

grafie”, t. 120).

Książka opisuje antyniemiecką dzia-
łalność konspiracyjną tytułowego 
członka Szarych Szeregów i Zgrupo-
wania AK „Radosław” (batalion „Zoś-
ka”), jak również jego udział w tzw. 
drugiej konspiracji i represje, jakim 
on i środowisko powstańców war-
szawskich, z którego się wywodził, 
zostali poddani przez komunistyczny 
aparat bezpieczeństwa w drugiej po-
łowie lat czterdziestych.

Paweł Niziołek

Płacąc za wolność. Wojenne losy 
rodziny Marcinkiewiczów
Białystok 2015, s. 230 (seria wydawnicza 

Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 

w Białymstoku, t. 27)

Książka jest naukową próbą przed-
stawienia losów polskiej rodziny, ty-
powej dla wiejskiej elity II Rzeczy-
pospolitej. Biografie jej bohaterów 
odzwierciedlają wiele dramatycznych 
wydarzeń okresu wojny i okupacji, 
które stały się udziałem Polaków nie-
godzących się ze zniewoleniem oj-
czyzny.

Alicja Paczoska-Hauke

Szary, Ryś, Mściciel… Żołnierze 
podziemia niepodległościowego na 
Kujawach Wschodnich (1945–1947)
Bydgoszcz–Gdańsk 2013, s. 392 + 24 s. 

wkł. il. (seria „Publikacje gdańskiego 

oddziału IPN”, t. 34)

Publikacja opisująca działalność 
trzech dużych oddziałów zbrojnych 
podziemia niepodległościowego dzia-
łąjcych w latach 1945–1947 na pogra-
niczu Kujaw i Wielkopolski: Jerzego 
Gadzinowskiego „Szarego”, Gabryela 
Fejchy „Ognia” i Antoniego Frysz-
kowskiego „Rysia”.
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Alicja Maciejowska

Przerwane życiorysy. Obława augu-
stowska – lipiec 1945 r.
Białystok 2010, s. 522 + płyta CD (seria 

wydawnicza Oddziału IPN w Białymsto-

ku, t. 10)

Książka opisuje losy rodzin zaginio-
nych w obławie augustowskiej w lip-
cu 1945 r. 

Tomasz Róg

„…i zostanie tylko pustynia”. Oso-
bowy wykaz ofiar konfliktu ukraiń-
sko-polskiego 1939–1948. Gmina 
Cieszanów, powiat Lubaczów
Rzeszów 2011, s. 424 + 16 s. wkł. zdj.

Publikacja dotyczy genezy i przebie-
gu konfliktu oraz strat ludzkich na 
terenie gminy Cieszanów w powiecie 
lubaczowskim. 

Marek Gałęzowski

Przeciw dwóm zaborcom. Polityczna 
konspiracja piłsudczykowska w kraju 
w latach 1939–1947
Warszawa 2013, s. 552 (seria „Monogra-

fie”, t. 91) 

Opracowanie poświęcone dziejom  
politycznej konspiracji piłsudczykow-
skiej w kraju po wrześniu 1939 r.
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Elżbieta Kowalczyk

Działalność Związku Patriotów Pol-
skich na Wileńszczyźnie 1944–1946
Instytut Pamięci Narodowej – Oficyna 

Wydawnicza RYTM, Warszawa 2010, 

s. 384 (seria „Dopalanie Kresów”)

Autorka przedstawia historię dzia-
łalności Zarządu Republikańskiego 
Związku Patriotów Polskich w Li-
tewskiej SRS. Opisuje różne aspek-
ty jego pracy: kulturalno-oświatowy, 
propagandowy, wojskowy oraz opie-
kuńczy i ewakuacyjny. 

Paweł Fornal

Konspiracja akowska i poakowska 
w powiecie brzozowskim (1939–
1949). Geneza, struktura, działal-
ność i likwidacja
Rzeszów 2010, s. 768

Monografia Związku Walki Zbroj-
nej /Armii Krajowej, Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość” oraz Pol-
skiej Podziemnej Armii Niepodleg-
łościowej – działających w powiecie 
brzozowskim.

Mariusz Krzysztofiński

Komuniści na Rzeszowszczyźnie 
1918–1944/1945
Rzeszów 2010, s. 408 + wkł. il.

Książka ukazuje struktury organiza-
cyjne i formy działalności środowisk 
komunistycznych na Rzeszowszczyź-
nie w dwudziestoleciu międzywojen-
nym oraz podczas II wojny świato-
wej. Rekonstruuje „drogę po władzę”, 
jaką komuniści przebyli od 1918 do 
1934 r.
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Mirosław Surdej

Oddział partyzancki Wojciecha Lisa 
1941–1948
Rzeszów 2009, s. 368 + 32 s. wkł. zdj.

Monografia ukazująca – przez pry-
zmat losów jednego z dwóch do-
wódców oddziałów partyzanc-
kich – proces narodzin systemu 
komunistycznego w Polsce.

Stanisław Ciesielski

GUŁag. Radzieckie obozy koncen-
tracyjne 1918–1953
Warszawa 2010, s. 572 (seria „Monogra-

fie”, t. 69)

Pierwsza na polskim rynku księ-
garskim monografia poświęcona 
obozom, koloniom i osiedlom spe-
cjalnym, tworzącym jeden z podsta-
wowych elementów radzieckiego sy-
stemu penitencjarnego, a zarazem 
stanowiącym ważną część gospodar-
ki państwa.

Mariusz Bechta

…między Bolszewią a Niemcami. 
Konspiracja polityczna i wojskowa 
Polskiego Obozu Narodowego na 
Podlasiu w latach 1939–1952
Instytut pamięci Narodowej – Oficyna 

Wydawnicza RYTM, Warszawa 2009, 

s. 648 (seria „Mazowsze i Podlasie 

w ogniu 1944–1956”, t. 3)

Tom przedstawia ofiarne angażowa-
nie się narodowców w tworzenie lo-
kalnych struktur Polskiego Państwa 
Podziemnego i ich udział – mimo 
odmiennych racji politycznych – 
w akowskiej akcji „Burza” w 1944 r.
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Podziemie niepodległościowe na 
Podbeskidziu w latach 1939–1947
redakcja naukowa Aleksandra Namysło,  

Tomasz Kurpierz, Bielsko-Biała 2002, 

s. 187  

Syntetyczne opracowanie historyczne 
problemu podziemia niepodległoś-
ciowego na Podbeskidziu w okresie 
okupacji i w pierwszych latach powo-
jennych.

Tomasz Kurpierz, Przemysław Piątek

„Dobić wroga”. Aparat represji 
wobec podziemia zbrojnego na 
Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie 
1945–1947
Katowice–Kraków 2007, s. 471

Książka prezentuje szeroki wachlarz 
działań podejmowanych przez ko-
munistyczny aparat represji wobec 
niepodległościowego podziemia 
zbrojnego na Śląsku Cieszyńskim 
i Żywiecczyźnie w latach 1945–1947. 
Omówiono metody o charakterze 
operacyjnym, zbrojnym i prawnym, 
a także – biorąc pod uwagę nawet 
ówczesny stan prawny – przestęp-
czym.

Jerzy Kirszak, Jerzy Komorowski,  

Krzysztof Szwagrzyk

Portret malowany historią. Dzieje 
rodziny Komorowskich
Wrocław 2008

Książka dokumentuje dzieje jednej 
z milionów polskich rodzin, które 
wbrew własnym oczekiwaniom i de-
cyzjom zostały uczestnikami najważ-
niejszych wydarzeń XX w.: I wojny 
światowej, rewolucji październikowej 
i II wojny światowej.
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Opracowania i szkice o cha
rakterze regionalnym,  często 
zaopatrzone w załączniki 
źródłowe. W tej kategorii za
wierają się także materiały bę
dące plonem spotkań nauko
wych organizowanych przez 
Instytut Pamięci Narodowej.

Studia 
i materiały

Publikacje dotyczące wyłącznie 
II wojny światowej 

Porządek publiczny i bezpieczeń-
stwo w okupacyjnej Warszawie. 
Studia historyczne
redakcja naukowa Robert Spałek, War-

szawa 2018, s. 508 (seria „Warszawa 

nie?pokonana”, t. 17)

Porządek publiczny i bezpieczeństwo 
to wartości, których ochrony w latach 
okupacji niemieckiej podjęły się in-
stytucje i organizacje Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. Artykuły opubli-
kowane w książce są przyczynkami, 
syntezami oraz studiami problemów 
związanych z tą tematyką.

The Holocaust and Polish-Jewish 
Relations. Selected Issues
redakcja naukowa Martyna Grądzka-

-Rejak, Adam Sitarek, Warszawa 2018, 

s. 398

Publikacja w przekładzie na język 
angielski prezentuje wybrane wyniki 
badań dotyczących Zagłady i sto-
sunków polsko-żydowskich w latach 
II wojny światowej. 
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Łódź pod okupacją 1939–1945. 
Studia i szkice
redakcja naukowa Tomasz Toborek, 

Michał Trębacz, Łódź–Warszawa 2018, 

s. 432 (Biblioteka Oddziału Instytutu 

Pamięci Narodowej w Łodzi, t. 46)

W książce zostały poruszone zagad-
nienia konspiracji zbrojnej i cywil-
nej, tajnego nauczania i życia co-
dziennego, a także losy łódzkich 
Żydów.

Teren wobec powstania warszaw-
skiego
redacja naukowa Kazimierz Krajewski, 

Warszawa 2017, s. 384 (seria „Warszawa 

nie?pokonana”, t. 16)

Publikacja dotyczy stosunkowo mało 
znanej karty działań sił zbrojnych 
Polskiego Państwa Podziemnego, 
jaką jest próba niesienia pomocy po-
wstaniu warszawskiemu przez siły 
Armii Krajowej znajdujące się poza 
stolicą.

Za naszą i waszą wolność. Bitwa 
o Monte Cassino z perspektywy 
polskiej i włoskiej
redakcja naukowa Claudio Salmeri, Ka-

towice 2017, s. 164

Publikacja pokonferencyjna zawiera-
jąca 7 artykułów naukowych. W zbio-
rze przedstawiono przegląd badań 
nad istotą bitwy o Monte Cassino 
oraz skutkami zwycięstwa żołnierzy 
generała Andersa z punktu widzenia 
polskich i włoskich naukowców.
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Elity i przedstawiciele społeczno-
ści żydowskiej podczas II wojny 
światowej
redakcja naukowa Martyna Grądzka-  

-Rejak, Aleksandra Namysło, Katowice–

Kraków–Warszawa 2017, s. 568

Opracowanie dotyczy roli i znaczenia 
elit oraz przedstawicieli społeczności 
żydowskiej w okresie II wojny świa-
towej. Ważnym elementem książki 
jest też próba zdefiniowania terminu 
„elity żydowskie”.

Z dziejów Polskiego Państwa 
Podziemnego na Kielecczyźnie 
1939–1945
redakcja naukowa Jerzy Gapys, Tomasz 

Domański, Kielce 2016, s. 272

Zbiór artykułów o wybranych wąt-
kach działalności podziemnej na Zie-
mi Świętokrzyskiej.

Zapomniani kaci Hitlera. Volks-
deutscher Selbstschutz w okupo-
wanej Polsce 1939–1940. Wybrane 
zagadnienia
redakcja naukowa Izabela Mazanowska, 

Tomasz Sylwiusz Ceran, Bydgoszcz–

Gdańsk 2016, s. 324 + 40 s. wkł. zdj. 

(seria wydawnicza Oddziału IPN 

w Gdańsku, t. 54)

Szczegółowa analiza organizacji 
skupiającej członków mniejszo-
ści niemieckiej i opis działalności 
w okupowanej Polsce.
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Polska 1944. Perspektywa sojuszni-
ków i wrogów
redakcja naukowa Martyna Grądzka- 

-Rejak, Dawid Golik, Instytut Pamię-

ci Narodowej – Akademia Ignatianum 

w Krakowie – Wydawnictwo WAM, 

 Kraków 2016, s. 428

Książka jest poświęcona między-
narodowym relacjom politycznym 
i wpływowi, jaki na nasz kraj mieli 
ówcześni przedstawiciele państw 
sojuszniczych, wrogich oraz neutral-
nych. 

„Szlakiem Narbutta”. Organ 
Polskich Sił Zbrojnych Ziemi Lidz-
kiej – Czasopismo Ziemi Lidzkiej 
1943–1945
wybór i opracowanie Kazimierz Krajew-

ski, Warszawa 2015, s. 216 + 16 s. wkł. 

zdj. (seria „Dopalanie Kresów”, t. 4) 

Książka prezentuje dzieje biulety-
nu „Szlakiem Narbutta”, tworzone-
go przez żołnierzy i przeznaczonego 
przede wszystkim dla żołnierzy pol-
skiego podziemia niepodległościo-
wego na Nowogródczyźnie. Są one 
m.in. symbolem polskiej pracy nie-
podległościowej na ziemiach utraco-
nych.

Oblicza totalitaryzmu. Polskie 
doświadczenie z agresją III Rzeszy 
i ZSRR
Instytut Pamięci Narodowej – Ośrodek 

Karta – Dom Spotkań z Historią, War-

szawa 2016, s. 224

W tej publikacji historia nazizmu 
i komunizmu została przedstawiona 
w sposób wielowątkowy i polifonicz-
ny. Książka pokazuje ich wzajem-
ne powiązania oraz wpływ na życie 
zwyk łych ludzi.
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Polska pod okupacją 1939–1945, 
t. 2
redakcja naukowa Marek Gałęzowski 

i in., Warszawa 2016, s. 390

Studia i materiały dotyczące dziejów 
Polski pod okupacją 1939–1945.

Drezdeński szafot
redakcja naukowa Rafał Sierchuła, Po-

znań 2015, s. 192 + 16 s. wkł. zdj. (seria 

„Studia i Materiały Poznańskiego IPN”, 

t. 34)

Tytuł książki nawiązuje do komplek-
su sądowo-więziennego znajdują-
cego się przy placu Monachijskim 
w Dreźnie, w którym w latach 1942–
1944 wykonano na podstawie nie-
mieckich wyroków Wyższego Sądu 
Krajowego w Poznaniu 84 wyroki 
śmierci – przez zgilotynowanie – na 
członkach polskiej konspiracji nie-
podległościowej.

Polska pod okupacją 1939–1945, 
t. 1
Warszawa 2015, s. 488 s + 16 s. wkł. zdj.

Studia i materiały dotyczące dziejów 
Polski pod okupacją 1939–1945.
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„Dziś za jednego Niemca, śmierć 
poniesie 50 Polaków”. Materiały 
konferencji popularnonaukowej 
w Zgierzu, 20 III 2012 r.
redakcja naukowa Janusz Wróbel, Łódź 

2013, s. 156

Referaty opisują nie tylko przebieg 
tragicznych wydarzeń w marcu 
1942 r. w Zgierzu i innych miejsco-
wościach regionu łódzkiego, ale uka-
zują również ich związek z realizo-
waną od 1939 r. skrajnie represyjną 
polityką nazistowskich Niemiec wo-
bec ludności polskiej w Kraju Warty. 

Zagłada Żydów na polskiej prowincji
redakcja naukowa Adam Sitarek, Michał 

Trębacz, Ewa Wiatr, Łódź 2012, s. 535 

(Biblioteka Oddziału Instytutu Pamięci 

Narodowej w Łodzi, t. 26) 

Tom stanowi pokłosie konferencji 
naukowej „»Nie masz już żydow-
skich miasteczek…« Zagłada Żydów 
na polskiej prowincji. Ofiary. Spraw-
cy. Świadkowie”, zorganizowanej 
w 2011 r. w Łodzi. Zamieszczone tu 
artykuły reprezentują różne ujęcia 
badawcze: od antropologicznego 
poprzez literaturoznawcze aż po 
prace historyczne, a nawet analizy 
statystyczne.

Jan Daniluk

SS w Gdańsku. Wybrane zagadnienia
Gdańsk 2013, s. 180

Osią publikacji jest historia gdańskich 
Sztafet Ochronnych NSDAP (Schutz-
staffel der NSDAP), czyli SS.
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„Wierni do końca”. Studia i ma-
teriały źródłowe o „Poznańskiej 
Piątce” Męczenników II wojny 
światowej
redakcja naukowa Rafał Sierchuła, 

ks. Jarosław Wąsowicz SDB, Poznań 

2012, s. 210 (seria „Studia i materiały 

poznańskiego IPN”, t. 21); wydanie 2, 

Poznań 2016, s. 212 (seria „Studia i ma-

teriały poznańskiego IPN”, t. 40)

Książka poświęcona pięciu męczen-
nikom poznańskim, wychowankom 
salezjańskim, zamordowanym przez 
Niemców w czasie II wojny świato-
wej, wyniesionym na ołtarze przez 
Jana Pawła II.

Łódź w 1939 roku. Studia i szkice
redakcja naukowa Tomasz Toborek, 

Przemysław Waingertner, Łódź 2011, 

s. 323 + 37 s. wkł. il. (Biblioteka Instytu-

tu Pamięci Narodowej w Łodzi, t. 20) 

Tom jest pokłosiem współorganizo-
wanej przez Oddział Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Łodzi konferen cji 
naukowej, która odbyła się w Insty-
tucie Historii Uniwersytetu Łódzkie-
go 2009 r. Badacze dziejów miasta 
omawiali szczegółowe zagadnienia  
z historii Łodzi w roku wybuchu 
II wojny światowej. Spojrzenie na 
ówczesne miasto pozwala  pokazać, 
jak wyglądało ono w przededniu 
dziejowego kataklizmu.

Rodzina na Śląsku 1939–1945. Dez-
integracja. Migracje. Codzienność
redakcja naukowa Adriana Dawid, An-

toni Maziarz, Opole–Warszawa 2012, 

s. 268

Książka jest trzecim opracowaniem 
składającym się na cykl studiów po-
święconych historii rodów i rodzin 
śląskich.
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Koniec pokoju, początek wojny. 
Niemieckie działania dywersyjne 
w kampanii polskiej 1939 r. Wybra-
ne aspekty
redakcja naukowa Grzegorz Bębnik, Ka-

towice 2011, s. 160

Zebrane w tym tomie referaty stano-
wią ważny przyczynek do niezwykle 
istotnego zagadnienia niemieckiej 
dywersji w Polsce w 1939 r.

Kampania polska ’39. Militarne 
i polityczne aspekty z perspektywy 
siedemdziesięciolecia
redakcja naukowa Jerzy Kirszak, Daniel 

Koreś, Wrocław 2011, s. 454

Publikacja jest pokłosiem międzyna-
rodowej konferencji naukowej „Mili-
tarne i polityczne aspekty kampanii 
polskiej 1939 r. z perspektywy sie-
demdziesięciolecia”, zorganizowa-
nej w 70. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej. Autorzy tekstów  skupili 
się w swoich studiach na różnych 
aspektach historii Polski międzywo-
jennej, nawiązujących do kampanii 
jesiennej 1939 r. lub bezpośrednio jej 
dotyczących. 

Jeńcy wojenni z Łódzkiego – ofiary 
zbrodni katyńskiej
redakcja naukowa Joanna Żelazko, Piotr 

Zawilski, Łódź 2011, s. 200 + 16 s. wkł. 

il. (Biblioteka Instytutu Pamięci Naro-

dowej w Łodzi, t. 21)

Książka została przygotowana w ra-
mach obchodów 70. rocznicy zbrodni 
katyńskiej. Na tle informacji ogólnych 
o organizacji sowieckiego aparatu 
obozowego oraz ideologii przedsta-
wione zostały losy osób związanych 
z Łodzią i województwem łódzkim 
(w jego granicach sprzed 1939 r.), 
które straciły życie na skutek de-
cyzji członków Biura Politycznego 
KC WKP(b) z 5 marca 1940 r.



Publikacje dotyczące wyłącznie II wojny światowej  • Studia i materiały | 61 

Wyniszczyć – Wypędzić – Wynaro-
dowić. Szkice do dziejów okupacji 
niemieckiej na Kaszubach i Kocie-
wiu (1939–1945)
redakcja naukowa Grzegorz Berendt, 

Gdańsk 2010, s. 200

Publikacja przypomina zbrodni-
czy charakter metod zastosowanych 
przez niemieckich narodowych so-
cjalistów, by zrealizować plan wyma-
zania wszystkich śladów polskości 
z życia Pomorza Gdańskiego.

Wołyń 1943 – rozliczenie. Materiały 
przeglądowej konferencji naukowej 
„W 65. rocznicę eksterminacji lud-
ności polskiej na Kresach Wschod-
nich dokonanej przez nacjonalistów 
ukraińskich”, Warszawa 10 lipca 
2008,
Warszawa 2010, s. 152 (seria „Konferen-

cje IPN”, t. 41)

Tom zawiera podsumowanie aktual-
nego stanu wiedzy o przyczynach 
i przebiegu ludobójstwa dokonanego 
przez nacjonalistów ukraińskich na 
Polakach zamieszkujących wschod-
nie województwa II Rzeczypospolitej. 

Ludność cywilna w łódzkich obo-
zach przesiedleńczych
redakcja naukowa Joanna Żelazko, Łódź 

2010, s. 149

W nocy z 14 na 15 stycznia 1940 r. 
miała miejsce największa w Łodzi 
jednorazowa akcja wysiedlenia lud-
ności polskiej. Niemcy zmusili do 
opuszczenia domów ok. 4,5 tys. osób, 
mieszkańców os. im. Józefa „Mon-
twiłła” Mireckiego na Polesiu Kon-
stantynowskim. W 70. rocznicę tych 
wydarzeń Urząd Miasta Łodzi wraz 
z Instytutem Pamięci Narodowej Od-
dział w Łodzi zorganizowały konfe-
rencję naukową. Niniejsza publikacja 
jest jej pokłosiem.
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„Zwłoki nie zostały dotychczas 
zidentyfikowane”. Górnośląsko-
-zagłębiowskie epizody z lat II wojny 
światowej
redakcja naukowa Grzegorz Bębnik, Ka-

towice 2009, s. 113

Zbiór jedenastu historycznych mi-
kroartykułów popularnonaukowych 
dotyczących wydarzeń II wojny świa-
towej na Górnym Śląsku i w Zagłę-
biu Dąbrowskim.

Represje wobec wsi i ruchu ludowe-
go, t. 3: (1939–1945) Wieś polska 
między dwoma totalitaryzmami
redakcja naukowa Janusz Gmitruk, Ewa 

Leniart, Warszawa 2009, s. 350 

Publikacja stanowi pokłosie konfe-
rencji naukowej „Wieś polska mię-
dzy dwoma totalitaryzmami (1939–
1945)”.

„Kto w takich czasach Żydów prze-
chowuje?...” Polacy niosący pomoc 
ludności żydowskiej w okresie oku-
pacji niemieckiej
redakcja naukowa Aleksandra Namysło, 

Warszawa 2009, s. 284 (seria „Kto ratu-

je jedno życie…”, t. 4)

Tom jest zbiorem kilkunastu tekstów 
popularnonaukowych przybliżają-
cych historie mieszkańców miast 
i wsi różnych regionów Polski, którzy 
z narażeniem życia pomagali Żydom 
podczas okupacji niemieckiej.
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Zagłada Żydów na polskich tere-
nach wcielonych do Rzeszy
redakcja naukowa Aleksandra Namysło, 

Warszawa 2008, s. 284 (seria „Konfe-

rencje IPN”, t. 34)

Tom jest zbiorem referatów wygło-
szonych podczas międzynarodowej 
konferencji naukowej poświęco-
nej zagładzie ludności żydowskiej 
na ziemiach polskich wcielonych do 
Rzeszy.

Elżbieta Rączy

Pomoc Polaków dla ludności 
żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 
1939–1945
Rzeszów 2008, s. 416 (seria: „Kto ratuje 

jedno życie…”, t. 2)

Książka stanowi uzupełnienie wie-
dzy o pomocy udzielanej ludności ży-
dowskiej przez Polaków na Rzeszow-
szczyźnie. Książkę uzupełnia aneks, 
w którym znajdują się imienne wy-
kazy mieszkańców Rzeszowszczyzny 
zaangażowanych w udzielanie pomo-
cy Żydom.

Wrzesień 1939 na Górnym Śląsku
redakcja naukowa Grzegorz Bębnik, 

 Katowice–Kraków 2008, s. 136 + wkł.

Zbiór artykułów prezentujący sze-
roki przegląd tematyki związanej 
z wydarzeniami września 1939 r., 
nieograniczony przy tym do polskiej 
części podzielonego w 1922 r. regio-
nu Górnego Śląska, tj. województwa 
śląskiego. Jakkolwiek autorzy wiele 
miejsca poświęcili zagadnieniom 
czysto militarnym, zanalizowali też 
zarówno kwestie dotyczące proble-
mów narodowościowych, jak i aktyw-
ności nieregularnych niemieckich 
formacji dywersyjnych.
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Ziemianie wobec okupacji 1939–
1945
redakcja naukowa Michał Wenklar, Kra-

ków 2006, s. 190

W tomie zawarto materiały z kon-
ferencji „Czyn niepodległościowy 
ziemian polskich podczas II wojny 
światowej”. Opisano tu m.in. działal-
ność organizacji „Uprawa”-„Tarcza”, 
udział ziemian w strukturach ZWZ/ 
/AK i Delegatury oraz rolę dworu zie-
miańskiego w czasie wojny.

„Akcja czynna” Polskiego Państwa 
Podziemnego
redakcja naukowa Waldemar Grabowski, 

Warszawa 2007, s. 122 (seria „Konferen-

cje IPN”, t. 33)

W tomie zaprezentowano materiały 
z konferencji zorganizowanej w ra-
mach programu badawczego „Polskie 
Państwo Podziemne”. Ich autorzy ana-
lizują metody działania konspiracyj-
nych struktur cywilnych i wojskowych, 
zwłaszcza na Kresach Zachodnich 
i Wschodnich II Rzeczypospolitej.

Kresowa księga sprawiedliwych 
1939–1945. O Ukraińcach ratują-
cych Polaków poddanych ekstermi-
nacji przez OUN i UPA
opracowanie Romuald Niedzielko, War-

szawa 2007 (seria „Studia i materiały”, 

t. 12) 

Nacjonaliści ukraińscy dokonali 
eksterminacji ludności polskiej za-
mieszkującej Kresy Wschodnie Rze-
czypospolitej, które znalazły się 
pod okupacją sowiecką i niemiecką. 
Korzystając z zachowanych relacji 
świadków, w książce odnotowano 
wydarzenia w 500 miejscowościach, 
w których z rąk OUN i UPA poniosło 
śmierć blisko 20 tys. Polaków.
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Okupacja sowiecka ziem polskich 
1939–1941
redakcja naukowa Piotr Chmielowiec, 

Rzeszów–Warszawa 2005, s. 248 (seria 

„Konferencje IPN”, t. 23)

W tomie zamieszczono referaty uka-
zujące różne aspekty polityki sowie-
ckiej na okupowanych ziemiach pol-
skich w latach 1939–1941, a także 
życia społeczno-gospodarczego i wal-
ki Polaków z okupantem.

Organy bezpieczeństwa i wymiar 
sprawiedliwości Polskiego Państwa 
Podziemnego
redakcja naukowa Waldemar Grabow-

ski, Warszawa 2005, s. 168 (seria „Kon-

ferencje IPN”, t. 26) 

Tom jest poświęcony organom bez-
pieczeństwa oraz wymiarowi spra-
wiedliwości Polskiego Państwa Pod-
ziemnego. Autorzy tekstów analizują 
struktury organizacyjne oraz metody 
ich działania, zarówno na szczeblu 
centralnym, jak i w poszczególnych 
okręgach konspiracyjnego państwa, 
zwłaszcza na Kresach Zachodnich 
i Wschodnich.

Powstanie warszawskie. Fakty 
i mity
redakcja naukowa Kazimierz Krajewski, 

Tomasz Łabuszewski, Warszawa 2006, 

s. 158 (seria „Konferencje IPN”, t. 29) 

Tom poświęcony jest wybranym, 
mało znanym, często „przekłama-
nym” lub zmitologizowanym aspek-
tom tego dramatycznego zrywu 
narodowego, największej operacji 
militarnej Armii Krajowej.
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Początek wojny niemiecko-sowiec-
kiej i losy ludności cywilnej
redakcja naukowa Jan Jerzy Milewski, 

Anna Pyżewska, Warszawa 2003, s. 126 

(seria „Konferencje IPN”, t. 9)

Publikacja przedstawia położenie 
i zachowanie się różnych grup na-
rodowościowych w pierwszych tygo-
dniach wojny niemiecko-sowieckiej, 
postępowanie władz sowieckich, wy-
cofującej się Armii Czerwonej i na-
cierających wojsk niemieckich wobec 
ludności cywilnej.

Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów 
w Generalnym Gubernatorstwie
redakcja naukowa Dariusz Libionka, 

Warszawa 2004, s. 276 (seria „Konfe-

rencje IPN”, t. 17)

Na tom złożyły się teksty referatów 
wygłoszonych podczas międzyna-
rodowej konferencji naukowej upa-
miętniającej 60. rocznicę rozpo-
częcia akcji eksterminacji Żydów 
w Generalnym Gubernatorstwie, 
znanej jako „Aktion Reinhardt”.

Zagłada Żydów zagłębiowskich
redakcja naukowa Aleksandra Namysło, 

Będzin 2004, s. 173

Publikacja, będąca pokłosiem sesji 
upamiętniającej 60. rocznicę zagłady 
Żydów będzińskich, zawiera referaty 
dotyczące procesu eksterminacji Ży-
dów zagłębiowskich.
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Wokół Jedwabnego, t.1: Studia
redakcja naukowa Paweł Machcewicz 

i Krzysztof Persak, t.1, s. 525, Warsza-

wa 2002 

Publikacja prezentuje wyniki badań 
naukowych nad zbrodniami popełnio-
nymi na polskich Żydach w Jedwab-
nem, Radziłowie i innych miejscowoś-
ciach Łomżyńskiego i Białostocczyzny 
latem 1941 r.  
Na tom pierwszy składają się studia, 
które przedstawiają te wydarzenia na 
szerokim tle historycznym: stosunki 
polsko-żydowskie przed wojną, nie-
miecka polityka zagłady Żydów, anty-
żydowskie wystąpienia, powojenne po-
stępowania karne w sprawie mordu.

Działalność informacyjna Polskiego 
Państwa Podziemnego
redakcja naukowa Waldemar Grabow-

ski, Warszawa 2003, s. 170 (seria „Kon-

ferencje IPN”, t. 11)

Tom jest poświecony działalności 
informacyjnej Polskiego Państwa 
Podziemnego. Autorzy tekstów ana-
lizują metody działania odnośnych 
struktur cywilnych i  wojskowych, 
zwłaszcza na Kresach Zachodnich 
i Wschodnich II Rzeczypospolitej.

Opór wobec systemów totalitarnych 
na Wileńszczyźnie w okresie II woj-
ny światowej
redakcja naukowa Piotr Niwiński, 

Gdańsk 2003, s. 113 (seria „Konferencje 

IPN”, t. 14)

Tom jest rezultatem współpracy 
historycznej IPN z Centrum Badania 
Eksterminacji i Ruchu Oporu 
Mieszkańców Litwy. Autorzy tekstów 
poru szają zagadnienia kolaboracji 
pod czas II wojny światowej, odmien-
nych postaw społeczeństw polskiego 
i litew skiego w tym okresie oraz 
uwarunkowań działalności Polaków 
i Litwinów podczas okupacji.
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Antypolska akcja OUN-UPA 
1943–1944. Fakty i interpretacje
redakcja naukowa Grzegorz Motyka, 

Dariusz Libionka, Warszawa 2002 (seria 

„Konferencje IPN”, t. 4)

Autorzy tekstów omawiają przebieg 
antypolskiej akcji OUN i UPA na 
Wołyniu i w Galicji Wschodniej oraz 
sposób jej przedstawiania w najnow-
szej literaturze naukowej i podręcz-
nikach szkolnych.

Maria Gaklik

Dziennik. Lwów 12 października 
1939 – 13 września 1940
redakcja naukowa Monika Kała, Wroc-

ław 2002, s. 119 (seria „Studia i mate-

riały”, t. 2)

Okupacyjny diariusz Marii Gaklik 
jest osobistym zapisem okupacyjnej 
rzeczywistości Lwowa. Stanowi bar-
wne źródło, umożliwiające odtworze-
nie obrazu Lwowa w okresie od paź-
dziernika 1939 do września 1940 r., 
widzianego z perspektywy zwykłego 
człowieka.

Podziemie zbrojne na Lubelszczyź-
nie wobec dwóch totalitaryzmów
redakcja naukowa Sławomir Poleszak, 

Adam Puławski, Warszawa 2002, s. 125 

(seria „Konferencje IPN”, t. 1)

Tom poświęcony jest losom pokole-
nia konspiratorów na Lubelszczyź-
nie. Autorzy tekstów analizują me-
tody działania i szanse podziemia 
zbrojnego lat 1939–1956 oraz sposo-
bów jego zwalczania.
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Publikacje związane z II wojną 
światową

Studia 
i materiały

Dariusz Węgrzyn, Adam Dziuba,  

Tomasz Kurpierz

Wypatrując Andersa. Konspiracja 
niepodległościowa w województwie 
śląskim 1945–1948
Katowice–Warszawa 2019, s. 336

Publikacja w popularnej formie 
ukazuje mozaikę funkcjonujących 
w województwie śląskim organiza-
cji niepodległościowych, wpisanych 
w skomplikowany kontekst politycz-
ny i społeczny lat 1945–1948.

Studia z dziejów Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie (1939–1947)
redakcja naukowa Piotr Chmielowiec, 

Krzysztof A. Tochman, Rzeszów–War-

szawa 2018, s. 508 (seria wydawnicza 

IPN Oddział w Rzeszowie) 

Książka dotycząca Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie w latach 
1939–1947. Teksty poświęcone 
są m.in. funkcjonowaniu obozu 
izolacyjnego w Rothesay, kadrom 
2. Korpusu i stosunkowi Włochów 
do tej formacji, okolicznościom 
pozbawienia gen. Andersa obywa-
telstwa polskiego czy powojennym 
losom żołnierzy PSZ.
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„Nasi sąsiedzi – Żydzi”. Z dziejów 
relacji polsko-żydowskich na Kielec-
czyźnie w XX wieku
redakcja naukowa Agnieszka Dziarma-

ga, Dorota Koczwańska-Kalita, Edyta 

Majcher-Ociesa, Kielce 2018, s. 296 + 

24 s. wkł. il.

Publikacja przedstawia relacje pol-
sko-żydowskie na Kielecczyźnie 
w XX w. w ujęciu naukowym i źród-
łowym.

Sowieckie obozy dla jeńców wojen-
nych i internowanych 1939–1956. 
Przykłady wybranych narodów 
redakcja naukowa Jerzy Bednarek, Da-

riusz Rogut, Łódź–Warszawa 2018, 

s. 248 (Biblioteka Oddziału Instytutu 

Pamięci Narodowej w Łodzi, t. 44)

Głównym celem pracy jest próba re-
kapitulacji stanu badań i nakreślenie 
nowych perspektyw badawczych do-
tyczących polityki represji Związku 
Sowieckiego wobec jeńców wojen-
nych i osób internowanych w latach 
1939–1956. 

Koniec wojny na Śląsku. Rok 1945. 
Studia i materiały
redakcja naukowa Ksawery Jasiak, 

Krzysztof Kawalec, Piotr Stanek, Wroc-

ław–Opole–Warszawa 2018, s. 256 (se-

ria „Historia Śląska Opolskiego”)

Publikacja ukazuje wydarzenia 
pierwszego półrocza 1945 r. na Ślą-
sku we wszystkich istotnych kon-
tekstach, poczynając od militarnych, 
przez polityczne, a kończąc na spo-
łeczno-ekonomicznych. Książkę uzu-
pełnia niepublikowana dotychczas 
ikonografia z 1945 r.
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Od Vixdum Poloniae unitas do 
Totus tuus Polaniae populus. Wi-
leńska prowincja kościelna w latach 
1925–1992. Studia i materiały
redakcja Jarosław Wasilewski, Walde-

mar F. Wilczewski, Białystok–Warszawa 

2018, s. 344 (seria wydawnicza Oddzia-

łu Instytutu Pamięci Narodowej w Bia-

łymstoku, t. 36)

Publikacja stanowi pokłosie konfe-
rencji naukowej poświęconej dzie-
jom Kościoła na wschodnich obsza-
rach Rzeczypospolitej, realizowanej 
w ramach centralnego projektu ba-
dawczego IPN „Władze wobec Koś-
ciołów i związków wyznaniowych 
w Polsce 1944–1989”. 

Poszukiwanie i identyfikacja ofiar 
zbrodni systemów totalitarnych. 
Doświadczenia polskie w kontekście 
europejskim. Studia i materiały 
redakcja Marcin Zwolski, Białystok– 

Warszawa 2018, 368 s.

Systemy totalitarne XX w. pozostawi-
ły po sobie wiele ofiar, których miej-
sca spoczynku do dzisiaj pozostają 
nieznane. Rozwój nauki sprawił, że 
coraz więcej z tych miejsc udaje się 
odnaleźć, a nierzadko nawet ustalić 
tożsamość znajdujących się w nich 
szczątków. Autorzy przedstawiają na 
konkretnych przykładach, jak wyglą-
da poszukiwanie miejsc pochówku 
ofiar i proces ich identyfikacji.

Dariusz Jarosiński

Ta nasza wolność. Reportaże histo-
ryczne
Białystok–Olsztyn–Warszawa 2018, 

s. 672

Publikacja jest zbiorem ponad sześć-
dziesięciu reportaży i esejów o lo-
sach żołnierzy polskiego podziemia 
niepodległościowego oraz o ich wal-
ce z komunistyczną dyktaturą. Autor 
starał się dotrzeć do ostatnich żyją-
cych Żołnierzy Wyklętych, a ich re-
lacje w miarę możliwości weryfiko-
wał i uzupełniał o źródła archiwalne 
i publikacje historyków.



72 | Studia i materiały • Publikacje związane z II wojną światową

Krzysztof Łagojda

Życie w cieniu śmierci. Losy rodzin 
katyńskich w latach 1939–1989 
w świetle wywiadów z członkami 
Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej. 
Wybrane aspekty
Wrocław 2016, s. 205

Autor podjął próbę odtworzenia ży-
cia w różnych okresach krewnych 
jeńców zabitych z rąk NKWD, po-
cząwszy od czasu wojny po koniec 
PRL.

Z dziejów represji sowieckich wobec 
Polaków w latach 1937–1952. Biało-
ruś, Litwa, ziemie północno-wschod-
niej Polski. Studia i materiały
redakcja Jan Jerzy Milewski, Białystok–

Warszawa 2017, s. 245

Książka ukazuje tragiczne relacje 
polsko-sowieckie w pierwszej poło-
wie XX w. na tle społecznych i poli-
tycznych przeobrażeń w ZSRS. Jest 
podsumowaniem konferencji nauko-
wych zorganizowanych przez Od-
dział IPN w Białymstoku: „Zbrodnia 
zapomniana: 75. rocznica operacji 
polskiej w BSRS” oraz „Deportacje 
Polaków z sowieckiej Białorusi i Li-
twy po drugiej wojnie światowej”.

Wina i kara. Społeczeństwa wobec 
rozliczeń zbrodni popełnionych 
przez reżimy totalitarne w latach 
1939–1956. Studia i materiały
redakcja naukowa Patryk Pleskot, War-

szawa 2015, s. 592

Książka opowiada o próbach rozli-
czeń zbrodni reżimów totalitarnych.
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Górny Śląsk i Górnoślązacy. Prob-
lemy regionu i jego mieszkańców 
w XIX i XX w.
redakcja naukowa Sebastian Rosen-

baum, Katowice 2014, s. 390

Praca zawiera teksty poświęcone 
m.in.: kształtowaniu się nurtów po-
litycznych w regionie na przełomie 
XIX i XX w., relacjom Kościoła kato-
lickiego ze światem polityki, walce 
plebiscytowej, działalności separaty-
stów w międzywojniu, nazistowskiej 
polityce kulturowej, polityce władz 
komunistycznych wobec Górno-
ślązaków po 1945 r., migracji z Gór-
nego Śląska do Niemiec, problemom 
asymilacyjnym migrantów. 

Wokół spraw trudnych, bolesnych 
i zapomnianych. Studia i szkice
redakcja naukowa Elżbieta Kowalczyk 

i in., Instytut Pamięci Narodowej Od-

dział w Łodzi – Wydawnictwo Uniwersy-

tetu Łódzkiego, Łódź 2014

W tomie znalazły się różnorodne 
tematycznie teksty, łączy je jednak 
tema tyka wschodnia. Autorzy przy-
bliżają m.in. problematykę zbrod-
ni katyńskiej, politykę zagraniczną 
i wewnętrzną Związku Sowieckiego 
w okresie II wojny światowej oraz 
losy ludności polskiej w Związku 
 Sowieckim po 17 września 1939 r. 

Deportacje do Związku Sowieckiego 
z ziem polskich w latach 1944–1945. 
Perspektywa porównawcza
redakcja naukowa Sebastian Rosen-

baum, Dariusz Węgrzyn, Instytut 

Pamięci Narodowej Oddział w Kato-

wicach – Śląskie Centrum Wolności 

i Solidarności, Katowice 2015, s. 172

Publikacja jest pokłosiem konferen-
cji „Deportacje do ZSRS z ziem pol-
skich 1944/1945 r. Perspektywa 
porównawcza” i pierwszą próbą spoj-
rzenia na problem deportacji sowie-
ckich w ujęciu ogólnopolskim. 
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Kresowianie na Górnym Śląsku
redakcja naukowa Bogusław Tracz, Ka-

towice–Gliwice 2012, s. 295

Publikacja pokonferencyjna, na któ-
rą składa się trzynaście tekstów pre-
zentujących różnorodne aspekty 
wysiedlenia Polaków z dawnych wo-
jewództw wschodnich II Rzeczy-
pospolitej, ich przesiedlenia na 
Górny Śląsk i adaptacji w nowym 
otoczeniu.

Sowiecki system obozów i więzień. 
Przykłady wybranych państw
redakcja naukowa Jerzy Bednarek, Łódź 

2013, s. 288

Podstawowym celem niniejszej pub-
likacji jest konfrontacja aktualnej 
wiedzy badaczy z Europy Środkowo-
-Wschodniej na temat organizacji 
oraz funkcjonowania sowieckiego 
systemu obozów i więzień. Poszcze-
gólne artykuły zamieszczone w pre-
zentowanej pracy przygotowali histo-
rycy z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii 
i Ukrainy.

Bytom w cieniu dwóch totalita-
ryzmów. Szkice z dziejów miasta 
1933–1989
redakcja naukowa Sebastian Rosen-

baum, Katowice 2012, s. 432

Publikacja pokonferencyjna, w skład 
której wchodzą artykuły traktujące 
o czasach III Rzeszy i o systemie na-
zistowskim, przede wszystkim jed-
nak o okresie między 1945 a 1989 r. 
– od narodzin nowego systemu ko-
munistycznego w latach powojen-
nych po rozkład reżimu u schyłku lat 
osiemdziesiątych.
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Zbrodnia katyńska. W kręgu prawdy 
i kłamstwa
redakcja naukowa Sławomir Kalbarczyk, 

Warszawa 2010, s. XI + 252

Książka zawiera studia historyczne 
i prawnicze, relacje strażników pa-
mięci, zwłaszcza członków rodzin 
ofiar, a także dokumenty dotyczą-
ce zacierania śladów tej zbrodni na 
Ukrainie.

Zabrze 1933–1989. Szkice z dziejów 
politycznych miasta
redakcja naukowa Sebastian Rosen-

baum, Katowice 2011, s. 262

Zbiór dziewięciu artykułów będących 
pokłosiem konferencji zorganizo-
wanej przez IPN Katowice oraz Mu-
zeum Miejskie w Zabrzu w 2010 r. 
Zebrane artykuły traktują o historii 
politycznej Zabrza w dobie dwóch to-
talitaryzmów: nazistowskiego oraz 
komunistycznego.

Warszawa miasto w opresji
redakcja naukowa Kazimierz Krajewski, 

Magdalena Pietrzak-Merta, Warsza-

wa 2010, s. 744 + 24 s. wkł. zdj. (seria 

„Warszawa nie?pokonana”, t. 1)

Prezentowany zbiór studiów zawiera 
teksty obejmujące prawie całą histo-
rię Warszawy między 1939 a 1989 r. 
Wszystkie one składają się na wyjąt-
kową mozaikę zjawisk świadczących 
o niepokonanym duchu Warszawy 
i jej mieszkańców.
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Rzeczpospolita utracona. Następ-
stwa nazizmu i komunizmu na 
ziemiach polskich
redakcja naukowa Jerzy Eisler i Konrad 

Rokicki, Warszawa 2010, s. 304

Tom pokonferencyjny, na który skła-
da się trzynaście tekstów przedsta-
wiających bilans najrozmaitszych 
strat poniesionych przez Polskę 
i Polaków w następstwie okupa-
cji niemieckiej i radzieckiej oraz 
czterdziestu pięciu lat rządów komu-
nistycznych w naszym kraju. 

Tajny oręż czy ofiary zimniej wojny? 
Emigracje polityczne z Europy Środ-
kowej i Wschodniej
redakcja naukowa Sławomir Łukasie-

wicz, Lublin–Warszawa 2010, s. 382 (se-

ria „Konferencje IPN”, t. 40)

Tom prezentuje materiały z konfe-
rencji, której celem była próba upo-
rządkowania zagadnień związanych 
z przymusowymi migracjami wywo-
łanymi przyczynami politycznymi 
w czasie wojny i w okresie powojen-
nym. Szczególnie mocno dotknęły 
one Europę Środkowo-Wschodnią, 
gdzie w latach 1939–1946 objęły 
30 mln osób.

Rok 1945 w Łodzi. Studia i szkice
redakcja naukowa Joanna Żelazko, Łódź 

2008, s. 376

Książka, będąca pokłosiem dwóch 
konferencji naukowych, ukazuje 
tworzenie struktur nowej władzy, 
związaną z tym walkę polityczną 
i zbrojną oraz odradzanie się życia 
społecznego i kulturalnego w regio-
nie łódzkim w 1945 r.
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Krzysztof Kaczmarski

Pogrom, którego nie było. Rzeszów, 
11–12 czerwca 1945 r. Fakty, hipo-
tezy, dokumenty
Rzeszów 2008, s. 188 + 16 s. wkł. zdj.

Autor stara się wyjaśnić okoliczno-
ści oraz odtworzyć przebieg anty-
żydowskich ekscesów w Rzeszowie 
w czerwcu 1945 r. Kluczem do tych 
wydarzeń jest zabójstwo polskiej 
9-letniej dziewczynki. 

„Po ziemi naszej roześlę harcerzy...” 
Z dziejów harcerstwa polskiego na 
Górnym Śląsku
redakcja naukowa Krystyna Heska-

-Kwaśniewicz, Katowice 2007, s. 368

Publikacja pokonferencyjna zawie-
rająca artykuły, wspomnienia i gło-
sy w dyskusji, w której starano się 
ukazać różnorodne aspekty dziejów 
śląskiego harcerstwa, począwszy od 
powstań śląskich, plebiscytu, przez 
konspirację w okresie wojny oraz 
losy w PRL, aż po chwilę obecną.

Stosunki polsko-białoruskie w wo-
jewództwie białostockim w latach 
1939–1956
redakcja naukowa Jan Jerzy Milewski,  

Anna Pyżewska, Warszawa 2005, s. 150 

(seria „Konferencje”, t. 27)

Tom poświęcony jest stosunkom pol-
sko-białoruskim od końca lat trzy-
dziestych do 1956 r. ze szczególnych 
uwzględnieniem sytuacji w woje-
wództwie białostockim.
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Kazimierz Sosnkowski żołnierz, hu-
manista, mąż stanu w 120. rocznicę 
urodzin
redakcja naukowa Tomasz Głowiński, 

Jerzy Kirszak, Wrocław 2005

Książka zawiera materiały z między-
narodowej konferencji naukowej 
poświęcone generałowi Kazimierzo-
wi Sosnkowskiemu (1885–1969).

Obóz w Potulicach – aspekt trudne-
go sąsiedztwa polsko-niemieckiego 
w okresie dwóch totalitaryzmów
redakcja naukowa Alicja Paczoska, Byd-

goszcz 2005, s. 83 + 6 s. (seria „Mate-

riały pomocnicze IPN”, t. 5)

Publikacja jest pokłosiem konferen-
cji naukowej na temat obozu funk-
cjonującego w latach 1941–1950 
w Potulicach. W czasie okupacji obóz 
podlegał Centrali Przesiedleńczej 
w Gdańsku i umieszczano w nim 
polskie rodziny wysiedlone ze swych 
gospodarstw.

Armia Krajowa i konspiracja 
poakowska na ziemi rybnickiej 
1942–1947
redakcja naukowa Adam Dziurok, Kato-

wice 2004, s. 107 

W prezentowanych artykułach ich 
autorzy starają się uzupełnić naszą 
dotychczasową wiedzę na temat 
działalności Armii Krajowej na ziemi 
rybnickiej.
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Obozowe dzieje Świętochłowic 
Eintrachthütte – Zgoda
redakcja naukowa Adam Dziurok, Kato-

wice–Świętochłowice 2002, s. 160 (seria 

„Konferencje IPN”, t. 5)

Publikacja przybliża funkcjonowa-
nie obozu w Świętochłowicach – po-
czątkowo podobozu oświęcimskiego, 
a po wojnie miejsca odosobnienia 
głównie Niemców i volksdeutschów 
z terenu Górnego Śląska. Pozycja za-
wiera także wykaz więźniów zmar-
łych w 1945 r.
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Ludwik Muzyczka ps. „Benedykt” 
(1900–1977). Materiały historyczne 
do dziejów Komendy Głównej Armii 
Krajowej
redakcja naukowa Maciej Jan Mazurkie-

wicz, Warszawa 2018, s. 325

Publikacja jest szerszym ujęciem bio-
grafii Muzyczki, dotyczy zwłaszcza 
okresu od 1939 r. Autor wykorzystał 
w niej notatki z rozmów z Muzyczką, 
rozmowy zapamiętane, dokumen-
ty prywatnych archiwaliów oraz akta 
IPN, opracował też kilka szczegóło-
wych szkiców.

Robert Witalec

Franciszek Wilk 1914–1990.  
Biografia ludowca niezłomnego
Rzeszów–Warszawa 2015, s. 375 + 32 s. 

wkł. zdj.

Biografia Franciszka Wilka wpisuje 
się w ciąg badań historycznych doty-
czących burzliwych losów Polaków 
w XX w. Poprzez pryzmat losów bo-
hatera ukazany został dramatyzm 
dwudziestowiecznej historii narodu 
polskiego, a zwłaszcza tragiczne losy 
młodego pokolenia wychowanego 
w niepodległej Polsce, które II wojna 
światowa pozbawiła ojczyzny i rzuci-
ła na „londyński bruk”.

Biografie

Życiorysy postaci historycz
nych, oficerów, partyzantów, 
ludzi polityki, dyplomacji. 
Sami bohaterowie, ich życie 
i działalność stają się kluczem 
do zrozumienia drogi, jaką 
Polska przebyła w ciągu ostat
niego stulecia.

Publikacje dotyczące wyłącznie 
II wojny światowej
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Iwaneczko Dariusz

„Przypadek czy przeznaczenie?” 
Karol Kazimierz Kostecki „Kostek” 
(1917–1998)
Rzeszów 2013, s. 288 + 24 s. wkł. zdj.

Książka przedstawia historię czło-
wieka, którego życie zdetermino-
wał dramat wojny i okupacji. Kon-
tekstem losów głównego bohatera są 
dzieje zbrojnych struktur Polskiego 
Państwa Podziemnego na pograni-
czu powiatów tomaszowskiego i lu-
baczowskiego, co sprawia, że książ-
ka wykracza poza ramy biograficzne, 
stając się ważnym przyczynkiem do 
historii wojennej i powojennej kon-
spiracji niepodległościowej na tym 
terenie.

Maciej Korkuć

Józef Kuraś „Ogień”. Podhalańska 
wojna 1939–1945
Kraków 2011, s. 407 

Opracowanie jest opisem naukowym 
przedwojennych i wojennych losów 
„Ognia”, jednego z najbardziej zna-
nych polskich dowódców partyzan-
ckich z czasów wojny i okresu powo-
jennego. Działalność Kurasia wciąż 
pozostaje przedmiotem sporów i po-
lemik.

Mirosław Węcki

Fritz Bracht (1899–1945). Nazi-
stowski zarządca Górnego Śląska 
w latach II wojny światowej
Katowice 2014, s. 534 

Książka jest poświęcona osobie 
 Fritza Brachta, najważniejszego dyg-
nitarza nazistowskiego działającego 
na Górnym Śląsku w okresie II woj-
ny światowej. W przeciwieństwie do 
Hansa Franka, Arthura Greisera, Al-
berta Forsteraczy czy Ericha Kocha 
Bracht jest jednak postacią niemal 
całkowicie nieznaną.
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Publikacje związane z II wojną 
światową

Biografie

Marek Wierzbicki,

Człowiek z Polski. Prezydent Kazi-
mierz Sabbat (1913–1989) i polska 
emigracja niepodleg łościowa
Lublin–Warszawa 2019, s. 176

Publikacja jest próbą zarysowania 
biografii Kazimierza Aleksandra Sab-
bata, przedostatniego prezydenta RP 
na uchodźstwie, ukazującej zarówno 
jego dokonania na niwie publicznej, 
jak i życie prywatne.

Mateusz Kubicki

Kapitan ostatni opuszcza swój 
statek… Józef Władysław Bednarze 
(1879–1939)
Gdańsk–Warszawa 2019, s. 103 + 16 s. 

wkł. il. (seria „Publikacje gdańskiego 

oddziału IPN”, t. 73)

Publikacja poświęcona życiu Józefa 
Bednarza – bojownika PPS walczą-
cego o niepodległą Polskę, lekarza 
psychiatry, od 1933 r. dyrektora Kra-
jowego Zakładu Psychiatrycznego 
w Świeciu n. Wisłą, ofiary „Intelli-
genzaktion” na Pomorzu Gdańskim.
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Wojciech Hanus

Jeden z ostatnich. Stefan Kobos 
„Wrzos” (1900–1976). Przyczynek 
do dziejów konspiracji niepodległoś-
ciowej na Narolszczyźnie
Rzeszów–Warszawa 2018, s. 328

Porucznik Stefan Kobos „Wrzos” to 
pomnikowa postać wśród niezłom-
nych żołnierzy Polskiego Państwa 
Podziemnego. Jego działalność 
konspiracyjna od 1939 r. do chwi-
li aresztowania w styczniu 1956 r. 
związana była z niewielką wsią Brze-
ziny na pograniczu powiatów toma-
szowskiego i lubaczowskiego. Był 
jednym z najdłużej ukrywających się 
partyzantów podziemia niepodleg-
łościowego.

Michał Ostapiuk

Komendant „Bury”. Biografia 
kpt. Romualda Adama Rajsa „Burego” 
(1913–1949)
Białystok–Olsztyn–Warszawa 2019, s. 360 + 

112 s. wkł. il.

Biografia kpt. Romualda Adama Rajsa 
„Burego” prezentuje nowe fakty, nie-
zwykle istotne m.in. dla odtworzenia 
przebiegu pacyfikacji pięciu wsi białoru-
skich, przeprowadzonej przez plutony 
3. Wileńskiej Brygady NZW.

Witold Konopka

Brat Ludwik Muzalewski (1883–
1944). Życie – posługa – męczeń-
stwo
Gdańsk–Warszawa 2019, s. 96 + 8 s. 

wkł. zdj. (seria „Publikacje gdańskiego 

oddziału IPN”, t. 71)

Publikacja opisuje życie brata Lud-
wika Muzalewskiego (1883–1944), 
członka Zgromadzenia Księży Mi-
sjonarzy, na tle kolejnych epok: okre-
su zaborów, I wojny światowej, dwu-
dziestolecia międzywojennego oraz 
II wojny światowej.
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Płk Józef Beck (1894–1944). 
 Żołnierz, dyplomata, polityk
redakcja naukowa Sławomir Michał No-

winowski, Łódź–Warszawa 2017, s. 472 

+ 8 s. wkł. zdj. (Biblioteka Oddziału In-

stytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, 

t. 41)

Publikacja jest pierwszą w historio-
grafii próbą bilansu dokonań wojsko-
wych, dyplomatycznych i politycz-
nych płk. Becka.

Marek Wierzbicki

Z Polską pod rękę. Jan Prot (1891–
1957) i odbudowa niepodległego 
państwa polskiego
Lublin–Warszawa 2017, s. 192

Książka ukazuje sylwetkę Jana Prota 
(pierwotnie: Berlinerblau), działacza 
niepodległościowego, społecznego 
i gospodarczego, którego życie za-
mknęło się w trzech okresach: latach 
zmagań o niepodległość, czasach 
II Rzeczypospolitej oraz emigracji 
politycznej po 1939 r.

Tomasz Balbus

„Fakir”. Sergiusz Kościałkowski. Bio-
grafia egzekutora Kedywu, dowódcy 
szwadronu brygady „ Juranda”, 
komendanta oddziału partyzanckie-
go Armii Krajowej (na tle historii 
Okręgu Wileńskiego), t. 1: Życie 
i wojna na Wileńszczyźnie
Warszawa 2018, s. 1192

Pierwszy tom biografii Sergiusza 
Kościałkowskiego prezentuje losy 
i walkę pokolenia Polski niepodleg-
łej, zniszczonego przez totalitaryzmy 
niemieckich nazistów i rosyjskich 
bolszewików. 
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Janusz Mokrosz

Aleksander Zawadzki – działacz 
komunistyczny i wojewoda śląski 
(1945–1948)
Katowice-Warszawa 2017, s. 322

Biografia polityczna Aleksandra Za-
wadzkiego – wojewody śląskiego 
w latach 1945–1948.

Marek Jedynak

Władysław Wasilewski „Oset”, 
„Odrowąż” (1921–1943). Harcerski 
instruktor i partyzancki dowódca
Kielce 2016, s. 104

Praca zawiera szczegółowy opis ży-
cia Władysława Wasilewskiego 
ps. „Oset”, „Odrowąż”, który w czasie 
II wojny światowej działał w wielu 
organizacjach konspiracyjnych.

Wojciech Frazik

Emisariusz Wolnej Polski. Biogra-
fia polityczna Wacława Felczaka 
(1916–1993)
Kraków 2013, s. 711

Biografia kuriera i emisariusza Rzą-
du RP na uchodźstwie.
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Tomasz Balbus

Major „Zbroja”
Wrocław 2013

Praca przedstawia życie i działal-
ność mjr. Ludwika Marszałka „Zbroi” 
(1912–1948). Harcerz, zawodowy ofi-
cer piechoty i lotnictwa WP, podczas 
okupacji niemieckiej pełnił m.in. 
funkcję oficera szkoleniowego i ko-
mendanta Obwodu AK Dębica.

Marek Gałęzowski

Pułkownik „Żegota”. Życie i pisma 
pułkownika dypl. Tadeusza Mün-
nicha
Warszawa 2009, s. 264

Książka jest pierwszą biografią puł-
kownika dypl. Tadeusza Münnicha. 
Był jednym z założycieli Instytutu Jó-
zefa Piłsudskiego w Londynie, pro-
wadzącego badania nad najnowszą 
historią Polski.

Tomasz Balbus

„Korab”. Wilniuk klasyczny. Doktor 
Roman Korab-Żebryk (1916–2004). 
Biografia Wilnianina, oficera Armii 
Krajowej, więźnia NKWD, historyka 
Polski Podziemnej (na tle dziejów 
XX wieku)
Wrocław 2012

Biografia Romana „Koraba” Żebry-
ka – wilnianina, który podczas kam-
panii wrześniowej był dowódcą plu-
tonu strzeleckiego, na przełomie lat 
1939 i 1940 zaczął działać w lokal-
nych strukturach ZWZ, a w czasie 
trwania na Wileńszczyźnie akcji „Bu-
rza” został skierowany do 1 Wileń-
skiej Brygady AK.
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Słowniki

Publikacje dotyczące wyłącznie 
II wojny światowej

Opracowania o charakterze 
encyklopedycznym i biogra
ficznym poświęcone historii 
Polski w XX w.

Słowniki

Lista strat działaczy obozu narodo-
wego w latach 1939–1955. Słownik 
biograficzny, t. 1
redakcja naukowa Wojciech Jerzy Mu-

szyński, Jolanta Mysiakowska-Muszyń-

ska, Warszawa 2010, s. 344

Tom słownika biograficznego zawie-
rający 180 biogramów żołnierzy 
i działaczy politycznych związanych 
z szeroko rozumianym ruchem na-
rodowym – poległych, zmarłych lub 
zamordowanych przez Niemców, So-
wietów i ich kolaborantów.

Bogusław Szwedo

Na bieżni i w okopach. Sportowcy 
odznaczeni Orderem Wojennym Vir-
tuti Militari 1914–1921, 1939–1945
Rzeszów 2011, s. 374

W ponad dwustuletniej historii Or-
deru Wojennego Virtuti Militari od-
znaczono nim przeszło 26 tysięcy 
osób. Było wśród nich wielu wybit-
nych sportowców. Sylwetki osiem-
dziesięciu najwybitniejszych przed-
stawia niniejszy słownik.
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Leksykon militariów powstania 
warszawskiego
redakcja naukowa Michał Komuda, In-

stytut Pamięci Narodowej – Muzeum 

Powstania Warszawskiego, Warszawa 

2012, s. 388

To pierwsza tak obszerna publika-
cja prezentująca broń i wyposaże-
nie Polaków i Niemców walczących 
o Warszawę latem 1944 r. W każdym 
ze 165 haseł mieszczą się nie tyl-
ko historia i opis broni lub elemen-
tu umundurowania wraz z fotogra-
fią współczesną, ale też interesujące 
szczegóły z nimi związane, zdjęcia 
archiwalne, relacje powstańców.

Indeks represjonowanych

Program badawczy Ośrodka KARTA 
realizowany we współpracy ze Sto-
warzyszeniem Memoriał w Moskwie. 
IPN patronował projektowi od 2002 r., 
a w 2013 r.  go przejął. W ramach pro-
gramu jest prowadzona całościowa do-
kumentacja losów obywateli polskich 
represjonowanych – deportowanych, 
więzionych, internowanych – przez 
Związek Sowieckci. Na kartach indek-
su są publikowane alfabetyczne wyka-
zy i biogramy represjonowanych.

Lista strat osobowych ruchu naro-
dowego 1939–1955, z. 1 
opracowanie Wojciech Muszyński, Jo-

lanta Mysiakowska, wstęp Jan Żaryn, 

Warszawa 2008, s. 98

Tom zawiera 95 ułożonych w po-
rządku alfabetycznym biogramów 
działaczy politycznych, społecznych 
i gospodarczych, a także żołnierzy 
podziemia niepodległościowego.
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Publikacje dotyczące wyłącznie 
II wojny światowej

Krytyczne opracowania zbio
rów nieznanych dotychczas 
materiałów archiwalnych do
tyczących najnowszej historii 
Polski, ukazujących przede 
wszystkim różne formy repre
sji na obywatelach polskich 
w czasie dwóch totalitary
zmów oraz zorganizowane 
przejawy oporu społecznego.

Dokumenty

Dziennik „Staszka”. Zapiski st. strz. 
z cenz. Stanisława Wolffa, żołnierza 
Zgrupowań Partyzanckich AK „Po-
nury” (15 czerwca – 11 październi-
ka 1943 r.)
wstęp i opracowanie Marek Jedynak, In-

stytut Pamięci Narodowej – Muzeum 

Narodowe w Kielcach – Wojewódzka Bi-

blioteka Publiczna im. Witolda Gombro-

wicza w Kielcach, Kielce–Warszawa 2019, 

s. 200 (Seria „Dzienniki. Wspomnienia. 

Pamiętniki. Listy”, t. 3)

To autentyczny zapis wydarzeń 
z okresu  służby młodego człowieka 
w szeregach AK, w owianych legendą 
Zgrupowaniach Partyzanckich AK 
„Ponury”. 

Dziennik czynności Naczelnego Wo-
dza gen. Władysława Sikorskiego, 
t. 2: 1 VIII 1940 – 31 VII 1941
wstęp i redakcja naukowa Jarosław Ra-

biński, opracowanie dokumentów Jaro-

sław Rabiński, Jadwiga Kowalska, Ewa 

Rzeczkowska, Instytut Pamięci Naro-

dowej – Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Jana Pawła II – Instytut Polski i Muze-

um im. gen. Sikorskiego w Londynie, 

Lublin 2017, s. 1144 + 24 s. wkł. zdj.

Drugi tom Dziennika czynności Na-

czelnego Wodza, obejmujący okres 
pomiędzy sierpniem 1939 a lipcem 
1940 r. 
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Armia Krajowa w dokumentach 
1939–1945, t. 1, cz. 2: Wrzesień 
1939 – czerwiec 1941
wydanie 2 (poprawione i uzupełnione), 

Instytut Pamięci Narodowej i Studium 

Polski Podziemnej – Instytut Polski 

i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie, 

Warszawa 2015, s. 508 + mapa

Opublikowane w tomie 1 dokumenty 
przedstawiają w miarę pełny obraz 
organizacji i działalności Związku 
Walki Zbrojnej w latach 1939–1941 – 
do wybuchu wojny niemiecko-
-sowieckiej.

Dziennik czynności Naczelnego 
Wodza gen. Władysława Sikorskie-
go, t. 1
redakcja nukowa Jarosław Rabiński, Ewa 

Rzeczkowska, Jadwiga Kowalska, Lublin 

2016, s. 944

Publikacja jest krytyczną edycją na-
ukową jednego z najważniejszych 
źródeł do badania dziejów II wojny 
światowej z polskiej perspektywy – 
diariusza czynności gen. Władysława 
Sikorskiego za lata 1939–1943. Pierw-
szy tom dziennika obejmuje okres 
pomiędzy sierpniem 1939 a lipcem 
1940 r. 

Listy z Dachau. Gustaw Morcinek 
do siostry Teresy Morcinek
wstęp i opracowanie Krystyna Heska-

-Kwaśniewicz, Lucyna Sadzikowska, 

z oryginału niemieckiego tłumaczył Mi-

chał Szalonek, Katowice 2016, s. 136

119 listów z okresu uwięzienia pisa-
rza w obozach koncentracyjnych – 
najpierw w Sachsenhausen, następ-
nie w Dachau. Listy były adresowane 
do siostry, Teresy Morcinek, prowa-
dzącej dom pisarza i mieszkającej 
z nim w Skoczowie, gdzie aktualnie 
mieści się muzeum autora Wyrąba-

nego chodnika.
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Armia Krajowa w dokumentach 
1939–1945, t. 1, cz. 1: Wrzesień 
1939 – czerwiec 1941
wydanie 2 (poprawione i uzupełnione), 

Instytut Pamięci Narodowej i Studium 

Polski Podziemnej – Instytut Polski 

i Muzeum gen. Sikorskiego w Londy-

nie, Warszawa 2015, s. 464 + 24 s. wkł. 

il. + mapy

Opublikowane w tomie 1 dokumenty 
przedstawiają w miarę pełny obraz 
organizacji i działalności Związku 
Walki Zbrojnej w latach 1939–1941 – 
do wybuchu wojny niemiecko-
-sowieckiej.

Wiesław Szpakowicz

Dzienniki cichociemnego
wstęp, opracowanie i redakcja nauko-

wa Krzysztof Kaczmarski, Krzysztof 

A. Tochman, Rzeszów 2014, s. 400 + 

128 s. wkł. zdj.

Dzienniki cichociemnego por. Wie-
sława Szpakowicza (1906–1942), ofi-
cera Kwatery Głównej Sztabu Naczel-
nego Wodza i Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie, jednego z 316 spado-
chroniarzy Armii Krajowej, który zgi-
nął w niewyjaśnionych okolicznoś-
ciach u wybrzeży Norwegii.

Kazimierz Sakowicz

Dziennik 1941–1943
przedmowa i opracowanie Maria War-

dzyńska, Warszawa 2014, s. 125

To wstrząsająca relacja o masowej 
zbrodni niemieckiej w podwileńskiej 
miejscowości Ponary. Brali w niej 
udział – jako wykonawcy – także 
kolaborujący z Niemcami Litwini, 
Notatki te obejmują okres od 11 lipca 
1941 do 6 listopada 1943 r.
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Mirosław Kopa

Inspektorat piotrkowski Armii Krajo-
wej w dokumentach i komentarzach
s. 948 + ilustracje, Łódź 2013 (Bibliote-

ka Oddziału Instytutu Pamięci Narodo-

wej w Łodzi, t. 29)

To historia najważniejszego dla okrę-
gu łódzkiego Armii Krajowej terenu, 
napisana przez mjr. dr. inż. Mirosła-
wa Kopę „Mirona”, żołnierza i kro-
nikarza 25. pp AK, który jako ostatni 
mógł opowiedzieć nieznane dotych-
czas historie i rozwikłać szereg nie-
rozwiązanych zagadek.

Zbrodnie niemieckie na Pomorzu 
Zachodnim i ziemi lubuskiej popeł-
nione w latach 1939–1945 w świetle 
śledztw prowadzonych przez Od-
działową Komisję Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu 
w Szczecinie
wybór źródeł i opracowanie Maciej Ma-

ciejowski, współpraca Magdalena Dźwi-

gał, Szczecin 2013, s. 141

Przedmiotem powyższej pracy jest 
zestawienie najbardziej reprezenta-
tywnych spraw prowadzonych przez 
OKŚZpNP w Szczecinie w zakresie 
zbrodni niemieckich popełnionych 
podczas II wojny światowej na obsza-
rze właściwości miejscowej Komisji.

Dokumenty do dziejów Zgrupowań 
Partyzanckich AK „Ponury”
opracowanie Marek Jedynak, Kielce–

Kraków 2014, s. 427

Zbiór źródeł dotyczących słynnego 
Zgrupowania Partyzanckiego, wy-
tworzonych zarówno przez struktu-
ry AK, jak i przez niemieckie służby 
policyjne.
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Wiesława Michałek

Zapiski 1939–1944
wstęp i opracowanie Grzegorz Bębnik, 

Katowice 2012, s. 200

To unikalny dokument, tworzony 
przez kilkunastoletnią wówczas au-
torkę w realiach wojennej rzeczywi-
stości Kresów Wschodnich. Wiesława 
Michałek, córka sędziego lwowskiego 
Sądu Okręgowego, po aresztowaniu 
ojca przez NKWD ukrywała się wraz 
z matką i młodszym bratem w pod-
złoczowskiej wsi Skwarzawa. 

I nie widziałem ich więcej wśród 
żywych… Pacyfikacja Michniowa 
12 i 13 lipca 1943 r. w dokumentach 
i relacjach
wstęp i opracowanie Tomasz Domań-

ski, Kraków 2013, s. 286

Tom przedstawia historię pacyfika-
cji wsi Michniów, przeprowadzo-
nej 12 i 13 lipca 1943 r. Zaprezento-
wane w niniejszym wydawnictwie 
dokumenty i relacje są wstrząsają-
cym opisem przygotowań, przebie-
gu i skutków przeprowadzenia akcji 
w Michniowie.

Geneza paktu Hitler–Stalin. Fakty 
i propaganda
redakcja naukowa Bogdan Musiał, Jan 

Szumski, Warszawa 2012, s. 244

Książka prezentuje, pochodzące tak-
że z archiwów moskiewskich, doku-
menty pozwalające na rekonstrukcję 
prawdziwej motywacji Stalina do za-
warcia paktu z Hitlerem. Podważają 
one popularną wersję, jakoby Stalin 
działał w intencji defensywnej, usiłu-
jąc uchronić Związek Sowiecki przed 
wciągnięciem w wojnę, do której kraj 
ten nie był jeszcze przygotowany.



94 | Dokumenty • Publikacje dotyczące wyłącznie II wojny światowej

Kałmucki Korpus Kawalerii. Zbrod-
nie popełnione na ziemiach polskich 
w 1944 r. w dokumentach SB
wstęp, wybór źródeł i opracowanie Ry-

szard Sodel, Lublin 2011, s. 268

Dzieje Kałmuckiego Korpusu Kawa-
lerii, formacji wykorzystywanej przez 
okupacyjne władze niemieckie do 
akcji o charakterze przeciwpartyzan-
ckim i pacyfikacyjnym na zapleczu 
frontu.

Stefan Korboński

Polacy, Żydzi i Holocaust
tłumaczenie z angielskiego Grażyna Wa-

luga, Warszawa 2011, s. 131 (seria „Z ar-

chiwum emigracji”, t. 4)

Książka Stefana Korbońskiego jest 
ostatnią pozycją w znacznym dorob-
ku pisarskim jednego z najwybit-
niejszych polityków polskiego ruchu 
ludowego. Powstała jako odpowiedź 
na stan ówczesnych stosunków 
polsko-żydowskich na kontynencie 
amerykańskim. Książka stanowi cen-
ny dokument epoki, mający wartość 
źródłową.

Grzegorz Bębnik

Wrzesień 1939 r. w Katowicach
Katowice 2012, s. 450

Publikacja stanowi rozwinięcie 
zbioru dokumentów, który ukazał 
się w 2006 r. Książka przybliża 
wydarzenia rozgrywające się w decy-
dujących dla historii Katowic dniach 
3 i 4 września 1939 r. 
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Jürgen Stroop

Żydowska dzielnica mieszkaniowa 
w Warszawie już nie istnieje!
opracowanie Andrzej Żbikowski, War-

szawa 2009 (seria „Dokumenty”, t. 38)

Raport Jürgena Stroopa to urzędowe 
sprawozdanie, opracowane dla władz 
zwierzchnich przez oficera kierują-
cego akcją tłumienia powstania Ży-
dów w getcie warszawskim i zbrodni-
czą operacją likwidacji getta wiosną 
1943 r. Dokument jest bezcennym 
źródłem ukazującym niewyobrażal-
ny dramat Żydów warszawskich i bo-
haterstwo tych, którzy podjęli walkę, 
wreszcie społeczny kontekst tej walki.

Nadzorować, interweniować, karać. 
Nazistowski obóz władzy wobec 
Kościoła katolickiego w Zabrzu 
(1934–1944). Wybór dokumentów
opracowanie Sebastian Rosenbaum, 

Mirosław Węcki, Katowice 2010, s. 413

Ponad dwieście zgromadzonych 
w tym tomie dokumentów przyno-
si obraz polityki partii nazistowskiej 
wobec Kościoła katolickiego na tere-
nie Zabrza, wówczas jednego z naj-
ludniejszych miast Górnego Śląska. 

„Żeby Polska była polska!” Anto-
logia publicystyki konspiracyjnej 
podziemia narodowego 1939–1950
wstęp, wybór i opracowanie Marek Jan 

Chodakiewicz, Wojciech Jerzy Muszyń-

ski, Warszawa 2010, s. 1080 + wkł. zdj.

Obszerny wybór dokumentów doty-
czących myśli politycznej ruchu na-
rodowego z lat 1939–1950. Antolo-
gia ukazuje różnorodność tematyki 
poruszanej na łamach podziemnych 
publikacji w czasie niemieckiej i so-
wieckiej okupacji Polski. 
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Kazimierz Iranek-Osmecki

Kto ratuje jedno życie… Polacy 
i Żydzi 1939–1945
Warszawa 2009, s. 390 (seria „Z archi-

wum emigracji”, t. 2)

Książka powstała w 1968 r. na emi-
gracji w Londynie. Jej autor, wybitny 
oficer WP, w latach okupacji niemie-
ckiej podjął próbę udokumentowania 
pomocy, jaką Polacy nieśli Żydom 
podczas II wojny światowej.

Nowogródzki Okręg AK w dokumen-
tach
wybór i opracowanie Kazimierz Krajew-

ski, Instytut Pamięci Narodowej – Oficy-

na Wydawnicza RYTM, Warszawa 2009, 

s. 592 (seria „Dopalanie Kresów”, t. 1)

Książka otwiera nowy cykl poświęcony 
polskiej działalności niepodległościo-
wej na północno-wschodnich terenach 
II Rzeczy pospolitej. W tomie zapre-
zentowane zostały dokumenty wytwo-
rzone przez struktury AK różnego 
szczebla powstałe w latach 1943–1944, 
będące jedynym świadectwem istnie-
nia i swego rodzaju pomnikiem żoł-
nierzy Polski podziemnej poległych na 
ziemiach utraconych.

Józef Smyczek

Listy z Wehrmachtu
opracowanie Sebastian Rosenbaum, 

 Katowice 2009, s. 175

Niniejsza książka to edycja źródeł 
osobistych szeregowego uczestnika 
wojny w oddziałach Wehrmachtu.
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Katowice we Wrześniu ’39
wstęp, wybór i opracowanie Grzegorz 

Bębnik, Katowice 2006, s. 291 (seria 

„Dokumenty”, t. 15)

Zbiór 78 polskich i niemieckich do-
kumentów, omawiających wydarze-
nia związane z zajęciem Katowic 
przez wojska niemieckie w pierw-
szych dniach kampanii wrześniowej.

Powstanie Warszawskie 1944 
w dokumentach z archiwów służb 
specjalnych
Warszawa 2007, s. 1428

Publikacja prezentuje unikalne doku-
menty dotyczące powstania warszaw-
skiego 1944 r. i późniejszych losów 
powstańców. Dokumenty pocho-
dzą z zasobu archiwalnego IPN oraz 
z Centralnego Archiwum Federalnej 
Służby Bezpieczeństwa Federacji Ro-
syjskiej. 

Protokoły posiedzeń Komitetu dla 
Spraw Kraju, cz. 1: 1939–1941
opracowanie i redakcja naukowa Walde-

mar Grabowski, Warszawa 2008, s. 647 

(seria „Polskie Państwo Podziemne 

w dokumentach”, t. 1)

Publikowane dokumenty ukazują 
wszechstronny obraz działalności 
komitetu, od procesu podejmowania 
decyzji dotyczących organizacji 
konspiracji w okupowanym kraju, 
poprzez starania polskich władz we 
Francji i Wielkiej Brytanii w zakresie 
pomocy materialnej dla społeczeń-
stwa polskiego.
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Stanisław M. Jankowski i Ryszard Kotarba

Literaci a sprawa katyńska – 1945
Kraków 2003, s. 260 + 32 wkł. il. (do-

druk 2009)

Część zasadnicza książki to nieznane 
dotąd protokoły zeznań, m.in.: An-
drzejewskiego, Dąbrowskiej, Iwasz-
kiewicza, Jastruna, Kisielewskiego, 
Kotta, Kruczkowskiego, Miłosza, Nał-
kowskiej, Przybosia i Wyki – przesłu-
chiwanych w związku ze śledztwem 
przeciw pisarzom podejrzanym o ko-
laborację z Niemcami. 

Polskie podziemie 1939–1941. Od 
Wołynia do Pokucia, cz. 1–2
wybór i opracowanie naukowe Jurij Sza-

pował, Jędrzej Tucholski, Warszawa–Ki-

jów 2004, s. 1447 (seria „Polska i Ukrai-

na w latach trzydziestych–czterdziestych 

XX wieku. Nieznane dokumenty z archi-

wów służb specjalnych”, t. 3)

Książka zawiera 88 nieznanych do-
kumentów NKWD dotyczących li-
kwidacji przez sowieckie organa bez-
pieczeństwa polskiego podziemia 
niepodległościowego w latach 1939–
1941 na terenie okupowanych przed-
wojennych polskich województw: 
wołyńskiego, lwowskiego, stanisła-
wowskiego i tarnopolskiego. 

Polacy i Ukraińcy pomiędzy dwoma 
systemami totalitarnymi 1942–
1945, cz. 1–2
opracowanie naukowe Grzegorz Mo-

tyka, Jurij Szapował, Warszawa–Kijów 

2005, s. 1512 (seria „Polska i Ukraina 

w latach trzydziestych–czterdziestych 

XX wieku. Nieznane dokumenty z archi-

wów służb specjalnych”, t. 4).

Książka zawiera 194 dokumenty pol-
skie, ukraińskie i rosyjskie dotyczą-
ce niezwykle krwawych stosunków 
polsko-ukraińskich, a więc akcji UPA 
kierowanych przeciwko ludności pol-
skiej Wołynia i Galicji.
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Wokół Jedwabnego, t. 2: Dokumenty
redakcja naukowa Paweł Machcewicz, 

Krzysztof Persak, t. 2, s. 1034, Warsza-

wa 2002

W tomie drugim opubli kowano do-
kumenty polskie, sowieckie i niemie-
ckie, w tym raporty NKWD, relacje 
Polaków represjonowanych przez so-
wieckiego okupanta, raporty wywia-
dowcze Polskiego Państwa Podziem-
nego, sprawozdania niemiec kich 
formacji wojskowych i policyjnych, 
świadectwa ocalałych Żydów, akta 
śledztw oraz procesów karnych 
w sprawie zbrodni w Jedwabnem 
i Radziłowie.

Deportacje obywateli polskich 
z Zachodniej Ukrainy i Zachod-
niej Białorusi w 1940 roku, praca 
zbiorowa
Warszawa 2003, s. 752

Wybór i opracowanie dokumentów 
dotyczących trudnych i złożonych 
aspektów stosunków polsko-rosyj-
skich, czyli deportacji polskich oby-
wateli z terenów Zachodniej Ukrainy 
i Zachodniej Białorusi. Opracowanie 
w języku polskim i rosyjskim.
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Publikacje związane z II wojną 
światową

Dokumenty

Obóz Pracy w Świętochłowicach 
w 1945 roku. Dokumenty
wybór, wstęp i opracowanie Adam Dziu-

rok, wydanie 2, rozszerzone. Katowice 

2014, s. 364

Publikacja zawiera dokumenty 
o świętochłowickim obozie, który stał 
się, obok deportacji do ZSRS, jed-
nym z elementów dyskursu o tzw. 
tragedii górnośląskiej.

Sowiecki aparat represji wobec 
litewskiego i polskiego podziemia 
1944–1945
praca zbiorowa, Warszawa–Wilno 2016, 

s. 1056 s. + 32 s. wkł. il. (seria „Polska 

i Litwa w XX wieku. Dokumenty z archi-

wów służb specjalnych”, t. 1)

Dwujęzyczna publikacja zawiera 
76 dokumentów NKGB-NKWD do-
tyczących sowieckich działań wy-
mierzonych przeciwko podziemiu 
polskiemu i litewskiemu w okresie 
1944–1945 (przetłumaczonych z ję-
zyka rosyjskiego na języki litewski 
i polski).
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Z „Archiwum Pawła Cierpioła »Ma-
kopola«” 1941–1948. Wybór źródeł
wstęp Anna Badura, wybór i opracowa-

nie Anna Badura i in., Warszawa–Kato-

wice 2008, s. 208 (seria „Dokumenty”, 

t. 30)

Dokumenty w prezentowanym tomie 
pochodzą z zarekwirowanego przez 
UB w 1947 r. archiwum tzw. grupy 
„Makopola” – poakowskiej organiza-
cji działającej do 1947 r., a dowodzo-
nej przez Pawła Cierpioła ps. „Ma-
kopol”, byłego inspektora rybnickiej 
AK/DSZ.

Obława augustowska – lipiec 
1945 r. Wybór źródeł
redakcja naukowa Jan Jerzy Milewski, 

Anna Pyżewska, Białystok 2010, s. 384 

(seria wydawnicza Oddziału IPN w Bia-

łymstoku, t. 9)

Książka zawiera 125 dokumentów 
archiwalnych opisujących zarówno 
samą obławę, w której zaginęło bez 
śladu około 600 mieszkańców pół-
nocno-wschodniej Polski, jak i dzia-
łania społeczne mające na celu usta-
lenie losów zaginionych.

Represje wobec duchowieństwa 
górnośląskiego w latach 1939–1956 
w dokumentach
wstęp, wybór i opracowanie Kornelia 

Banaś, Adam Dziurok, Katowice 2003, 

s. 282 (seria „Dokumenty”, t. 8)

Publikacja zawiera dokumenty 
ukazujące prześladowanie ducho-
wieństwa świeckiego i zakonnego 
na terenie Górnego Śląska w latach 
1939–1956, w okresie nazizmu 
i stalinizmu. 
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Publikacje dotyczące wyłącznie 
II wojny światowej

Świadectwa dotyczące dziejów 
Polski. W indywidualnych, 
subiektywnych zapisach wspo
mnieniowych utrwalone zostały 
zjawiska i procesy historyczne, 
postawy obywateli polskich 
i codzienna rzeczywistość 
widzia na oczami jednostki.

Relacje  
i wspomnienia

Zygmunt Maguza

Żołnierskie losy Wołyniaka
wstęp, opracowanie i redakcja nauko-

wa Tomasz Bereza, Warszawa–Rzeszów 

2018, s. 272 + 32 s. wkł. zdj. (seria „Re-

lacje i wspomnienia”, t. 25)

Wspomnienia Zygmunta Maguzy 
(1925–2018), syna legionisty i osadni-
ka wojskowego z Osady Chrynów na 
Wołyniu. W 1940 r. uniknął wywózki 
na Sybir. Ścigany przez nacjonalistów 
ukraińskich. Był świadkiem „krwa-
wej niedzieli” 11 lipca 1943 r. Prze-
żył ludobójstwo. W 1943 r. wstąpił do 
Armii Krajowej, został żołnierzem 
27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.

Roman Zygadlewicz „Zawor”

Na cichym froncie. Relacja z dzia-
łalności konspiracyjnej w Łodzi 
1939–1945
redakcja naukowa Tomasz Toborek,  

Joanna Żelazko, Łódź–Warszawa 2018, 

s. 496 (Biblioteka Oddziału Instytutu 

Pamięci Narodowej w Łodzi)

Książka jest zapisem relacji Roma-
na Zygadlewicza ps. „Zawor” z dzia-
łalności żołnierzy ZWZ/AK Rejonu 
„Mchy” Okręgu Łódź w latach 1939–
1945. Publikacja ukazuje losy miesz-
kańców łódzkiej dzielnicy Bałuty, na 
której obszarze mieściły się m.in.: 
więzienie policyjne, getto, obóz dla 
dzieci i młodzieży oraz obóz rasowy.
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Stanisław Leszczyński

Uwikłanie. Wspomnienia z Podola 
1939–1945
wprowadzenie, redakcja naukowa 

i aneks Tomasz Bereza, Rzeszów 2016, 

s. 272 + 48 s. wkł. zdj.

Wspomnienia Stanisława Leszczyń-
skiego, urodzonego w 1927 r. 
miesz kańca Germakówki w powiecie 
bor sz czowskim województwa tarno-
polskiego. Źródło wiedzy o ludzkich 
losach na Kresach Wschodnich 
II Rzeczypospolitej i o relacjach pol-
sko-ukraińskich.

Maria Małaśnicka-Miedzianogóra

Róże dla Lone. Za wolność Polski 
i Danii (1939–1945)
wprowadzenie Waldemar Grabowski, 

Warszawa 2015, s. 368

Książka porusza mało znany temat 
walki Polaków w Danii podczas 
II wojny światowej. Jest to opowieść 
o losach Anny Lone Mogensen, 
młodej Dunki, urodzonej w Polsce, 
która w czasie wojny zaangażowała 
się w walkę z Niemcami zarówno 
w polskim, jak i duńskim ruchu 
oporu.

Ryszard Filipowicz

Rodzina Baranowskich
Wrocław 2015, s. 126

Autentyczna historia losów ośmiu 
żołnierzy Armii Krajowej, połączo-
nych więzami rodzinnymi, wyrasta 
z dziejów trzech pokoleń rodziny 
kresowej. Książka jest dokumentem 
historycznym.
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Wojenne dzieciństwo. Wspomnienia
wstęp i opracowanie Elżbieta Orze-

chowska, przedmowa ks. Zygmunt Zie-

liński, Lublin 2014, s. 217 (seria „Relacje 

i wspomnienia”, t. 22)

Wspomnienia dzieci żyjących pod 
okupacją hitlerowską, świadków 
i ofiar zbrodni popełnianych przez 
okupanta. Wojna i okupacja nie tyl-
ko zabrały im spokojne dzieciństwo, 
lecz także zostawiły trwały ślad na 
ich psychice. 

Mieczysław Marcinkowski

Wbrew losowi. Z partyzantki i tu-
łaczki 1939–1945
opracowanie Grzegorz Ostasz, Marek 

Nelepa, Rzeszów 2014, s. 375

Wspomnienia wojenne Mieczysława 
Marcinkowskiego (ur. 1926 r.), żoł-
nierza Placówki ZWZ/AK Strzyżów-
-Niebylec (Obwód AK Rzeszów). 

Relacje deportowanych z Kresów 
Wschodnich w 1940 roku
wstęp, wybór i opracowanie Tomasz 

Domański, Kielce–Kraków 2014, s. 188

Tom źródeł ukazuje losy deportowa-
nych w wywózkach z lutego i kwiet-
nia 1940 r., którzy po powrocie do 
Polski osiedlili się na terenie obec-
nego województwa świętokrzyskie-
go. Zeznania i relacje są znakomitym 
materiałem do badań skomplikowa-
nych stosunków polsko-żydowskich, 
polsko-ukraińskich czy polsko-biało-
ruskich w okresie 1939–1946.
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Władysław Krzyściak

Wśród wojennej nawałnicy. Wspo-
mnienia oficera z lat 1939–1945
opracowanie Łukasz Borkowski i in., 

wstęp Wojciech Krupa, Katowice 2014, 

s. 510

Wspomnienia oficera Wojska Pol-
skiego Władysława Krzyściaka z lat 
1939–1945.

Relacje wojenne ziemian. Perspekty-
wa dwóch pokoleń
opracowanie Marcin Chorązki, Kraków 

2013, s. 358

Zbiór relacji przedstawicieli mało-
polskiego ziemiaństwa dotyczących 
przeżyć z okresu II wojny światowej 
– m.in. relacji z okupantami, z lud-
nością wiejską, współpracy z podzie-
miem, stosunku do losów ludności 
żydowskiej.

Jan Biliński

Ocaleni z zatraty, t. 2: Relacje 
mieszkańców ziemi lubińsko-legni-
ckiej
redakcja naukowa Stanisław Bereś, 

Wrocław 2014

Biogramy i wspomnienia mieszkań-
ców regionu lubińsko-legnickiego, 
którzy przeżyli II wojnę światową.
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Sobibór. Bunt wobec wyroku
Warszawa 2012, s. 172 + 20 s. wkł. zdj.

Podstawą do rekonstruowania dzie-
jów obozu pozostają przede wszyst-
kim relacje, zeznania i pamiętniki 
byłych więźniów, którzy przeżyli po-
wstanie i doczekali wyzwolenia. Pub-
likacja przedstawia fragmenty świa-
dectw 27 ocalonych oraz dwa głosy 
tych, którzy zginęli w sobiborskiej 
komorze gazowej. 

Marceli Stark

Ale jednak czuję i żyję… Pamiętnik 
więźnia obozu pracy w Budzyniu
opracowanie i redakcja naukowa Marcin 

Urynowicz, Warszawa 2012, s. 352

Wspomnienia Marcelego Starka to 
głos Żyda polskiego ocalałego z rzezi 
II wojny światowej. Pamiętnik, 
który dotyczy głównie 1943 r., jest 
najobszerniejszą dostępną relacją na 
temat obozu w Budzyniu (dziś część 
Kraśnika k. Lublina), gdzie okupant 
urządził obóz pracy przymusowej dla 
Żydów.

Jafa Wallach

Gorzka wolność. Wspomnienia 
ocalonej z Holocaustu
posłowie Rena Bernstein, opracowanie 

i redakcja wydania polskiego Elżbie-

ta Rączy, Rzeszów 2012, s. 166 + 25 s. 

wkł. zdj.

Wspomnienia Jafy Wallach oraz 
relacje jej córki Reny Bernstein 
i siostry Heleny Manaster-Ramer 
stanowią ważne uzupełnienie wiedzy 
o losach Żydów podczas okupacji 
niemieckiej i okupacji sowieckiej 
Polski Południowo-Wschodniej oraz 
o stosunkach polsko-żydowskich.
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Artur Reyman

Na sowieckim etapie… Pamiętnik 
(1939–1943)
wstęp i opracowanie Dominik Sokołow-

ski, Gdańsk 2011, s. 132

Książka to opracowane pamiętniki 
komandora Artura Reymana (1900–
1983), oficera Polskiej Marynarki 
Wojennej, jednego z twórców pol-
skiej hydrografii oraz więźnia łagrów 
sowieckich. Spisane zostały one na 
podstawie wspomnień i wcześniej-
szych notatek komandora.

Marek Lachowicz

Wspomnienia cichociemnego
wstęp i opracowanie naukowe Krzysz-

tof A. Tochman, Rzeszów 2011, s. 207 + 

24 s. wkł. zdj.

Wspomnienia por. cc Kazimierza 
Fuhrmanna – Marka Lachowicza 
„Bratka” (1917–1978) z czasów 
II wojny światowej. Uwięzienie 
przez NKWD za udział w konspira-
cji antysowieckiej na Kresach, armia 
Andersa, ćwiczenia na kursach dla 
cichociemnych w Wielkiej Brytanii 
i Włoszech oraz skok bojowy do 
okupowanego kraju – to szczególne 
etapy w jego bogatym, wojennym 
życiorysie. 

Jerzy Kostiuk

Czy tak być musiało? Wspomnie-
nia z zesłania do sowieckiego 
Kazachstanu i służby w 2. Korpusie 
(1939–1947)
wstęp i opracowanie naukowe Piotr 

Chmielowiec, Rzeszów 2010, s. 247 + 

16 s. wkł. zdj.

Wspomnienia Jerzego Kostiuka – 
żołnierza Polskich Sił Zbrojnych, 
uczestnika bitwy o Monte Cassi-
no, który w chwili wybuchu woj-
ny w 1939 r. był siedemnastoletnim 
gimnazjalistą we Lwowie. Opisuje 
wydarzenia, jakie stały się udziałem 
jego rodziny podczas sowieckiej oku-
pacji miasta.
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Aleksander Chełstowski

Garść wspomnień z życia żołnierza-
-włóczęgi
wstęp i opracowanie Jerzy Kirszak, za-

kończenie Piotr Chełstowski, Wrocław 

2010, s. 175

Dziennik Aleksandra Chełstowskie-
go, lotnika II wojny światowej, który 
w kampanii polskiej 1939 r. wykonał 
8 lotów bojowych, a w 300 Dywizjo-
nie Bombowym Ziemi Mazowieckiej 
– 34. Oprócz szczegółowego odtwo-
rzenia lotów bojowych opisał jedy-
ny znany wypadek walki powietrznej 
przestarzałego samolotu obserwacyj-
nego Lublin R XIII z dużo lepszym 
niemieckim Henschlem He-126.

Bogdan Cichecki

Z Kalisza do Krakowa. Wspomnie-
nia z lat 1939–1945
Warszawa 2009, s. 72

Wspomnienia Bogdana Cicheckiego 
to opowieść o okupacyjnej codzien-
ności młodego chłopaka, przesied-
lonego w lutym 1940 r. z Kalisza do 
Krakowa. Budzi podziw zaradność 
nastolatka, który wraz z ojcem utrzy-
mywał pięcioosobową rodzinę.

Józef Jagodziński

Bunkry na ruinach. Szkice do histo-
rii KL Stutthof – Außenlager Pölitz
edycja i opracowanie tekstu Paweł 

Knap, Szczecin 2009, s. 160 + 22 s. wkł.

Główną oś publikacji stanowią wspo-
mnienia Józefa Jagodzińskiego, 
uczestnika kampanii wrześniowej 
w czasie II wojny światowej, który 
w maju 1944 r. trafił do KL Stutthof. 
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Franciszek Banaś

Moje wspomnienia
opracowanie Michał Kalisz, Elżbieta Rą-

czy, Rzeszów 2009, s. 184

Wspomnienia wojenne krakowskie-
go policjanta Franciszka Banasia 
(1901–1985), żołnierza AK. 

Lwowskie pod okupacją sowiecką 
(1939–1941)
wstęp i redakcja Tomasz Bereza, wy-

bór i opracowanie Tomasz Bereza i in., 

Rzeszów 2006, s. 389 (seria „Relacje 

i wspomnienia”, t. 9)

Zbiór 29 relacji, które prezentu-
ją szeroki wachlarz ludzkich losów 
i doświadczeń oraz ilustrują różne 
aspekty polityki władz sowieckich 
wobec obywateli polskich.

Agnieszka Łuczak, Aleksandra Pietrowicz 

przy współpracy Marii Krzyżańskiej i Jana 

Kołodziejskiego 

Ze strachem pod rękę i śmiercią 
u boku – Wielkopolanki w konspira-
cji 1939–1945
Wydawnictwo WBPiCAK – Instytut Pa-

mięci Narodowej, Poznań 2006, s. 243

Publikacja ukazuje losy kobiet, któ-
re w szczególnie trudnych warun-
kach, jakie panowały w Kraju Warty, 
nie wahały się zaangażować w walkę 
podziemną, ponosząc wszelkie tego 
konsekwencje. W relacjach, listach, 
grypsach przemycanych z więzień 
i obozów zachowany jest bezcenny 
autentyzm sytuacji i osób. 
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Janusz Kazimierz Zawodny

Uczestnicy i świadkowie powstania 
warszawskiego. Wywiady
Warszawa 2004, s. 428 (seria „Relacje 

i wspomnienia”, t. 6)

Książka stanowi zbiór wywiadów 
przeprowadzonych osobiście przez 
autora – uczestnika powstania – 
z ludźmi odpowiedzialnymi za de-
cyzje rozpoczęcia powstania podjęte 
zarówno w Londynie, jak i w War-
szawie.

Adam Kamiński

Diariusz podręczny 1939–1945
opracowanie Anna Palarczykowa, Janina 

Stoksik, Volumen – Instytut Pamięci Na-

rodowej, Warszawa 2001, s. 361 + zdj. 

(seria „Relacje i wspomnienia”, t. 1)

Dziennik krakowskiego archiwisty 
pod okupacją niemiecką. Zapiski 
oddają grozę okupacji, dokumentu-
ją wojenną eksterminację, wywózki 
mieszkańców Krakowa do Oświęci-
mia, likwidację getta krakowskie-
go, wreszcie pobyt autora w obozie 
w Płaszowie.

Aresztowane powstanie
wybór i redakcja naukowa Jacek Sawicki, 

wstęp Bernadetta Gronek, Warszawa 

2004, s. 218 (seria „Relacje i wspomnie-

nia”, t. 7)

Książka stanowi zbiór relacji i wspo-
mnień żołnierzy podziemia i miesz-
kańców walczącej Warszawy. Dzięki 
nim poznajemy nie tylko szlak bo-
jowy batalionu „Zośka” i przebieg 
działań w Śródmieściu, na Starym 
Mieście, Mokotowie i Żoliborzu, ale 
również postawy ludności cywilnej.
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Publikacje związane z II wojną 
światową

Relacje 
i wspomnienia

Józef Bandzo

Tak było. Wspomnienia partyzanta 
3. i 5. Wileńskiej Brygady AK
wstęp Piotr Niwiński, Warszawa 2019, 

s. 272

Wspomnienia Józefa Bandzy 
ps. „Jas trząb” (1923–2016), żołnierza 
3. i 5. Wileńskiej Brygady AK. Stał 
też na czele drużyny w 1. kompanii 
por. Romualda Rajsa „Burego”. Brał 
udział w operacji „Osta Brama”. 
Został ciężko ranny pod Murowaną 
Oszmianką.

Pamiętali… Pamiętamy…  
Pamiętajcie… Wspomnienia  
Żydów polskich
opracowanie Michał Zajda, Paweł  

Skorut, Kraków–Warszawa 2019,  

s. 168

Książka to zapis rozmów z wybrany-
mi osobami pochodzenia żydowskie-
go, dotyczących przede wszystkim 
losów ludności żydowskiej w czasie 
II wojny światowej oraz w PRL.
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Franciszek Kornicki

Zmagania. Autobiografia dowódcy 
dywizjonu myśliwskiego
przełożył Wojciech Matusiak, Warszawa 

2017, s. 440

Wspomnienia dowódcy legendarne-
go Dywizjonu 303, ppłk. pilota Pol-
skich Sił Powietrznych w Wielkiej 
Brytanii, majora Królewskich Sił Po-
wietrznych.

Wileńska łączniczka AK. Z Danutą 
Szyksznian-Ossowską „Sarenką” 
rozmawia Magdalena Semczyszyn
Szczecin 2018, s. 264

Książka jest zapisem rozmów z Da-
nutą Szyksznian-Ossowską „Sa-
renką” (ur. 1925) – podczas II woj-
ny światowej łączniczką Garnizonu 
„Dwór” Armii Krajowej w Wilnie.

„Nie było czasu na strach...” Z Jani-
ną Wasiłojć-Smoleńską rozmawiają 
Marzena Kruk i Edyta Wnuk
Szczecin 2019, s. 356 + 48 s. wkł. zdj.

Książka jest zapisem wielogodzin-
nych rozmów Marzeny Kruk i Edy-
ty Wnuk z Janiną Wasiłojć-Smoleń-
ską, żołnierzem pierwszego oddziału 
partyzanckiego na Wileńszczyźnie,  
a potem 5. Brygady Wileńskiej AK. 
Zawiera 90 listów, które Janina Wa-
siłojć-Smoleńska napisała podczas 
odbywania kary w Zakładzie Karnym 
w Fordonie oraz w więzieniu o za-
ostrzonym rygorze w Inowrocławiu. 
W 2017 r. publikacja została wydana 
w formie audiobooka.
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Zdzisław Broński „Uskok”

Pamiętnik (wrzesień 1939 – maj 
1949)
wstęp, redakcja naukowa i opracowanie 

dokumentów Sławomir Poleszak, edycja 

tekstu Andrzej Filipek, Sławomir Pole-

szak, Maciej Sobieraj, wydanie 2, Lub-

lin–Warszawa 2015, s. 383 s. (seria „Re-

lacje i wspomnienia”, t. 8)

Jest to drugie, rozszerzone wydanie 
pamiętnika, uzupełnione o zapiski 
wcześniej nieznane.

„Wywieziono nas bydlęcymi wa-
gonami”. Relacje deportowanych 
z Górnego Śląska do Związku 
Sowieckiego w 1945 roku
wybór i opracowanie Sebastian Rosen-

baum, Dariusz Węgrzyn, współpraca 

Kamil Kartasiński, Katowice 2015, s. 290

Publikacja zawiera unikalny zbiór 
46 relacji-wspomnień osób wywie-
zionych do ZSRR. Całość została 
opracowana naukowo, przypisy za-
wierają wyjaśnienia pojęć, lokaliza-
cje miejsc poszczególnych obozów 
oraz biogramy. Wstęp wprowadza do 
tematu i prezentuje kluczowe wyda-
rzenia związane z deportacją miesz-
kańców Górnego Śląska na Wschód 
w 1945 r.

Edward Bulanda

Wspomnienia jezuity (1939–1954)
opracowanie Bartłomiej Noszczak, War-

szawa 2017, s. 312 + 16 s. wkł. zdj.

Ojciec Edward Bulanda (1902–1992), 
profesor „Bobolanum”, więzień okre-
su stalinowskiego, we wspomnie-
niach z lat 1939–1954 przedstawia 
nieznane fakty związane z życiem 
i działalnością jezuitów w najtrud-
niejszym dla Kościoła katolickiego 
w Polsce okresie panowania reżimów 
nazistowskiego i komunistycznego.
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Scenariusz życiem pisany. Wspo-
mnienia Ady Wolfstein i Eloe Laiken
opracowanie Izabella Kühnel-Wójcik, By-

tom–Katowice 2012, s. 148

W książce Ada Wofstein i jej córka 
Eloe opowiadają o swojej samotno-
ści, trudnej próbie pokochania Byto-
mia, malejącym środowisku żydow-
skim, w końcu o decyzji wyjazdu. 
Pozwoliły nam zajrzeć do świata, 
który ostatecznie zabrali ze sobą emi-
granci z 1968 r.

Jerzy Woźniak

Droga do wolnej Polski
Wrocław 2011, 146 s. + 16 s. wkł. zdj. 

+ płyta DVD z filmem Żołnierze wyklęci. 

 Jerzy Woźniak

Publikacja zawiera wspomnienia 
Jerzego Woźniaka ps. „Jacek”, żoł-
nierza AK, uczestnika akcji „Burza”, 
emisariusza delegatury Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość, lekarza, 
skazanego na śmierć więźnia poli-
tycznego.

Wojciech Szczepański

Wspomnienia. Lipiec 1944 – gru-
dzień 1957
opracowanie i redakcja naukowa To-

masz Bereza, Małgorzata Gliwa, Rze-

szów 2008, s. 236

Wspomnienia Wojciecha Szczepań-
skiego (1914–1993), oficera Woj-
ska Polskiego, uczestnika kampanii 
wrześniowej, żołnierza Polski Pod-
ziemnej, działacza Zrzeszenia „Wol-
ność i Niezawisłość”.
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Zdzisław Broński „Uskok”

Pamiętnik
redakcja naukowa Sławomir Poleszak, 

Warszawa 2004, s. 342 (seria „Relacje 

i wspomnienia”, t. 8)

Pamiętnik Zdzisława Brońskiego 
ps. „Uskok” (1912–1949), który po 
„wyzwoleniu” walczył z komuni-
stami. Zginął otoczony w bunkrze, 
gdzie przez dwa lata ukrywał się 
przed UB. Ukrywając się, spisywał 
wspomnienia.
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Publikacje dotyczące wyłącznie 
II wojny światowej

Historia w obiektywie. Albumy 
historyczne to połączenie bo
gactwa unikatowych fotografii 
archiwalnych, opatrzonych 
tekstami źródłowymi; prezen
tują kluczowe wydarzenia 
i sylwetki wielkich bohaterów 
z dziejów Polski w XX w.

Albumy

Kazimierz Krajewski

Życie i śmierć dla Polski. Party-
zancka epopeja Uderzeniowych 
Batalionów Kadrowych
Warszawa 2018, s. 376 + CD (seria „Do-

palanie Kresów”)

Album prezentuje dzieje walk Ude-
rzeniowych Batalionów Kadrowych, 
oddziałów partyzanckich sformowa-
nych przez Konfederację Naro du – 
konspiracyjną organizację wywo-
dzącą się z przedwojennego rady-
kalnego ruchu narodowego, scaloną 
w 1943 r.

Paweł Rokicki

Ku Ostrej Bramie. Wileńska i nowo-
gródzka Armia Krajowa w obronie 
ziemi ojczystej
Warszawa 2016, s. 424

Album jest hołdem ku czci oficerów 
i żołnierzy AK – obrońców Ziemi Wi-
leńskiej i Nowogródzkiej.
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Polskie drogi przez Szwajcarię. Losy 
żołnierzy 2. Dywizji Strzelców Pie-
szych 1940–1945 na fotografiach ze 
zbiorów Muzeum Polskiego w Rap-
perswilu / Auf Polenwegen durch die 
Schweiz. Die Schicksalsjahre 1940–
1945 im Leben der Soldaten der 2. 
Schützendivision, dargestellt in den 
Fotografien aus den Beständen des 
Polenmuseums in Rapperswil
wybór i opracowanie Tomasz Stempow-

ski, Instytut Pamięci Narodowej – Mu-

zeum Polskie w Rapperswilu, Warsza-

wa–Rapperswil 2015, s. 480

Działalność i życie codzienne żoł-
nierzy polskich 2. Dywizji Strzel-
ców Pieszych, a także ich związki ze 
Szwajcarami. 

Mateusz Szpytma

Sprawiedliwi i ich świat. Markowa 
w fotografii Józefa Ulmy
wydanie 2, poprawione i uzupełnione, 

Instytut Pamięci Narodowej –  Instytut 

Studiów Strategicznych, Kraków 2015, 

s. 156 (seria „Albumy”, t. 1)

Publikacja jest hołdem dla rodziny 
Ulmów, która została zamordowana 
przez niemieckich żandarmów za 
ukrywanie w swoim domu Żydów. 
Józef Ulma jako fotograf amator do-
kumentował życie rodzinnej Marko-
wej, jednej z podkarpackich wsi. Za-
chowało się wiele zdjęć, na których 
uwiecznił żonę Wiktorię oraz swoje 
małe dzieci. Wydanie drugie zostało 
uzupełnione o nieznane dotąd źródła.

Łódź Ghetto / Litzmannstadt Getto 
1940–1944
redakcja naukowa Julian Baranowski, 

Sławomir M. Nowinowski, Łódź 2014, 

s. 287

Anglojęzyczna wersja albumu Get-

to łódzkie. 
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Kariera SS-Oberscharführera Her-
manna Baltruschata 1939–1943. 
Album fotograficzny funkcjona-
riusza Einsatzgruppe i Geheime 
Staatspolizei na ziemiach polskich 
wcielonych do Rzeszy
redakcja Jacek Zygmunt Sawicki, współ-

praca Jochen Böhler, Instytut Pamięci 

Narodowej – Niemiecki Instytut Histo-

ryczny w Warszawie, Warszawa 2014, 

s. 251

Polsko-niemiecko-angielska edycja 
albumu fotograficznego funkcjona-
riusza niemieckiego aparatu represji 
na ziemiach wcielonych do Rzeszy.

Droga na Monte Cassino 1941–
1944 w fotografii Ignacego Jawo-
rowskiego / The way to Monte 
Cassino 1941–1944 in photographs 
by Ignacy Jaworowski
opracowanie Mariusz Zemło, Oddział 

Instytutu pamięci Narodowej w Białym-

stoku – Stowarzyszenie Collegium Su-

prasliense, Białystok 2014, s. 320

Losy żołnierzy zesłańców prowadzo-
nych ze Związku Sowieckiego przez 
gen. Władysława Andersa, a także 
przełomowy moment walk toczonych 
przez 2. Korpus Polski we Włoszech 
oczami fotografa-dokumentalisty Ig-
nacego Jaworowskiego. 

Kreisbildstelle Turek/Wartheland: 
Archiwum „Igły”, t. 2
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publicz-

na im. Władysława Pietrzaka w Turku – 

Instytut Pamięci Narodowej Oddział 

w Poznaniu, Turek 2013, s. 400

Polsko-niemiecki album zawiera nie-
publikowane dotychczas fotografie 
dokumentujące życie mieszkańców 
Turku i okolicznych miejscowości 
z lat 1941–1943. Zachowany zbiór 
negatywów Archiwum „Igły” w zna-
czącym stopniu przyczynił się do po-
większenia naszej świadomości na 
temat okresu okupacji hitlerowskiej 
na terenie miasta Turek i powiatu.
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Sprzączki i guziki z orzełkiem ze 
rdzy… Obraz ofiar zbrodni katyń-
skiej w pracach plastycznych młode-
go pokolenia
Warszawa 2012, s. 216

Album jest efektem pierwszej i dru-
giej edycji konkursu plastyczne-
go Instytutu Pamięcie Narodowej 
„Sprzączki i guziki z orzełkiem ze 
rdzy…”, które odbyły się w latach 
2010 i 2011. Zadaniem uczestniczą-
cych w konkursie uczniów było upa-
miętnienie jednej z ofiar zbrodni ka-
tyńskiej w formie karty z albumu. 

Maria Fieldorf, Leszek Zachuta

Generał August Emil Fieldorf 
1895–1953
Warszawa 2013, s. 288

Album jest ilustrowaną zdjęciami 
i dokumentami opowieścią o gen. 
Auguście Emilu Fieldorfie „Nilu” – 
żołnierzu Legionów, uczestniku woj-
ny polsko-bolszewickiej, kampanii 
wrześniowej i wreszcie dowódcy Ke-
dywu Komendy Głównej AK, który 
po wojnie został przypadkowo aresz-
towany pod nieswoim nazwiskiem, 
wywieziony w głąb ZSRR, a po po-
wrocie znowu aresztowany, tym ra-
zem przez UB, i po sfingowanym 
procesie skazany na karę śmierci.

Polskie Państwo Podziemne 
w Wielko polsce. 1939–1945, t. 5
Poznań 2012, s. 232

Piąty tom albumu przedstawia hi-
storię budowy pomnika Polskiego 
Państwa Podziemnego i Armii Kra-
jowej w Poznaniu oraz rolę, jaką za-
czął odtąd odgrywać. Zawiera także 
wykaz wszystkich tabliczek imien-
nych umieszczonych wokół pomni-
ka, a poświęconych Wielkopolanom, 
ofiarom II wojny światowej, którzy 
nie mają swojego grobu.
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Tomasz Łabuszewski

Rzeczpospolita utracona / A Repub-
lic Lost
Warszawa 2011, s. 164

Polsko-angielski album jest podró-
żą po Rzeczypospolitej, której już 
nie ma. Zniknęła bezpowrotnie nie 
w wyniku normalnego rozwoju cy-
wilizacyjnego i naturalnych proce-
sów społecznych, ale na skutek kata-
klizmu, jaki stał się jej udziałem po 
1939 r.

Piotr Chmielowiec, Jakub Izdebski,  

Krzysztof A. Tochman

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 
w rysunkach Antoniego Wasilew-
skiego
Rzeszów 2012, s. 144

Album prezentuje historię Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie. Ilustrują 
to 39 grafiki Antoniego Wasilewskie-
go (1905–1975), znanego rysowni-
ka, malarza. Publikację można prze-
glądać w wersji on-line lub pobrać 
w formacie pdf: www.antoniwasi-
lewski.pl. Dostępna jest również dla 
użytkowników tabletów i telefonów 
firmy Apple® poprzez iBookstore 
oraz w formatach EPUB i MOBI na 
stronie: www.antoniwasilewski.pl.

Agnieszka Jaczyńska

Sonderlaboratorium SS. Zamoj-
szczyzna – „pierwszy obszar osied-
leńczy w Generalnym Gubernator-
stwie” 1942–1943
Lublin 2012, s. 480

Album, podejmujący problematykę 
wysiedlenia Zamojszczyzny, jest waż-
nym głosem w dyskusji nad prob-
lemem opracowywania i wdrażania 
w życie nazistowskich planów budo-
wania w Europie „nowego ładu et-
nicznego”. Zadaniem wydawnictwa 
jest ukazanie szczególnego charakte-
ru wydarzeń na Zamojszczyźnie oraz 
umiejscowienie ich w szerszym kon-
tekście.
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Oblężenie Warszawy w fotografii 
Juliena Bryana / Siege of Warsaw in 
the photographs of Julien Bryan
redakcja naukowa Jacek Zygmunt Sa-

wicki, Tomasz Stempowski, Warszawa 

2010, s. 222

Książka jest pierwszą tak obszerną 
i wszechstronną prezentacją dorobku 
Juliena Bryana. Jej głównym tema-
tem jest oblężenie Warszawy przez 
wojska niemieckie w 1939 r., a szcze-
gólnie losy cywilnych mieszkańców 
stolicy Polski, widziane okiem ame-
rykańskiego fotografa.

Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie w fotografiach por. Wies-
ława Szpakowicza
opracowanie Anna Marcinkiewicz-Kacz-

marczyk, Warszawa 2010, s. 271

Album został przygotowany w opar-
ciu o materiały pochodzące z archi-
wum rodzinnego Jana Szpakowicza. 
Są to fotografie wykonane przez jego 
ojca, por. Wiesława Szpakowicza, 
który brał udział w kampanii 1939 r., 
a następnie służył w PSZ na Zacho-
dzie. Zginął 30 października 1942 r., 
podczas lotu do Polski. Samolot 
Halifax, lecący z Wielkiej Brytanii 
z ekipą „cichociemnych”, rozbił się 
w Norwegii.

Kolory wojny. Oblężenie Warszawy 
w barwnej fotografii Juliena Bryana 
/ The Colors of War. The Siege of 
Warsaw in Julien Bryan ’s Color 
Photographs
Instytut Pamięci Narodowej – Ośrodek 

Karta, Warszawa 2010, s. 160

Polsko-angielski album ukazuje  
niemiecki atak na Warszawę 
w 1939 r. poprzez barwne obrazy 
Juliena  Bryana, amerykańskiego 
reportera, który przyjechał do  
Warszawy w pierwszych dniach 
września 1939 r., by obserwować 
początki działań wojennych. 
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Wieluń 1 IX 1939
redakcja naukowa Joanna Żelazko,  

Artur Ossowski, Łódź 2009, s. 135

Album jest hołdem dla bezbronnych 
ofiar niemieckiego lotnictwa. W pub-
likacji prezentowane są zdjęcia, któ-
re obrazują zniszczenia Wielunia po 
nalotach Luftwaffe, których skutki 
odczuwano przez całą okupację nie-
miecką.

Zaczęło się w Polsce 1939–1989
Instytut Pamięci Narodowej – Oficyna 

Wydawnicza Volumen, Warszawa 2009, 

s. 240

Bogato ilustrowany album wydany 
przez Oficynę Wydawniczą Volu-
men, Radę Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa i Stowarzyszenie Po-
kolenie we współpracy z Instytutem 
Pamięci Narodowej z okazji 70. rocz-
nicy wybuchu II wojny światowej 
i 20. rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości.

Marek Jończyk 

Zbrodnia katyńska na mieszkań-
cach Kielecczyzny. W 70. rocznicę 
ludobójstwa
Kielce 2010, s. 204

Publikacja zawiera sylwetki 90 osób, 
ofiar zbrodni katyńskiej związanych 
z Kielecczyzną. W przedstawionych 
notach biograficznych, uzupełnio-
nych fotografiami i dokumentami, 
starano się możliwie w jak najbar-
dziej rzetelny sposób odtworzyć ich 
sylwetki.
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Agnieszka Łuczak, Aleksandra Pietrowicz

Polityczne oczyszczanie gruntu. 
 Zagłada polskich elit w Wielkopol-
sce (1939–1941)
Politische Flurbereinigung, Poznań 

2009, s. 181

Polsko-niemiecki album ukazuje 
tragiczne losy przedstawicieli pol-
skich elit w Wielkopolsce, wymor-
dowanych przez okupanta w pierw-
szej kolejności. Niniejsza publikacja 
pokazuje ogrom strat, jakie ponio-
sło polskie społeczeństwo w latach 
1939–1941.

Okaleczone miasto – Warszawa ’39. 
Wojenne zniszczenia obiektów 
stolicy w fotografiach Antoniego 
Snawadzkiego
opracowanie Marcin Majewski, Warsza-

wa 2009, s. 296

Album przedstawia fotografie au-
torstwa Antoniego Snawadzkiego 
ukazujące zniszczenia Warszawy je-
sienią 1939 r. Ponad 130 fotografii zo-
stało wykonanych w okresie pomię-
dzy sierpniem a grudniem 1939 r.

Getto łódzkie
redakcja nukowa Julian Baranowski, 

Sławomir M. Nowinowski, Oddział In-

stytutu Pamięci Narodowej w Łodzi – 

Archiwum Państwowe w Łodzi, Łódź 

2009, s. 288

Album zawiera ponad 300 zdjęć ilu-
strujących zagładę łódzkich Żydów. 
Fotografie poprzedzone zostały sze-
rokim wprowadzeniem historycz-
nym, ukazującym kontekst tragicz-
nych wydarzeń z lat 1940–1944.
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Polskie Państwo Podziemne 
w  Wielkopolsce 1939–1945, t. 1–4
Poznań 2007

Czterotomowy album, który stanowi 
jeden ze szczególnych kamieni węgiel-
nych pod budowę pomnika Polskiego 
Państwa Podziemnego i Armii Krajo-
wej w Poznaniu.

Marcin Krzanicki

Oczami wroga. Wrzesień ’39 w foto-
grafii niemieckiej i sowieckiej
Rzeszów 2008, s. 120

Album prezentuje blisko 130 fotogra-
fii. Dla ich odbiorców w III Rzeszy 
i Związku Sowieckim były one nie 
tylko informacją o mających miejsce 
wydarzeniach, ale też dowodem na 
słowa wypowiadane przez przywód-
ców obu państw i często jedyną „na-
oczną” prawdą, jaką mogli poznać.

„A więc wojna…” Ludność cywilna 
we wrześniu 1939 r. / „It’s War…” 
The Civilian Population in Septem-
ber 1939
Warszawa–Lublin 2009, s. 240

Polsko-angielski album poświęcony 
różnym aspektom losów ludności cy-
wilnej w Polsce we wrześniu 1939 r.



Publikacje dotyczące wyłącznie II wojny światowej • Albumy | 125 

Zagłada Żydów na Rzeszowszczyź-
nie. Album pamięci
opracowanie Elżbieta Rączy, Igor Wito-

wicz, Rzeszów–Warszawa 2004, s. 183 

(seria „Albumy”, t. 3)

Album zawiera fotografie archiwal-
ne przedstawiające życie codzienne 
żydowskiej ludności Rzeszowszczy-
zny przed wojną i w czasie okupacji 
niemieckiej oraz zdjęcia współczesne 
ukazujące miejsca masowych mor-
dów i zbiorowe mogiły, niekiedy za-
pomniane. Większość zdjęć z okresu 
wojny została wykonana przez Niem-
ców, którzy nie wahali się rejestrować 
dokonywanych przez siebie zbrodni.
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Publikacje związane z II wojną 
światową

Albumy

Tomasz Łabuszewski, Anna Obrębska, 

Małgorzata Ptasińska

Przez Morze Czerwone.  
Rzeczpospolita Polska  
na uchodźstwie 1945–1990

Album ukazuje działalność polskiej 
emigracji niepodległościowej w la-
tach 1945–1990.

Paweł Wąs

Konspiracyjne Wojsko Polskie – 
album fotograficzny. „Do Polski 
Wolnej, Suwerennej, Sprawiedliwej 
i Demokratycznej prowadzi droga 
przez walkę ze znikczemnieniem, 
zakłamaniem i zdradą”
Łódź 2019, s. 464

W albumie przedstawiono dzieje nie-
podległościowej organizacji zbrojnej, 
zrzeszającej w głównej mierze by-
łych żołnierzy Armii Krajowej, której 
twórcą i dowódcą był kpt. Stanisław 
Sojczyński ps. „Warszyc”.
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Wojciech Kujawa

A miało być tak pięknie… Historia 
Ewy i Jerzego Stolarskich
Warszawa 2018, s. 352

Album prezentuje rodzinną histo-
rię warszawskiej pary konspiratorów 
Armii Krajowej, wywodzących się ze 
zwykłej inteligenckiej rodziny. Pub-
likacja jest przykładem, jak wielkie 
możliwości kryją domowe archiwa, 
z których w większości pochodzą za-
prezentowane w albumie ilustracje. 

Zbigniew Wawer

Władysław Anders 1892–1970
Warszawa 2019, s. 28 + 76 s. wkł. zdj.

Anglojęzyczny album prezentuje naj-
ważniejsze wydarzenia z biografii 
gen. Władysława Andersa w latach 
1939–1945.

Anna Chmielewska, Jolanta Drozdowska, 

Justyna Gogolewska

W godzinie próby. Żołnierze pod-
ziemia niepodległościowego w Bia-
łostockiem po 1944 roku i ich losy
wydanie 2, poprawione, Białystok–War-

szawa 2018, s. 304

Album ukazuje losy żołnierzy forma-
cji niepodległościowych działających 
po lipcu 1944 r. na Białostocczyźnie. 
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Poczet Prezydentów Rzeczypospoli-
tej Polskiej na uchodźstwie w latach 
1939–1990
redakcja naukowa Rafał Habielski, Biały-

stok 2015, s. 222

Biogramy prezydentów zaprezento-
wane zostały w albumie na tle wyda-
rzeń lat 1939–1990. Oprócz wykazu 
prezydentów zamieszczono w książ-
ce również spis premierów wraz 
z latami, w jakich pełnili tę funkcję, 
członków Rady Trzech oraz przewod-
niczących Egzekutywy Zjednoczenia 
Narodowego. Książka zawiera wersję 
angielską prezentowanych artykułów.

Krystian Pielacha, Jarosław Kuczyński

Do ostatniej kropli krwi. Major Ma-
rian Bernaciak „Orlik” 1917–1946
Warszawa 2016, s. 334 + płyta Kroni-

ka oddziału majora Mariana Bernaciaka 

„Orlika”

Album jest pierwszą monograficz-
ną publikacją poświęconą mjr. Ma-
rianowi Bernaciakowi, przywódcy 
partyzan ckiemu nie tylko na obsza-
rze Lubelszczyzny i Mazowsza.

Łukasz Borkowski

„Żelazny” od „Łupaszki”. 
Ppor. Zdzisław Badocha (1925–
1946)
Katowice–Warszawa 2017, s. 196

Książka jest próbą uporządkowania 
i usystematyzowania stanu wiedzy 
o jednym z najlepszych żołnierzy 
mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łu-
paszki”. Atutem pracy jest bogata 
część albumowa, w której zamiesz-
czono wiele nieznanych zdjęć uka-
zujących postać ppor. „Żelaznego” 
w różnych okresach życia, a także 
dokumentów związnych z jego bio-
grafią.
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Krzysztof G. Latocha,  

Artur Ossowski, Paweł Spodenkiewicz, 

Magdalena Zapolska-Downar

Najdłuższe pół wieku. Kalendarium 
Łodzi 1939–1989
Łódź 2013, s. 253

Autorzy na prawie 250 stronach przy-
pomnieli lub wydobyli na światło 
dzienne wiele ważnych postaci i wy-
darzeń – politycznych, gospodarczych 
i kulturalnych Łodzi z okresu nazi-
zmu oraz komunizm. Album uka-
zuje przemiany, jakie dokonały się 
w mieście w drugiej połowie XX w. 
– nieobecne lub mało obecne w świa-
domości historycznej łodzian, jak np. 
straty ludnościowe, terror, przypadki 
oporu społecznego i represji.

Tomasz Kizny

Gułag
współpraca Dominique Roynette, Insty-

tut Pamięci Narodowej – Fundacja Pic-

ture Doc, Warszawa 2015, s. 496

Album przedstawia ważniejsze so-
wieckie obozy pracy przymusowej. 
Autor ilustruje ich historię setkami 
przejmujących zdjęć dokumentują-
cych warunki, w jakich żyli i praco-
wali skazańcy.

Janusz Kurtyka, Jacek Pawłowicz

Generał Leopold Okulicki 1898–
1946
Warszawa 2010, s. 472

Album zawiera liczne niepubliko-
wane zdjęcia i dokumenty związa-
ne z życiem i działalnością ostat-
niego Komendanta Armii Krajowej  
gen. Leo polda Okulickiego ps. „Nie-
dźwiadek”. To swoisty pomnik wysta-
wiony generałowi.
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Jacek Pawłowicz

Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948
Warszawa 2008, s. 288

Album jest ilustracyjną prezentacją 
dokonań rotmistrza Witolda Pileckie-
go. Autor publikacji w różnych odsło-
nach prezentuje życie Witolda Pile-
ckiego, począwszy od jego przodków, 
przez najmłodsze lata przyszłego rot-
mistrza aż po okrutny mord dokona-
ny 25 maja 1948 r.

Krzysztof Kaczmarski, Paweł Tomasik

Adam Doboszyński 1904–1949
Rzeszów 2010, s. 248

Album prezentujący sylwetkę Ada-
ma Doboszyńskiego – działacza 
politycznego, a także ideologa ruchu 
narodowego.
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Publikacje dotyczące wyłącznie 
II wojny światowej

Opracowania będące efektem 
realizacji różnorodnych projektów 
popularyzujących historię, zarów
no edukacyjnych, jak i związanych 
z archiwistyką. 

Materiały 
eduka cyjne 
i popularyzatorskie

Grzegorz Trzyna

Tadeusz Starzyński 1903–1970
Szczecin 2019

Broszura edukacyjna prezentująca 
sylwetkę Tadeusza Starzyńskiego, 
żołnierza Wojska Polskiego, oficera 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
i Armii Krajowej, kapitana piechoty, 
cichociemnego.

Krzysztof A. Tochman

Maciej Kalenkiewicz 1906–1944
Szczecin 2019

Broszura edukacyjna prezentują-
ca sylwetkę Macieja Kalenkiewicza 
ps. „Kotwica”, żołnierza Wojska Pol-
skiego, hubalczyka, cichociemnego, 
ostatniego dowódcy Nowogródzkiego 
Okręgu Armii Krajowej.
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Patroni naszych ulic
Warszawa 2018, s. 376

Publikacja przedstawia biogramy 12 bo-
haterów II wojny światowej: płk. Łuka-
sza Cieplińskiego, rtm. Witolda Pile-
ckiego, gen. Augusta Emila Fieldorfa, 
gen. Stefana Roweckiego, gen. Leopol-
da Okulickiego, Stefana Korbońskiego, 
gen. Stanisława Maczka, gen. Kazimie-
rza Sosnkowskiego, gen. Stanisława 
Sosabowskiego, Danuty Siedzikówny, 
gen. Władysława Andersa i Obrońców 
Poczty Polskiej w Gdańsku.

Pojedyncze biogramy tych i wielu innych 

bohaterów znajdą Państwo w zeszytach 

z serii „Patroni naszych ulic”.

Przemysław Benken

Zbigniew Piasecki „Czekolada” 
ur. 1927
Szczecin 2018

Broszura edukacyjna prezentująca 
sylwetkę Zbigniewa Piaseckiego 
ps. „Czekolada”, harcerza Szarych 
Szeregów, powstańca warszawskiego.

Dominik Smyrgała

Marian Chodacki 1898–1975
Szczecin 2019

Broszura edukacyjna prezentująca 
sylwetkę Mariana Chodackiego 
ps. „Maracz”, żołnierza Legionów 
Polskich, oficera Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie, polskiego 
dyplomaty. 
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Artur Pasko

Julian Gruner 1898–1940
Szczecin 2018

Broszura edukacyjna prezentująca 
sylwetkę Juliana Grunera, wybitnego 
polskiego lekkoatlety, żołnierza kam-
panii wrześniowej, ofiarę zbrodni ka-
tyńskiej. 

Tomasz Ceran, Izabela Mazanowska, 

Monika Tomkiewicz

Zbrodnia pomorska 1939
Warszawa 2018, s. 48

Broszura ukazująca skalę zbrodni 
niemieckich na obszarze przedwo-
jennego województwa pomorskiego 
w 1939 r.

Dostępna w czterech wersjach języ-
kowych.

Polacy to nasi przyjaciele. Węgrzy 
i powstanie warszawskie 1944
Instytut Pamięci Narodowej – Węgierski 

Instytut Kultury, Warszawa 2017, s. 58 

Broszura poświęcona udziałowi 
 węgierskich przyjaciół w powstaniu 
warszawskim. 
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Zagłada II Rzeczypospolitej
redakcja naukowa Filip Musiał, Instytut 

Pamięci Narodowej – Ośrodek Myśli 

Politycznej, Kraków 2015, s. 192 (seria 

„Z archiwów II wojny światowej”, t. 2)

Przedstawione w książce historie 
ukazują w wielu wymiarach losy Po-
laków w czasie II wojny światowej 
i w pierwszych latach po jej zakoń-
czeniu.

Anatomia nazizmu
redakcja naukowa Filip Musiał, Insty-

tut Pamięci Narodowej – Ośrodek My-

śli Politycznej, Kraków 2016, s. 168 s. 

(seria „Z archiwów II wojny światowej”, 

t. 3)

Tom jest próbą nie tylko spojrzenia 
na wybrane wydarzenia światowego 
konfliktu sprzed siedemdziesięciu 
lat, ale również przyjrzenia się 
głębszym warstwom totalitarnego 
nazizmu.

Ponary miejsce „ludzkiej rzeźni"
Piotr Niwiński, 2015, s. 32

Broszura edukacyjna o zbrodni po-
narskiej, która wciąż jest mało znana 
i prawie nieobecna w świadomości 
Polaków. Broszura wydana w języku 
polskim, angielskim i litewskim.
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Naród w niewoli
redakcja naukowa Filip Musiał, Instytut 

Pamięci Narodowej – Ośrodek Myśli 

Politycznej, Kraków 2014, s. 180 (seria 

„Z archiwów II wojny światowej”, t. 1)

Książka jest pierwszym tomem serii 
wydawniczej krakowskiego oddziału 
IPN i Ośrodka Myśli Politycznej 
w Krakowie „Z archiwów II wojny 
światowej”, której zadaniem jest 
przypominanie – w popularyzator-
skiej formie – historii Polski z lat 
II wojny światowej.

Ryszard Kotarba

A Historical Guide to the German 
Camp in Płaszów 1942–1945
Kraków 2014, s. 92

Angielskojęzyczna publikacja ma  
na celu przybliżenie w sposób po-
pularyzatorski wiedzy o byłym nie-
mieckim obozie pracy przymuso-
wej w Płaszowie, przekształconym 
w obóz koncentracyjny. Przewod-
nik zawiera podstawowe informacje 
o getcie i mapę z trasą zwiedzania.

Ryszard Kotarba

Niemiecki obóz w Płaszowie 1942–
1945. Przewodnik historyczny
Kraków 2014, s. 88 (wydanie 2 popra-

wione, Kraków 2016)

Publikacja przybliża wiedzę o daw-
nym niemieckim obozie pracy, 
a potem obozie koncentracyjnym 
w Płaszowie. Przewodnik zawie-
ra podstawowe informacje o getcie 
i mapę z trasą zwiedzania.
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Ocaleni z „nieludzkiej ziemi”.  
Materiały edukacyjne
opracowanie Paweł Kowalski, Artur Os-

sowski, Adam Sitarek, Łódź 2012 (Bi-

blioteka Instytutu Pamięci Narodowej 

w Łodzi, t. 26), z. 1: Historia, s. 111, z. 2: 

Źródła, s. 75

Pierwszy zeszyt publikacji zawiera 
opracowania historyczne omawia-
jące sytuację na Kresach Wschod-
nich Rzeczypospolitej przed II woj-
ną światową i po agresji sowieckiej. 
W drugim zeszycie znajduje się wy-
bór tekstów źródłowych wraz z ćwi-
czeniami.

Od Września do Norymbergi
redakcja naukowa Filip Musiał, Jarosław 

Szarek, Instytut Pamięci Narodowej – 

Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 

2012, s. 154 (seria „Z archiwów bezpieki 

– nieznane karty PRL”, t. 18)

Zbiór artykułów popularnonauko-
wych poświęconych – wbrew nazwie 
serii – nie dziejom komunistycznego 
zniewolenia, lecz niemieckiej oku-
pacji. Głównym tematem tomu jest 
ukazanie zbrodni, jakich Niemcy do-
puszczali się już od pierwszych dni 
II wojny światowej.

Mirosław Sikora

Aktion Saybusch. Wysiedlenie 
mieszkańców Żywiecczyzny przez 
okupanta niemieckiego 1940–1941
współpraca Monika Bortlik-Dźwierzyń-

ska, Katowice 2010, s. 152

Publikacja poświęcona tzw. Akcji Ży-
wiec (niem. Aktion Saybusch), zrea-
lizowanej przez niemieckie siły poli-
cyjne na terenie powiatu żywieckiego 
w okresie między 22 września 1940 
a 31 stycznia 1941 r.
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Teka edukacyjna: Zbrodnia katyńska  
opracowali: Dariusz Gorajczyk, Monika 

Komaniecka, Krystyna Samsonowska, 

Mateusz Szpytma, Anna Zechenter,  

Kraków–Warszawa 2010

Teka składa się z trzech części: ma-
teriałów dla nauczyciela, materiałów 
dla ucznia i kart ze zdjęciami i mate-
riałami źródłowymi. Scenariusze lek-
cji mogą posłużyć do przygotowania 
lekcji historii, wiedzy o społeczeń-
stwie oraz języka polskiego.

Teka edukacyjna: Zbrodnia katyńska  
opracowali: Dariusz Gorajczyk, Monika 

Komaniecka, Krystyna Samsonowska, 

Mateusz Szpytma, Anna Zechenter,  

wydanie 2 poprawione, Kraków–Warsza-

wa 2010

Teka uzupełniona o informacje 
o otwarciu cmentarza w Bykowni 
oraz o liczbie ofiar ukraińskiej listy 
katyńskiej.

Opowiem Ci moją historię… Walka 
i losy Polaków w latach II wojny 
światowej, materiały pokonkursowe
wstęp i redakcja naukowa Tomasz Bere-

za, Rzeszów–Jarosław 2009, s. 240 + 32 

s. wkł. zdj.

Publikacja materiałów pokonkurso-
wych dwóch edycji konkursu histo-
rycznego „Zlot Gwiaździsty. Śla-
dami Miejsc Pamięci Narodowej”. 
W 2007 r. uczestnicy „podążali” śla-
dami Polaków na frontach II wojny 
światowej, a w 2008 – śladami Pola-
ków wykorzystywanych do prac przy-
musowych w latach 1939–1956.



138 | Materiały eduka cyjne i popularyzatorskie • Publikacje dotyczące wyłącznie II wojny światowej

Teka edukacyjna: Polacy ratujący 
Żydów w latach II wojny światowej 
Warszawa 2008

Pakiet edukacyjny prezentuje orga-
nizacje oraz osoby prywatne, które 
w czasie okupacji niemieckiej poma-
gały Żydom. Dodatkiem do całości 
jest płyta, na której zamieszczonych 
zostało pięć filmów dotyczących Po-
laków ratujących Żydów.

Aleksandra Namysło

Zanim nadeszła Zagłada… Położe-
nie ludności żydowskiej w Zagłębiu 
Dąbrowskim w okresie okupacji 
niemieckiej / Before the Holocaust 
Came… The situation of Jews in 
Zaglembie during the German 
occupation
Katowice 2009, s. 151

Publikacja stanowi pokłosie wysta-
wy przygotowanej z okazji 65. rocz-
nicy likwidacji gett zagłębiowskich, 
przedstawiającej losy żydowskich 
mieszkańców Zagłębia Dąbrowskie-
go od momentu wkroczenia wojsk 
niemiec kich we wrześniu 1939 r. po 
likwidację gett w sierpniu 1943 r.

Teka edukacyjna: Deportacje Górno-
ślązaków do ZSRS w 1945 roku
Warszawa 2008

Pakiet edukacyjny poświęcony jedne-
mu z najtragiczniejszych wydarzeń 
w dziejach regionu – masowym wy-
wózkom mieszkańców Górnego Ślą-
ska do ZSRS w 1945 r.
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Teka edukacyjna: Województwo 
białostockie w latach II wojny świa-
towej. Wybór źródeł
Warszawa 2007

Przygotowany dla nauczycieli wybór 
źródeł dotyczących dziejów Biało-
stocczyzny w latach 1939–1945.

Polskie Państwo Podziemne 
 (wrzesień 1939 – lipiec 1945) – 
 Polskie Państwo Podziemne 
 w  Wielkopolsce (wrzesień 1939 – 
lipiec 1945)
opracowanie Aleksandra Pietrowicz,  

Janusz Matysiak, Poznań 2007

Broszura okolicznościowa dystrybu-
owana bezpłatnie z okazji uroczysto-
ści odsłonięcia pomnika Polskiego 
Państwa Podziemnego i AK w Po-
znaniu, zawierająca komentarz hi-
storyczny, schematy i mapy. 

Województwo białostockie w latach 
II wojny światowej. Wybór źródeł
redakcja naukowa Krzysztof Sychowicz, 

wybór i opracowanie Marcin Markie-

wicz, Andrzej Muczyński, Krzysztof 

Sychowicz, Białystok–Warszawa 2007, 

s. 113 (seria „Materiały edukacyjne”, t. 3)

Wybór tekstów źródłowych przygo-
towany jako pomoc w nauczaniu hi-
storii najnowszej w szkołach ponad-
podstawowych. Prezentowane źródła 
mogą być wykorzystywane na lek-
cjach historii, fakultetach, kółkach 
historycznych oraz w samodzielnej 
pracy ucznia.
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Teka edukacyjna: Zagłada Żydów 
polskich w czasie II wojny światowej
Warszawa 2005

Prezentowany pakiet ma pomóc na-
uczycielom w przekazywaniu, a ucz-
niom w przyswojeniu wiedzy o nie-
wyobrażalnym mordzie blisko 6 mln 
europejskich Żydów, w tym 3,5 mln 
Żydów polskich. Pakiet dzieli się na 
dwie części: materiały dla ucznia 
oraz dla nauczyciela. Bogaty materiał 
źródłowy daje nauczycielowi moż-
liwość prowadzenia lekcji według 
własnych pomysłów.

Teka edukacyjna: Auschwitz – pamięć 
dla przyszłości 
Warszawa 2003

Pakiet przygotowany wspólnie przez 
IPN i Muzeum Państwowe Auschwitz-
-Birkenau w Oświęcimiu. Publikacja 
przedstawia pięcioletnią tragiczną hi-
storię KL Auschwitz – od momentu 
utworzenia do wyzwolenia. Pakiet po-
dzielony jest na dwie części: materiały 
dla nauczyciela i dla ucznia.

Teka edukacyjna: Polskie Państwo 
Podziemne w latach 1939–1941
Warszawa 2003

Pakiet edukacyjny jest pierwszym 
z serii trzech pakietów poświęconych 
Polskiemu Państwu Podziemnemu 
w latach 1939–1945. Obejmuje okres 
od 1 września 1939 r. do rozpoczęcia 
wojny niemiecko-sowieckiej w czerw-
cu 1941 r.
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Publikacje związane z II wojną 
światową

Materiały 
eduka cyjne 
i popularyzatorskie

W służbie Niepodległej.  
Henryk Glass (1896–1984)
opracowanie: Karol Sacewicz,  

Olsztyn 2019, s. 50

Broszura edukacyjna o Henryku 
Glassie – harcerzu, żołnierzu, kon-
spiratorze, publicyście, doktorze 
nauk politycznych, który przez całe 
życie pełnił służbę Bogu i Polsce. Do 
broszury jest dołączona płyta CD.

Józef Kuraś „Ogień” i Zgrupowanie 
Partyzanckie „Błyskawica”
Kraków 2019

Broszura edukacyjna poświęcona syl-
wetce Józefa Kurasia „Ognia”, jedne-
go z najważniejszych dowódców pod-
ziemia niepodległościowego.
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s. Teresa Antonietta Frącek RM

Matka Matylda Getter
Warszawa 2019, s. 80, (seria „Bohatero-

wie Niepodległej”)

Broszura edukacyjna przedstawia-
jąca niezwykłą zakonnicę Zgroma-
dzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maryi. Nauczycielkę, wychowawczy-
nię, przełożoną domów zakonnych. 
W czasie II wojny światowej urato-
wała ponad 750 Żydów, w tym ponad 
500 dzieci.

Jerzy Kirszak

Karol Piłat
Warszawa 2019, s. 48, (seria „Bohatero-

wie Niepodległej”)

Broszura edukacyjna o wybitnym ofi-
cerze, który walki o Ojczyznę rozpo-
czął od walk z zaborcami, a skończył 
jako zdobywca Monte Cassino.

Zofia Fenrych

Tadeusz, Stanisław i Władysław 
Fenrychowie
 Warszawa 2019, s. 40, (seria „Bohate-

rowie Niepodległej”)

Broszura edukacyjna o trzech wybit-
nych przedstawicielach rodu Fenry-
chów.
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Dawid Golik

Stanisław Ludzia „Harnaś”
Kraków 2019, s. 28

Broszura edukacyjna przedsta-
wiająca sylwetkę Stanisława Ludzi 
„Harnasia”, jednego z najbardziej 
znanych w Małopolsce partyzantów 
powojennego podziemia niepodleg-
łościowego. 

Dawid Golik

Adam Domalik „Kowboj”, Antoni 
Wąsowicz „Roch”
Kraków 2019, s. 28

Broszura edukacyjna przedstawia-
jąca sylwetki dwóch partyzantów 
powojennego podziemia niepodleg-
łościowego walczących w szeregach 
„Ognia”.

„Niech świat pamięta o nas…”  
Losy osób deportowanych do ZSRS 
z terenu Górnego Śląska w 1945 r.
redakcja naukowa Kornelia Banaś, Kato-

wice 2016, s. 182

Publikacja jest owocem konkursu hi-
storycznego. Przedstawione w książ-
ce relacje to wstrząsające historie lo-
sów ojców i dziadków wywiezionych 
z Górnego Śląska w 1945 r. do ZSRS. 
Mówią o bolesnym i trudnym frag-
mencie przeszłości śląskiej ziemi. 
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Sprzączki i guziki z orzełkiem ze 
rdzy… Pamięć i upamiętnienie ofiar 
zbrodni katyńskiej oraz ich obraz 
w pracach plastycznych młodego 
pokolenia, t. 2
Warszawa 2015, s. 256

Tematem głównym drugiej edycji 
publikacji pokonkursowej są ekshu-
macje przeprowadzone w latach dzie-
więćdziesiątych w ZSRR, a następnie 
w Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie.

Tomasz Bereza

Kornagi. Przysiółek Dąbrowy 
w powiecie lubaczowskim w latach 
1939–1947
Rzeszów 2016, s. 40

Broszura jest zarysem drugowojen-
nych dziejów małej miejscowości 
w powiecie lubaczowskim, dotknię-
tej terrorem okupanta sowieckiego, 
eksterminacją miejscowych Żydów, 
wreszcie falą czystek etnicznych rea-
lizowanych przez OUN i UPA. 

Jan Jerzy Milewski

Władysław Liniarski (1897–1984). 
Komendant Białostockiego Okręgu 
ZWZ-AK-AKO
Białystok 2016, s. 83 

Broszura przedstawia sylwetkę 
płk. Władysława Liniarskiego, przed-
wojennego oficera, uczestnika wojny 
obronnej 1939 r., najdłużej w kraju 
pełniącego funkcję komendanta 
okręgu w strukturach ZWZ/AK, wię-
zionego w okresie stalinowskim.
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Wojna się nie skończyła
redakcja naukowa Filip Musiał, Instytut 

Pamięci Narodowej – Ośrodek Myśli 

Politycznej, Kraków 2014, s. 178 (seria 

„Z archiwów bezpieki – nieznane karty 

PRL”, t. 22) 

Zbiór ponad dwudziestu populary-
zatorskich artykułów, w których 
historycy przedstawiają powojenne 
losy walki o niepodległość Rzeczy-
pospolitej.

Katarzyna Minczykowska

Elżbieta Zawacka „Zelma”, 
 „Sulica”, „Zo”
wydanie 2 poprawione i uzupełnione, 

Toruń–Gdańsk 2012, s. 52

Bogato ilustrowana publikacja przed-
stawiająca sylwetkę Elżbiety Zawa-
ckiej (1909–2009), kurierki Komen-
dy Głównej AK, jedynej spośród 
15 kandydatek, która pomyślnie prze-
szła trening i służyła w szeregach 
ciechociemnych. 

Śladami podziemia. Działalność 
niepodległościowa w rejonie Tęgobo-
rza w latach 1939–1953
redakcja naukowa Dawid Golik, Kraków 

2013, s. 166 (seria „Z archiwów bezpie-

ki – nieznane karty PRL”, t. 21).

Zbiór artykułów opisujących historię 
wojennego i powojennego podziemia 
zbrojnego na lokalnym przykładzie 
okolic Tęgoborza na Sądecczyźnie.
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Izabela Rychert

Jeden z „wyklętych”. Feliks Selma-
nowicz „Zagończyk” 1904–1946
Gdańsk 2011, s. 44

Publikacja przestawia zasłużonego 
żołnierza czasu II wojny światowej 
i okresu powojennego, dowódcę pa-
trolu dywersyjnego 5. Wileńskiej Bry-
gady Armii Krajowej. 

Obława augustowska – lipiec 
1945 r.
redakcja naukowa Ewa Rogalewska, 

 Białystok 2010, s. 95 + płyta CD 

Wydawnictwo okolicznościowe po-
święcone największej sowieckiej 
zbrodni popełnionej na Polakach po 
II wojnie światowej.

Generał August Emil Fieldorf „Nil”
wybór i opracowanie Wiesława Mły-

narczyk, Monika Koszyńska, Warszawa 

2009, s. 71 (seria „Materiały edukacyj-

ne”, t. 4)

Publikacja zawiera scenariusze 
trzech lekcji interdyscyplinarnych 
(język polski, historia, wiedza o spo-
łeczeństwie) przybliżających sylwet-
kę dowódcy Kedywu Komendy Głów-
nej AK gen. Augusta Emila Fieldorfa 
„Nila” – w kontekście paradoksów 
polskiej historii XX w. 
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Teka edukacyjna: W służbie  Ojczyz ny. 
Sylwetka majora Wacława Kopisto 
(1911–1993)
Warszawa 2004

Pakiet edukacyjny przybliżający 
sylwetkę Wacława Kopisty, żołnierza 
kampanii wrześniowej, cichociemnego.

Od Hitlera do Stalina
redakcja naukowa Filip Musiał, Jaro-

sław Szarek, Instytut Pamięci Narodo-

wej – Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 

2007, s. 191 (seria „Z archiwów bezpie-

ki – nieznane karty PRL”, t. 6)

Książka zawiera popularyzatorskie 
artykuły opisujące epizody dzia łal-
ności niepodległościowej Polaków 
i doznawanych przez nich represji, 
zarówno z okresu II wojny świa-
towej, jak i pierwszych lat po jej 
zakończeniu.

Zapomniane historie ludzkich dra-
matów. Losy mieszkańców Górnego 
Śląska w latach 1939–1956
redakcja naukowa Kornelia Banaś, An-

drzej Sznajder, Katowice 2003, s. 113 

(seria „Materiały edukacyjne”, t. 1)

Publikacja stanowi plon konkursu 
historycznego. Fragmenty prac kon-
kursowych zamieszczone zostały 
w tematycznych częściach publika-
cji poświęconych m.in. Wrześniowi 
1939 na Górnym Śląsku, życiu co-
dziennemu pod niemiecką okupacją, 
służbie mieszkańców Górnego Ślą-
ska w Wehrmachcie czy deportacjom 
w 1945 r. 
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Z „Czarnej księgi” komunizmu: 
NKWD, „Smiersz” i  „Informacja”, 
WP w Warszawie i okolicach 
1944–1945
praca zbiorowa, redakcja naukowa Sła-

womir Stępień, współpraca Andrzej 

Chmielarz, Sławomir Kalbarczyk, War-

szawa 2003, s. 50 

Okolicznościowa broszura popular-
nonaukowa przedstawiająca represje 
i działania sowieckiego aparatu ko-
munistycznego w Warszawie w la-
tach 1944–1945.
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Publikacje dotyczące wyłącznie 
II wojny światowej

KomiksyKomiksy

Tomasz Robaczewski (scenariusz),  

Hubert Ronek (rysunki)

Operacja „Market Garden” 1944 r.
koncepcja serii, wkładka historyczna 

i konsultacja historyczna Tomasz Ła-

buszewski, Warszawa 2016, s. 40 (se-

ria „Wojenna odyseja Antka Srebrnego 

1939–1944”, z. 6)

Grzegorz Drojewski (scenariusz),  

Hubert Ronek (rysunki)

Kierunek Wilhelmshaven 1945 r.
koncepcja serii, wkładka historyczna 

i konsultacja historyczna Tomasz Ła-

buszewski, Warszawa 2017, s. 40 (se-

ria „Wojenna odyseja Antka Srebrnego 

1939–1945”, z. 7)
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Tomasz Robaczewski (scenariusz),  

Hubert Ronek (rysunki)

Szczury Tobruku 1941 r.
koncepcja serii, wkładka historyczna 

i konsultacja historyczna Tomasz Ła-

buszewski, Warszawa 2015, s. 38 (se-

ria „Wojenna odyseja Antka Srebrnego 

1939–1944”, z. 3)

Tomasz Robaczewski (scenariusz),  

Hubert Ronek (rysunki)

Bitwa pod Monte Cassino 1944 r.
koncepcja serii, wkładka historyczna 

i konsultacja historyczna Tomasz Ła-

buszewski, Warszawa 2015, s. 42 (se-

ria „Wojenna odyseja Antka Srebrnego 

1939–1944”, z. 4)

Tomasz Robaczewski (scenariusz),  

Hubert Ronek (rysunki)

Kocioł Falaise 1944 r.
koncepcja serii, wkładka historyczna 

i konsultacja historyczna Tomasz Ła-

buszewski, Warszawa 2016, s. 48 (se-

ria „Wojenna odyseja Antka Srebrnego 

1939–1944”, z. 5)
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Tomasz Robaczewski (scenariusz),  

Hubert Ronek (rysunki)

Obrona Grodna 1939 r.
koncepcja serii, wkładka historyczna 

i konsultacja historyczna Tomasz Ła-

buszewski, Warszawa 2015, s. 42 (se-

ria „Wojenna odyseja Antka Srebrnego 

1939–1944”, z. 1)

Tomasz Robaczewski (scenariusz),  

Hubert Ronek (rysunki)

Ucieczka z nieludzkiej ziemi 1940 r.
koncepcja serii, wkładka historyczna 

i konsultacja historyczna Tomasz Ła-

buszewski, Warszawa 2015, s. 42 (se-

ria „Wojenna odyseja Antka Srebrnego 

1939–1944”, z. 2)

Józef Mierzejewski

Bajka o Spitfajerze
Warszawa 2017, s. 144 + płyta CD 

z audio bookiem (czyta Cezary Żak)

Książka zawiera wiersze dla dzieci,  
na pisane przez polskiego pilota Józefa 
Mierzejewskiego, który w czasie 
II woj ny światowej walczył w 308. Dy-
wizjonie Myśliwskim w Wielkiej Bry-
tanii. Przystępna forma wierszy 
w ciekawy sposób wprowadza naj-
młodszych w tematykę polskiego lot-
nictwa na Zachodzie. W pakiecie 
przeznaczony do samodzielnego zło-
żenia model historycznego samolotu.
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Sławomir Zajączkowski (scenariusz), 

Krzysztof Wyrzykowski (rysunki)

Zamach na Kutscherę
koncepcja serii, wkładka historyczna 

i konsultacja historyczna Kazimierz Kra-

jewski, Tomasz Łabuszewski, Warszawa 

2012, s. 56 (seria „W imieniu Polski Wal-

czącej”, z. 1)

Sławomir Zajączkowski (scenariusz), 

Krzysztof Wyrzykowski (rysunki)

Kampinos ’44
koncepcja serii, wkładka historyczna 

i konsultacja historyczna Kazimierz Kra-

jewski, Tomasz Łabuszewski, Warsza-

wa 2014, s. 60 (seria „W imieniu Polski 

Walczącej”, z. 2)

Sławomir Zajączkowski (scenariusz), 

Krzysztof Wyrzykowski (rysunki)

Akcja pod Arsenałem 26 marca 
1943
koncepcja serii, wkładka historyczna 

i konsultacja historyczna Kazimierz Kra-

jewski, Tomasz Łabuszewski, Warszawa 

2015, s. 52 (seria „W imieniu Polski Wal-

czącej”, z. 3)

Seria „W imieniu Polski Walczącej” 
ukazuje najważniejsze akcje bojo-
we Armii Krajowej z okresu II wojny 
światowej.
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Sławomir Zajączkowski (scenariusz), 

Krzysztof Wyrzykowski (rysunki)

Wilcze tropy, z. 4: „Zapora” –  
Hieronim Dekutowski
wkładka historyczna i konsultacja histo-

ryczna Kazimierz Krajewski, Tomasz Ła-

buszewski, Warszawa 2017, s. 48 (seria 

„Wilcze tropy”, z. 4)

Seria „Wilcze tropy” poświęcona jest 
Żołnierzom Wyklętym.

Sławomir Zajączkowski (scenariusz), 

Krzysztof Wyrzykowski (rysunki)

Wilcze tropy, z. 2: „Orlik” – Marian 
Bernaciak
wkładka historyczna i konsultacja histo-

ryczna Kazimierz Krajewski, Tomasz Ła-

buszewski, Warszawa 2011, s. 40 (seria 

„Wilcze tropy”, z. 2)

Sławomir Zajączkowski (scenariusz), 

Krzysztof Wyrzykowski (rysunki)

Wilcze tropy, z. 3: „Młot” – Włady-
sław Łukasiuk
wkładka historyczna i konsultacja histo-

ryczna Kazimierz Krajewski, Tomasz Ła-

buszewski, Warszawa 2013, s. 40 (seria 

„Wilcze tropy”, z. 3)
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Zbigniew Tomecki, Gabriela Becla

Monte Cassino, t. 2
Stowarzyszenie Pokolenie – Instytut 

 Pamięci Narodowej, Warszawa 2010

Drugi tom stanowi bezpośrednią 
kontynuację wydarzeń z pierwszej 
części.

Wojciech Birek (scenariusz),  

Mikołaj Birek (rysunki)

Cichociemni z Ospy. Dzieje cicho-
ciemnych zrzuconych do Polski 
w nocy 1/2 września 1942 r. w gru-
pie o kryptonimie Smallpox
Rzeszów 2010, s. 68

„Cichociemni” – skoczkowie spado-
chronowi Armii Krajowej – byli 
elitą Polskich Sił Zbrojnych pod-
czas II wojny światowej. Komiks 
 Cichociemni z Ospy przedstawia losy 
6 członków XI grupy zrzuconej 
do kraju w nocy z 1 na 2 września 
1942 r. w ramach operacji pod kryp-
tonimem „Smallpox” (ang. ospa). 

Zbigniew Tomecki, Gabriela Becla

Monte Cassino, t. 1
Stowarzyszenie Pokolenie – Instytut 

 Pamięci Marodowej, Warszawa 2009

18 maja 1944 r. o świcie na wzgórzu 
Monte Cassino został odegrany hej-
nał mariacki, ogłaszając zwycięstwo 
polskich żołnierzy w bitwie kończą-
cej czteromiesięczne walki. Niniejszy 
komiks to hołd złożony żołnierzom 
II Korpusu w 65. rocznicę zdobycia 
Monte Cassino.
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Publikacje związane z II wojną 
światową

KomiksyKomiksy

Michał Konarski (scenariusz),  

Hubert Ronek (rysunki)

Na partyzanckich ścieżkach 1946 r.
Warszawa 2017, s. 44 (seria „Wojenna 

odyseja Antka Srebrnego 1939–1946”, 

z. 8)

Michał Konarski (scenariusz),  

Hubert Ronek (rysunki)

W matni 1946 r.
Warszawa 2017, s. 44 (seria „Wojenna 

odyseja Antka Srebrnego 1939–1946”, 

z. 9)
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Zygmunt Błażejewicz (scenariusz),  

Krzysztof Wyrzykowski (rysunki)

„Zygmunt” – Zygmunt Błażejewicz
wkładka historyczna i konsultacja histo-

ryczna Kazimierz Krajewski, Tomasz Ła-

buszewski, Warszawa 2011, s. 28 (seria 

komiksowa „Wilcze tropy”, z. 1)

Bartosz Sztybor (scenariusz),  

Paweł Wojciechowicz (rysunki)

Skarb
Wrocław 2016, s. 66

Jest rok 1945. Michał i Piotr bawią się 
w poszukiwaczy skarbów w ruinach 
zniszczonego wojną Wrocławia.

Sławomir Zajączkowski (scenariusz), 

Krzysztof Wyrzykowski (rysunki)

„Żelazny” – Zdzisław Badocha
wkładka historyczna i konsultacja histo-

ryczna Kazimierz Krajewski, Tomasz Ła-

buszewski, Warszawa 2016, s. 60 (seria 

komiksowa „Wilcze tropy”, z. 5)
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Sławomir Zajączkowski (scenariusz), 

Krzysztof Wyrzykowski (rysunki)

Wyzwolenie? 1945
wkładka historyczna i konsultacja histo-

ryczna Kazimierz Krajewski, Tomasz Ła-

buszewski, Warszawa 2010, s. 82

Komiks „Wyzwolenie? 1945” poka-
zuje losy trzech dowódców, którzy 
zmuszeni zostali represjami do walki 
z NKWD i polską bezpieką komuni-
styczną. Przedstawia wydarzenia hi-
storyczne i młodych ludzi biorących 
w nich udział.

Wojciech Birek (scenariusz),  

Grzegorz Pudłowski (rysunki)

Uwolnić więźniów. Akcja na areszt 
Urzędu Bezpieczeństwa w Brzozo-
wie 13 XII 1944 r.
Rzeszów 2008

Komiks przedstawia brawurową ak-
cję odbicia przez oddział lwowski AK 
z aresztu PUBP w Brzozowie 11 żoł-
nierzy Obwodu AK Brzozów.

Wojciech Birek (scenariusz),  

Grzegorz Pudłowski (rysunki)

Wbrew nadziei. Opowieść 
o  Łukaszu Cieplińskim ps. „Pług”
konsultacja historyczna Zbigniew 

K. Wójcik, Bogusław Kleszczyński, Miro-

sław Surdej, Rzeszów 2007

Pierwszy komiks historyczny wyda-
ny przez Instytut Pamięci Narodowej 
przybliża sylwetkę płk. Łukasza Cie-
plińskiego – bohaterskiego uczest-
nika kampanii 1939 r., który stał się 
symbolem nieugiętej postawy wobec 
władzy komunistycznej. 
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Awans – Zostań marszałkiem Polski

Gra edukacyjna, która w atrakcyjny 
sposób ułatwia poznanie dystynkcji 
obowiązujących w Wojsku Polskim 
w 1939 r. Dołączone do gry opraco-
wanie zawiera bogato ilustrowany 
i przejrzysty przewodnik po polskich 
mundurach wojskowych sprzed wy-
buchu wojny. Pierwsze wydanie było 
jednym z elementów obchodów 70. 
rocznicy wybuchu II wojny świato-
wej. Wychodząc naprzeciw zgłasza-
nym postulatom, przygotowaliśmy 
całkowicie nowe wydanie Awansu. 

Miś Wojtek 

Gra rozpoczyna się we wrześniu 
1939 r., kiedy Polskę zaatakowały 
Niemcy i Związek Sowiecki. Odwo-
łująca się do realiów II wojny świato-
wej gra ukazuje dzieje Polaków wy-
wiezionych z terenów okupowanych 
przez Związek Sowiecki i ich długą 
wędrówkę z Rosji, przez Iran, Pale-
stynę, Egipt i Włochy aż do Szkocji. 

Gry planszowe 
i puzzle

Gry dotyczące wyłącznie 
II wojny światowej
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Pamięć ’39 

Oparta na zasadach popularnej gry 
Memory, wprowadza w tematykę 
kampanii wrześniowej 1939 r., ope-
rując archiwalnymi zdjęciami. Do-
łączona do gry broszura zawiera 
komentarz historyczny do poszcze-
gólnych fotografii.

ZnajZnak – Monte Cassino 

Karciana gra edukacyjna, w której 
wiedza na temat jednej z najważniej-
szych bitew II wojny światowej przy-
chodzi samoistnie podczas zabawy. 
Występujące na kartach 133 symbo-
le zostały dobrane w taki sposób, by 
ukazać tę decydującą bitwę w szero-
kiej, międzynarodowej perspektywie, 
która podkreśli bohaterski wysiłek 
nie tylko Polaków, ale i wszystkich 
aliantów.

111: Alarm dla Warszawy

Akcja rozgrywa się we wrześniu 
1939 r. i odtwarza walkę w obronie 
polskiego nieba, jaką toczyła m.in. 
111. eskadra myśliwska. Niemieckie 
Luftwaffe atakuje stolicę Polski.
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„303”

Podniebna bitwa o Anglię na plan-
szy nawiązującej do historycznego 
stołu dowodzenia znajdującego się 
w sztabie RAF. Zadaniem lotnictwa 
Luftwaffe jest zbombardowanie Lon-
dynu, a celem lotnictwa alianckiego 
powstrzymanie agresora. Planszo-
wa gra wojenna roku 2010. Została 
opublikowana w trzech językach: an-
gielskim, polskim i czeskim.

303 Puzzle

100-elementowe puzzle przedstawia-
jące walkę samolotów legendarnego 
Dywizjonu 303 z niemiecką wypra-
wą bombową na Londyn. Układance 
towarzyszy bogato ilustrowana bro-
szura edukacyjna o udziale polskiego 
lotnictwa w II wojnie światowej. 

IV rozbiór Polski – puzzle edukacyjne

Gra stanowi narzędzie interaktywne, 
utrwalające materiał oraz kształcące 
umiejętności orientacji przestrzen-
nej i czytania mapy. Ponadto ćwiczy 
spostrzegawczość i pamięć, utrwa-
la wiedzę na temat geografii Polski 
oraz rozwija umiejętności niezbędne 
we współpracy zespołowej. Gra może 
być przydatna do utrwalenia wiedzy: 
o sytuacji międzynarodowej w Euro-
pie w przededniu II wojny światowej, 
przebiegu i następstwach kampanii 
polskiej 1939 r. i polityce władz sowie-
ckich i niemieckich wobec ludności 
okupowanej Polski. Gra przeznaczona 
jest dla uczniów w wieku od 12 lat.
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ZnajZnak – Sport

Bawiąc się, gracze poznają historię 
polskiego sportu w latach 1918–1945: 
najlepszych sportowców, znaki naj-
ważniejszych klubów sportowych, 
największe rekordy, historię walki 
w konspiracji.

Gry związane 
z II wojną światową

Gry planszowe 
i puzzle
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„Nie było czasu na strach…” Z Jani-
ną Wasiłojć-Smoleńską rozmawiają 
Marzena Kruk i Edyta Wnuk 
audiobook w interpretacji Anny Marii 

Buczek i Teresy Lipowskiej, Szczecin 

2017, s. 20, długość nagrania 8 h 47 min

Publikacja jest zapisem wielogodzin-
nych rozmów Marzeny Kruk i Edyty 
Wnuk z Janiną Wasiłojć-Smoleńską 
ps. „Jachna” (1926–2010), żołnie-
rzem pierwszego oddziału partyzan-
ckiego na Wileńszczyźnie, dowodzo-
nego przez Antoniego Burzyńskiego 
ps. „Kmicic”, a potem 5. Brygady 
Wileńskiej AK, na której czele stał 
mjr Zygmunt Szendzielarz ps. „Łu-
paszka”.

Tylko te listy po nich pozostały... 
Korespondencja z zesłania Eugenii 
i Władysława Simsonów
audiobook w interpretacji Jaromira Wro-

niszewskiego, Agnieszki Kołodyńskiej, 

Marka Markiewicza

Dźwiękowe opracowanie publikacji 
Oddziału IPN w Białymstoku z 2011 r., 
zawierającej 26 listów przesyłanych 
do rodziny przez Eugenię i Władysła-
wa Simsonów, wywiezionych przez 
Sowietów w 1940 r. z Białowieży do 
posiołka Gramotucha w obwodzie no-
wosybirskim. Autorka listów zmarła 
na zesłaniu w pierwszych dniach lute-
go 1941 r., tuż po urodzeniu syna Eu-
geniusza, który udostępnił korespon-
dencję do publikacji.

Audiobooki

Audiobooki związane z II wojną 
światową
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Biuletyn IPN

• Biuletyn IPN Nr 10-11/2007

• Biuletyn IPN Nr 1-2/2008

• Biuletyn IPN Nr 3/2009

• Biuletyn IPN Nr 4/2009

• Biuletyn IPN Nr 8-9/2009

• Biuletyn IPN Nr 12/2009

• Biuletyn IPN Nr 1-2/2010

• Biuletyn IPN Nr 4/2010

• Biuletyn IPN Nr 5-6/2010

• Biuletyn IPN Nr 7-8/2010

• Biuletyn IPN Nr 3/2011

• Biuletyn IPN Nr 8-9/2011

• Biuletyn IPN Nr 3/2017

• Biuletyn IPN Nr 6/2017

• Biuletyn IPN Nr 1-2/2018

• Biuletyn IPN Nr 3/2018

• Biuletyn IPN Nr 3/2001

• Biuletyn IPN Nr 7/2001

• Biuletyn IPN Nr 9/2001

• Biuletyn IPN Nr 3/2002

• Biuletyn IPN Nr 8-9/2002

• Biuletyn IPN Nr 12/2003 – 1/2004

• Biuletyn IPN Nr 8-9/2004

• Biuletyn IPN Nr 5-6/2005

• Biuletyn IPN Nr 1-2/2007

• Biuletyn IPN Nr 3/2007

Tematyce  
II wojny światowej  
powięcone są następujące numery 
„Biuletynu IPN” z poprzednich 
lat:

Czasopismo popularnonaukowe 
poświęcone dziejom Polski w la
tach 1917–1989, adresowane do 
pasjonatów historii. 
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Informacje

Księgarnie i punkty sprzedaży 
wydawnictw IPN

BIAŁYSTOK
Punkt sprzedaży publikacji
ul. Warsztatowa 1A; 15–537 Białystok
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w  godzinach 8:30–15:30
Krzysztof Jodczyk
tel. 85 664 57 84
Krzysztof.Jodczyk@ipn.gov.pl

BYDGOSZCZ
Punkt sprzedaży publikacji
ul. Grudziądzka 9–15, 85–130 Bydgoszcz
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w  godzinach 9:00–15:00
Agnieszka Śliwińska
tel. 52 325 95 27
Agnieszka.Sliwinska@ipn.gov.pl

GDAŃSK
Księgarnia IPN
al. Grunwaldzka 216, 80–266 Gdańsk
Księgarnia czynna: poniedziałek–środa, 
piątek w godzinach 10:00–15:00, czwartek 
10:00–18:00
Krzysztof Filip
tel. 58 668 49 00
Krzysztof.Filip@ipn.gov.pl

KATOWICE
Punkt sprzedaży publikacji
ul. Józefowska 102, 40–145 Katowice
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w  godzinach 7:00–15:00
Tomasz Gonet
tel. 32 207 03 10
Tomasz.Gonet@ipn.gov.pl

KRAKÓW
Księgarnia IPN
Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek 
Historia”, ul. Dunajewskiego 8
31–133 Kraków
Księgarnia czynna: poniedziałek–piątek 
w godzinach 11:00–16:00
Elżbieta Pietrzyk-Dąbrowska
tel. 12 211 70 28
Elzbieta.Pietrzyk@ipn.gov.pl

LUBLIN
Księgarnia IPN
ul. Wodopojna 2, 20–086 Lublin
Księgarnia czynna: poniedziałek–wtorek 
w godzinach 9:00–17:00,  
środa 9:00–13:00
Katarzyna Syska
tel. 81 53 63 480
Katarzyna.Syska@ipn.gov.pl

ŁÓDŹ
Punkt sprzedaży publikacji
ul. E. Orzeszkowej 31/35, 91–479 Łódź
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w  godzinach 10:00–14:00
dr Artur Kuprianis 
tel. 42 616 27 37, 42 616 27 00 (sekreta-
riat)
Artur.Kurpianis@ipn.gov.pl

Punkt sprzedaży publikacji
ul. Sienkiewicza 85/87, 90–318 Łódź
Punkt czynny:
poniedziałek–piątek w godzinach 
10:00–14:00
Bartłomiej Kluska
tel. 42 201 46 68, 42 201 46 61 (sekreta-
riat); 
Bartlomiej.Kluska@ipn.gov.pl

POZNAŃ
Księgarnia IPN
ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań
Księgarnia czynna: poniedziałek–piątek 
w godzinach 9:00–13:00
Sylwia Przybylak
tel. 61 835 69 02
Sylwia.Przybylak@ipn.gov.pl

RZESZÓW
Punkt sprzedaży publikacji
ul. Słowackiego 18, 35–060 Rzeszów
Punkt czynny: poniedziałek – piątek 
w  godzinach 7:30–15:30
Małgorzata Dobosiewicz
tel. 17 860 60 18
Malgorzata.Dobosiewicz@ipn.gov.pl
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SZCZECIN
Punkt sprzedaży publikacji
ul. K. Janickiego 30, 71–270 Szczecin
Punkt czynny: poniedziałek – piątek 
w  godzinach 8:30–14:00
Monika Balul
tel. 91 48 49 852
Monika.Balul@ipn.gov.pl

WARSZAWA
Księgarnia IPN
Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek 
Historia”; 
ul. Marszałkowska 21/25 (wejście od 
ul. Oleandrów), 00–628 Warszawa
Księgarnia czynna: poniedziałek–piątek 
w godzinach 10:00–19:00
Bogdan Chojniarz
Marcin Pancerow, tel. 22 576 30 06
ksiegarnia@ipn.gov.pl

Księgarnia IPN
ul. Krakowskie Przedmieście 64 (Dom 
Polonii), 00–322 Warszawa
Księgarnia czynna: poniedziałek–piątek 
w godzinach 9:50–17:50 
Dariusz Zbiejczuk
tel. 797 918 664
Dariusz.Zbiejczuk@ipn.gov.pl

Księgarnia IPN
ul. Wołoska 7 (budynek Mars), 
02–675 Warszawa
Księgarnia czynna: poniedziałek–piątek 
w godzinach 8:30–16:00
Księgarnia prowadzi sprzedaż wysyłkową 
książek i gier oraz prenumeratę czasopism.
Joanna Pamuła, tel. 22 581 86 78 
Joanna.Pamula@ipn.gov.pl
Joanna Pszczoła, tel. 22 581 86 79
Joanna.Pszczola@ipn.gov.pl

Punkt sprzedaży publikacji
ul. Stawki 2 (Intraco, 10 p.)
00–193 Warszawa
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w  godzinach 9:00–15:00
Michał Zarychta 
tel. 22 860 70 43
Michal.Zarychta@ipn.gov.pl

WROCŁAW
Punkt sprzedaży publikacji 
ul. Długosza 48
51–162 Wrocław
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w  godzinach 8:30–16:00
Grzegorz Maślanka
tel. 71 326 97 23
Grzegorz.Maslanka@ipn.gov.pl

Zapraszamy na stronę internetową ipn.gov.pl, gdzie znajdą Państwo szczegóły dotyczące pracy punktów sprzedaży.
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Informacje

Księgarnia internetowa  
ipn.poczytaj.pl

Zamawianie książek:
Zamówienia przyjmowane są tylko za pośred-
nictwem internetu:
www.poczytaj.pl lub e-mail:  
prawa@poczytaj.pl

Informacja o książkach: 
tel. 12-626-48-04 (poniedziałek–piątek 
w  godzinach 8:00–15:30)

Informacja o stanie realizacji zamówienia:
Księgarnia internetowa ipn.poczytaj.pl
tel. 12 626 48 04 (poniedziałek–piątek w go-
dzinach 8:00–15:30), 
e-mail: info@poczytaj.pl

Punkt odbioru:
Czynny od poniedziałku do piątku 
w  godzinach 14.00–18.00
DANTE G. Baran, G. Fugiel sp.j.
ul. Ojcowska 1
31–344 Kraków
REGON: 351088477
NIP: 679-13-51-324 

Prenumerata „Biuletynu IPN”:
formularz zamówienia dostępny na 
 stronie internetowej ipn.gov.pl

Wydawnictwa IPN są dostępne 
w sprzedaży wysyłkowej. Wybiera-
jąc najkorzystniejszą dla siebie formę 
zamówienia, otrzymują Państwo 
interesujące publikacje do domu, 
oszczędzając czas i pieniądze. 

Sprzedaż wysyłkowa

Zapraszamy na stronę internetową ipn.gov.pl, gdzie znajdą Państwo szczegóły dotyczące sprzedaży wysyłkowej.
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