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Od Wydawnictwa 

Żołnierze Wyklęci – czyli powojenne podziemie niepodległościowe – byli jed-
nym z trzech filarów polskiego etosu niepodległościowego po upadku II Rzeczy-
pospolitej, obok Armii Krajowej i „Solidarności”. Do nich, wytrwałych obrońców 
polskiej wolności i suwerenności, odwołują się dzisiaj młode pokolenia, dostrze-
gając w ich walce determinację, niezłomność i gotowość do poświęcenia.

Walka o wolność w warunkach powojennych była niezwykle trudna, obfitowa-
ła w niełatwe wybory, czasem wiązała się z radykalnymi decyzjami. Przeważająca 
część tych, którzy walczyli z reżimem komunistycznym instalowanym w Polsce 
przez Sowietów, do konspiracji zeszła jeszcze w latach II wojny światowej. Perso-
nalnie, a nierzadko strukturalnie, tzw. druga konspiracja wyrastała z podziemia 
wojennego. Dziesiątki tysięcy osób nie złożyły broni, bo cel, jaki stawiano sobie 
w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej, nie został osiągnięty mimo upadku III 
Rzeszy. Koniec II wojny światowej przyniósł Polsce i innym krajom Europy Środ-
kowo-Wschodniej nowe zniewolenie. Opór wobec niego był naturalnym odruchem 
pokoleń, które wywalczyły II Rzeczpospolitą, i tych, które się w niej wychowały.

Instytut Pamięci Narodowej zainicjował w skali ogólnopolskiej systematyczne 
badania nad fenomenem podziemia powojennego. Ich efektem są dziesiątki pub-
likacji naukowych, popularno-naukowych, edukacyjnych oraz komiksów, które po-
zwalają poznać historię podziemia powojennego i metody jego zwalczania przez 
władzę komunistyczną. Tematyka ta była szczególnie ważna dla Janusza Kurtyki 
– prezesa IPN w latach 2005-2010. Badania Instytutu i odkłamanie propagandy 
komunistycznej oczerniającej podziemie powojenne, pozwoliły na ustanowienie 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Kurtyka – jako prezes Stowa-
rzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” – był 
współinicjatorem ustanowienia tego święta.

Oddawany w ręce Czytelników katalog prezentuje publikacje IPN dotyczące 
dziejów polskiego powojennego podziemia niepodległościowego. Czytelnik znaj-
dzie w nich historie nieznane lub zapomniane, czasem odkryte na nowo – zawsze 
jednak fascynujące. Zapraszamy do lektury!

Zespół Wydawnictwa IPN 
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Monografie

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

Andrzej Borcz

Obwód Łańcut SZP-ZWZ-AK  
w latach 1939–1945 
Warszawa 2019, 464 s.  
(seria „Monografie”, t. 148) 
 
Podsumowanie wieloletnich badań 
nad konspiracją wojskową działają-
cą w powiecie łańcuckim w okresie 
II wojny światowej. Autor omawia 
proces tworzenia struktur organiza-
cyjnych konspiracji, ich działalność 
oraz wszystkie aspekty funkcjono-
wania Obwodu Łańcut. Monografię 
wzbogaca obszerny aneks zawiera-
jący mapy, zdjęcia, wykazy stanów 
osobowych, noty biograficzne oraz 
fragmenty unikalnych wspomnień 
żołnierzy.

ISBN: 978-83-8098-736-4, 45 zł
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Dariusz Węgrzyn, Adam Dziuba,  
Tomasz Kurpierz 

Wypatrując Andersa. Konspiracja 
niepodległościowa w województwie 
śląskim 1945–1948 
Katowice–Warszawa 2019, 336 s.  
 
Publikacja w ukazuje mozaikę funk-
cjonujących w województwie śląskim 
organizacji niepodległościowych, 
wpisanych w skomplikowany kon-
tekst polityczny i społeczny lat 1945–
1948. Prezentuje i wyjaśnia ideolo-
gię, strategię oraz taktykę przyjętą 
przez poszczególne odłamy podzie-
mia antykomunistycznego na Gór-
nym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrow-
skim. 
 
ISBN: 978-83-8098-550-6, 35 zł
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Jacek Witold Wołoszyn 

Niepodległościowa konspiracja mło-
dzieżowa na ziemiach polskich w la-
tach 1944/1945–1956 
Lublin–Warszawa 2019, 680 s.  
 
Praca zawiera analizę zjawiska kon-
spiracji młodzieżowej. Podziemne 
organizacje tworzone przez młodzież 
zostały omówione jako małe grupy 
społeczne, przejawy opozycji poli-
tycznej oraz ruchy polityczne in statu 
nascendi. Książka stanowi uzupełnie-
nie wiedzy o losach i wyborach doko-
nywanych przez młodych ludzi, kon-
tynuujących sięgającą XIX w. tradycję 
młodzieżowego oporu.  
 
ISBN: 978-83-8098-645-9, 50 zł
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Damian Karol Markowski 

Anatomia strachu.  
Sowietyzacja obwodu lwowskiego 
1944–1953. Studium zmian  
polityczno-gospodarczych 
Warszawa 2018, 560 s. + 27 s. wkł. zdj. 
(seria „Monografie”, t. 138)  
 
Książka poświęcona radykalnym 
przemianom na terenie obwodu 
lwowskiego w okresie powojennym. 
Dążąc do ponownej aneksji terenów 
podbitych we wrześniu 1939 roku, 
państwo sowieckie zmusiło więk-
szość ludności polskiej do opuszcze-
nia obwodu i osiedliło w obwodzie 
własnych komunistycznych urzęd-
ników, zdemobilizowanych żołnie-
rzy i ludność ukraińską deportowaną 
z powojennej Polski. 
 
ISBN: 978-83-8098-435-6, 45 zł



Monika Tomkiewicz 

Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 
1939–1953 
Warszawa 2018, 440 s.  
 
Monografia przedstawia funkcjono-
wanie więzienia łukiskiego oraz nie-
których innych aresztów i więzień 
wileńskich z uwzględnieniem prze-
śladowań i eksterminacji osób uzna-
nych za wrogów władzy. Temat pub-
likacji to nie tylko historia samego 
więzienia, lecz także zbrodnie popeł-
nione w latach 1944–1947 na żołnie-
rzach Armii Krajowej na terenie fol-
warku Tuskulanum w Wilnie.  
 
ISBN: 978-83-8098-415-8, 40 zł
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Mirosław Surdej 

Okręg Rzeszowski Narodowej  
Organizacji Wojskowej – Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego w latach 
1944–1947 
Rzeszów–Warszawa 2018, 584 s. 
 
Wiosną 1946 r. Okręg Rzeszowski 
obejmował  swą działalnością pół-
nocną część ówczesnego wojewódz-
twa rzeszowskiego oraz fragmenty 
województw lubelskiego i kieleckie-
go. Publikacja przedstawia prze-
obrażenia strukturalne okręgu, cha-
rakterystykę jego kadr dowódczych, 
a także formy i metody działania. 

Publikacja w ramach centralnego projektu ba-
dawczego IPN „Podziemie niepodległościowe 
w Polsce 1944–1956”.  
 
ISBN: 978-83-8098-372-4, 50 zł
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Przemysław Mardyła 

Opór społeczny i konspiracja  
o proweniencji narodowej na terenie 
Skawiny w latach 1945–1956 
Kraków 2017, 192 s.  
 
Książka ukazuje opór społeczny oraz 
zagadnienie konspiracji niepodleg- 
łościowej o proweniencji narodowej, 
skupiając się na lokalnej społeczno-
ści Skawiny jako przykładzie typowe-
go małomiasteczkowego środowiska 
województwa.   
ISBN: 978-83-8098-350-2, 20 zł
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Tomasz Łabuszewski

5 Brygada Wileńska AK na  
Pomorzu, Warmii i Mazurach  
1945–1947 
Warszawa 2017, 496 s.  
 
Publikacja opisuje najbardziej spek-
takularny i widowiskowy etap w dzia-
łalności Brygady, kiedy to po wyga-
szeniu działań na Białostocczyźnie 
przeniosła się ona na teren północ-
nej Polski. To historia nieuchwyt-
nych lotnych patroli, przemierzają-
cych dziennie setki kilometrów, to 
szlak bojowy znaczony 27 rozbitymi 
posterunkami MO i placówkami UB. 
 
ISBN: 978-83-8098-264-2, 40 zł
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Mariusz Bechta, Wojciech J. Muszyński 

Przeciwko Pax Sovietica.  
Narodowe Zjednoczenie Wojskowe 
i struktury polityczne ruchu  
narodowego wobec reżimu  
komunistycznego 1944–1956 
Warszawa 2017, 599 s.  
(seria „Monografie”, t. 122)  
 
Monografia ukazuje dzieje NZW, 
największej obok Zrzeszenia „Wol-
ność i Niezawisłość”, organizacji 
polskiego podziemia antykomuni-
stycznego. Było ono bezpośrednim 
kontynuatorem ruchów konspira- 
cyjnych okresu wojny. Skupiało  
ok. 40 tys. żołnierzy. Najliczniejsze 
struktury działały na Białostocczyź-
nie, Północnym Mazowszu i Podkar-
paciu – tam też walczyło najwięcej 
oddziałów leśnych. 

Publikacja w ramach centralnego projektu ba-
dawczego IPN „Podziemie niepodległościowe 
w Polsce 1944–1956”.

Nagroda czytelników w kategorii „Najlepsza książ-
ka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków 
w XX wieku” w konkursie Książka Historyczna 
Roku o nagrodę im. Oskara Haleckiego 2018. 

ISBN: 978-83-8098-102-7, 50 zł
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Robert Piwko

Obozowe Drużyny Bojowe  
w Sandomierzu (1944–1946).  
Działalność organizacji Bronisława 
Sokołowskiego „Franta” oraz  
represje komunistyczne wobec  
jej członków
Instytut Pamięci Narodowej – Wydaw- 
nictwo Barbara, Kielce–Kraków 2016,  
228 s. + 24 s. wkł. zdj.

Książka ukazuje zagadnienia związa-
ne z genezą, funkcjonowaniem oraz 
skutkami rozbicia struktur Obozo-
wych Drużyn Bojowych w Sandomie-
rzu. Organizacja ta została założo-
na przez Bronisława Sokołowskiego 
„Franta”. Działała na terenie Sando-
mierza w latach 1944–1946. Publi-
kacja prezentuje najważniejsze wątki 
dotyczące losów członków Obozo-
wych Drużyn Bojowych w Sando-

mierzu. Uzupełnia stan badań nad II 
konspiracją niepodległościową w po-
wojennej Polsce.

ISBN: 978-83-60991-25-1, 41 zł
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Anna Moroz 

Między pamięcią a historią. Konflikt 
pamięci zbiorowych Polaków  
i Białorusinów na przykładzie  
postaci Romualda Rajsa „Burego”
przedmowa Paweł Machcewicz,  
Warszawa 2016, 258 s. + 16 s. wkł. zdj.  
(seria „Monografie”, t. 110)  
 
Praca przedstawia postać „Burego”, 
która dzieli Polaków i Białorusinów. 
Konflikt dotyczy jego działalności 
w podziemiu zbrojnym i pacyfika-
cji kilku wsi białoruskich, której do-
puścił się jego oddział.  Ma on cha-
rakter symboliczny, jest to spór o to, 
czyja pamięć jest „prawdziwa”, „jedy-
na” i „słuszna”, bo przecież „pamięć 
żąda rozstrzygnięć: zdrajca czy boha-
ter, łotr czy święty, prawda czy kłam-
stwo”. 
 
ISBN: 978-83-7629-890-0 
Nakład wyczerpany

Tomasz Toborek 

Stanisław Sojczyński  
i Konspiracyjne Wojsko Polskie 
wydanie 2 poprawione i uzupełnione, 
Łódź 2015, 271 s. + 27 s. wkł. ilustr. 
 
Monografia traktuje o całokształcie 
aktywności zbrojnej, wywiadowczej 
i politycznej największej organiza-
cji podziemia antykomunistyczne-
go w centralnej Polsce po II wojnie 
światowej oraz charakteryzuje profil 
ideowy oraz koleje losu jej założycie-
la i dowódcy – kpt. Stanisława Soj-
czyńskiego „Warszyca”. Nawet na tle 
wybitnych dowódców I i II konspira-
cji jawi się on jako postać nietuzin-
kowa. 
 
ISBN: 978-83-9258-204-5 
Nakład wyczerpany
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Przemysław Benken 

Tajemnica śmierci Jana Rodowicza 
„Anody” 
Warszawa 2016, 256 s.  
(seria „Monografie”, t. 120) 
 
Śmierć Jana Rodowicza, uczestnika 
Powstania Warszawskiego, jednego 
z bohaterów „Kamieni na szaniec”, 
wciąż wzbudza kontrowersje. Autor 
książki przeprowadził analizę praw-
dopodobnych scenariuszy i zweryfi-
kował wartość argumentów poświad-
czających różne wersje wydarzeń. 
Publikacja w ramach centralnego 
projektu badawczego IPN „Aparat 
bezpieczeństwa w walce z podzie-
miem politycznym i zbrojnym 1944– 
–1956”. 
 
Publikacja dostępna w formacie PDF. 
ISBN: 978-83-8098-040-2, 30 zł
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Ewa Leniart 

Skazani za antykomunizm.  
Orzecznictwo Wojskowego Sądu 
Rejonowego w Rzeszowie w latach 
1946–1954/1955 
Rzeszów 2016, 342 s.  
 
Opracowanie dotyczy wojskowego 
wymiaru sprawiedliwości w czasach 
stalinowskich. Przebieg procesów, 
przyjmowane środki dowodowe, in-
terpretacje i zastosowanie przepisów, 
jak również ferowane wyroki po-
twierdzają, że orzecznictwo rzeszow-
skiego Wojskowego Sądu Rejono-
wego podporządkowane było celom 
politycznym.  
 
ISBN: 978-83-7629-978-5, 35 zł
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Stefan Białek 

Carcer inferior. Zakłady karne Strzelec 
Opolskich w systemie represji  
stalinowskich (1945–1954) 
Wrocław 2016, 502 s.  
 
Książka opisuje problemy codziennej 
egzystencji więźniów uznanych za 
„wrogów ludu”, osadzonych w strze-
leckich zakładach karnych. Szcze-
gólnie szczegółowo omawia repre-
sje, jakich doświadczali ze strony 
nadzorujących ich funkcjonariuszy, 
oraz próbuje określić czynniki, któ-
re wpływały na dokonywanie roz-
maitych nadużyć, szykan, a nawet 
zbrodni. 
 
ISBN: 978-83-61631-38-5, 45 zł
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Ryszard Filipowicz 

Rodzina Baranowskich 
Wrocław 2015, 127 s. 
 
Autentyczna historia niezwyczajnych 
losów ośmiu żołnierzy Armii Krajo-
wej, połączonych więzami rodzin-
nymi. Książka jest dokumentem hi-
storycznym, a opisywane zdarzenia 
dotyczą rzeczywistych faktów. Wie-
dzę o nich autor zaczerpnął z listów 
członków rodzin, fragmentów pa-
miętnika pisanego przez Irenę Ba-
ranowską „Baśkę” oraz z własnych 
wspomnień.  
 
ISBN: 978-83-61631-44-6, 20 zł
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Bartłomiej Noszczak 

Etos gniewu. Antykomunistyczne  
organizacje młodzieżowe  
w Warszawie (1944–1989) 
Warszawa 2015, 896 s. + 64 s. wkł. ilustr. 
(seria „Warszawa nie?pokonana”, t. 11) 
 
Pierwsza próba opisania podziemia 
młodzieżowego na przykładzie jed-
nego miasta w całym okresie Polski 
Ludowej. Przywraca pamięci histo-
rycznej kilkaset zapomnianych lub 
w ogóle nieznanych nazwisk mało-
letnich kontestatorów i wprowadza 
do obiegu naukowego nieznane do-
tychczas fakty związane z dziejami 
Warszawy w XX w. Opowiada o idea-
lizmie, ideowości i patriotyzmie nie-
pokornych nastolatków.

ISBN: 978-83-7629-860-3, 50 zł



Daria Czarnecka 

Sprawa Stanisława Gustawa Jastera 
ps. „Hel” w historiografii. Kreacja 
obrazu zdrajcy i obrona
Warszawa 2014, 160 s. + 16 s. wkł. zdj. 
(seria „Monografie”, t. 100) 
 
Kim był młody chłopak, który w wie-
ku 23 lat znikł w  niejasnych oko-
licznościach? Uciekinier z KL Aus-
chwitz, kurier Pileckiego, żołnierz 
podziemia, a w końcu konfident? 
Sprawa Stanisława Gustawa Jastera 
pseud. „Hel” oraz toczące się wokół 
niej spory należą do najbardziej fra-
pujących kwestii w historiografii za-
równo KL Auschwitz, jak i oddziałów 
szturmowych walczącej Warszawy. 

Nagroda w konkursie im. Władysława Pobóg-Mali-
nowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny

ISBN: 978-83-7629-721-7 
Nakład wyczerpany

Tomasz Bereza 

Wokół Piskorowic. Przyczynek do 
dziejów konfliktu polsko-ukraińskiego 
na Zasaniu w latach 1939–1945 
Rzeszów 2013, 384 s. + 24 s. wkł. zdj. 
 
Autor niniejszej publikacji przedsta-
wia relacje polsko-ukraińskie w cza-
sie poprzedzającym rzeź na ludno-
ści ukraińskiej w Piskorowicach oraz 
bada okoliczności konfliktu między 
obiema nacjami. Szczególnie wni-
kliwie ustala sprawców zantagonizo-
wania sąsiadujących dotąd w miarę 
zgodnie lokalnych społeczności oraz 
faktyczną liczbę ofiar.
ISBN: 978-83-7629-441-4 
Nakład wyczerpany

Paweł Rokicki 

Glinciszki i Dubinki. Zbrodnie wojen-
ne na Wileńszczyźnie w połowie 1944 
roku i ich konsekwencje we współ-
czesnych relacjach polsko-litewskich
Instytut Pamięci Narodowej, Instytut 
Studiów Politycznych PAN, Warszawa 
2015, 384 s. (seria „Monografie”, t. 101) 
 
W ostatnich tygodniach okupacji nie-
mieckiej na Wileńszczyźnie doszło 
do wzajemnych zbrodni na ludno-
ści cywilnej, popełnionych przez Li-
twinów w służbie niemieckiej oraz, 
w odwecie, przez partyzantów AK. 
Wydarzenia te wpisały się w ciąg pol-
sko-litewskiego konfliktu, którego 
kulminacją były zbrodnie wojenne 
w Glinciszkach i Dubinkach, w wy-
niku których zostało zabitych ponad 
100 osób obu narodowości. 
 
ISBN: 978-83-7629-736-1  
Nakład wyczerpany
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Województwo śląskie 1945–1950.  
Zarys dziejów politycznych 
redakcja naukowa Adam Dziurok  
i Ryszard Kaczmarek, wydanie drugie, 
Katowice 2014, 654 s. 
 
Okres powojenny na Śląsku to czas 
skomplikowanych procesów histo-
rycznych, ruchów migracyjnych 
i gwałtownych zmian politycz- 
nych i społecznych. To wkroczenie 
Armii Czerwonej, budowa struktur 
nowej, obcej władzy, rozliczenia na-
rodowościowe, eliminacja opozycji 
oraz walka z Kościołem. W niniej-
szym tomie przyczyny i przebieg 
tego dramatu przedstawione są  
w całym skomplikowanym splocie.

ISBN: 978-83-7629-760-6, 50 zł
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Maria Żychowska

Represje komunistyczne 

w Tarnowskiem  

1945–1956 

Trzytomowe opracowanie zawie-
rające szczegółowe zestawienie 
represji, jakim po II wojnie świa-
towej zostali poddani mieszkańcy 
szeroko rozumianej ziemi tarnow-
skiej.

Nagroda II stopnia w IV edycji konkursu Fundacji 
im. Jadwigi Chylińskiej w kategorii monografii  
dotyczących drugiej konspiracji (2015).

Represje komunistyczne  
w Tarnowskiem 1945–1956, t. 1,  
Miasto i powiat Tarnów 
Kraków 2013, 720 s. 
 
Pierwszy tom został poświęcony mia-
stu Tarnów i powiatowi tarnowskie-
mu. 
 
ISBN: 978-83-63536-04-6 
Nakład wyczerpany
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Represje komunistyczne  
w Tarnowskiem 1945–1956, t. 2, 
Miasto i powiat Brzesko 
Kraków 2014, 302 s. 
 
Drugi tom został poświęcony miastu 
i powiatowi Brzesko. 
 
ISBN: 978-83-63536-08-4 
Nakład wyczerpany

Represje komunistyczne  
w Tarnowskiem 1945–1956, t. 3, 
Miasto i powiat Dąbrowa  
Tarnowska 
Kraków 2016, 192 s. 
 
Trzeci tom dotyczy miasta i powiatu 
Dąbrowa Tarnowska. 
 
ISBN: 978-83-63536-07-7 
Nakład wyczerpany
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Krzysztof Busse, Arkadiusz Kutkowski 

Bić się do końca. Podziemie  
niepodległościowe w regionie  
radomskim w latach 1945–1950
Lublin–Radom 2012, 199 s. 
 
Powojenne podziemie niepodleg- 
łościowe miało w Polsce największy 
zasięg spośród krajów, które po  
II wojnie światowej znalazły się 
w sowieckiej strefie wpływów. Dziś 
już nikt nie kwestionuje, że niepod-
ległościowy wysiłek tych ludzi wpisy-
wał się w tradycje polskich powstań 
narodowych i wynikał ze sprzeciwu 
zarówno wobec praktyk rządów  
komunistycznych nastawionych  
na eliminację polskich elit. 
 
ISBN: 978-83-7629-381-3, 30 zł
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Krystyna Bień-Orlicz 

O sprawiedliwy wymiar kary. Losy 
organizacji niepodległościowej  
Ludwika Machalskiego ps. „Mnich”
Kraków 2012, 262 s. 
 
W 1950 r. w rejonie Staszowa na 
Kielecczyźnie działała organizacja 
niepodległościowa założona przez 
dwudziestoletniego Ludwika Ma-
chalskiego, jednego z 16 sądzonych 
w Moskwie przywódców Polskiego 
Państwa Podziemnego. Przywódca 
i założyciel organizacji został skazany 
na karę śmierci i stracony. Autorka – 
kuzynka bohatera – po latach podjęła 
trud odkrywania prawdy i przywróce-
nia pamięci po zamordowanym 
 
ISBN: 978-83-931373-9-8 
Nakład wyczerpany

Krzysztof Kacprzak 

Podziemie zbrojne na Mazowszu 
północnym w walce z systemem  
komunistycznym 1945–1952 
Warszawa 2011, 389 s. + wkł. zdj. 10 s. 
(seria „Monografie”, t. 74) 
 
Niniejsze opracowanie przedstawia 
historię niepodległościowego podzie-
mia zbrojnego, poakowskiego i na-
rodowego na północnym Mazowszu 
w latach 1945–1952. Opisano w nim 
formy funkcjonowania organizacji 
podziemnych, ich stosunek do no-
wej władzy oraz sposoby walki z nią. 
Omówiono także metody pracy apa-
ratu bezpieczeństwa stosowane wo-
bec podziemia.

Nagroda w konkursie im. Władysława Pobóg-
-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny 
Roku 2007. 
 
ISBN: 978-83-7629-267-0 
Nakład wyczerpany

Alicja Paczoska-Hauke 

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

Publikacja obala wiele mitów, które 
narosły wokół oddziałów zbrojnych 
Jerzego Gadzinowskiego „Szarego”, 
Gabryela Fejchy „Ognia” i Antoniego 
Fryszkowskiego „Rysia”, uzupełniając 
lukę w badaniach nad powojennym 
podziemiem zbrojnym. Przedstawio-
no tu genezę, działalność i likwidację 
tych grup przez komunistyczny apa-
rat bezpieczeństwa oraz biogramy 
członków i współpracowników pod-
ziemia zbrojnego.

ISBN: 978-83-7629-450-6 
Nakład wyczerpany



Marcin Zwolski 

Więzienie w Białymstoku w latach 
1944–1956
Białystok 2011, 468 s. + 27 s. wkł. zdj. 
(seria Oddziału IPN w Białymstoku, t. 12) 
 
Monografia opisuje więzienie w Bia-
łymstoku w najbardziej złowrogim 
okresie jego istnienia: w okresie „ter-
roru powszechnego”, kiedy usiłowa-
no przeszczepić na grunt polski stali-
nizm. Autor opisuje życie więzienne 
od środka, z perspektywy funkcjona-
riuszy i uwięzionych, wraz z ich dra-
matami, ale i małymi radościami, 
które pozwalały skazanym przetrwać 
najtrudniejszy czas. 

 
ISBN: 9788362357482, 30 zł
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Dawid Golik 

Obszar opanowany przez „leśnych”. 
Działania partyzanckie oraz  
represje aparatu bezpieczeństwa na 
terenie Ochotnicy w latach  
1945–1956 
Kraków 2010, 255 s. 
 
Książka opowiada o działalności pod-
ziemia niepodległościowego woje-
wództwie małopolskim. Miejscem, 
gdzie była ona szczególnie zauwa-
żalna, jest wieś Ochotnica. W książ-
ce opisano związane z Ochotnicą od-
działy partyzanckie: IV batalion 1. 
pułku strzelców podhalańskich AK, 
Zgrupowanie Partyzanckie „Błyska-
wica” oraz grupę „Wiarusy”. Osobny 
rozdział poświęcono działaniom ope-
racyjnym UB na tym terenie.

ISBN: 978-83-7287-037-3 
Nakład wyczerpany

Paweł Fornal 

Konspiracja akowska i poakowska 
w powiecie brzozowskim  
(1939–1949). Geneza, struktura,  
działalność i likwidacja 
Rzeszów 2010, 768 s. 
 
Książka jest monografią Związku 
Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, 
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 
oraz Polskiej Podziemnej Armii Nie-
podległościowej – działających w po-
wiecie brzozowskim. Ukazuje nie-
znany regionalny fragment zmagań 
z okupacją niemiecką, a następnie 
sowiecką i reżimem komunistycz-
nym w pierwszych latach jego ist-
nienia.

ISBN: 978-83-7629-183-3 
Nakład wyczerpany
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Jan Żaryn 

„Taniec na linie, nad przepaścią”. 
Organizacja Polska na wychodźstwie 
i jej łączność z krajem w latach 
1945–1955 
Warszawa 2011, 368 s. + 52 s. wkł. ilustr. 
 
Książka opowiada o mniej znanych 
losach formacji ideowo-politycznej, 
której powstanie wiązało się z likwi-
dacją Obozu Wielkiej Polski, zabój-
stwem ministra rządu RP Broni-
sława Pierackiego i ustanowieniem 
obozu odosobnienia w Berezie Kar-
tuskiej. Opracowanie zawiera liczne 
fotografie oraz aneksy stanowiące za-
pisy wspomnień uczestników oma-
wianych wydarzeń.

ISBN: 978-83-7629-284-7 
Nakład wyczerpany
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Michał Wenklar 

Nie tylko WiN i PSL. Opór  
społeczny w latach 1945–1956  
w powiecie tarnowskim 
Kraków 2009, Societas Vistulana  
– Instytut Pamięci Narodowej, 544 s.

Publikacja składa się z dwóch czę-
ści. W pierwszej autor opisuje lokal-
ne przejawy oporu zorganizowanego. 
W drugiej części, poświęconej opo- 
rowi spontanicznemu, opisano  
m.in. przypadki oporu manifestowa-
nego publicznie, walkę o wolności  
religijne, sprzeciw chłopów młodzie-
ży, środowisk robotniczych, a także 
milicjantów i żołnierzy.

 
ISBN: 978-83-61033-33-2, 45 zł



Mirosław Surdej 

Oddział partyzancki Wojciecha Lisa 
1941–1948 
Rzeszów 2009, 368 s. + 32 s. wkł. zdj. 
 
Monografia, w której przez pryzmat 
losów jednego z dwóch dowódców 
oddziałów partyzanckich, ukaza-
no proces brutalnych narodzin sy-
stemu komunistycznego w Polsce. 
Bazą źródłową są tu przede wszyst-
kim archiwalia wytworzone przez 
aparat bezpieczeństwa, uzupełnio-
ne o dokumenty podziemia niepod-
ległościowego, akta administracyjne 
i materiały PPR. W aneksach zapre-
zentowano wybrane dokumenty oraz 
około stu fotografii.

Nagroda I stopnia w I edycji konkursu Fundacji 
im. Jadwigi Chylińskiej (2012). 
 
ISBN: 978-83-7629-109-3, 35 zł
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Bogusław Wójcik 

Niepodległościowe organizacje  
młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie 
w latach 1944–1956 
Rzeszów 2009, 512 s. + 16 s. wkł. zdj.

Młodzieńczy idealizm oraz postawa 
buntu wobec terroru władzy ludowej 
i prób sowietyzacji społeczeństwa do-
prowadziły do powstania organizacji 
i grup o różnym stopniu formalnego 
powiązania i jasności programowej. 
W większości wypadków ich działal-
ność sprowadzała się do akcji pro-
pagandowych, walki o zachowanie 
kultury i tożsamości narodowej oraz 
przygotowań do udziału w kolejnej 
wojnie światowej.

Nagroda I Stopnia w kategorii opracowań źród-
łowych w I edycji konkursu Fundacji im. Jadwigi 
Chylińskiej (2012). 
 
ISBN: 978-83-76290-47-8, 30 zł
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Roksana Szczęch 

Zniszczyć „reakcyjny kler”.  
Procesy pokazowe osób  
współpracujących z oddziałem Jana 
Totha pseud. „Mewa” przed  
Wojskowym Sądem Rejonowym 
w Rzeszowie w latach 1949–1950 
Wydawnictwo Akade – Instytut Pamięci 
Narodowej, Kraków 2009, 182 s. 
 
Po wojnie komuniści przystąpili do 
walki z Kościołem, czego wyrazem 
były organizowane publiczne procesy 
sądowe z udziałem duchowieństwa 
zaangażowanego w ruchy niepodle-
głościowe. O dwóch z nich traktuje 
niniejsza książka. Obrazu dopełnia 
część poprzedzająca – przedstawienie  
śledztwa prowadzonego wobec Jana 
Totha. W publikacji ujęto także za-
gadnienie relacji polsko-ukraińskich.
ISBN: 978-83-7287-033-0  
Nakład wyczerpany

Piotr Szopa 

Armia Krajowa w Strzyżowskiem 
Rzeszów–Strzyżów 2009, 232 s. 
 
Podstawowym źródłem opracowa-
nia były dokumenty wytworzone 
w okresie funkcjonowania AK, z któ-
rych część autor rozszyfrował po raz 
pierwszy. Uzupełniono je dokumen-
tami sporządzonymi przez komuni-
styczną bezpiekę w latach 1944–1980 
oraz wspomnieniami i relacjami żoł-
nierzy AK. W aneksach zamieszczo-
no m.in. biogramy czołowych postaci 
strzyżowsko-niebyleckiej konspiracji 
i unikatowe fotografie.

ISBN: 978-83-61312-39-0 
Nakład wyczerpany

Krzysztof Szwagrzyk 

Kryptonim „Mordercy” (sprawa 
ppor. Mieczysława Bujaka).  
Studium prowokacji i terroru
Wrocław 2009, 112 s.  
 
Dramat ppor. Bujaka stanowi sym-
bol losów tysięcy młodych Polaków 
urodzonych i wychowanych w nie-
podległej II Rzeczypospolitej, a pod-
danych represjom stalinowskim. 
Sprawa o kryptonimie „Mordercy” 
była jednym z tysięcy podobnych, 
stworzonych i prowadzonych przez 
Informację Wojskową rozpracowań, 
wszczętych na podstawie sfabryko-
wanych materiałów, elementów pro-
wokacji i wymuszonych torturami 
zeznań.

ISBN: 978-83-61631-04-0 
Nakład wyczerpany
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Bogdan Stanaszek 

Księża diecezji sandomierskiej  
więzieni przez władze  
komunistyczne po II wojnie  
światowej  
Rzeszów 2008, 288 s. + 16 s. wkł. zdj. 
 
Praca ukazuje tragiczne losy księży 
diecezji sandomierskiej więzionych 
z powodów politycznych po II woj-
nie światowej. Ich historia stanowi 
przykład przemyślanej strategii ko-
munistycznych władz, wymierzonej 
w Kościół katolicki.  
 
ISBN: 978-83-7629-009-6, 30 zł



Agnieszka Pietrzak 

Żołnierze Batalionu Armii Krajowej 
„Zośka” represjonowani w latach 
1944–1956 
Warszawa 2008, 168 s.  
(seria „Monografie”, t. 44) 
 
W latach 1944–1956 aresztowano 
i uwięziono 37 żołnierzy Batalionu 
Armii Krajowej „Zośka”. 32 z nich 
zostało zatrzymanych w zorganizo-
wanej akcji i oskarżonych o antyu-
strojową działalność konspiracyjną. 
Książka ta przedstawia ich losy. Jej 
podstawą źródłową są głównie relacje 
żołnierzy oddziału, dokumenty udo-
stępnione przez nich oraz znajdujące 
się w Archiwum IPN. 
 
ISBN: 978-83-60464-92-2 
Nakład wyczerpany

„Jurandowcy”. Powstańcy wileńscy 
1944. Historia i życie codzienne 1. 
Brygady Wileńskiej Armii Krajowej 
Wrocław 2008, 526 s. 
 
Jest to historia działań bojowych 
wraz z opisem życia codziennego 
partyzantów. Znajduje się tu opis or-
ganizowania się oddziału, przebie-
gu akcji bojowych i mniejszych starć, 
ukazana też została struktura organi-
zacyjna brygady. Opracowanie opie-
ra się na zachowanych dokumen-
tach oraz relacjach i wspomnieniach 
żołnierzy tej jednostki. Uzupełniają 
je biogramy oficerów i żołnierzy od-
działu. 
 
ISBN: 978-83-926417-2-8 
Nakład wyczerpany
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Tomasz Kurpierz, Przemysław Piątek 

„Dobić wroga”. Aparat represji  
wobec podziemia zbrojnego na  
Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie 
1945-1947 
Katowice–Kraków 2007, 471 s. 
 
W książce omówiono metody dzia-
łania komunistycznego aparatu re-
presji o charakterze operacyjnym, 
zbrojnym i prawnym, a nawet prze-
stępczym. Szczegółowo przedsta-
wiono m.in. specjalną akcję prowo-
kacyjną Urzędu Bezpieczeństwa, 
w wyniku której wymordowano więk-
szość żołnierzy z największego na 
tym terenie zgrupowania partyzan-
ckiego, dowodzonego przez Henryka 
Flamego „Bartka”. 

ISBN: 978-83-88385-92-6 
Nakład wyczerpany

Dariusz Węgrzyn 

Aparat bezpieczeństwa państwa 
wobec środowisk narodowych na 
Górnym Śląsku i w Zagłębiu  
Dąbrowskim w latach 1945–1956 
Katowice–Kraków 2007, 445 s. 
 
Przedmiotem rozważań są tu po-
wojenne środowiska narodowe, ro-
zumiane głównie jako skupiska 
działaczy Stronnictwa Narodowego 
i struktur wywodzących się z ONR, 
a także organizacje zbrojne, takie jak 
NSZ i NZW. Autor nie tylko przed-
stawia dzieje opozycji narodowej i jej 
założenia ideologiczne, ale przede 
wszystkim kładzie nacisk na mecha-
nizmy rozpracowania podziemia.

ISBN: 978-83-88385-94-0 
Nakład wyczerpany
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Zdzisław Zblewski 

Okręg Krakowski Zrzeszenia  
„Wolność i Niezawisłość” 1945–1948. 
Geneza, struktury, działalność 
Kraków 2005, s. 676 + 16 s. ilustr. 
 
Obszerna rozprawa poświęcona dzie-
jom podziemia niepodległościowego 
spod znaku Zrzeszenia WiN. Ogrom 
nowych ustaleń i szereg uzupeł-
nień stanu obecnej wiedzy o WiN, 
ale również w ogóle o podziemiu 
i sposobach jego zwalczania, o sytu-
acji społecznej na styku, a także ska-
li społecznego zaplecza konspiracji, 
utrzymującej się mimo represji, po-
wojennego zmęczenia i wszechobec-
ności nowego systemu.

ISBN: 83-88385-51-8 
Nakład wyczerpany
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Jacek Witold Wołoszyn 

Chronić i kontrolować. UB wobec 
środowisk i organizacji  
konspiracyjnych młodzieży na  
Lubelszczyźnie (1944–1956) 
Warszawa 2007, 736 s.  
(seria „Monografie”, t. 35) 
 
Władza komunistyczna dążyła po 
wojnie do przejęcia kontroli nad wy-
chowaniem i kształtowaniem postaw 
politycznych młodych Polaków. Jedną 
z reakcji młodzieży było tworzenie 
tajnych organizacji, także o charak-
terze niepodległościowym. Ważnym 
osiągnięciem autora niniejszej publi-
kacji jest wskazanie tych grup, które 
powstały prawdopodobnie w wyniku 
prowokacji UB. 

ISBN:  978-83-6046-448-9 
Nakład wyczerpany

Adam Dziuba 

Podziemie poakowskie  
w województwie śląsko-dąbrowskim 
w latach 1945–1947 
Kraków 2005, 558 s. 
 
Autor opisuje struktury, akcje zbroj-
ne i metody walki propagandowej 
największych na Śląsku organiza-
cji poakowskich. Przedstawia także 
kontrakcję aparatu bezpieczeństwa 
zakończoną ostateczną likwidacją 
tych organizacji. Omawia też stosu-
nek podziemia do najistotniejszych 
aspektów rzeczywistości –  przemian 
politycznych i gospodarczych, a także 
relacji pomiędzy organizacjami pod-
ziemnymi i Kościołem.

ISBN: 83-88385-61-5 
Nakład wyczerpany



Tomasz Balbus 

O Polskę Wolną i Niezawisłą (1945–
1948). WiN w południowo-zachodniej 
Polsce (geneza – struktury –  
działalność – likwidacja – represje) 
Kraków 2004, 846 s. + 16 s. 
 
Rezultat wieloletnich badań archi-
walnych, oparty na najpełniejszym, 
jak dotąd, materiale faktograficznym. 
Uznanie budzi skrupulatność i rze-
telność przedstawienia rzeczywisto-
ści konspiracyjnej, a wykorzystanie 
materiałów wydobytych ze zbiorów 
prywatnych i relacji uczestników 
oraz świadków ówczesnych wyda-
rzeń nadaje tej naukowej narracji 
dramatyczny odcień i odzwierciedla 
tragedię działaczy antykomunistycz-
nych. 

ISBN: 83-88385-37-2 
Nakład wyczerpany

Filip Musiał, Marek Lasota 

Kościół zraniony. Proces księdza  
Lelity i sprawa kurii krakowskiej 
Instytut Pamięci Narodowej –  
Wydawnictwo Barbara, Kraków 2003, 
400 s.  
 
Praca ukazuje kulisy rozpracowania 
grupy konspiracji narodowej kiero-
-wanej przez ks. Lelitę i prowokacji 
ubowskiej zmierzającej do powią- 
zania z tą sprawą najwyższych hierar- 
chów Kościoła w Krakowie. Przeds- 
tawia agenturę ubecką w kurii, ope- 
rując po raz pierwszy nie tylko pseudo- 
nimami, ale również nazwiskami in-
forma- 
torów komunistycznych służb bez-
pieczeństwa.

ISBN: 83-918836-3-9 
Nakład wyczerpany

„Zwyczajny” resort. Studia  
o aparacie bezpieczeństwa  
1944–1956 
redakcja naukowa Kazimierz Krajewski, 
Tomasz Łabuszewski, Warszawa 2005, 
600 s. (seria „Monografie”, t. 14) 
 
W tomie przedstawiono pierwsze 
lata działalności UB, zwłaszcza prob-
lemy związane z doborem kadr, wro-
gim stosunkiem społeczeństwa do 
władz komunistycznych oraz pełną 
zależnością resortu od sowieckich 
mocodawców. Po raz pierwszy od-
słonięto też kulisy działalności jed-
nego z pepeerowskich „szwadronów 
śmierci” likwidującego na Mazowszu 
żołnierzy podziemia i działaczy PSL. 

ISBN: 83-89078-79-1 
Nakład wyczerpany
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Maciej Korkuć 

„Zostańcie wierni tylko Polsce…”. 
Niepodległościowe oddziały  
partyzanckie w Krakowskiem  
(1944–1947) 
Kraków 2002, 678 s. + 16 s. ilustr. 
 
Obszerna publikacja ukazująca 
strukturę, charakter i rzeczywistą 
rolę zbrojnego podziemia, metody 
walki, relacje z okoliczną ludnością, 
a także dylematy moralne partyzan-
tów i ich dowódców. Autor nie unika 
trudnych tematów, jakim jest choć-
by zagadnienie oddziałów prowoka-
cyjnych UB i KBW. Tom zawiera też 
indeksy osób i pseudonimów oraz 
miejscowości, mapa i obszerne zesta-
wienie bibliograficzne. 

ISBN: 83-88385-18-6 
Nakład wyczerpany

Bartłomiej Szyprowski

„Z moich kości i z mojej krwi  
powstanie prawdziwy Polak…”.  
II Inspektorat Zamojski Armii  
Krajowej (marzec 1948 r. – grudzień 
1954 r.) 

Zapowiedzi:

 Monografie  | 39 

Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki 

Podziemie poakowskie na  
Kielecczyźnie w latach 1945–1948 
Kraków 2003, 404 s. + 16 s. ilustr. 
 
Rzetelne, wyważone w sądach opra-
cowanie oparte na nieznanym dotąd 
w dużej części materiale faktogra-
ficznym, przynoszące interesujący 
obraz poszukiwania form i metod 
walki z władzą komunistyczną i pod-
porządkowanymi jej siłami represji 
w zmieniającej się rzeczywistości po-
litycznej, społecznej i militarnej tam-
tego czasu. 

ISBN: 83-88385-19-4 
Nakład wyczerpany
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Opracowania wielu autorów 
poświęcone najnowszej  
historii Polski, często wzbo-
gacone edycjami źródeł.  
W tej kategorii zawierają się 
także materiały będące  
efektem spotkań naukowych 
organizowanych przez Instytut 
Pamięci Narodowej.

Studia i 
materiały

Obszar Zachodni Zrzeszenia WiN 1945 
redakcja naukowa Kazimierz Krajewski, 
Warszawa 2019, 428 s.  
 
Publikacja przedstawia historię jed-
nej z najmniej rozpoznanych i opi-
sanych struktur antykomunistycznej 
konspiracji niepodległościowej, któ-
ra starała się wypracować swój włas-
ny model funkcjonowania – różny od 
znacznie silniejszych Obszarów Cen-
tralnego i Południowego DSZ-WiN. 
Opierał się on na elitarnych placów-
kach wywiadowczych – odpowiada-
jących w ogólnym zarysie koncepcji 
gen. Stanisława Tatara. 

Publikacja w ramach centralnego projektu ba-
dawczego IPN „Podziemie niepodległościowe 
w Polsce 1944–1956”. 
 
ISBN: 978-83-8098-742-5, 40 zł



Obszar Centralny Zrzeszenia WiN 
1945–1947 
redakcja naukowa Tomasz Łabuszewski, 
Warszawa 2018, 732 s. 

W istocie Obszaru Centralnego 
Zrzeszenia WiN skoncentrowały się 
wszystkie problemy konspiracji nur-
tu poakowskiego. Kryzys dowództwa, 
brak jednolitej, koncepcji działalno-
ści niepodległościowej, faktyczna do-
browolna utrata kontroli nad struk-
turami terenowymi. Zrzeszenie jawi 
się w publikacji jako organizacja we-
wnętrznie sprzeczna, która w Obsza-
rze Centralnym nigdy nie doczekała 
się pełnej realizacji.

Publikacja w ramach centralnego projektu ba-
dawczego IPN „Podziemie niepodległościowe 
w Polsce 1944–1956”. 
 
ISBN: 978-83-8098-524-7, 50 zł
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Poszukiwanie i identyfikacja ofiar 
zbrodni systemów totalitarnych. 
Doświadczenia polskie w kontekście 
europejskim. Studia i materiały 
redakcja naukowa Marcin Zwolski,  
Białystok–Warszawa 2018, 368 s.  
 
Systemy totalitarne XX w. pozosta-
wiły po sobie wiele ofiar, których 
miejsca spoczynku często pozostają 
nieznane. Publikacja pokazuje, jak 
wygląda poszukiwanie takich miejsc, 
a następnie proces identyfikacji. Pre-
zentuje następnie dyskusję dotyczącą 
tego, jak uczyć o zbrodniach totalitar-
nych i ich ofiarach. 
 
ISBN: 978-83-8098-447-9, 35 zł
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Magdalena Zamroczyńska 

Postępowania rehabilitacyjne osób 
skazanych za działalność na rzecz 
niepodległej Polski 
Poznań–Warszawa 2018, 248 s.  
(seria „Studia i materiały poznańskiego 
IPN”, t. 45) 
 
W książce omówiono okoliczności 
powstania ustawy z 1991 r. o uzna-
niu orzeczeń za nieważne, a także 
późniejsze zmianach w niej doko-
nywanych. Przedstawiono instytu-
cję rehabilitacji osób represjonowa-
nych przede wszystkim na podstawie 
orzecznictwa sądów apelacyjnych 
i Sądu Najwyższego. Prześledzono 
też sprawy związane z procedurami 
odszkodowawczymi.  
 
ISBN: 978-83-8098-498-1, 30 zł
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Wyklęci 1944–1963. Żołnierze  
podziemia niepodległościowego 
w latach 1944–1963
redakcja naukowa Kazimierz Krajewski  
i Tomasz Łabuszewski, Warszawa 2017, 
550 s. 

Autorzy przypominają m.in. polsko-
-sowiecką wojnę partyzancką na Kre-
sach, gdzie walki nie skończyły się 
w 1945 r. Do zbrojnych wystąpień Po-
laków przeciwko władzom sowiec- 
kim na Wileńszczyźnie dochodziło 
nawet w roku 1953. W publikacji po-
kazano także, że w Polsce Ludowej 
tych, którzy po wojnie kontynuowali 
walkę o niepodległość, czekały proce-
sy i wieloletnie wyroki. 

ISBN: 978-83-8098-099-0 
Nakład wyczerpany

Masz synów w lasach, Polsko…  
Podziemie niepodległościowe i opór 
społeczny na Sądecczyźnie w latach 
1945–1956
redakcja naukowa Dawid Golik, Instytut 
Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie 
– Muzeum Okręgowe w Nowym  
Sączu – Katolickie Stowarzyszenie  
Civitas Christiana Oddział w Nowym 
Sączu – Stowarzyszenie Dla Miasta 
w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2014, 414 s.

Poszczególne teksty to rozszerzo-
ne wersje referatów prezentowanych 
podczas konferencji naukowej.  Ar-
tykuły te wnoszą istotny wkład w hi-
storiografię regionalną, rzucają też 
nowe światło na wydarzenia z innych 
zakątków Polski.  

ISBN: 978-83-89989-63-5 
Nakład wyczerpany
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Dzieje Lubelszczyzny 1944–1956. 
Aspekty polityczne 
redakcja naukowa Tomasz Osiński,  
Mariusz Mazur, Lublin 2016, 560 s. 

Po okresie mniejszego zainteresowa-
nia historią regionalną, w ostatnich 
latach można zauważyć powrót do 
naukowej refleksji nad tą tematyką. 
Opracowanie stanowi w dużej mie-
rze odpowiedź na oczekiwania i pre-
ferencje czytelników kształtowane 
pod wpływem rosnącej świadomości 
historycznej, wzmacniającej potrze-
bę pogłębienia więzi i identyfikacji 
przez poznawanie dziejów własnej 
małej ojczyzny. 

ISBN: 978-83-8098-076-1, 30 zł
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Konspiracja antykomunistyczna 
i podziemie zbrojne w Wielkopolsce 
w latach 1945–1956 
redakcja naukowa Agnieszka Łuczak, 
Aleksandra Pietrowicz, wyd. 2,  
poprawione i uzupełnione, Poznań 
2016, 536 s. (seria „Studia i materiały 
poznańskiego IPN”, t. 33) 

W drugim wydaniu znalazło się 
więcej artykułów monograficznych 
opisujących działalność oddziałów 
partyzanckich, m.in. kpt. Jana Kem-
pińskiego „Błyska”, ppor. Edmun-
da Marona „Mura”, grupy Zygmunta 
Wawrzyniaka „Sępa” czy likwidację 
oddziału Franciszka Olszówki „Otto-
na” przez komunistyczny aparat bez-
pieczeństwa. Po raz pierwszy są też 
publikowane liczne dokumenty i fo-
tografie.

ISBN: 978-83-63275-29-7, 30 zł
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W sieci. Powojenne polskie siatki 
wywiadowcze (AK-NIE-DSZ-WiN, 
PSZ) w latach 1944–1955 
redakcja naukowa Mariusz Bechta,  
Warszawa 2016, 502 s. + 32 s. wkł. ilustr.  
 

Prezentowany w niniejszym tomie 
zbiór tekstów o powojennych siatkach 
wywiadowczych AK-WiN oraz ekspozy-
turach obsługiwanych przez oficerów 
wywiadu i kontrwywiadu Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie w okupowa-
nym przez komunistów kraju, a także 
rozrzuconych na kontynencie europej-
skim i na Bliskim Wschodzie w cza-
sach zimnej wojny, jest dla czytelnika 
bez wątpienia wejściem na swego ro-
dzaju ziemię nieznaną. 

Publikacja w ramach centralnego projektu badaw-
czego IPN „Aparat bezpieczeństwa w walce z pod-
ziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956”. 

ISBN: 978-83-8098-108-9, 45 zł



Mazowsze i Podlasie  
w ogniu 1944–1956,  
t.1–6

Inicjatywa badawcza, podjęta przez 
historyków z Oddziału IPN w Warsza-
wie, przybliżająca, a wielu wypadkach 
całkowicie odsłaniająca nieznane  
dotąd karty oporu zbrojnego i poli-
tycznego miejscowych działaczy  
niepodległościowych.
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Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944–
1956, t. 1: Powiat Sokołów Podlaski, 
Materiały z sesji naukowej  
„Represje i opór przeciw rządom  
komunistycznym w powiecie  
Sokołów Podlaski po 1944 r.” 
redakcja naukowa Kazimierz Krajewski, 
Tomasz Łabuszewski, Instytut Pamię-
ci Narodowej – Oficyna Wydawnicza 
RYTM, Warszawa 2007, 570 s. 
 
Pierwsza książka z serii wpisującej 
się w nurt badań regionalnych, któ-
re mają dać pełny obraz instalowania 
rządów PPR/PZPR w terenie i ich sy-
stemowych działań prowadzących do 
zniewolenia społeczeństwa. Powiat 
sokołowski stanowił pod tym wzglę-
dem teren wyjątkowy.  
 
ISBN: 978-83-73991-84-2 
Nakład wyczerpany
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Mazowsze i Podlasie w ogniu  
1944–1956, t. 2: Powiat Pułtusk  
w pierwszej dekadzie rządów  
komunistycznych, Materiały z sesji 
naukowej „Represje i opór przeciw 
rządom komunistycznym  
w powiecie Pułtusk po 1944 r.”  
redakcja naukowa Kazimierz Krajewski, 
Tomasz Łabuszewski, Instytut Pamię-
ci Narodowej – Oficyna Wydawnicza 
RYTM, Warszawa 2008, 772 s. 
 
Powiat pułtuski stanowi teren cha-
rakterystyczny dla obszaru całego 
północnego Mazowsza. Choć zmie-
niały się nazwy organizacji podziem-
nych, ludzie trwali tu w szeregach 
konspiracji niepodległościowej, wie-
rząc, że wywalczą wolność. Przez kil-
ka lat po zakończeniu II wojny świa-
towej panował tu stan wojenny, który 

odcisnął swoje piętno niepoliczony-
mi dotąd zbrodniami komunistycz-
nymi. 
 
ISBN: 978-83-7399-301-3, 50 zł



Mazowsze i Podlasie w ogniu  
1944–1956, t. 4: Powiat Ostrołęka 
w pierwszej dekadzie rządów  
komunistycznych, Materiały  
z sesji naukowej „Powiat Ostrołęka 
w pierwszej dekadzie rządów  
komunistycznych” 
redakcja naukowa Kazimierz Krajewski, 
Tomasz Łabuszewski, Instytut Pamię-
ci Narodowej – Oficyna Wydawnicza 
RYTM, Warszawa 2009, 952 s.  
+ wkł. zdj.

Przedstawiony w niniejszym tomie 
materiał pokazuje skalę oporu społe-
czeństwa ziemi ostrołęckiej i ogrom 
represji zastosowanych przez komu-
nistów.  
 
ISBN: 978-83-7629-085-0, 978-83-7399-369-3 
Nakład wyczerpany

Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944–
1956, t. 5: Powiat Siedlce w pierwszej 
dekadzie rządów komunistycznych 
redakcja naukowa Kazimierz Krajewski, 
Tomasz Łabuszewski, Instytut Pamię-
ci Narodowej – Oficyna Wydawnicza 
RYTM, Warszawa 2011, 784 s. + wkł. zdj.

Na opisywanym terenie mamy do 
czynienia z niezwykle interesujący-
mi zjawiskami – takimi jak wielość 
inicjatyw podziemia niepodległościo-
wego, udział żołnierzy obozu naro-
dowego w strukturach poakowskich, 
zadziwiająca długotrwałość oporu 
stawianego przez podziemie komu-
nistom oraz szerokie poparcie udzie-
lane przez społeczeństwo „ostatnim 
leśnym”. 

ISBN: 978-83-7399-495-9 
Nakład wyczerpany
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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,  
648 s. (seria „Mazowsze i Podlasie 
w ogniu 1944–1956”, t. 3)

Tom poświęcony jest przejściu człon-
ków Stronnictwa Narodowego, Obo-
zu Narodowo-Radykalnego „ABC” 
lub Ruchu Narodowo-Radykalnego 
„Falanga” w nowe formy organizacyj-
ne (Organizacja Wojskowa Związek 
Jaszczurczy, Narodowa Organizacja 
Wojskowa, Narodowe Siły Zbrojne 
i Narodowe Zjednoczenie Wojskowe). 
Ukazuje walkę tych struktur z oku-
pantem niemieckim i sowieckim oraz 
z rodzimymi zdrajcami z PPR i GL-l.
ISBN: 978-83-7629-017-1, 978-83-7399-317-4 
Nakład wyczerpany



Mazowsze i Podlasie w ogniu  
1944–1956, t. 6: Powiat Ostrów  
Mazowiecka w pierwszej dekadzie 
rządów komunistycznych
redakcja naukowa Kazimierz Krajewski, 
Warszawa 2016, 752 s. + 32 s. wkł. zdj.  
 
Tom szczególną uwagę poświęca  
Obwodowi AK-AKO-WIN Ostrów 
Mazowiecka, który stał się ośrod-
kiem oporu oddziałującym na są-
siednie powiaty (Wielki Obwód). 
W efekcie treści zamieszczone w to-
mie obejmują nie tylko powiat os-
trowski w jego obecnym kształcie, 
ale również szeroko rozumiany styk 
z powiatami: Wysokie Mazowieckie, 
Zambrów, Wyszków, Pułtusk, Ostro-
łęka, a nawet Radzymin i Węgrów.

ISBN: 978-83-8098-082-2, 50 zł
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Pion walki z podziemiem  
niepodległościowym RBP/MBP 
1944–1954 
redakcja naukowa Tadeusz Ruzikowski, 
Warszawa 2016, 484 s.  
 
Autorzy artykułów przedstawio-
nych w niniejszym tomie dokonują 
wszechstronnej analizy aktywności 
tej części aparatu bezpieczeństwa, 
która zajmowała się walką z tzw. ban-
dytyzmem. Omówiono podstawy 
prawne funkcjonowania tych jedno-
stek, formy wsparcia przez Sowietów, 
przykładowe struktury zwalczające 
podziemie niepodległościowe oraz 
przedstawiono osoby zaangażowane 
w „utrwalenie władzy ludowej”. 

ISBN: 978-83-8098-092-1, 40 zł



„Szlakiem Narbutta” Organ Polskich 
Sił Zbrojnych Ziemi Lidzkiej –  
Czasopismo Ziemi Lidzkiej 1943–1945, 
wybór i opracowanie Kazimierz Krajewski, 
Warszawa 2015, 216 s. + 16 s. wkł. zdj. 
(seria „Dopalanie Kresów”, t. 4) 
 
Konspiracyjne pismo „Szlakiem 
Narbutta”, noszące podtytuł „Organ 
Sił Zbrojnych Ziemi Lidzkiej” (od 
września 1944 r. „Czasopismo Ziemi 
Lidzkiej”), związane jest z dziejami 
polskiego podziemia niepodległoś-
ciowego na Nowogródczyźnie. Mimo 
że ukazywały się tam pisma o więk-
szych nakładach, to właśnie ten tytuł 
stał się symbolem, swego rodzaju wi-
zytówką Armii Krajowej w tej części 
północno-wschodnich ziem polskich. 

ISBN: 978-83-7629-691-3, 30 zł

Studia i materiały | 53 



Żołnierzowi Niepodległej.  
Księga dedykowana  
śp. gen. Mieczysławowi Huchli 
redakcja naukowa Tomasz Balbus,  
Mariusz Krzysztofiński, Ewa Leniart, 
Zbigniew Nawrocki, Rzeszów 2012, 
600 s. + 16 s. wkł. zdj. 
 
Książka dedykowana zasłużonemu 
żołnierzowi AK i działaczowi WiN 
pochodzącemu z Tyczyna (pow. rze-
szowski). Zawiera szkice i studia 
opracowane przez historyków z wie-
lu ośrodków naukowych Polski. Po-
święcono je działalności niepodleg- 
łościowej Polaków w XX w. oraz  
różnym aspektom oporu społeczne-
go w PRL. 
 
ISBN: 978-83-7629-391-2,  50 zł
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Komunistyczne amnestie lat  
1945–1947. Drogi do „legalizacji”  
czy zagłady? 
redakcja naukowa Wojciech J. Muszyński, 
Warszawa 2012 
 
Autorzy omawiają okoliczności, prze-
bieg i wyniki amnestii w poszcze-
gólnych regionach Polski, w tym 
także na terenie anektowanej przez 
Związek Sowiecki Wileńszczyzny. 
Tom zawiera także kilkadziesiąt do-
kumentów – statystyk, przepisów 
prawnych, odezw i tekstów publicy-
stycznych z tamtej epoki – z których 
wiele zostało opublikowanych po raz 
pierwszy.

Publikacja w ramach centralnego projektu ba-
dawczego IPN „Aparat bezpieczeństwa w walce 
z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–
1956”. 
 
ISBN: 978-83-7629-418-6, 20 zł

Studia i materiały | 55 



Druga konspiracja na nowym  
pograniczu w latach 1945–1956. 
Szkice do dziejów podziemia  
antykomunistycznego na Śląsku 
i terenach ościennych
redakcja naukowa Ksawery Jasiak,  
Opole 2010, 229 s. 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje 
większość materiałów przedstawio-
nych podczas konferencji naukowej. 
Jego założeniem jest ukazanie nie-
znanych aspektów działalności pod-
ziemia antykomunistycznego w tym 
specyficznym regionie. Przedstawio-
ne są różne formy, metody i mecha-
nizmy jego zwalczania – ogromna 
skala działań operacyjnych podejmo-
wanych przez siły bezpieczeństwa 
zarówno sowieckie, jak polskie.
 
ISBN: 978-83-61631-15-6, 20 zł
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Krzysztof Kaczmarski

Studia i szkice z dziejów obozu  
narodowego 
Rzeszów 2010, 292 s. + 24 s. ilustr. 
 
Zbiór 12 artykułów dotyczących hi-
storii ruchu narodowego. Kontynua-
cja wcześniejszych badań autora nad 
dziejami Narodowej. Teksty zostały 
ułożone w porządku problemowo-
-chronologicznym w trzech blokach 
tematycznych: Wokół Pana Roma-
na, O Wielką Polskę na wojennym wy-
chodźstwie i Przeciwko dwóm totali-
taryzmom. Część opublikowanych 
dokumentów ukazuje się drukiem  
po raz pierwszy. 
 
ISBN: 978-83-7629-231-1, 30 zł
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Obóz narodowy w obliczu dwóch 
totalitaryzmów 
redakcja naukowa Rafał Sierchuła,  
Warszawa 2010, 283 s. + 8 s. wkł. zdj.  
 
Książka jest owocem wielu lat pracy 
badawczej nad dziejami ruchu naro-
dowego i próbą przedstawienia jego 
losów podczas II wojny światowej 
i w okresie terroru komunistycznego. 
Jedną z najważniejszych zalet pracy 
jest jej aspekt edukacyjny, do tej pory 
bowiem historia największej polskiej 
formacji politycznej I połowy XX w. 
wciąż jest nieznana lub zakłamana.  
 
ISBN: 978-83-7629-145-1 
Nakład wyczerpany

„Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 
32–33: Historia i pamięć. Księga  
dedykowana Januszowi Kurtyce 
rok XIX, grudzień 2010, 868 s. 
 
W tomie znalazły się artykuły opra-
cowane przez 51 historyków, porusza-
jące zagadnienia z dziejów oporu wo-
bec obu okupantów i walki w latach 
Polski Ludowej oraz komunistyczne-
go aparatu represji.  Są tu też wspo-
mnienia, edycje dokumentów, bio-
gramy, analizy źródłoznawcze oraz 
polemiki. Wspomnieniowy charakter 
tomu podkreślają fotografie Janusza 
Kurtyki, jego biogram oraz bibliogra-
fia prac naukowych i wypowiedzi.  
 
ISSN: 1230-160X 
Nakład wyczerpany
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Skazani na karę śmierci przez  
Wojskowe Sądy Rejonowe  
w Bydgoszczy, Gdańsku i Koszalinie 
(1946–1955) 
redakcja naukowa Dariusz Burczyk, 
Igor Hałagida, Alicja Paczoska-Hauke, 
Gdańsk 2009, 138 s. 
 
Publikacja opisuje funkcjonowanie 
sądownictwa wojskowego na terenie 
Polski po 1945 r., kary śmierci w pol-
skim prawie karnym, podstawowe 
informacje nt. Wojskowych Sądów 
Rejonowych z Bydgoszczy, Gdańska 
i Koszalina, także ich skład osobowy 
(sędziowie). Omówione zostały także 
przyczyny represji i przebieg proce-
sów. Dodatkowo książka zawiera bio-
gramy 101 straconych wtedy osób. 
 
Publikacja dostępna w formacie PDF. 
ISBN: 978-83-7629-055-3
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Krosno i powiat krośnieński  
w latach 1944–1956 
redakcja naukowa Krzysztof Kaczmarski, 
Mariusz Krzysztofiński, Czesław Nowak, 
Rzeszów–Krosno 2009, 446 s. 
 
Tom materiałów pokonferencyjnych, 
który będzie cennym źródłem wie-
dzy dla wszystkich zainteresowanych 
najnowszymi dziejami regionu kroś-
nieńskiego, zaś historyków zainspi-
ruje do kontynuowania prac badaw-
czych, w myśl zasady, że im więcej 
wiemy o przeszłości, tym lepiej rozu-
miemy teraźniejszość i trafniej potra-
fimy prognozować przyszłość.  
 
ISBN: 978-83-7629-112-3, 20 zł
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Wokół legendy „Ognia”. Opór  
przeciw zniewoleniu: Polska –  
Małopolska – Podhale 1945–1956 
redakcja naukowa Robert Kowalski,  
Instytut Pamięci Narodowej – Polskie 
Towarzystwo Historyczne,  
Nowy Targ 2008, 531 s. 
 
Zbiór materiałów będący pokłosiem 
konferencji naukowej w Nowym 
Targu. Wydarzenia na Podhalu zo-
stały w niniejszej publikacji ukaza-
ne w szerszym kontekście zdarzeń 
mających miejsce na terenie całej 
Polski, przywołano także postaci le-
gendarnych dowódców podziemia, 
walczących z władzą komunistyczną 
na Mazowszu, Podlasiu czy Lubel-
szczyźnie. 
 
ISBN: 978-83-60448-57-1 
Nakład wyczerpany
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Polskie podziemie niepodległościowe 
na tle konspiracji antykomunistycznych 
w Europie Środkowo-Wschodniej 
w latach 1944–1956 
redakcja naukowa Sławomir Poleszak, 
Warszawa–Lublin 2008, 308 s.  
(seria „Konferencje”, t. 35) 
 
Niniejszy tom stanowi próbę podsu-
mowania badań prowadzonych od 
1989 r. Nakreślono w nim dokładny 
obraz polskiej konspiracji powojen-
nej, zestawiając go z ruchami antyko-
munistycznymi w innych państwach 
Europy Środkowo-Wschodniej, co 
pozwoliło na dokonanie bardzo cie-
kawych porównań zjawisk wystę-
pujących w Polsce z analogicznymi 
w krajach nadbałtyckich, na Ukrai-
nie, Białorusi oraz w Czechosłowacji. 
 
ISBN: 978-83-60464-81-6 
Nakład wyczerpany

Zmagania ze społeczeństwem.  
Aparat bezpieczeństwa wobec  
Wielkopolan w latach 1945–1956 
redakcja naukowa Agnieszka Łuczak, 
Aleksandra Pietrowicz, Poznań 2008, 
268 s. 
 
W oparciu o nieznane dotąd źród-
ła archiwalne powstał zbiór studiów 
obrazujących działania resortu bez-
pieczeństwa, którego zadaniem była 
likwidacja oporu wobec nowej wła-
dzy i dążenie do pełnej kontroli spo-
łeczeństwa. Tom przedstawia metody 
likwidacji zarówno otwartego oporu, 
jakim było podziemie niepodległoś-
ciowe, jak i niezależności środowisk 
mogących sprzeciwiać się komuni-
stycznemu systemowi władzy.  
 
ISBN: 978-83-9251-395-7 
Nakład wyczerpany



Pierwsze lata komunizmu w powiecie 
zawierciańskim (1946–1947)

redakcja naukowa Wacław Dubiański  
Instytut Pamięci Narodowej – Socie- 
tas Vistulana, Katowice–Kraków 
2007, 168 s. 
 
Zbiór artykułów, będących pokłosiem 
sesji naukowej pt. „Pierwsze lata ko-
munizmu – powiat zawierciański 
w latach 1945–1947”, prezentujących 
kształtowanie się nowej, komuni-
stycznej władzy w powiecie zawier-
ciańskim. Niniejsza praca charakte-
ryzuje lokalną społeczność, ukazuje 
stosunki „władzy ludowej” z podzie-
miem niepodległościowym oraz Koś-
ciołem katolickim. 
 
ISBN: 978-83-61033-08-0 
Nakład wyczerpany

Konspiracja antykomunistyczna 
i podziemie zbrojne w Wielkopolsce 
w latach 1945–1956 
redakcja naukowa Agnieszka Łuczak, 
Aleksandra Pietrowicz, Poznań 2007, 
263 s. 
 
Zakres chronologiczny publikacji 
obejmuje lata 1945-1956, od momen-
tu zajęcia Wielkopolski przez Armię 
Czerwoną Autorzy szeroko omawiają 
zjawisko oporu społecznego przeciw-
ko nowej władzy. Jego przejawami 
były zarówno walka z blokadą infor-
macji i działalność propagandowa, 
jak nawet terror wobec zwolenników 
komunizmu. Książka zawiera nie-
znane dotąd archiwalia IPN.

ISBN: 978-83-63275-29-7 
Nakład wyczerpany
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Atlas polskiego podziemia  
niepodległościowego 1944–1956 
redakcja naukowa Rafał Wnuk,  
Sławomir Poleszak, Agnieszka Jaczyńska, 
Magdalena Śladecka,  
Warszawa–Lublin 2007, 574 s.

ISBN: 978-83-60464-45-8 
Nakład wyczerpany

Atlas jest wydawnictwem prezentu-
jącym zasięg i struktury organizacji 
konspiracyjnych oraz zbrojną aktyw-
ność polskiej partyzantki powojen-
nej. Praca jest unikalna ze względu 
na szczegółowość prezentowanych 
treści historycznych oraz bogactwo 
informacji z zakresu najnowszej hi-
storii Polski. Oprócz map wydawnic- 
two zawiera część opisową i zosta-
ło wzbogacone licznymi zdjęciami. 
Ramy chronologiczne atlasu wyzna-
czają wydarzenia istotne dla genezy 
i działalności polskiego powojennego 
podziemia niepodległościowego. Za 
początkowy moment kształtowania 
się tej konspiracji uznano styczeń 
1944 r. – początek ofensywy sowiec- 
kiej, której skutkiem było wkroczenie 

Armii Czerwonej na ziemie II RP. 
Data końcowa to grudzień 1956 r.,  
symboliczny moment „wyjścia 
z lasu” – pod wpływem przemian 
październikowych – ukrywających 
się żołnierzy podziemia. Dla dopeł-
nienia obrazu podziemia przypo-
mniano również sylwetki tych, którzy 
z takiej możliwości nie skorzysta-
li i trwali w ukryciu jeszcze w latach 
sześćdziesiątych, ścigani przez orga-
na bezpieczeństwa.
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Skazani na karę śmierci przez  
Wojskowy Sąd Rejonowy  
w Poznaniu 1946–1955 
redakcja naukowa Waldemar Handke, 
Rafał Leśkiewicz, Poznań 2006, 164 s. 
(seria „Studia i materiały”, t. 9) 
 
Monografia Wojskowego Sądu Rejo-
nowego zawierająca 169 biogramów 
osób skazanych na śmierć przez ten 
organ w latach 1946–1955.

ISBN: 978-83-60464-26-7 
Nakład wyczerpany
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Filip Musiał

Skazani na karę śmierci przez  
Wojskowy Sąd Rejonowy  
w Krakowie (1946–1955) 
Kraków 2005, 474 s. 

Książka przełamuje anonimowość 
ofiar komunizmu i poddaje pod osąd 
społeczny sylwetki katów. Zawiera li-
stę skazanych, a także biogramy do-
wódców i członków plutonów egze-
kucyjnych, wykazy egzekucji oraz 
wybór opinii składów sądzących, do-
tyczących wniosków o ułaskawienie 
(z reguły negatywnych). Dodatkowo 
obszerna wkładka ilustracyjna. 
 
ISBN: 83-921802-0-8 
Nakład wyczerpany



Armia Krajowa i konspiracja  
poakowska na ziemi rybnickiej 
1942–1947 
redakcja naukowa Adam Dziurok,  
Katowice 2004, 107 s. 
 
Inspektorat rybnicki ZWZ/AK stano-
wił silny ośrodek konspiracji na Gór-
nym Śląsku, który pierwsze poważne 
straty poniósł dopiero na początku 
1944 r. i pozostał najdłużej zakonspi-
rowaną strukturą w regionie. Celem 
publikacji jest przedstawienie losów 
tej organizacji oraz działalności pod-
ziemia antykomunistycznego w po-
wiecie rybnickim przede wszystkim 
w świetle materiałów zgromadzo-
nych w archiwum IPN.

ISBN: 83-920163-0-0 
Nakład wyczerpany

Aparat represji a opór społeczeństwa 
wobec systemu komunistycznego 
w Polsce i na Litwie w latach  
1944–1956 
redakcja naukowa Piotr Niwiński,  
Warszawa 2005, 121 s.  
(seria „Konferencje”, t. 24) 
 
Tom jest rezultatem polsko-litew-
skiej współpracy i zawiera materiały 
z konferencji poświęconej sprzeci-
wowi społeczeństwa wobec systemu 
komunistycznego w Polsce i na Li-
twie oraz aparatowi represji. Opubli-
kowane referaty wskazują na liczne 
podobieństwa form oporu, ale uka-
zują także odmienne korzenie opozy-
cji antykomunistycznej oraz różnice 
w systemie represji na obu terenach. 
 
ISBN: 83-89078-90-2 
Nakład wyczerpany
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Stosunki polsko-białoruskie  
w województwie białostockim  
w latach 1939–1956 
redakcja naukowa Jan Jerzy Milewski, 
Anna Pyżewska, Warszawa 2005, 150 s. 
(seria „Konferencje”, t. 27) 
 
Niniejszy tom poświęcony jest sto-
sunkom polsko-białoruskim od koń-
ca lat trzydziestych do 1956 r. ze 
szczególnych uwzględnieniem sytu-
acji w województwie białostockim. 
Autorzy tekstów przedstawiają waż-
ne wydarzenia we wzajemnych re-
lacjach zarówno z punktu widzenia 
Polaków, jak i mniejszości białoru-
skiej w Polsce.

ISBN:  83-89078-95-3 
Nakład wyczerpany
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Skazani za działalność  
w organizacjach niepodległościowych 
na Dolnym Śląsku. Wyroki  
Wojskowego Sądu Rejonowego we 
Wrocławiu (1946–1955) 
redakcja naukowa Monika Kała, Krzysztof 
Szwagrzyk, Wrocław 2005, 83 s. + 6 s.  
(seria „Materiały pomocnicze IPN”, t. 4)

Publikacja jest kontynuacją wydanej 
w 2002 r. książki „Skazani na karę 
śmierci przez Wojskowy Sąd Rejono-
wy we Wrocławiu”. Ten tom zawie-
ra opartą na bogatej bazie źródłowej 
dokumentację licznych przypadków 
represjonowania przez ten sąd człon-
ków podziemia niepodległościowe-
go. Obok danych ofiar, umieszczono 
nazwiska oficerów śledczych UB, sę-
dziów i prokuratorów wojskowych.

 
Nakład wyczerpany

Skazani na karę śmierci przez  
Wojskowy Sąd Rejonowy  
w Katowicach 1946–1955 
wstęp i opracowanie Tomasz Kurpierz, 
Katowice 2004, 143 s.  
(seria „Studia i materiały”, t. 6) 
 
W publikacji zaprezentowano pod-
stawowe dane dotyczące orzeczni-
ctwa sądu, noty biograficzne ska-
zanych, informacje o zarzutach 
stawianych przez prokuraturę, fak-
tycznych powodach represji oraz 
nazwiska funkcjonariuszy, proku-
ratorów i sędziów uczestniczących 
w śledztwach i procesach. Opraco-
wanie uzupełniają aneksy oraz ilu-
stracje przedstawiające typowe doku-
menty z akt sądowych.

ISBN: 83-89078-56-2 
Nakład wyczerpany

Skazani na karę śmierci przez  
Wojskowy Sąd Rejonowy  
w Rzeszowie 1946–1954 
redakcja naukowa Tomasz Bereza, Piotr 
Chmielowiec, Rzeszów 2004, 143 s.  
(seria „Studia i materiały”, t. 3) 
 
Rzecz o sądownictwie wojskowym 
– instrumencie represji wobec prze-
ciwników politycznych. Publikacja 
zawiera biogramy skazanych w Rze-
szowie – spośród 122 osób 20 zostało 
straconych, a pięć zmarło w więzie-
niu.    
 
ISBN: 83-89078-42-2 
Nakład wyczerpany



Podziemie niepodległościowe  
w województwie białostockim  
w latach 1944–1956 
redakcja naukowa Tomasz Danilecki, 
Warszawa 2004, 181 s.  
(seria „Konferencje”, t. 16) 
 
Publikacja jest pokłosiem sesji na-
ukowej poświęconej powojennemu 
podziemiu niepodległościowemu 
w województwie białostockim. Uka-
zują dzieje tamtejszej partyzantki 
poakowskiej i narodowej na tle dzia-
łalności ugrupowań zbrojnych na Li-
twie, Grodzieńszczyźnie i Nowogród-
czyźnie. Przedstawiają dzisiejsze 
spojrzenie na przeszłość tych ziem, 
zarówno z perspektywy historyków, 
jak i miejscowej ludności.

ISBN: 83-89078-58-9 
Nakład wyczerpany

Opór wobec systemów totalitarnych 
na Wileńszczyźnie w okresie  
II wojny światowej 
redakcja naukowa Piotr Niwiński, 
Gdańsk 2003, 113 s.  
(seria „Konferencje”, t. 14) 
 
Tom zawiera materiały z sesji nauko-
wej zorganizowanej w 2002 r. Au-
torzy tekstów poruszają tematy kon-
trowersyjne, np. kwestię kolaboracji 
podczas II wojny światowej, odmien-
nych postaw społeczeństw polskiego 
i litewskiego w tym okresie oraz uwa-
runkowania działalności Polaków 
i Litwinów podczas okupacji. 
  
ISBN: 83-89078-36-8 
Nakład wyczerpany
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Ostatni leśni 1948–1953 
redakcja naukowa Tomasz Łabuszewski, 
Warszawa 2003, 133 s.  
(seria „Konferencje”, t. 13) 
 
Prezentowana publikacja zawiera 
referaty wygłoszone podczas sesji 
„Ostatni leśni. Mazowsze i Podla-
sie w ogniu 1948–1953”. Autorzy nie 
ograniczyli się do przedstawienia ty-
pologii działań podziemia w ostat-
nim, najtrudniejszym okresie jego 
istnienia, lecz zaprezentowali też 
nieznane dotychczas materiały doty-
czące pracy operacyjnej resortu bez-
pieczeństwa przeciwko strukturom 
niepodległościowym. 
 
ISBN: 83-89078-38-4  
Nakład wyczerpany

Do prześladowania nie daliśmy  
powodu… Materiały z sesji  
poświęconej procesowi Kurii  
krakowskiej
redakcja naukowa Ryszard Terlecki,  
Kraków 2003, 208 s. + 4 s. 
 
Małopolska to teren bodaj najaktyw-
niejszych działań konspiracyjnych 
skierowanych przeciw władzy ko-
munistycznej. W tekstach składają-
cych się na publikację podjęto wątek 
śledztwa i tzw. procesu kurii krakow-
skiej z 1953 r., dla których szerszy 
kontekst tworzą artykuły poruszające 
temat postaw krakowskiego ducho-
wieństwa w ówczesnej rzeczywisto-
ści społeczno-politycznej.  
 
ISBN: 83-88385-29-1 
Nakład wyczerpany



Młodzież w oporze społecznym 
1944–1989 
redakcja naukowa Monika Kała  
i Łukasz Kamiński, Wrocław 2002, 163 s.  
(seria „Konferencje”, t. 6)  
 
Seria referatów z sesji naukowej ob-
jęła wszelkie formy antykomuni-
stycznego zaangażowania młodzieży, 
począwszy od udziału w „dorosłej” 
i młodzieżowej konspiracji, poprzez 
udział w masowych protestach spo-
łecznych, aż po działalność w dusz-
pasterstwach akademickich i samo-
rządach. Zdecydowana większość 
wystąpień poświęcona została wyda-
rzeniom z lat 1944–1956.

Publikacja dostępna w formacie PDF. 
ISBN: 83-89078-10-4 
Nakład wyczerpany
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Podziemie niepodległościowe na 
Podbeskidziu w latach 1939–1947 
redakcja naukowa Aleksandra Namysło 
i Tomasz Kurpierz, Bielsko-Biała 2002, 
187 s.

Zbiór artykułów z sesji naukowej. 
Autorzy , postawili sobie za cel usy-
stematyzowanie i zweryfikowanie do-
tychczasowej wiedzy na temat kon-
spiracji wojskowej i politycznej tego 
terenu, jak również uzupełnienie jej 
o najnowsze ustalenia, miejscami za-
skakujące i przekreślające obowiązu-
jące jeszcze kilkanaście lat temu tezy. 
  

ISBN: 83-908913-7-9 
Nakład wyczerpany

Maciej Korkuć, Apolonia Ptak 

Żołnierze porucznika Wądolnego. 
Z dziejów niepodległościowego  
podziemia na ziemi wadowickiej 
1945–1947 
Kraków 2001, 128 s. 

Publikacja składa się z dwóch części. 
Opracowanie „Oddział partyzancki 
Mieczysława Wądolnego »Mścicie-
la«” Macieja Korkucia opiera na za-
chowanych  dokumentach podziemia 
i ówczesnych urzędach administracji 
państwowej w Krakowie. Apolonia 
Ptak prowadzi „prywatne śledztwo”, 
opierając się  na relacjach żyjących 
jeszcze podkomendnych Wądolnego. 
Obie części uzupełniają się wzajem-
nie, pokazując realia  partyzanckiej 
walki z władzą. 

ISBN: 83-7188-527-X  
Nakład wyczerpany

Skazani na karę śmierci przez  
Wojskowy Sąd Rejonowy we  
Wrocławiu 1946–1955 
redakcja naukowa Krzysztof Szwagrzyk, 
Wrocław 2002, 86 s. (seria „Studia 
i materiały”, t. 1) 
 
142 biogramy osób skazanych na 
karę śmierci przez WSR we Wroc-
ławiu, których działalność można 
określić jako polityczną. Poza dany-
mi osobowymi represjonowanych 
i określeniu podstawy ich skazania, 
w książce zaprezentowano informa-
cje o funkcjonariuszach i pracow-
nikach aparatu represji uczestni-
czących w śledztwie i procesie oraz 
dokładne daty wydania wyroków 
i sygnatury akt sądowych.

ISBN: 83-89078-12-0 
Nakład wyczerpany
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Podziemie zbrojne na  
Lubelszczyźnie wobec dwóch  
totalitaryzmów 
redakcja naukowa Sławomir Poleszak, 
Adam Puławski, Warszawa 2001, 128 s. 
(seria „Konferencje”, 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 opisują  
sposoby jego zwalczania. Stawiają  
tezę, że konspiracja antykomuni-
styczna była kontynuacją konspira-
cji antyhitlerowskiej. Celem jednej 
i drugiej była niepodległa i demokra-
tyczna Polska.

ISBN: 83-915983-4-9 
Nakład wyczerpany

Zapowiedzi:

Młodzieżowy opór  
antykomunistyczny w Polsce  
i krajach nadbałtyckich po drugiej 
wojnie światowej
redakcja naukowa Paweł Wąs 

Oblicza zdrady
redakcja naukowa Kazimierz Krajewski
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Słowniki,
leksykony,
informatory

Słowniki,
leksykony,
informatory

Konspiracja i opór  
społeczny w Polsce 
1944–1956.  
Słownik biograficzny, 
t. I-V
Seria, wydawana w systemie holen-
derskim (w każdym tomie hasła  
od A do Z), zawiera biogramy ludzi 
walczących zbrojnie z okupantem so-
wieckim i dyktaturą komunistyczną, 
przeciwstawiających się nowemu sy-
stemowi w konspiracji lub w legalnej 
działalności opozycyjnej i niezależnej 
oraz skazanych przez komunistycz-
ne sądy na śmierć i kary wieloletniego 
więzienia. Publikacja pozwala zrozu-
mieć ich motywację i drogi życio-
we, a także formy i skalę oporu prze-
ciw komunistycznej władzy w latach 
czterdziestych i pięćdziesiątych

Opracowania o charakterze  
encyklopedycznym  
i biograficznym poświęcone  
historii Polski w XX w.



Konspiracja i opór społeczny  
w Polsce 1944–1956.  
Słownik biograficzny, t. 1 
redakcja naukowa Jan Żaryn,  
Jacek T. Żurek, Kraków–Warszawa–
Wrocław 2002, 712 s.  
(seria „Słowniki”, t. 1)

Tom pierwszy słownika zawiera  
179 biogramów.  
 
ISBN: 83-89078-00-7 
Nakład wyczerpany

Konspiracja i opór społeczny  
w Polsce 1944–1956.  
Słownik biograficzny, t. 2 
redakcja naukowa Wojciech Frazik,  
Kraków–Warszawa–Wrocław 2004,  
684 s. (seria „Słowniki”, t. 3)

Tom drugi słownika zawiera  
147 biogramów. 
 
ISBN: 83-89078-47-3 
Nakład wyczerpany
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Konspiracja i opór społeczny  
w Polsce 1944–1956.  
Słownik biograficzny, t. 3 
redakcja naukowa Tomasz Balbus, Kra-
ków–Warszawa–Wrocław 2007, 816 s. 
(seria „Słowniki” t. 4)

Tom trzeci słownika zawiera  
151 biogramów. 

ISBN: 978-83-60464-35-9 
Nakład wyczerpany

Konspiracja i opór społeczny  
w Polsce 1944–1956.  
Słownik biograficzny, t. IV 
redakcja naukowa , Monika Bielak,  
Kazimierz Krajewski, Kraków–Warsza-
wa–Wrocław 2010, 936 s.  
(seria „Słowniki”, t. 5)

Tom czwarty słownika zawiera  
159 biogramów.

ISBN: 978-83-7629-234-2 
Nakład wyczerpany
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Konspiracja i opór społeczny  
w Polsce 1944–1956.  
Słownik biograficzny, t. 5 
redakcja naukowa Kazimierz Krajewski, 
Warszawa 2018, 928 s.  
(seria „Słowniki”, t. 6) 
 
Tom piąty zawiera 121 biogramów. 
 
ISBN: 978-83-8098-476-9, 75 zł



Księgi więzienia na 
Zamku w Lublinie  
1944-1954
Oddział IPN – Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu w Lublinie, pragnąc przypo-
mnieć zbrodnie stalinowskiego terro-
ru, którego licznymi ofiarami stali się 
również mieszkańcy Lubelszczyzny, 
podjął się edycji ksiąg więziennych 
więzienia na Zamku w Lublinie z lat 
1944–1954. Jest to ewidencja więź-
niów, wobec których organy władzy 
lubelskiej toczyły śledztwa na końco-
wym etapie, i którzy oczekiwali albo 
na rozprawy i wyroki sądowe, albo na 
zwolnienie. 

redakcja i opracowanie:  
Andrzej T. Filipek, Marcin Krzysztofik
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Księgi więzienia na Zamku  
w Lublinie 1944–1954, t. 1:  
Księga Główna więźniów śledczych  
9 X – 11 XII 1944 
Lublin 2009, 205 s. 
 
Pierwsza z publikowanych ksiąg wię-
ziennych – Księga Główna więźniów 
śledczych zawiera wpisy z okresu  
9 X–11 XII 1944. 

ISBN: 978-83-7629-105-5,  3 zł

Księgi więzienia na Zamku  
w Lublinie 1944–1954, t. 2:  
Księga Główna więźniów śledczych  
8 XII 1944 – 22 II 1945 
Lublin 2010, 232 s. 
 
Druga z publikowanych ksiąg wię-
ziennych – Księga Główna więźniów 
śledczych, o sygn. IPN Lu 3/19, za-
wiera wpisy naniesione między  
8 grudnia 1944 r. a 22 lutego 1945 r.

ISBN: 978-83-7629-240-3, 3 zł
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Księgi więzienia na Zamku  
w Lublinie 1944–1954, t. 3:  
Księga Główna więźniów śledczych  
22 II 1945 – 12 III 1946,  
Księga Główna więźniów karnych  
23 VII 1945 – 6 IX 1947 
Lublin 2012, 365 s. 
 
Trzecia z publikowanych ksiąg wię-
ziennych, oznaczona sygnaturą IPN 
Lu 3/20, to Księga Główna więźniów 
śledczych zawierająca wpisy z okresu 
22 II 1945– 12 III 1946 oraz Księga 
Główna więźniów karnych z wpisami 
między 23 VII 1945 a 6 IX 1947. 
 
ISBN: 978-83-7629-417-9,  5 zł

Księgi więzienia na Zamku  
w Lublinie 1944–1954, t. 5:  
Księga Główna więźniów śledczych 
1 VIII 1947 – 22 I 1948 
Lublin 2014, 208 s. 
 
Piąta z publikowanych ksiąg więzien-
nych więzienia na Zamku w Lubli-
nie – Księga Główna więźniów śled-
czych, o sygn. IPN Lu 3/24, zawiera 
wpisy naniesione między 1 sierpnia 
1947 a 22 stycznia 1948.  
 
ISBN: 978-83-7629-758-3,  30 zł

Tom czwarty w przygotowaniu.

78 |  Słowniki, leksykony, informatory



Lista strat działaczy obozu  
narodowego w latach 1939–1955. 
Słownik biograficzny, t. 1 
redakcja naukowa Wojciech Jerzy  
Muszyński, Jolanta Mysiakowska- 
-Muszyńska, Warszawa 2010, 344 s. 
 
Pierwszy tom słownika prezentuje 
180 biogramów żołnierzy oraz dzia-
łaczy politycznych i społecznych, 
a także ludzi kultury, sztuki i nauki, 
związanych z ruchem niepodległoś-
ciowym – poległych, zmarłych lub 
zamordowanych przez Niemców, 
Sowietów i ich kolaborantów. Nad-
rzędnym celem autorów było jak naj-
szersze ukazanie metod i skali eks-
terminacji, jakiej podlegali działacze 
obozu narodowego. 

ISBN: 978-83-7629-207-6 
Nakład wyczerpany

Lista strat osobowych ruchu  
narodowego 1939–1955, z. 1 
opracowanie Wojciech Muszyński,  
Jolanta Mysiakowska, wstęp Jan Żaryn, 
Warszawa 2008, 98 s.

Zeszyt zawiera 95 biogramów dzia-
łaczy politycznych, społecznych 
i gospodarczych, a także żołnierzy 
podziemia, związanych z szeroko po-
jętym ruchem narodowym, poległych 
i pomordowanych w okresie okupacji 
niemieckiej oraz pierwszej i drugiej 
okupacji sowieckiej. Jest to wydaw-
nictwo popularnonaukowe, będą-
ce krokiem do przywracania pamię-
ci o losach działaczy, którzy walczyli 
o niepodległą Polskę.

ISBN: 978-83-60464-99-1, 15 zł
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Tomasz Balbus

Ludzie podziemia  
AK-WiN w Polsce  
południowo- 
zachodniej  
(1945–1948), t. 1-2

Ta dwutomowa praca jest próbą 
wypełnienia istniejącej przez kilka-
dziesiąt lat „białej plamy” w histo-
riografii Polski XX w. Ukazuje syl-
wetki ludzi podziemia wywodzących 
się z poakowskiego nurtu niepod-
ległościowego, dotychczas w więk-
szości nieznanych, ukrytych na kar-
tach ściśle tajnych dokumentów 
UB/SB.

80 |  Słowniki, leksykony, informatory

ISBN: 83-902803-88 
Nakład wyczerpany

Tomasz Balbus

Ludzie podziemia AK-WiN  
w Polsce południowo-zachodniej 
(1945–1948), t. 1 
Wrocław 2003, 270 s. 
 
Tom, powstały w wyniku przebada-
nia odtajnionych niedawno materia-
łów różnej proweniencji, ukazuje  
62 życiorysy ludzi działających 
w siatce konspiracyjnej Okręgu 
Wrocław „Wschód”, wrocławskiej ko-
mórce akcji „Ż”, odtworzonym Okrę-
gu Wrocław oraz drugim Zarządzie 
Obszaru Zachodniego WiN.

Tomasz Balbus

Ludzie podziemia AK-WiN  
w Polsce południowo-zachodniej 
(1945–1948), t. 2 
Wrocław 2003, 692 s. 
 
Tom zawiera 201 biogramów ludzi 
wywodzących się z eksterytorialnych 
struktur podziemia lwowskiego i tar-
nopolskiego (Obszar Lwowski „AK–
NIE”).



Zapowiedzi:Zapowiedzi:

Andrzej Jarosław Puliński

Słownik biograficzny uczestników 
konspiracji uczniowskiej w woje-
wództwie białostockim w latach 
1947–1956
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Jacek Pawłowicz 

Chwała bohaterom! Mieszkańcy 
Mazowsza zachodnio-północnego 
sądzeni przez Wojskowe Sądy  
Rejonowe 1944–1955 
Instytut Pamięci Narodowej – Oficyna 
Wydawnicza RYTM, Warszawa 2003, 
482 s.  
 
662 biogramy osób z okręgów Płoc- 
kiego, Sierpeckiego, Płońskiego 
i Mławskiego sądzonych za udział 
w niepodległościowym podziemiu 
zbrojnym i politycznym przez WSR. 

ISBN: 83-7399-017-8 
Nakład wyczerpany

Tadeusz Swat 

„... Przed Bogiem i historią”.  
Księga ofiar komunistycznego  
reżimu w Polsce lat 1944–1956.  
Mazowsze
Warszawa 2003, 380 s.  
(seria „Słowniki”, t. 2) 
 
Tom zawiera 565 biogramów ofiar 
komunistycznych zbrodni na tere-
nie Warszawy i Mazowsza od 1944 
do 1956 r. – straconych, zamordowa-
nych lub zmarłych. Publikacja stwo-
rzona na podstawie dokumentów 
pozyskanych z zasobów do niedaw-
na niedostępnych archiwów wojsko-
wych i aparatu bezpieczeństwa Pol-
ski Ludowej.

ISBN: 83-89078-15-5 
Nakład wyczerpany



Biografie

Życiorysy postaci historycznych,  
oficerów, partyzantów, ludzi polityki, 
dyplomacji. Sami bohaterowie, ich 
życie i działalność stają się kluczem 
do zrozumienia drogi, jaką Polska 
przebyła w ciągu ostatniego stulecia
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Tomasz Balbus 
„Fakir” 
Sergiusz Kościałkowski 
 
Biografia wywodzącego się z rodzi-
ny polsko-francuskiej, urodzonego 
na Litwie, wychowanego w polsko-
-żydowskim Wilnie Sergiusza Koś-
ciałkowskiego prezentuje losy i wal-
kę pokolenia Polski niepodległej, 
zniszczonego przez totalitaryzmy 
niemieckich nazistów i rosyjskich 
bolszewików.



„Fakir”. Sergiusz Kościałkowski.  
Biografia egzekutora Kedywu,  
dowódcy szwadronu brygady  
„ Juranda”, komendanta oddziału 
partyzanckiego Armii Krajowej  
(na tle historii Okręgu Wileńskiego), 
t. 1: Życie i wojna na Wileńszczyźnie 
Warszawa 2018, 1192 s.  
 
Tom pierwszy przedstawia struktu-
ry i działalność kontrwywiadu AK 
oraz funkcjonowanie podziemnego 
sądownictwa. Omówione też zostały 
najgłośniejsze akcje likwidacyjne AK 
w Wilnie. Autor przebadał dokumen-
ty polskie, litewskie, niemieckie, ro-
syjskie, żydowskie; dotarł też do wie-
lu świadków wydarzeń.   
 
ISBN: 978-83-8098-497-4, 50 zł 

„Fakir”. Sergiusz Kościałkowski.  
Biografia egzekutora Kedywu,  
dowódcy szwadronu brygady  
„ Juranda”, komendanta oddziału 
partyzanckiego Armii Krajowej  
(na tle historii Okręgu Wileńskiego), 
t. 2: Wojna i śmierć na Wileńszczyźnie
Warszawa 2019, 832 s.  
 
Ciąg dalszy biografii Sergiusza Koś-
ciałkowskiego – aktywność wywia-
dowcza AK, siatki agenturalne Ab-
wehry i ich rozpracowywanie przez 
kontrwywiad AK, odbijanie więź-
niów gestapo, działalność bojowa 
brygad „Łupaszki” i „Juranda”.  
 
ISBN: 978-83-8098-573-5, 50 zł

„Fakir”. Sergiusz Kościałkowski.  
Biografia egzekutora Kedywu,  
dowódcy szwadronu brygady  
„ Juranda”, komendanta oddziału 
partyzanckiego Armii Krajowej  
(na tle historii Okręgu Wileńskiego), 
t. 3: Śmierć i zagłada na Wileńszczyźnie
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Michał Ostapiuk 

Komendant „Bury”. Biografia kpt. 
Romualda Adama Rajsa „Burego” 
(1913–1949) 
Białystok–Olsztyn–Warszawa 2019, 360 
s. + 112 wkł. ilustr.  
 
Dzięki szerokiej kwerendzie źródeł 
i rzetelnej analizie archiwaliów, autor 
prezentuje nowe fakty. Odtwarza ku-
lisy aresztowania „Burego” i prowa-
dzi wnikliwą analizę samego śledz-
twa. Stawia nowe hipotezy dotyczące 
przebiegu akcji pacyfikacyjnej pod-
jętej przez pododdziały 3. Wileńskiej 
Brygady NZW, a także rozprawia się 
ze stereotypem: Białorusin – komu-
nista, wykazując, że konflikt nie miał 
tła wyznaniowego czy narodowościo-
wego.

ISBN: 978-83-8098-586-5, 40 zł



Wojciech Hanus 

Jeden z ostatnich. Stefan Kobos 
„Wrzos” (1900–1976). Przyczynek do 
dziejów konspiracji niepodległościowej 
na Narolszczyźnie 
Rzeszów–Warszawa 2018, 328 s.  
(seria IPN Oddział w Rzeszowie) 
 
Porucznik Stefan Kobos to pomniko-
wa postać wśród niezłomnych żołnie-
rzy Polskiego Państwa Podziemnego. 
Jako jeden z najdłużej ukrywających 
się partyzantów podziemia niepod-
ległościowego, dla rządzących był 
„bandytą” stojącym na czele antyu-
strojowej organizacji, a dla okolicz-
nych mieszkańców, którzy przez lata 
udzielali mu wsparcia, stał się sym-
bolem wierności żołnierskiej przysię-
dze i patriotycznym ideałom.

ISBN: 978-83-8098-545-2, 35 zł 

Biografie | 85 



86 | Biografie

Jan Jerzy Milewski 

Władysław Liniarski (1897–1984). 
Komendant Białostockiego Okręgu 
ZWZ-AK-AKO
Białystok 2016, 83 s.  
 
Pułkownik Władysław Liniarski, 
przedwojenny oficer, uczestnik wojny 
obronnej 1939 r., najdłużej w kraju 
pełniący funkcję komendanta okrę-
gu w strukturach ZWZ/AK, więziony 
w okresie stalinowskim. W ostatnich 
latach życia działał na rzecz swoich 
podkomendnych i utrwalenia pamię-
ci o dokonaniach Armii Krajowej na 
Białostocczyźnie oraz brał czynny 
udział w działaniach opozycji antyko-
munistycznej.

ISBN: 978-83-62357-30-7, 5 zł



Biografie | 87 

Marek Jedynak 

Władysław Wasilewski „Oset”,  
„Odrowąż” (1921–1943). Harcerski 
instruktor i partyzancki dowódca 
Kielce 2016, 104 s.  
 
Władysław Wasilewski był harcer-
skim instruktorem i drużynowym 
w Hufcu Harcerzy ZHP w Skarży-
sku-Kamiennej. W czasie wojny dzia-
łał w wielu konspiracyjnych organi-
zacjach. Chociaż był najmłodszym 
dowódcą plutonu w Zgrupowaniach 
Partyzanckich AK „Ponury”, zjedny-
wał sobie podkomendnych i towa-
rzyszy broni. Jego ofiarna postawa, 
a także przedwczesna śmierć stano-
wią świadectwo obcowania z historią 
człowieka wyjątkowego.

ISBN: 978-83-943749-2-1, 15 zł
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Justyna Dudek 

Marian Gołębiewski (1911-1996). 
Żołnierz, opozycjonista, emigrant 
Lublin 2016, 382 s.  
 
Marian Gołębiewski to postać nie-
zwykle ciekawa: żołnierz Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie, cichociem-
ny, dowódca Kedywu Armii Krajowej, 
komendant Obwodu Hrubieszów 
AK,  sądzony w procesie pokazowym 
I Zarządu Głównego WiN, długoletni 
więzień polityczny,  po 1956 r. aktyw-
ny opozycjonista, a  w latach 80.dzia-
łacz emigracyjny – przez całe życie 
zaangażowany w walkę o niepodle-
głość.  
 
ISBN: 978-83-7629-943-3, 20 zł
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Krzysztof A. Tochman 

Skok po niepodległość. Pułkownik 
Adam Boryczka (1913–1988) 
Rzeszów 2016, 432 s. + 4 s. map  
i szkiców + 24 s. wkł. zdj.  
 
Książka przedstawia postać oficera 
Wojska Polskiego, cichociemnego 
spadochroniarza Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie, żołnierza Armii 
Krajowej i powojennej konspiracji 
niepodległościowej. W losach tego 
bohatera znalazł odzwierciedlenie 
tragizm dwudziestowiecznych dzie-
jów Rzeczypospolitej, ale też deter-
minacja pokoleń Polaków w walce 
o Niepodległą. 
 
ISBN: 978-83-8098-023-5, 40 zł



Tomasz Balbus 

„Rom”. Ostatnie miesiące życia 
Władysława Macieja Ciska  
(1921–1948) szefa wywiadu  
i kontrwywiadu Zarządu Okręgu  
Dolnośląskiego WiN, studenta  
i asystenta Politechniki Wrocławskiej 
Wrocław 2014, 128 s.

Władysław Cisek „Rom” należał do 
pokolenia, któremu przyszło zmie-
rzyć się z totalitaryzmem niemie-
ckim i sowieckim i zapłacić za to 
najwyższą cenę. Niniejsza praca ma 
formę kalendarium ostatnich mie-
sięcy życia „Roma”, człowieka, który 
pseudonim przybrał w nawiązaniu 
do swojej „cygańskiej” egzystencji.
 
Nagroda II stopnia w IV edycji konkursu Fundacji 
im. Jadwigi Chylińskiej w kategorii biografii doty-
czących drugiej konspiracji (2015).

ISBN: 978-83-61631-32-3 , 20 zł
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Wojciech Frazik 

Emisariusz Wolnej Polski. Biografia 
polityczna Wacława Felczaka  
(1916–1993) 
Kraków 2013, 711 s. 
 
W biografii Wacława Felczaka sku-
piają się losy pokolenia urodzonego 
około roku 1918. Wzrastanie w kli-
macie świeżo odzyskanej państwo-
wości, wojna przekreślająca wszelkie 
plany, walka o przetrwanie narodu 
i własne. Po 1956 r. życie z etykietką 
„wroga narodu”. W końcu, po 1989 r. 
rozczarowanie kształtem odzyskanej 
niepodległości. Życiorys typowy, ale 
w szczegółach tak bogaty, że wystar-
czyłby dla kilku osób.

ISBN: 978-83-62139-67-5 
Nakład wyczerpany

Dariusz Nawrot, Józef Wiesław Dyskant

Amor patriae nostra lex. Rzecz  
o komandorze Stanisławie  
Mieszkowskim 
Gdańsk 2016, 112 s. + 28 s. wkł. zdj.  
(seria wydawnicza Oddziału IPN 
w Gdańsku, t. 56)  
 
W okresie stalinizmu marynarze 
polskiej Marynarki Wojennej, któ-
rzy w opinii gen. Sikorskiego „zapi-
sali się złotymi zgłoskami w historii 
Polski”, za wierność ojczyźnie płacili 
najwyższą cenę. Jedną z ofiar repre-
sji był kmdr Stanisław Mieszkowski 
– obrońca Wybrzeża w 1939 r. oraz 
jeden z najbardziej zasłużonych ofi-
cerów marynarki po II wojnie świato- 
wej, stracony 16 grudnia 1952 r. w wię- 
zieniu przy ul. Rakowieckiej w War-
szawie. 
 
ISBN: 978-83-8098-006-8  
Nakład wyczerpany



Rafał Sierchuła 

Historia człowieka myślącego. Lech 
Karol Neyman (1908–1948).  
Biografia polityczna 
Warszawa 2013, 368 s., Instytut Pamięci 
Narodowej – Wydawnictwo LTW (seria 
„W służbie Niepodległej”) 
 
Pierwsza biograficzna opowieść 
o jednym z ostatnich przywódców 
Narodowych Sił Zbrojnych w Polsce, 
ideologa „myśli zachodniej”, przed-
stawiciela „pokolenia Polski niepod-
ległej", które całą swoją aktywność 
społeczną, polityczną i kulturalną 
poświęciło rozwojowi kraju. Książka 
jest próbą wypełnienia „białej plamy" 
w historii narodowców – znaczącej 
formacji polskiego podziemia nie-
podległościowego. 

ISBN: 978-83-75653-13-7 
Nakład wyczerpany

Dariusz Iwaneczko 

„Przypadek czy przeznaczenie?” 
Karol Kazimierz Kostecki „Kostek” 
(1917–1998) 
Rzeszów 2013, 288 s. + 24 s. wkł. zdj. 
 
„Kostek" – absolwent Szkoły Podcho-
rążych Piechoty, uczestnik kampanii 
wrześniowej 1939 r., kurier Komen-
dy Głównej ZWZ, żołnierz AK, czło-
nek Zrzeszenia WiN, ofiara komuni-
zmu, a potem nauczyciel i działacz 
społeczny – był niewątpliwie człowie-
kiem nietuzinkowym. Kontekstem 
losów głównego bohatera są dzieje 
zbrojnych struktur Polskiego Pań-
stwa Podziemnego na pograniczu 
pow. tomaszowskiego i lubaczow-
skiego.

ISBN: 978-83-7629-587-9 
Nakład wyczerpany
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Tomasz Balbus

Major „Zbroja” 
Wrocław 2013, 188 s. + 39 s. wkł. zdj. 
 
Życiorys „Zbroi" może służyć jako 
przykład dramatycznych losów po-
kolenia akowskiego, które zostało 
zdziesiątkowane w czasach komuni-
stycznego terroru i represji. Za dzia-
łalność niepodległościową od 1944 
r. ścigały go służby bezpieczeństwa. 
W 1947 r. został rozpra¬cowany 
agenturalnie i aresztowany. Wojsko-
wy Sąd Rejonowy skazał go na karę 
śmierci.

Nagroda I stopnia w IV edycji konkursu Fundacji 
im. Jadwigi Chylińskiej w kategorii biografii doty-
czących pierwszej konspiracji (2015)

ISBN: 978-83-61631-31-6 
Nakład wyczerpany

Tomasz Balbus 

„Korab”. Wilniuk klasyczny. Doktor 
Roman Korab-Żubryk (1916–2004) 
Wrocław 2012, 630 s.  
 
Biografia Romana „Koraba” Żebryka 
– wilnianina, który podczas kampa-
nii wrześniowej był dowódcą plutonu 
strzeleckiego, na przełomie lat 1939 
i 1940 zaczął działać w lokalnych 
strukturach ZWZ, a wczasie trwania 
na Wileńszczyźnie akcji „Burza” zo-
stał skierowany do 1. Wileńskiej Bry-
gady AK.  
 
ISBN: 978-83-61631-23-1 
Nakład wyczerpany

Biografie | 93 



94 |  Biografie

Grzegorz Sado 

O Polskę biało-czerwoną. Ksiądz 
Stanisław Domański ps. „Cezary” 
(1914–1946) 
Wydawnictwo „Jedność” – Instytut Pa-
mięci Narodowej, Kielce 2009, 151 s. 
 
Ksiądz Domański w działalność kon-
spiracyjną zaangażował się już cza-
sie okupacji niemieckiej. Po 1945 r. 
pod pseudonim „Cezary” kontynu-
ował działalność w ramach podzie-
mia niepodległościowego. W marcu 
1946 r. został ciężko ranny w potycz-
ce z funkcjonariuszami bezpieki, 
wkrótce zmarł. Nabożeństwo żałobne 
w Siennie, jego ostatniej parafii, stało 
się manifestacją patriotyczną lokalnej 
społeczności.

ISBN: 978-83-7442-931-3 
Nakład wyczerpany

Jerzy Kirszak, Jerzy Komorowski,  
Krzysztof Szwagrzyk 

Portret malowany historią.  
Dzieje rodziny Komorowskich 
Wrocław 2008, 90 s.  
 
Książka dokumentuje dzieje jednej 
z milionów polskich rodzin, które 
wbrew własnym oczekiwaniom i de-
cyzjom zostały uczestnikami najważ-
niejszych wydarzeń dwudziestego 
stulecia: I wojny światowej, rewolu-
cji październikowej i II wojny świa-
towej, a także bolesne doświadczenia 
związane z komunizmem. Skompli-
kowane losy rodziny Komorowskich 
odtworzono w oparciu o liczne do-
kumenty rodzinne, pamiętniki, listy 
i archiwalia.

ISBN: 978-83-926417-7-3 
Nakład wyczerpany

Dionizy Garbacz 

„Wołyniak”, legenda prawdziwa
Instytut Pamięci Narodowej, – 
Wydawnictwo „Sztafeta”, wydanie 3, po-
prawione i rozszerzone, Stalowa Wola 
2008, 232 s. 
 
Józef Zadzierski „Wołyniak” od szes-
nastego roku życia walczył o Polskę, 
najpierw w szeregach wojska, potem 
w partyzantce. Zginął, mając  
23 lata. Ale w tym krótkim czasie 
zyskał sobie opinię geniusza party-
zantki i obrońcy Polaków zamieszka-
łych na Zasaniu w okolicach Leżaj-
ska, przed Niemcami i Ukraińcami, 
a w końcu przed NKWD i UB. Nie-
zwyczajne i tragiczne było jego życie. 

ISBN:  978-83-63767-29-7 
Nakład wyczerpany
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Sławomir M. Nowinowski,  
Paweł Spodenkiewicz, Tomasz Toborek 

Tadeusz Wyrwa –  
partyzant z natury 
Łódź 2007, s. 130 + 16 s. 
 
Książka jest zarysem biografii jedne-
go z najwybitniejszych historyków 
polskich żyjących po II wojnie świa-
towej na emigracji. Autorzy scharak-
teryzowali działalność Tadeusza Wy-
rwy w strukturach Polskiego Państwa 
Podziemnego i jego aktywność pub-
liczną na obczyźnie, zwłaszcza na te-
renie USA w początkach lat pięćdzie-
siątych. Dokonano w niej również 
analizy dorobku historiograficznego 
bohatera.
 
ISBN: 978-83-925820-0-7 
Nakład wyczerpany

Zapowiedzi:

Michał Ostapiuk

Podporucznik „Rekin”. Kazimierz 
Marian Chmielowski (1925–1950)

Mirosław Surdej

„Trzy konspiracje”. Historia  
Aleksandra Rusina ps. „Rusal” 
(1914–2018)

Krzysztof A. Tochman 

Samozwańczy rotmistrz Zygmunt 
Augustowski. Z dziejów  
„Wachlarza”
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Dokumenty

Krytyczne opracowania 
nieznanych dotychczas 
materiałów archiwalnych do-
tyczących najnowszej historii 
Polski. Pokazują one prze-
de wszystkim różne formy 
represji, których obywatele 
polscy doświadczyli w latach 
dwóch totalitaryzmów, oraz 
zorganizowane przejawy opo-
ru społecznego. 

Więźniowie Wronek w okresie  
stalinowskim, cz. 1:  
Lata 1945–1948 
opracowanie Grzegorz Barczykowski, 
Łukasz Przybyłka, Poznań 2016, 1140 s. 
 
Praca otwiera cykl publikacji dotyczą-
cych więziennictwa okresu stalinow-
skiego w Wielkopolsce. Niniejszy 
tom poświęcony został początkom 
funkcjonowania Centralnego Więzie-
nia we Wronkach, jednego z głów-
nych miejsc izolacji więźniów poli-
tycznych i ważnego ogniwa systemu 
represji w pierwszym dwunastoleciu 
istnienia Polski Ludowej.  
 
ISBN: 978-83-63275-16-7, 45 zł
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Sowiecki aparat represji wobec  
litewskiego i polskiego podziemia 
1944–1945 
praca zbiorowa, Warszawa–Wilno 2016, 
1056 s. + 32 s. wkł. ilustr. (seria „Polska 
i Litwa w XX wieku. Dokumenty z archi-
wów służb specjalnych”, t. 1) 

Dwujęzyczna publikacja zawierają-
ca 76 dokumentów NKGB/NKWD 
dotyczących zwalczania podziemia 
polskiego i litewskiego. W aneksie 
znajduje się 10 dokumentów wytwo-
rzonych przez podziemie polskie 
i litewskie oraz meldunki, sprawo-
zdania, depesze, notatki, protokoły, 
korespondencja urzędowa i inne do-
kumenty dotyczące sowieckich dzia-
łań wobec polskiego i litewskiego 
podziemia.

ISBN: 978-83-8098-068-6, 50 zł 



 „Masz rywalkę Polskę”.  
Korespondencja więzienna  
Władysława Gałki (1949–1956)
redakcja naukowa Maria Kamykowska, 
Jan Żaryn przy współpracy Leszka Rysa-
ka, Warszawa 2012, 440 s. 
 
Bohaterem niniejszego albumu jest, 
działacz Stronnictwa Narodowego 
związany z ziemią krakowską. Jego 
życiorys wpisuje się w cały zestaw 
biografii pokolenia, które śladem  
założycieli ruchu w ciągu kolejnych 
dekad XX w. podejmowało walkę 
o niepodległość Polski, płacąc za to 
najwyższą cenę, szczególnie w latach 
1939–1956. 
 
ISBN: 978-83-7629-387-5, 35 zł
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UB a młodzieżowe organizacje  
antykomunistyczne w latach  
1945–1954 na Górnym Śląsku  
i Podbeskidziu. Metody operacyjne 
aparatu bezpieczeństwa w świetle 
dokumentów 
wstęp Anna Badura, Grzegorz Musiał, 
wybór i opracowanie Anna Badura, Le-
szek Malczak, Grzegorz Musiał, Daniel 
Salbert, Katowice 2010, 416 s. 
 
Publikacja poświęcona jest cieka-
wej i ciągle nie do końca zbadanej 
problematyce powstania antykomu-
nistycznych organizacji młodzieżo-
wych na Górnym Śląsku. Daje dobry 
obraz zarówno metod działania apa-
ratu bezpieczeństwa, jak i osób (tak-
że środowisk, z których pochodziły), 
które angażowały się w działalność 
antykomunistyczną.

ISBN: 978-83-7629-193-2, 40 zł
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Specłagier NKWD nr 2 w Poznaniu. 
Dokumenty 
redakcja naukowa Waldemar Handke, 
Rafał Kościański, Grzegorz Barczykow-
ski, Poznań 2009, 167 s. 
 
Specłagier nr 2 NKWD w Poznaniu 
przy ul. Słonecznej  był tragiczną rze-
czywistością Poznania w 1945 r.  
Kolejne, powojenne lata wymazały 
jednak jego obecność z mapy miasta. 
Niniejsza publikacja jest próbą przy-
wrócenia go zbiorowej pamięci oraz 
właściwego zdefiniowania historycz-
nych wydarzeń, które określano mia-
nem „wyzwolenia”.  
 
ISBN: 978-83-925139-7-1, 20 zł
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Nowogródzki Okręg AK  
w dokumentach 
wybrał i opracował Kazimierz  
Krajewski, Oficyna Wydawnicza RYTM – 
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 
2009, 592 s.  
(seria „Dopalanie Kresów”, t. 1)

Tom zawiera dokumenty wytwo-
rzone przez struktury AK różnego 
szczebla, działające na Ziemi Mickie-
wicza. Szczególne znaczenie mają 
dokumenty Komendy Okręgu AK 
Nowogródek.  Wymieniają one na-
zwiska blisko dwóch tysięcy kreso-
wych obrońców niepodległości Pol-
ski, a w wielu przypadkach jest to 
jedyna wzmianka na temat tych lu-
dzi, często znanych tylko z pseudoni-
mu i organizacyjnego przydziału. 

ISBN: 978-83-7399-316-7, 45 zł
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Z „Archiwum Pawła Cierpioła  
»Makopola«” 1941–1948.  
Wybór źródeł 
wstęp Anna Badura, wybór i opracowanie 
Anna Badura, Marta Dendra, Rafał Mi-
chalski, Łukasz Wiecha, Elżbieta Zajchow-
ska, Warszawa–Katowice 2008, 208 s. 
 
Dokumenty zawarte w tomie po-
chodzą z zarekwirowanego przez 
UB w 1947 r. archiwum tzw. grupy 
Makopola – poakowskiej organiza-
cji działającej do 1947 r. a dowodzo-
nej przez Pawła Cierpioła „Makopo-
la”, byłego inspektora rybnickiej AK/
DSZ. Wybrane materiały podzielo-
no na dwa bloki tematyczne. Część 
pierwsza charakteryzuje aktywność 
podziemia niepodległościowego na 
Górnym Śląsku w okresie II wojny 

światowej i krótko po jej zakończe-
niu. W części drugiej zamieszczono 
materiały związane z problematyką 
narodowościową na terenach górno-
śląskich.  
 
ISBN: 978-83-7629-007-2, 30 zł
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Operacja „Sejm” 1944–1946
redakcja naukowa Wanda Chudzik,  
Zuzanna, Gajowniczek, Serhij Kokin,  
Petro Kułakowskij, Marcin Majewski,  
Jurij Szapował, Jędzrej Tucholski,  
Warszawa–Kijów 2007, 1424 s.  
(seria „Polska i Ukraina w latach  
trzydziestych – czterdziestych XX  
wieku”, t. 6)

W publikacji zaprezentowano nie-
znane do tej pory dokumenty, po-
chodzące z zasobu archiwum Służ-
by Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) 
i dotyczące likwidacji polskiego pod-
ziemia niepodległościowego na te-
renie południowo-wschodnich woje-
wództw przedwojennej Polski przez 
sowieckie służby bezpieczeństwa 
do 1946 r. Pozycja zawiera 123 do-
kumenty opracowane w języku pol-
skim, rosyjskim i ukraińskim. 

ISBN: 978-83-6046-441-0 
Nakład wyczerpany

Kryptonim „Orzeł”. Warszawski 
Okręg Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego w dokumentach  
1947–1954 
wybór i opracowanie Kazimierz  
Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Jacek 
Pawłowicz, Leszek Żebrowski,  
Warszawa 2004, 755 s.   
(seria „Dokumenty”, t. 9)

Tom zawiera 260 dokumentów 
wszystkich szczebli „XVI” Okręgu 
NZW (Warszawa) z lat 1947–1949 
oraz wywodzących się zeń struktur 
podziemia niepodległościowego z lat 
1950–1952. Pokazują one program 
ideowy oraz dorobek organizacyj-
ny i bojowy tej najdłużej działającej 
konspiracji na północnym Mazowszu 
NZW. Materiał dokumentacyjny do-
pełniają fotografie, w większości do-
tychczas niepublikowane.
ISBN: 83-89078-44-9, 83-7399-070-4 
Nakład wyczerpany

„Żeby Polska była polska!”  
Antologia publicystyki  
konspiracyjnej podziemia  
narodowego 1939–1950 
wstęp, wybór i opracowanie Marek Jan 
Chodakiewicz i Wojciech Jerzy Muszyń-
ski, Warszawa 2010, 1080 s. + wkł. zdj. 
 
Obszerny wybór dokumentów doty-
czących myśli politycznej ruchu na-
rodowego. Antologia obejmuje ma-
teriały programowe, prasę, broszury 
i ulotki propagandowe. W tomie li-
czącym ponad 1000 stron dominuje 
problematyka polityczna, społeczna, 
gospodarcza i historyczna Całości do-
pełniają reportaże z walk oraz infor-
macje o prześladowaniach ludności 
Polski przez okupantów. Antologia 
jest pierwszym wydawnictwem tego 
rodzaju.
 
ISBN: 978-83-7629-212-0 
Nakład wyczerpany



Rozpracowanie i likwidacja  
rzeszowskiego Wydziału WiN  
w dokumentach UB (1945–1949) 
opracowanie Tomasz Balbus, Zbigniew 
Nawrocki, Instytut Pamięci Narodowej 
– Volumen, Warszawa 2001, 596 s.  (se-
ria „Dokumenty”, t. 4) 
 
Tom zawiera 96 dokumentów z te-
czek obiektowych, raporty specjalne 
oraz sprawozdania z pracy operacyj-
nej UB. Ukazuje brutalne metody 
operacyjne oraz planowy proces roz-
pracowywania i rozbicia przez UB 
siatki konspiracyjnej jednej z najle-
piej zorganizowanych struktur pod-
ziemianiepodległościowego w Polsce.

ISBN: 83-7233-082-4 
Nakład wyczerpany

Zapowiedzi:

o. Władysław Gurgacz

Refleksje
opracowanie Maria Chodyko 

Tomasz Roguski

Podziemie niepodległościowe na  
terenie powiatu węgrowskiego 
w czasie II wojny światowej.  
Wybór źródeł
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Relacje 
i wspomnienia

Świadectwa dotyczące  
dziejów Polski. W indywi- 
dualnych, subiektywnych  
zapisach wspomnieniowych  
utrwalone zostały zjawiska  
i procesy historyczne, posta- 
wy obywateli polskich i codzien- 
na rzeczywistość widziana ocza-
mi jednostki.

Józef Bandzo 

Tak było. Wspomnienia partyzanta 
3. i 5. Wileńskiej Brygady AK 
wstęp Piotr Niwiński, Warszawa 2019, 
272 s.  
 
Autor wspomnień – Józef Bandzo  
ps. „Jastrząb” od 1943 r. był żołnierzem 
3. Wileńskiej Brygady AK. Areszto-
wany w 1944 r. przez NKWD uciekł 
i powrócił do podziemnych oddzia-
łów walki zbrojnej. W lutym 1947 r. 
na mocy amnestii się ujawnił. Przez 
wiele lat był inwigilowany i prześla-
dowany. W latach sześćdziesiątych 
został skazany na karę dożywocia. 
Lata 1960–1976 spędził w więzieniu. 
 
ISBN: 978-83-8098-553-7, 30 zł
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Dariusz Jarosiński 

Ta nasza wolność. Reportaże  
historyczne
Białystok–Olsztyn–Warszawa 2018, 
672 s.  
 
Ponad 60 reportaży i esejów o lo-
sach żołnierzy polskiego podziemia 
niepodległościowego oraz ich walce 
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. Część teks-
tów dotyczy także mało znanych lub 
zupełnie nieznanych młodzieżowych 
grup antykomunistycznych. 
 
ISBN: 978-83-8098-379-3, 50 zł



Wileńska łączniczka AK.  
Z Danutą Szyksznian-Ossowską 
„Sarenką” rozmawia Magdalena 
Semczyszyn 
wstęp i opracowanie Magdalena Sem-
czyszyn, Szczecin 2018, 264 s. 
 
Niniejsza publikacja jest zapisem 
rozmów z łączniczką Garnizonu 
„Dwór” Armii Krajowej w Wilnie, 
jedną z dziesięciu młodziutkich 
dziewcząt z grupy łączności „Kozy”, 
więźniarką łagru w Jełszance. Stałym 
punktem odniesienia w rozmowach 
jest wojna i działalność konspiracyj-
na, jednak Czytelnik znajdzie tu rów-
nież wspomnienia z dawnego Wilna 
oraz historię powojennych losów bo-
haterki.

ISBN: 978-83-8098-436-3 30 zł
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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,  
Lublin–Warszawa 2015, 383 s.  
(seria „Relacje i wspomnienia”, t. 8)

Jest to źródło unikatowe, gdyż po-
zwala poznać motywy, jakie skłoni-
ły żołnierzy wyklętych do pozostania 
w konspiracji. Ze wspomnień przebi-
ja zdumiewająca wyobraźnia społecz-
na i polityczna autora, który trafnie 
analizował zmieniającą się sytua-
cję międzynarodową i wewnętrzną 
w Polsce. Jest to drugie, rozszerzone 
wydanie Pamiętnika, w którym za-
mieszczono zapiski wcześniej nie-
znane.

ISBN: 83-89078-60-0 35 zł
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Mieczysław Marcinkowski 

Wbrew losowi. Z partyzantki  
i tułaczki 1939–1945 
opracowanie Grzegorz Ostasz i Marek 
Nalepa, Instytut Pamięci Narodowej – 
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego  
Łukasiewicza – Uniwersytet Rzeszowski,  
Rzeszów 2014, 376 s. 
 
Wspomnienia wojenne Mieczysła-
wa Marcinkowskiego – żołnierza Pla-
cówki ZWZ/AK Strzyżów-Niebylec 
(Obwód AK Rzeszów).
 
ISBN: 978-83-7629-757-6, 20 zł
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Przeżyliśmy łagry. Wspomnienia 
żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK 
(1945–1949) 
wstęp i opracowanie Dariusz Rogut, 
Warszawa 2011, 302 s. + 16 s. ilustr.  
(seria „Relacje i wspomnienia”, t. 17) 
 
Zbiór wspomnień i relacji wnoszą-
cych nową wiedzę o losach uwię-
zionych w sowieckich łagrach oraz 
opisujących indywidualne przeży-
cia i postrzeganie obozowej rzeczy-
wistości. Wspomnienia uczestników 
tych tragicznych wydarzeń są bardzo 
osobiste i emocjonalne, a główną ich 
zaletą jest autentyzm i brak konfa-
bulacji. Ujawniają one fakty, których 
nie zawierają archiwalne źródła so-
wieckie.

ISBN: 978-83-7629-293-9 
Nakład wyczerpany

Marek Lachowicz 

Wspomnienia cichociemnego 
wstęp i opracowanie naukowe Krzysztof 
A. Tochman, Rzeszów 2011, 207 s. + 24 s. 
wkł. zdj.

Wspomnienia por. cc Kazimierza 
Fuhrmanna – Marka Lachowicza 
„Bratka”, zasłużonego podoficera WP 
w wojnie 1939 r. Uwięzienie przez 
NKWD za udział w konspiracji, Ar-
mia Andersa, ćwiczenia na kursach 
dla cichociemnych w Wielkiej Bryta-
nii i Włoszech oraz skok bojowy do 
okupowanego kraju – to szczególne 
etapy w jego bogatym, wojennym ży-
ciorysie. 

ISBN: 978-83-7629-309-7 
Nakład wyczerpany
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„Nie było czasu na strach...” Z Janiną 
Wasiłojć-Smoleńską rozmawiają 
Marzena Kruk i Edyta Wnuk 
Szczecin 2009, 356 s. + 48 s. wkł. zdj.

Książka jest zapisem wielogodzin-
nych rozmów z Janiną Wasiłojć-
-Smoleńską, żołnierzem pierwszego 
oddziału partyzanckiego na Wileń-
szczyźnie, a potem 5. Brygady Wileń-
skiej AK. Bohaterka opowiada o swo-
im dzieciństwie, walce w partyzantce 
i w podziemiu niepodległościowym, 
za którą została skazana na podwój-
ną karę śmierci, zamienioną w wy-
niku amnestii na 15 lat więzienia. 
Książka zawiera też przedruk dzie-
więćdziesięciu listów, które napisa-
ła z więzień w Fordonie i Inowrocła-
wiu, liczne zdjęcia i dokumenty.  
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Publikacja dostępna w formie audiobooka. 
ISBN: 978-83-6133-664-8, 40 zł



Edmund Edward Taraszkiewicz „Żelazny” 

Trzy pamiętniki
wstęp, redakcja naukowa i opracowanie 
dokumentów Andrzej T. Filipek, Bożenna 
Janocińska, Warszawa – Lublin 2008, 
291 s. (seria „Relacje i wspomnienia”, 
t. 12) 
 
Edmund Edward Taraszkiewicz był 
ostatnim dowódcą oddziału zbroj-
nego w Obwodzie WiN Włodawa 
i równocześnie jednym z najdłużej 
walczących żołnierzy podziemia an-
tykomunistycznego w Polsce. Pozo-
stawił po sobie pamiętniki, zarekwi-
rowane później przez UB, w których 
opisał zbrojny opór antysowiecki od 
jesieni 1944 r. do października 1949 r.  
na terenie powiatu włodawskiego. 

ISBN: 978-83-7629-002-7, 35 zł
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Wojciech Szczepański 

„Wspomnienia.  
Lipiec 1944 – grudzień 1957” 
opracowanie i redakcja naukowa  
Tomasz Bereza, Małgorzata Gliwa,  
Rzeszów 2008, 236 s. 
 
Autor – komendant jarosławskiego 
Obwodu Armii Krajowej, a następ-
nie kierownik Krakowskiego Okrę-
gu Zrzeszenia WiN – z perspektywy 
czterdziestu lat przedstawia reali-
zację planu „Burza” w rejonie Jaro-
sławia, dramatyczną sytuację AK po 
wkroczeniu Armii Czerwonej, mo-
dyfikacje form oporu wobec nowego 
okupanta, początkowy okres sowiety-
zacji Polski oraz swój pobyt w więzie-
niach Polski Ludowej. 

ISBN: 978-83-60464-84-7 
Nakład wyczerpany

Jerzy Woźniak 

Droga do wolnej Polski 
Wrocław 2011, 145 s.  
 
Publikacja zawiera wspomnienia 
Jerzego Woźniaka „Jacka”, żołnie-
rza AK, uczestnika akcji „Burza”, 
emisariusza delegatury Zrzesze-
nia „Wolność i Niezawisłość”, leka-
rza, skazanego na śmierć więźnia 
politycznego. Jerzy Woźniak został 
odznaczony Krzyżem Walecznych, 
Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mie-
czami (1948), Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski 
(2003). 

ISBN: 978-83-61631-20-0 
Nakład wyczerpany
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Księga świadectw. Skazani na karę 
śmierci w czasach stalinowskich 
i ich losy 
redakcja naukowa Krzysztof Madej, Jan 
Żaryn, Jacek Żurek, Warszawa 2003, 455 s.  
(seria „Relacje i wspomnienia”, t. 5) 
 
Wybór relacji i wspomnień osób ska-
zanych na karę śmierci w okresie po-
wojennym – konspiratorów i żołnie-
rzy podziemia niepodległościowego. 
Na kartach tej książki bohaterowie 
dają wierne świadectwo prawdzie, 
w imię której gotowi byli oddać włas-
ne życie. Całość została opracowa-
na naukowo oraz poprzedzona ob-
szernym wstępem na temat represji 
w czasach stalinowskich.

ISBN: 83-89078-16-3 
Nakład wyczerpany

Jan Stanisław Smalewski

Wyrok Workuta 
Wrocław 2007, 455 s.  
 
Jest to opowieść szczególna, po-
nieważ zmysł obserwacji bohatera, 
wsparty jego doświadczonym pió-
rem, tworzy z opisu jednostkowego 
losu, panoramę losu zbiorowego.  
Autor nie tylko potrafił wiernie od-
tworzyć swe przeżycia, ale również 
zdobył się na refleksję poświadcza-
jącą moralną tężyznę zdecydowanej 
większości spośród tych, z którymi 
podczas „łagiernej” epopei się ze-
tknął.

ISBN: 978-83-926417-0-4 
Nakład wyczerpany



Ruta Czaplińska

Z archiwum pamięci.  
3653 więzienne dni
redakcja naukowa Krzysztof Szwagrzyk 
i Jacek Żygadło, Wrocław 2003, 417 s. 
(seria „Relacje i wspomnienia”, t. 4)

Prezentowana książka to wspomnie-
nia Ruty Czaplińskiej, więźniarki 
politycznej okresu stalinowskiego, 
działającej w podziemiu antykomu-
nistycznym w Polsce. W latach 1945–
1946 była żołnierzem Komendy 
Głównej Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego. Aresztowana 4 kwiet-
nia 1946 r., skazana została na karę 
10 lat więzienia. Odzyskała wolność  
5 kwietnia 1956 r., po 3653 dniach 
spędzonych za więziennym murem.

ISBN: 83-89078-33-3 
Nakład wyczerpany

Zapowiedzi:

Henryk Glass

Mein Kampf pana Stalina
opracowanie Karol Sacewicz 

Tadeusz Denkowski

Moje 1407 dni i nocy w więzieniu 
mokotowskim. Wspomnienia z lat 
1952–1956 
opracowanie Tomasz Gonet 
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Albumy

Historia w obiektywie. Albumy  
historyczne to połączenie  
bogactwa unikatowych fotografii 
archiwalnych opatrzonych  
tekstami źródłowymi. Prezentują 
one kluczowe wydarzenia i sylwetki 
wielkich bohaterów z dziejów  
Polski w XX wieku. 

Paweł Wąs 

Konspiracyjne Wojsko Polskie –  
album fotograficzny 
Łódź 2019, 464 s.  
 
W albumie przedstawiono dzieje nie-
podległościowej organizacji zbroj-
nej, zrzeszającej w głównej mierze 
byłych żołnierzy Armii Krajowej. 
Konspiracyjne Wojsko Polskie, dzia-
łające w pierwszych latach powojen-
nych, liczące w szczytowym okresie 
kilka tysięcy żołnierzy, przez długi 
czas stawiało skuteczny opór komu-
nistycznej władzy i masowym repre-
sjom ze strony Sowietów i ich pol-
skich kolaborantów. 
 
Publikacja w ramach centralnego projektu ba-
dawczego IPN „Podziemie niepodległościowe 
w Polsce 1944–1956”. 
 
ISBN: 978-83-8098-619-0, 59 zł



Anna Chmielewska, Jolanta Drozdowska, 
Justyna Gogolewska 

W godzinie próby. Żołnierze  
podziemia niepodległościowego 
w Białostockiem po 1944 roku  
i ich losy 
wydanie 2 poprawione,  
Białystok–Warszawa 2018, 304 s.  
 
Album ukazuje losy żołnierzy forma-
cji niepodległościowych działających 
po lipcu 1944 r. na Białostocczyźnie. 
Składa się z dwóch części. Pierwsza 
– „My jesteśmy z miast i wiosek pol-
skich…” – przedstawia podziemie 
niepodległościowe przez pryzmat or-
ganizacji i oddziałów. Druga – „Mię-
dzy bohaterstwem a zdradą” – po-
święcona jest losom poszczególnych 
żołnierzy. 

ISBN: 978-83-8098-568-1, 49 zł
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Kazimierz Krajewski 

Życie i śmierć dla Polski.  
Partyzancka epopeja Uderzeniowych 
Batalionów Kadrowych 
Warszawa 2018, 376 s. + CD 

Album przedstawia dzieje trwają-
cych kilka lat walk Uderzeniowych 
Batalionów Kadrowych, oddziałów 
partyzanckich sformowanych przez 
Konfederację Narodu, konspiracyjną 
organizację wywodzącą się z przed-
wojennego radykalnego ruchu naro-
dowego, scaloną w 1943 r. Dołączona 
do albumu płyta zawiera piosenki 
i utwory poetyckie twórców z kręgu 
konspiracyjnego pisma „Sztuka i Na-
ród” – w wykonaniu zespołu Contra 
Mundum.  
ISBN: 978-83-8098-384-7, 35 zł
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Łukasz Borkowski 

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

Ppor. Zdzisław Badocha „Żelazny” to 
jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
żołnierzy polskiego podziemia nie-
podległościowego po 1944 r. Książ-
ka jest próbą uporządkowania stanu 
wiedzy o nim. Korzystając z nauko-
wej dokumentacji, autor przedstawił 
szczegółowo cały życiorys  
ppor. Badochy. Atutem pracy jest  
bogata część albumowa, prezentu-
jąca wiele nieznanych zdjęć i doku-
mentów. 
 
ISBN: 978-83-8098-155-3, 30 zł
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Łukasz Borkowski

Zdzisław Badocha „Żelazny”  
1925–1946. Niezłomny z Zagłębia
Katowice 2020, 80 s. 

Postać pochodzącego z Dąbrowy 
Górniczej „Żelaznego” stanowi do-
skonały pomost łączący tradycje nie-
podległościowe mieszkańców Za-
głębia Dąbrowskiego oraz Śląska 
z innymi regionami Polski.  
 
Broszura edukacyjna nie przeznaczona do sprzedaży. 
ISBN: 978-83-8098-836-1



Krystian Pielacha, Jarosław Kuczyński 

Do ostatniej kropli krwi. Major  
Marian Bernaciak „Orlik” 1917–1946 
Warszawa 2016, 334 s. + płyta  
Kronika oddziału majora Mariana  
Bernaciaka „Orlika”  
 
Album jest pierwszą monograficz-
ną publikacją poświęconą mjr. Ma-
rianowi Bernaciakowi, w której 
znalazło się wiele nieznanych do-
tąd dokumentów i zdjęć, pochodzą-
cych z trudno dostępnych archiwów 
i zbiorów prywatnych lub niedawno 
przypadkowo odnalezionych. 
 

ISBN: 978-83-7629-970-9, 35 zł
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Paweł Rokicki 

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

Publikacja zdjęć jest okazją do odda-
nia czci oficerom i żołnierzom AK 
– obrońcom Ziemi Wileńskiej i No-
wogródzkiej. W pierwszej kolejno-
ści tym, którzy polegli w walce lub 
zostali zamordowani w więzieniach 
i obozach, zarówno okrytym sławą 
dowódcom polowym, jak i tysiącom 
szeregowych partyzantów, do dziś 
często bezimiennych. Sylwetki wie-
lu z nich uwiecznione zostały na za-
mieszczonych w albumie fotogra-
fiach.

ISBN: 978-83-8098-065-5 
Nakład wyczerpany
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Robert Chrzanowski, Daniel Czerwiński, 
Krzysztof Filip, Waldemar Kowalski,  
Marcin Węgliński 

Mapa terroru. Śladami zbrodni  
komunistycznych w województwie 
gdańskim (1945–1956) 
redakcja naukowa Karol Nawrocki, 
Gdańsk 2016, 270 s. (seria wydawnicza 
Oddziału IPN w Gdańsku, t. 57)  
 
Publikacja ukazuje miejsca powo-
jennej kaźni, a także „wymiar spra-
wiedliwości” w pierwszej powojen-
nej dekadzie na Pomorzu Gdańskim 
– w rzeczywistości wymiar niespra-
wiedliwości i zbrodni na najlepszych 
Polakach, a także inne urzędy, które 
nominalnie były polskie, ale w rze-
czywistości przygotowywały grunt 
pod zbrodnie sądowe, w których wy-
roki ferowało UB i Informacja Woj-
skowa. 
 
ISBN: 978-83-8098-048-8 
Nakład wyczerpany
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Marcin Zwolski 

Śladami zbrodni okresu  
stalinowskiego w województwie  
białostockim 
Białystok 2013, 456 s.

Wydawnictwo z pogranicza mo-
nografii i albumu. Używając boga-
tej ikonografii, przedstawia ogrom 
zbrodni komunistycznych pierw-
szych dwunastu powojennych lat 
w woj. białostockim. Najbardziej dra-
matycznymi fragmentami są relacje 
opisujące okrutne zbrodnie, a auto-
rami tych relacji są nie tylko ofiary, 
ich bliscy i świadkowie – opowiadają 
o nich też ci, którzy bili i mordowa-
li – opowiadają bez skruchy i zażeno-
wania, bez cienia szacunku dla swo-
ich ofiar. 
 
ISBN: 978-83-6235-725-3 40 zł

Nagroda II stopnia w IV edycji konkursu Fundacji 
im. Jadwigi Chylińskiej w kategorii albumy (2015)



Maria Fieldorf, Leszek Zachuta 

Generał August Emil Fieldorf 
1895–1953 
Warszawa 2013, 288 s. 
 
Książka, zawierająca wiele dotąd nie-
publikowanych fotografii gen. „Nila" 
i jego rodziny, pokazuje go nie tylko 
jako wzorowego żołnierza i niezłom-
nego bohatera, lecz także człowie-
ka z krwi i kości, kochającego męża 
i ojca, lojalnego kolegę, który potrafił 
cieszyć się życiem, a w razie potrzeby 
wesprzeć nie tylko dobrym słowem.  
 
ISBN: 978-83-7629-453-7, 35 zł
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Dawid Golik 

Z wiarą w zwycięstwo... Oddział 
partyzancki „Wiarusy” 1947–1949 
Kraków 2010, 120 s. 
 
Bogato ilustrowany album przedsta-
wia historię najsilniejszej i najbar-
dziej aktywnej grupy zbrojnego pod-
ziemia w ówczesnym województwie 
krakowskim. Pomimo zakrojonych 
na szeroką skalę obław i akcji pacy-
fikacyjnych oddział ten przetrwał aż 
do lipca 1949 r. W książce zaprezen-
towano w większości niepublikowa-
ne dotąd fotografie przedstawiające 
życie oddziału.
 
ISBN: 978-83-932380-1-9 
Nakład wyczerpany

Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, 
Piotr Niwiński 

Brygady „Łupaszki”. 5 i 6 Wileńska 
Brygada AK w fotografii 1943–1952 
Instytut Pamięci Narodowej – Oficyna 
Wydawnicza RYTM, Warszawa 2010, 
464 s. (seria „Dopalanie Kresów”) 
 
Album to prawdziwa epopeja dwóch 
najbardziej zasłużonych oddziałów 
polskiego powojennego podziemia 
niepodległościowego, które, wbrew 
przeciwnościom losu i kalkulacjom 
politycznym, przez wiele lat konse-
kwentnie prowadziły pod komen-
dą mjr. „Łupaszki” otwartą walkę 
z wrogami Państwa Polskiego, dając 
świadectwo głębokiego patriotyzmu 
i przywiązania do tradycji niepodle-
głościowej. 

ISBN: 978-83-7629-210-6, 978-83-7399-437-9 
Nakład wyczerpany 

Śladami zbrodni. Przewodnik po 
miejscach represji komunistycznych 
lat 1944–1956 
redakcja naukowa Tomasz Łabuszewski, 
Warszawa 2012, 632 s. 
 
Album stanowi pierwszą próbę ska-
talogowania miejsc zbrodni komuni-
stycznych z lat 1944–1956. Obejmuje 
on materiał fotograficzny (współczes-
ny oraz z lat wcześniejszych), doku-
mentacyjny oraz relacyjny dotyczący 
urzędów, więzień i obozów, a także 
tajnych miejsc pochówków. To ponad 
200 historii miejsc opowiedzianych 
przez pryzmat losów konkretnych lu-
dzi – ofiar zbrodni funkcjonariuszy 
polskiej i sowieckiej „bezpieki”.  
 
Nagroda I stopnia w IV edycji konkursu Fundacji 
im. Jadwigi Chylińskiej w kategorii. 
 
ISBN: 978-83-7629-380-6 
Nakład wyczerpany
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Krzysztof Kaczmarski, Paweł Tomasik

Adam Doboszyński 1904–1949
Rzeszów 2010, 248 s. 
 
Bogato  ilustrowany album dedy-
kowany działaczowi politycznemu 
i ideologowi ruchu narodowego Ada-
mowi  Doboszyńskiemu. Zawiera 
ponad 200 ilustracji przedstawiają-
cych główne wydarzenia z życia bo-
hatera. Część ilustracyjną poprzedza 
szkic biograficzny, gdzie znalazły się 
też informacje o atmosferze, jaka to-
warzyszyła tej postaci przez 40 lat po 
śmierci, oraz opis starań o sądową 
rehabilitację.

ISBN: 978-83-7629-230-4 
Nakład wyczerpany
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Janusz Kurtyka, Jacek Pawłowicz 

Generał Leopold Okulicki  
1898–1946
Warszawa 2010, 472 s. + DVD 
 
W albumie znajdują się wcześniej 
niepublikowane zdjęcia ostatniego 
komendanta AK z okresu szkolne-
go, walki w Legionach czy powstania 
warszawskiego. Na uwagę zasługują 
dokumenty Okulickiego pochodzące 
z okresu służby pułkownika w Pol-
skich Siłach Zbrojnych  Władysława 
Andersa, m.in. stenogram rozmowy 
ze Stalinem i Mołotowem.

Dołączona płyta zawiera filmy doku-
mentalne: Niedźwiadek i Szesnastu.

ISBN: 978-83-7629-216-8 
Nakład wyczerpany 

Dawid Golik, Filip Musiał 

Osądź mnie Boże... Ks. Władysław 
Gurgacz – Kapelan Polski Podziemnej 
Kraków 2009, 100 s. 
 
W albumie zaprezentowano ponad 
150 fotografii ilustrujących drogę ży-
ciową duchownego. Od dzieciństwa, 
przez posługę kapłańską w Towarzy-
stwie Jezusowym, objęcie opieki du-
chowej nad partyzantami PPAN, aż 
po dramatyczne losy więzienne. Al-
bum poprzedzono wstępem biogra-
ficznym prezentującym nieznane 
dotąd szczegóły dotyczące życia ka-
płana. 
 
ISBN: 978-83-929900-3-1 
Nakład wyczerpany 
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„Zaplute karły reakcji...”  
Polskie podziemie niepodległościowe 
1944–1956 
redakcja naukowa Agnieszka Jaczyńska, 
Magdalena Śladecka, Rafał Wnuk, Sła-
womir Poleszak, Lublin 2008, 247 s. 
 
Album ukazuje najważniejsze zja-
wiska związane z polską konspiracją 
niepodległościową. Jest efektem prac 
nad wystawą „Zaplute karły reakcji...” 
oraz Atlasem polskiego podziemia nie-
podległościowego 1944–1956. Ułożone 
w porządku chronologicznym foto-
grafie i zwięzłe komentarze dają wy-
obrażenie o postawie i dramatach lu-
dzi, pogardliwie nazywanych przez 
władze Polski Ludowej „zaplutymi 
karłami reakcji”. 
 
ISBN: 978-83-7629-011-9, 30 zł



Jacek Pawłowicz 

Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948 
Warszawa 2008, 288 s. 
 
W albumie znajdziemy fotogra-
fie ukazujące Pileckiego jako skau-
ta i uczestnika wojny polsko-bolsze-
wickiej 1919–1920, jako żołnierza 
Polskiego Państwa Podziemnego, 
ochotnika w obozie KL Auschwitz, 
powstańca, a po wojnie – konspirato-
ra budującego siatkę wywiadowczą. 
Ostatnia odsłona to aresztowanie, 
wyrok i męczeńska śmierć. 
 
ISBN: 978-83-60464-97-7 
Nakład wyczerpany 

Zapowiedzi:

Ewa Kowalska, Kamila Sachnowska

Śladami Zbrodni – Oblicza Pamięci.  
Katyń – Łączka – Ravensbruck

Prace Biura Poszukiwań  
i Identyfikacji w fotografii Marty 
Smolańskiej 2016–2019 
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Periodyki
popularnonaukowe

„Biuletyn IPN”

Czasopismo popularnonaukowe poświę-
cone dziejom Polski w latach 1917-1989 
adresowane do pasjonatów historii. Na 
łamach biuletynu publikowane są roz-
mowy z badaczami, świadkami historii, 
artykuły pracowników IPN, archiwalia, 
wspomnienia. Periodyk dostępny w pla-
cówkach Poczty Polskiej, w sieci EMPiK, 
w księgarniach IPN i w prenumeracie. 
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„Biuletyn IPN” nr 3/2020

Marcowy numer tradycyjnie już po-
święcamy tym, którzy pozostali wier-
ni złożonej przysiędze i widząc, 
jak Polska popada z jednej niewoli 
w drugą, nie pozostali bierni, walczy-
li do końca. Ukazujemy kontynuację 
pierwszej i drugiej konspiracji. 

Jeden z najwybitniejszych Niezłom-
nych – Franciszek Niepokólczycki 
– od września 1939 r., przez kon-
spirację okresu okupacji, powstanie 
warszawskie, aż po Zrzeszenie „Wol-
ność i Niezawisłość” (po powrocie 
z oflagu) – prowadził wciąż tę samą 
walkę o niepodległość Polski. Nie 
ugiął się w śledztwie ani w więzie-

niu. Do końca życia podążał – jak miał 
sam powiedzieć – drogą „honoru Po-
laka prawdziwego”.

Drugim tematem marcowego nume-
ru jest sytuacja Żydów pod okupacją 
niemiecką. Opisujemy zmiany nie-
mieckiego prawodawstwa dotyczące-
go Żydów w pierwszych latach wojny. 
Podajemy przykłady ratowania Żydów 
przez Polaków. Przypominamy też 
o tym, że Polskie Państwo Podziem-
ne działając w warunkach okupacji, 
z całą surowością karało przestępstwa 
szmalcowników.

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy pły-
tę DVD z filmem Mała Moskwa kon-

tra Mały Londyn (50 min.) w reży-
serii Sławomira Koehlera. Historia 
mało znanej komunistycznej zbrod-
ni dokonanej w kwietniu 1944 roku 
w wąwozie Puziowe Doły, powiat 
kraśnicki na Lubelszczyźnie. Komu-
nistyczne ugrupowania spod znaku 
AL i GL, głównie z tzw. Małej Mos-
kwy, brutalnie zamordowały 13 osób 
z NSZ, AK i innych antykomuni-
stycznych ugrupowań, zamieszka-
łych w kilku wioskach, zwanych Ma-
łym Londynem. Konsekwencje tej 
zbrodni i dawnych podziałów trwają 
do dziś. Film otrzymał Nagrodę  
im. Janusza Krupskiego na Festiwalu 
NNW 2019.



„Biuletyn IPN”, nr 3/2019

Tematem numeru była powojenna 
konspiracja młodzieżowa.

Cena: 8 zł

„Biuletyn IPN”, nr 3/2018

Tematem numeru były poszukiwa-
nia i identyfikacja ofiar komunistycz-
nego terroru.

Cena: 8 zł

„Biuletyn IPN”, nr 3/2017

Tematem numeru było podziemie 
niepodległościowe w Polsce po II 
wojnie światowej.

Cena: 8 zł

Tematyce zbrojnego podziemia nie-
podległościowego poświęcone były 
następujące numery „Biuletynu IPN” 
z  poprzednich lat:
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„Biuletyn IPN”, nr 8-9/2007

Tematem numeru byli Żołnierze Wy-
klęci, znalazły się też artykuły doty-
czące dziejów narodowej konspiracji 
powojennej.

Nakład wyczerpany.

„Biuletyn IPN”, nr 1-2/2008

Tematem numeru była historia Zrze-
szenia „Wolność i Niezawisłość”.

Nakład wyczerpany.

„Biuletyn IPN”, nr 11/2002

Tematem numeru były kary śmierci 
w Polsce Ludowej.

Nakład wyczerpany.
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Materiały 
edukacyjne i 
popularyzatorskie
Opracowania będące efektem 
realizacji różnorodnych pro-
jektów popularyzujących his-
torię, zarówno edukacyjnych, 
jak i związanych z archiwis-
tyką. W dużej mierze są one 
przekazywane bezpłatnie jako 
pomoce dydaktyczne, więk- 
szość jest dostępna na stronie 
internetowej IPN. 

Dawid Golik, Filip Musiał

Stefan Balicki „Bylina”,  
Stanisław Szajna „Orzeł”
Kraków 2020, 32 s. 
 
Stefan Balicki – uczestnik walk we 
wrześniu 1939 r., a w roku 1945 – 
bojów o Wał Pomorski i Kołobrzeg. 
W 1949 zszedł do konspiracji. Stani-
sław Szajna „Orzeł” – żołnierz AK, 
a potem partyzant Zrzeszenia „WiN” 
i Samodzielnego Batalionu Opera-
cyjnego NSZ „Zuch”. Latem 1949 r. 
Balicki i Szajna zostali ujęci po nie-
udanej akcji ekspropriacyjnej w Kra-
kowie i skazani na karę śmierci i za-
mordowani we wrześniu tr. 
 
Broszura w formacie PDF.

Michał Siwiec-Cielebon, Rafał Dyrcz

Mieczysław Kozłowski „Bunt”
Kraków 2020, 32 s. 
 
Mieczysław Kozłowski już w 1940 r. 
związał się z Tajną Organizacją Nie-
podległościową. Walczył w szeregach 
Oddziału Partyzanckiego „Orzeł Bia-
ły” NOW-AK. Po zajęciu Polski przez 
Armię Czerwoną utworzył oddział, 
którym dowodził do ujawnienia 
w październiku 1945 r. Nękany przez 
bezpiekę ponownie nawiązał kontakt 
z NOW-NZW i w lutym 1946 r. przy-
jął pseudonim „Bunt”, stając na cze-
le Oddziału Partyzanckiego „Błysk”. 
Ujęty przez bezpiekę latem 1946 zo-
stał skazany na karę śmierci i zamor-
dowany w styczniu 1947 r. 
 
Broszura w formacie PDF.
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Michał Wenklar 

Tadeusz Gajda „Tarzan”, Wiesław 
Budzik „Roland” 
Kraków 2019, 32 s.  
 
W marcu 1946 r. doszło do spotkania 
22-letniego Tadeusza Gajdy i 24-let-
niego Wiesława Budzika. Ten pierw-
szy, mimo młodego wieku, posiadał 
zdobyty w konspiracji stopień kapi-
tana, był dowódcą oddziału podzie-
mia i miał za sobą wiele walk party-
zanckich. Drugi mógł się pochwalić 
przedwojenną maturą, miał doświad-
czenia z krótkiej służby w ZWZ 
i z długich czterech lat w niemiec- 
kich obozach koncentracyjnych. 
 
Broszura w formacie PDF.  
ISBN: 978-83-954170-3-0

Dawid Golik 

Adam Domalik „Kowboj”,  
Antoni Wąsowicz „Roch” 
Kraków 2019, 32 s. 
 
Wychowywali się w odległych od sie-
bie zakątkach Polski, kształtowali 
w różnych środowiskach. Połączy-
ła ich służba w  „odradzającym się” 
wojsku, a później rozczarowanie ko-
munistyczną armią i dezercja. Spot-
kali się w partyzanckim oddziale na 
Sądecczyźnie. Później razem trafili 
pod rozkazy „Ognia”. Ich losy niero-
zerwalnie się splotły aż do 1948 r., 
gdy w odstępie kilku minut więzien-
ny kat pozbawił ich życia. 
 
Broszura w formacie PDF. 
ISBN: 978-83-954170-1-6 

Dawid Golik 

Stanisław Ludzia „Harnaś” 
Kraków 2019, 28 s.  
 
Stanisław Ludzia był jednym z naj-
bardziej znanych w Małopolsce par-
tyzantów powojennego podziemia.  
Zaczynał jako zwykły strzelec, z cza-
sem przydzielano mu coraz bardziej 
odpowiedzialne zadania, w końcu zo-
stał adiutantem Józefa Kurasia „Og-
nia”. W ostatnim okresie walki z ko-
munistami dowodził kilkuosobowym 
oddziałem. Pseudonim „Harnaś” stał 
się głośny, a kryjący się pod nim czło-
wiek długo pozostawał nieuchwytny.

Broszura w formacie PDF. 
ISBN: 978-83-949018-9-9
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W służbie Niepodległej.  
Henryk Glass (1896–1984) 
opracowanie: Karol Sacewicz, Olsztyn 
2019, 50 s. + CD 

„Chudy Wilk”, „Mieczysław Wolski”, 
„Martel”, „Stanisław Jankowski” – po-
wiedzieć o nim patriota, wychowaw-
ca, instruktor harcerski, żołnierz, 
antykomunista, konspirator, mistrz 
ucieczek, publicysta, doktor nauk po-
litycznych, mąż, ojciec to powiedzieć 
mało. Była to bowiem postać nietu-
zinkowa, która całym życiem pełni-
ła służbę Bogu i Ojczyźnie. O nim 
i o jego walce o Polskę wielką, czyli 
wolną i niepodległą, jest ta broszura.

Broszura w formacie PDF. 
ISBN: 978-83-8098-646-6

Dawid Golik 

„Wiarusy” 
Kraków 2019, 32 s.  
 
Oddział partyzancki „Wiarusy” stano-
wił po 1947 r. najsilniejszą i najbar-
dziej aktywną grupę zbrojnego pod-
ziemia w ówczesnym województwie 
krakowskim. Mimo zakrojonych na 
szeroką skalę obław i akcji pacyfika-
cyjnych oddział przetrwał aż do lip-
ca 1949 r. 
 
Broszura w formacie PDF. 
ISBN: 978-83-954170-5-4

Magdalena Semczyszyn 

Bunt młodych. Nielegalne  
organizacje młodzieżowe na  
Pomorzu Zachodnim 1945–1956 
Szczecin 2019, 92 s. 
 
Książka przybliża sylwetki młodych 
ludzi – ich pochodzenie, ideały, a tak-
że kontekst ich działalności. Wspól-
nym mianownikiem kilkudziesię-
ciu grup był sprzeciw wobec polityki 
prowadzonej przez władze komuni-
styczne. 
 
Broszura w formacie PDF.
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Patroni naszych ulic 
praca zbiorowa, Warszawa 2018, 376 s.  
 

Publikacja przedstawia biogramy  
12 bohaterów II wojny światowej: 
płk. Łukasza Cieplińskiego, rtm. Wi-
tolda Pileckiego, gen. Augusta Emila 
Fieldorfa, gen. Stefana Roweckiego, 
gen. Leopolda Okulickiego i Danuty 
Siedzikówny. 
 
ISBN: 978-83-8098-345-8, 35 zł

Jacek Wołoszyn

Zapomniane ogniwo. Konspiracja 
młodzieżowa na ziemiach polskich 
1944–56
Warszawa 2019, 72 s. 

Tajne organizacje młodzieżowe po-
wstawały niezależnie od formacji 
związanych z AK, DSZ, Zrzesze-
niem „WiN” i NSZ (podziemiem do-
rosłym) i stanowiły integralną część 
II konspiracji niepodległościowej 
(powojennej). Młodzi ludzie stwo-
rzyli bowiem wiele pojedynczych 
i niepowiązanych ze sobą grup. Jej 
uczestników łączyła mentalna więź 
i przyświecały im te same cele: prze-
konanie społeczeństwa do kontynuo-
wania oporu i obrony własnego syste-
mu wartości. 

ISBN: 978-83-8098-571-1, 5 zł 
Broszura dostępna w formacie PDF. 
ISBN: 978-83-8098-833-0 
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Dawid Golik, Roksana Szczypta-Szczęch 

Ks. Władysław Gurgacz SJ 
Kraków 2017, 24 s.  
 
Broszura edukacyjna poświęcona 
życiu i działalności ks. Władysła-
wa Gurgacza SJ, kapelana oddziału 
„Żandarmeria” Polskiej Podziemnej 
Armii Niepodległościowców.
 
Broszura w formacie PDF. 
ISBN: 978-83-949018-1-3

Dawid Golik, Maciej Korkuć 

Józef Kuraś „Ogień” i Zgrupowanie 
Partyzanckie „Błyskawica” 
Kraków 2017, 50 s. 

22 lutego 1947 r. zginął Józef Kuraś 
„Ogień”, jeden z najważniejszych do-
wódców podziemia niepodległościo-
wego. W broszurze, oprócz zarysu 
jego biografii, znajdują się odpowie-
dzi na najczęściej zadawane, często 
niełatwe pytania. 
 
Broszura w formacie PDF. 
ISBN: 978-83-943749-6-9

Filip Musiał 

Sprawa księdza Józefa Lelity.  
Proces kurii krakowskiej 
Kraków 2017, 24 s. 
 
W 1953 r. w Krakowie przeprowadzo-
no pokazową rozprawę nazywaną 
procesem kurii krakowskiej. Głów-
nym oskarżonym w procesie był  
ks. Józef Lelito. Broszura przybliża 
wielowymiarową historię, w której 
przenikały się wątki walki komuni-
stów z kościołem oraz współpra-
cy środowisk niepodległościowych 
z polskim uchodźstwem politycz-
nym. 
 
Broszura w formacie PDF.  
ISBN: 978-83-94018-3-7
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Wojciech Frazik, Filip Musiał,  
Michał Wenklar 

Pod czerwonym pręgierzem. Proces 
krakowski WiN i PSL w 1947 roku 
Kraków 2017, 40 s.  
 
10 września 1947 r. na ławie oskar-
żonych posadzono wspólnie działa-
czy II Zarządu Głównego Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość” oraz działa-
czy Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go. Ośmiu działaczy WiN skazano na 
karę śmierci, na trzech z nich wyrok 
wykonano. Pozostałych oskarżonych 
skazano na wieloletnie więzienie. 
 
ISBN: 978-83-949018-0-6 
Nakład wyczerpany

Żołnierze Wyklęci – sądeccy  
bohaterowie antykomunistycznego 
podziemia. Wybór prac laureatów 
z lat 2011–2015
opracowanie Anna Zechenter, współpraca 
Dawid Golik, Kraków 2016, 158 s.  
 
Najlepsze prace laureatów pięciu edy-
cji konkursu poświęconego żołnie-
rzom podziemia niepodległościowe-
go Sądecczyzny, opatrzone bogatym 
materiałem ikonograficznym. Czytel-
nicy znajdą tu odkrywane i opisywa-
ne na nowo przez młodych ludzi losy 
niezłomnych bohaterów związanych 
z organizacjami i grupami zbrojnymi 
ziemi sądeckiej.  
 
ISBN: 978-83-943749-4-5 
Nakład wyczerpany

Piosenki z Wilczych Tropów
wybór pieśni, zdjęć oraz komentarze  
historyczne Kazimierz Krajewski,  
Tomasz Łabuszewski, Grzegorz  
Wąsowski, Warszawa 2015, 64 s.  
 
Zbiór pieśni partyzanckich opatrzo-
nych komentarzem historycznym. 

Nakład wyczerpany
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Karolina Wichowska 

„Łączka”. Poszukiwania  
i identyfikacja ofiar terroru  
komunistycznego na warszawskich 
Powązkach
Warszawa 2015, 173 s. 
 
W tej opowieści mroczna historia 
lat stalinizmu przeplata się z wiedzą 
o najbardziej zaawansowanych tech-
nologiach identyfikacji genetycznej. 
Profesjonalizm naukowców zderza 
się z emocjami rodzin poszukiwa-
nych – nadzieją, napięciem, bolesny-
mi wspomnieniami. Podróżujemy 
między rozkopanym fragmentem 
warszawskiego cmentarza na Powąz-
kach a najnowocześniejszymi labora-
toriami genetycznymi.

ISBN: 978-83-7629-853-5 
Nakład wyczerpany

„Wolność i Niezawisłość” Do Rady 
Bezpieczeństwa Organizacji  
Narodów Zjednoczonych 
opracowanie tekstu Wojciech Frazik,  
Tomasz Łabuszewski, Warszawa 2015 
 
Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” 
to największa organizacja antykomu-
nistycznego podziemia utworzona 
na bazie struktur Armii Krajowej. Jej 
założyciele wprost odwoływali się do 
testamentu Polski Podziemnej, prag-
nąc walczyć o realizację jego ideałów. 
Najważniejszym świadectwem dzia-
łalności Zrzeszenia pozostaje „Me-
moriał Zrzeszenia WiN do Rady Bez-
pieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych”, który publikujemy 
w niniejszej broszurze. 

ISBN: 978-83-7629-851-1 
Nakład wyczerpany

Piotr Łapiński 

Tadeusz Westfal „Karaś” (1915–1944). 
Żołnierz podlaskiego Kedywu 
Białystok 2012, 90 s. 
 
Tadeusz Westfal był podoficerem WP 
służącym w 3 Pułku Lotniczym w Po-
znaniu. Działalność w szeregach 
konspiracji rozpoczął już w grudniu 
1939 r. Wiosną 1944 r. objął funkcje 
szefa Kedywu Okręgu AK Białystok 
oraz Inspektoratu AK Podlaskiego. 
Zginął 8 lipca 1944 r. Został odzna-
czony Orderem Virtuti Militari V kla-
sy, Krzyżem Walecznych oraz Brązo-
wym Krzyżem Zasługi z Mieczami.  
 
ISBN: 83-62-357-96-7, 978-83-62357-96-3 
Nakład wyczerpany



Potyczka pod Lipinkami  
3 czerwca 1946 r. 
opracowanie Marzena Kruk, Gdańsk 
2013, 48 s.

Publikacja przywraca pamięć o za-
pomnianych żołnierzach zbrojne-
go podziemia, którzy kontynuowali 
walkę o niepodległość po 1945 r. na 
Pomorzu. Opisano prawie niezna-
ne wydarzenie, jakie miało miejsce 
3 czerwca 1946 r. na skraju wsi Li-
pinki. Tego dnia oddział partyzantów 
Władysława Chelińskiego „Małego” 
zaatakował grupę funkcjonariuszy 
UB w celu odbicia aresztowanych 
mieszkańców. Całość uzupełnia 
aneks zdjęciowy.

ISBN: 978-83-7629-451-3 
Nakład wyczerpany
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Piotr Niwiński 

„Za świętą sprawę”.  
Szlakiem żołnierzy 5. Wileńskiej  
Brygady AK mjr. Zygmunta  
Szendzielarza „Łupaszki” 
współpraca Łukasz Borkowski, Piotr 
Malinowski, Gdańsk 2011, 64 s. 
 
Autor publikacji przedstawił łącznie 
20 wybranych sylwetek żołnierzy. 
Każdy z opisów zawiera podstawowe 
dane biograficzne, a również krót-
kie fragmenty wspomnień. Wydaw-
nictwo uzupełnia słownik formacji 
i instytucji oraz spis podstawowej li-
teratury. Niewielkie rozmiary i przej-
rzysty układ czynią z opisywanej 
pozycji doskonałe narzędzie eduka-
cyjne, skierowane przede wszystkim 
do młodzieży.

ISBN: 978-83-7629-315-8, 63 
Nakład wyczerpany

Izabela Rychert 

Jeden z „wyklętych”.  
Feliks Selmanowicz „Zagończyk” 
1904-1946 
Gdańsk 2011, 44 s. 
 
Publikacja przestawia Feliksa Selma-
nowicza „Zagończyka”, zasłużonego 
żołnierza czasu wojny i okresu po-
wojennego, dowódcę patrolu dywer-
syjnego 5. Wileńskiej Brygady Armii 
Krajowej. W broszurze opisano jego 
młodość, okres jego konspiracyjnej 
działalności w latach II wojny świato-
wej i po wojnie, wreszcie aresztowa-
nie, śledztwo i egzekucję.  

Broszura w formacie PDF. 
ISBN: 978-83-7629-296-0 
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Lepiej za Polskę dziś umierać
redakcja naukowa Filip Musiał, Jaro-
sław Szarek, Instytut Pamięci Narodo-
wej – Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 
2010, 185 s. (seria „Z archiwów bezpieki 
– nieznane karty PRL”, t. 15) 
 
Zbiór artykułów poświęconych za-
gadnieniom szczególnie bliskim 
zmarłemu tragicznie prezesowi IPN 
Januszowi Kurtyce: dziejom heroicz-
nej walki o wolność, niepodległość 
i suwerenność państwa polskiego 
oraz bohaterom tych zmagań, lu-
dziom wiernym i prawym, dla któ-
rych honor był wartością najwyższą.  
 
ISBN: 978-83-60125-88-5 
Nakład wyczerpany

A kto chce być sługą… 
redakcja naukowa Filip Musiał,  
Jarosław Szarek, Instytut Pamięci  
Narodowej – Ośrodek Myśli Politycznej, 
Kraków 2009, 182 s. (seria „Z archiwów 
bezpieki – nieznane karty PRL”, t. 12) 
 
Książka o ludziach, którzy tworzyli 
system komunistyczny i przyczyni-
li się do jego długiego trwania. Byli 
wśród nich nie tylko aparatczycy, 
agenci czy zwykli mordercy, ale tak-
że żyjący w wolnym świecie „poży-
teczni idioci” – lewicowi intelektuali-
ści i działacze – na których Związek 
Sowiecki zawsze mógł liczyć. Dzisiaj 
ich współcześni spadkobiercy próbu-
ją zakłamać prawdę o komunizmie. 
Nazwiska nazistowskich zbrodnia-
rzy wymienia się w podręcznikach 
historii. 

 
ISBN: 978-83-60125-71-7 
Nakład wyczerpany

Śladami podziemia. Działalność 
niepodległościowa w rejonie  
Tęgoborza w latach 1939–1953 
redakcja naukowa Dawid Golik,  
Instytut Pamięci Narodowej – Ośrodek 
Myśli Politycznej, Kraków 2013, 168 s. 
(seria „Z archiwów bezpieki – nieznane 
karty PRL”, t. 21) 
 
Położone na Sądecczyźnie Tęgobo-
rze nie jest szerzej znane poza Mało-
polską. Losy jego bohaterów były jed-
nak udziałem setek tysięcy Polaków, 
którzy stawili czoła totalitarnym re-
żimom, a zarazem musieli przysto-
sować się do realiów życia przez te 
reżimy narzuconych. Poznając owe 
doświadczenia, możemy lepiej zrozu-
mieć istotę działalności podziemnej. 
 
ISBN: 978-83-62628-54-4 
Nakład wyczerpany
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Na szlaku niepodległości 
redakcja naukowa Filip Musiał,  
Jarosław Szarek,  Instytut Pamięci  
Narodowej – Ośrodek Myśli Politycznej, 
Kraków 2009, 204 s. (seria „Z archiwów 
bezpieki – nieznane karty PRL”, t. 11) 
 
Autorzy przedstawiają grozę czerwo-
nego terroru, o którego skali rzad-
ko się teraz mówi. Losy tych ludzi 
wykazują dobitnie, że komunizm 
w polskim wykonaniu był syste-
mem zbrodniczym, wobec którego 
nie wolno stosować taryfy ulgowej 
tylko dlatego, że przez swą nieudol-
ność w wielu sferach łatwo stawał się 
przedmiotem żartów. Zbyt często był 
to bowiem śmiech przez łzy. 

ISBN: 978-83-60125-68-7 
Nakład wyczerpany

Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, Marcin 
Sołtysiak 

Rozbicie więzienia w Kielcach 
w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r. 
Kielce 2009, 24 s. 
 
Publikacja przybliża spektakular-
ną akcję rozbicia Wojewódzkiego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publiczne-
go w Kielcach przeprowadzoną przez 
zgrupowania poakowskich oddzia-
łów partyzanckich związane z Dele-
gaturą Sił Zbrojnych. Po opanowaniu 
kluczowych punktów w mieście i za-
blokowaniu ważniejszych siedzib sił 
represji, partyzanci przeprowadzili 
udany szturm na budynki więzienne 
i uwolnili 354 więźniów.  
 
ISBN: 978-83-929900-1-7 
Nakład wyczerpany

Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski

„XVI” Okręg Narodowego  
Zjednoczenia Wojskowego
Warszawa 2008, 64 s. 

Broszura zawierająca krótką historię 
Warszawskiego Okręgu Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego.    
 
Nakład wyczerpany



Elżbieta Jakimek-Zapart 

Nie mogłem inaczej żyć... Grypsy 
Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci
Kraków (wydanie 1 2007, wydanie 2 
2008), 94 s.

W publikacji omówiono sylwetkę 
Cieplińskiego oraz przedstawiono 
jego grypsy – świadectwo niepoko-
jów i nadziei przedstawiciela poko-
lenia mordowanego przez komuni-
stów – które Ciepliński pisał do żony 
i syna, oczekując na wyrok. Uzyska-
ły one już miano świadectwa i testa-
mentu Polski Walczącej, urastając do 
symbolu krzyku całego pokolenia. 
 
ISBN: 978-83-88385-97-1 
Nakład wyczerpany

Podporucznik Stanisław Marchewka 
ps. „Ryba” 16 XI 1908 – 4 III 1957 
redakcja naukowa Waldemar F. Wilczew-
ski, Białystok 2007, 40 s.  
 
Broszura poświęcona osobie zastrze-
lonego przez bezpiekę por. Stani-
sława Marchewki „Ryby” – dowódcy 
jednego z oddziałów niepodległoś-
ciowych działającego na ziemi łom-
żyńskiej.  
 
ISBN: 978-83-924938-1-5 
Nakład wyczerpany

Generał August Emil Fieldorf „Nil” 
wybór i opracowanie Wiesława  
Młynarczyk, Monika Koszyńska,  
Warszawa 2009, 71 s.  
(seria „Materiały edukacyjne”, t. 4) 
 
Publikacja zawiera scenariusze 
trzech lekcji interdyscyplinarnych 
(język polski, historia, wiedza o spo-
łeczeństwie), prezentujące gen. Fiel-
dorfa w kontekście paradoksów 
polskiej historii XX w. Zestaw ma-
teriałów uzupełniają zdjęcia z filmu 
Ryszarda Bugajskiego Nil oraz multi-
medialny pakiet edukacyjny. 
 
ISBN: 978-83-7629-034-8 
Nakład wyczerpany
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Piotr Szubarczyk,

Danuta Siedzikówna „Inka” 
Gdynia 2006, 40 s.  
 
Broszura poświęcona sanitariuszce  
V Wileńskiej Brygady AK Danuty 
Siedzikówny „Inki”, rozstrzelanej  
28 sierpnia 1946 roku, na 6 dni 
przed osiemnastymi urodzinami, 
w gdańskim więzieniu na podstawie 
wyroku WSR.   
 
ISBN: 978-83-7629-628-9 
Nakład wyczerpany

Wierni testamentowi Polski  
Niepodległej. Podziemie  
antykomunistyczne w latach  
1944–1956 
redakcja naukowa Jarosław Szarek,  
Instytut Pamięci Narodowej – Societas 
Vistulana, Kraków 2004, 78 s. 
 
Zeszyt edukacyjny zawiera teksty po-
święcone podziemiu antykomuni-
stycznemu i jego zmaganiom z Urzę-
dem Bezpieczeństwa.

ISBN: 83-88385-34-8 
Nakład wyczerpany
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- 

Podziemie niepodległościowe  
w województwie białostockim  
w latach 1944–1956 
redakcja naukowa Jerzy Kułak, Krzysztof 
Sychowicz, Białystok 2001 
 
Pierwszy pakiet edukacyjny IPN dla 
nauczycieli historii. Obejmuje dwie 
części. W pierwszej znajdują się: 
wprowadzenie historyczne, kalen-
darium, wybór źródeł, fragmenty 
opracowań, biogramy członków pod-
ziemia, bibliografia dla ucznia i na-
uczyciela, scenariusze lekcji i przy-
kładowe tematy esejów. Druga część 
to zbiór dokumentów, map i zdjęć na 
kartonowych kartach ułatwiających 
korzystanie z nich podczas lekcji.

ISBN: 83-915983-8-1

Teki edukacyjne

Pomoc dydaktyczna dla nauczy- 
cieli historii i innych przemiotów 
humanistycznych przekazywana 
bezpłatnie do szkół.



- 
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Polskie podziemie  
niepodległościowe 1944–1956 
Lublin 2015

Problematyka omówiona w tece to 
postawy społeczeństwa polskiego wo-
bec nowej rzeczywistości politycznej, 
która kształtowała się po zakończe-
niu II wojny światowej. Złożoność 
struktur i celów stawianych sobie 
przez formacje polskiego podziemia 
niepodległościowego i kontrowersje 
wokół losu Żołnierzy Niezłomnych. 
Do publikacji dołączona jest płyta 
z filmem Ostatni, Józefowi Francza-
kowi „Lalusiowi”. 
 
ISBN: 978-83-7629-775-0 



- 

Konspiracyjne Wojsko Polskie  
w latach 1945–1948 
Łódź 2008 
 
Pakiet zawiera materiały dla nauczy-
cieli i uczniów.

W zestawie znajdują się: tekst oma-
wiający historię Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego, biogramy najważ-
niejszych postaci, tablica synchroni-
styczna ukazującą najważniejsze wy-
darzenia w działalności KWP na tle 
wydarzeń w Polsce, wybór materia-
łów źródłowych, zestaw kart z faksy-
miliami dokumentów i fotografiami 
i inne materiały pomocnicze.  
 
ISBN: 83-89078-01-5
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- 

„Bohaterowie 
Niepodległej”

Krótkie opracowania w formie 
broszurowej przedstawiające 
bohaterów, którzy uczestniczyli  
w zmaganiach o niepodległość 
Rzeczypospolitej w różnych  
okresach jej najnowszej historii. 

Marek Gałęzowski 

Wacław Lipiński 
Warszawa 2019, 48 s.  
 
Broszura przedstawia życie i działal-
ność ppłk. Wacława Lipińskiego, żoł-
nierza Legionów Polskich i Polskiej 
Organizacji Wojskowej, który wal-
czył o granice Rzeczpospolitej.  Gdy 
w 1939 r. Warszawa stanęła do wal-
ki z Niemcami, trwał u boku prezy-
denta Starzyńskiego. Zamordowany 
przez komunistów w 1949 r. za bez-
kompromisową wierność niepodle-
głej Polsce. Został odznaczony Krzy-
żem Virtuti Militari i czterokrotnie 
Krzyżem Walecznych. 
 
Broszura w formacie PDF. 
ISBN: 978-83-8098-755-5
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Tomasz Sudoł, Maciej Żuczkowski 

Major Hieronim Dekutowski  
„Zapora” (1918–1949)
Warszawa 2016 
 
Żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie, oficer Armii Krajowej, 
członek Delegatury Sił Zbrojnych 
i Zrzeszenia „Wolność i Niezawi-
słość”, cichociemny, kawaler orderu 
Virtuti Militari. Jego szczątki odnale-
ziono w 2012 r. w kwaterze Ł Cmen-
tarza Wojskowego na Powązkach 
w Warszawie. 
 
Broszura w formacie PDF. 
ISBN: 978-83-7629-969-3

Tomasz Toborek

Stanisław Sojczyński „Warszyc” 
(1910–1947)
Warszawa 2016 
 
Uczestnik wojny obronnej Polski 
w 1939 r., zastępca komendanta Ob-
wodu Radomsko Armii Krajowej 
i szef tamtejszego Kedywu, twórca 
niepodległościowej organizacji Kon-
spiracyjne Wojsko Polskie, rozstrze-
lany wyrokiem Wojskowego Sądu Re-
jonowego w Łodzi 19 lutego 1947 r.  
Komunistyczna propaganda przed-
stawiała go jako „krwawego watażkę”. 
 
Broszura w formacie PDF. 
ISBN: 978-83-7629-971-6

„Patroni naszych 
ulic” 

Krótkie opracowania w formie 
broszurowej, przedstawiające 
bohaterów, którzy na trwałe  
zapisali się w dziejach Polski  
XX w., stając się patronami  
ulic i placów.
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Mirosław Surdej

Pułkownik Łukasz Ciepliński  
(1913–1951)
Warszawa 2016 
 
Należał do elity pokolenia wychowa-
nego w II Rzeczypospolitej. Walczył 
w wojnie obronnej 1939 r. od pierw-
szych dni walk do kapitulacji Warsza-
wy. Kierował strukturami AK w re-
jonie Rzeszowa. Przeszedł okrutne 
śledztwo, został zamordowany z wy-
roku sądu komunistycznego. Dziś 
dzień jego śmierci obchodzony jest 
jako Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. 

Broszura w formacie PDF. 
ISBN: 978-83-7629-585-5 

Artur Kubaj

Mecenas Władysław Siła-Nowicki  
(1913–1994)
Warszawa 2014 
 
Adwokat, działacz polityczny, uczest-
nik wojny obronnej Polski 1939, żoł-
nierz Armii Krajowej i Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość”, działacz 
opozycji antykomunistycznej w PRL, 
sędzia Trybunału Stanu, współtwórca 
i pierwszy prezes Chrześcijańsko-De-
mokratycznego Stronnictwa Pracy. 
  

Broszura w formacie PDF. 
ISBN: 978-83-7629-606-7



Ewa Celińska-Spodar

Jan Rodowicz „Anoda” (1923–1949)
Warszawa 2015  
 
Legenda Szarych Szeregów – nazy-
wano go ułanem batalionu „Zośka”. 
Był uczestnikiem słynnej akcji pod 
Arsenałem i wielu innych działań 
dywersyjnych. Należał do pierwsze-
go pokolenia, które przyszło na świat 
w wolnej II Rzeczypospolitej i które 
musiało stoczyć walkę z dwoma oku-
pantami. Był jednym z ludzi, o któ-
rych przez długie lata mówiło się tyl-
ko szeptem. 
 
Broszura w formacie PDF. 
ISBN: 978-83-7629-653-1

Przemysław Wywiał

Generał August Emil Fieldorf „Nil” 
(1895–1953)
Warszawa 2015 
 
Żołnierz Armii Krajowej, legendar-
ny dowódca Kedywu kierujący dzia-
łalnością dywersyjną przeciwko 
okupantowi. Organizator i dowód-
ca antykomunistycznej „NIE”. Ze-
słany w głąb Związku Sowieckiego, 
na „nieludzką ziemię”. Aresztowany 
przez UB, nie dał się złamać w wię-
zieniu. Oskarżony i skazany pod fał-
szywymi zarzutami. Ofiara mordu 
sądowego. 
 
Broszura w formacie PDF. 
ISBN: 978-83-7629-425-4

Marzena Kruk, Grzegorz Berendt

Danuta Siedzikówna „Inka”  
(1928–1946)
Warszawa 2014  
 
Sanitariuszka 5. Wileńskiej Bryga-
dy AK. W 1946 r. została skazana na 
śmierć przez komunistyczny apa-
rat bezpieczeństwa i rozstrzelana. 
Szczątki „Inki” odnaleziono w 2014 r.  
na Cmentarzu Garnizonowym 
w Gdańsku. 
 
Broszura w formacie PDF. 
ISBN: 978-83-7629-628-9
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Jacek Pawłowicz

Rotmistrz Witold Pilecki  
(1901–1948)
Warszawa 2013 
 
Żołnierz niezłomny, żołnierz wyklę-
ty, żołnierz „Rzeczypospolitej utra-
conej”, ostatni ułan Rzeczypospoli-
tej, „ochotnik do Auschwitz”, jeden 
z sześciu najodważniejszych ludzi 
europejskiego ruchu oporu w czasie 
II wojny światowej. Należał do po-
kolenia urodzonego pod zaborami, 
którego misją było odzyskanie przez 
Polskę niepodległości. 
 
Broszura w formacie PDF. 
ISBN: 978-83-7629-557-2

Jacek Pawłowicz

Generał Leopold Okulicki  
„Niedźwiadek” (1898–1946)
Warszawa 2013 
 
Generał brygady Wojska Polskiego, 
ostatni dowódca Armii Krajowej, ko-
mendant główny „NIE”, cichociem-
ny, jeden z szesnastu przywódców 
podziemia porwanych i więzionych 
przez Sowietów i postawiony przez 
radzieckim trybunałem. 
 
Broszura w formacie PDF. 
ISBN: 978-83-7629-556-5
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Komiksy

Historia w lekkiej formie, 
przygotowana z myślą  
o najmłodszych i młodzieży. 

Michał Konarski, Hubert Ronek 

Wojenna odyseja Antka Srebrnego 
1939–1946, z. 10: Przemarsz przez 
piekło 1944 r. 
Warszawa 2019, 48 s.  
 
Historia mamy i siostry Antka, które 
uciekły z transportu deportacyjnego. 
Po kilkunastu miesiącach znów  
musiały się jednak ukrywać, żeby 
uniknąć wywiezienia na roboty do  
III Rzeszy. Los zaprowadził je  
do Warszawy, gdzie obydwie włączy-
ły się do konspiracji niepodległościo-
wej i  wzięły udział w powstaniu war-
szawskim. 
 
ISBN: 978-83-8098-691-6, 15 zł

152 | Materiały edukacyjne i popularyzatorskie  •  Komiksy



Michał Konarski, Hubert Ronek 

Wojenna odyseja Antka Srebrnego 
1939–1946, z. 9: W matni 1946 r. 
Warszawa 2017, 44 s.  
 
Przygody głównego bohatera i jego 
przyjaciela Romana, którzy po wy-
rwaniu się z zasadzki NKWD 
w Gdańsku nawiązują kontakt 
z działaczami Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość”. Biorą udział w nie-
bezpiecznej misji ukrycia organi-
zacyjnego archiwum, a następnie 
w przerzucie do ONZ memoria-
łu opisującego zbrodnie sowieckie 
na terenie Polski. Wciąż ścigają się 
z czasem i tropiącym ich bez wy-
tchnienia Timurem.

ISBN: 978-83-8098-371-7, 15 zł

Michał Konarski, Hubert Ronek 

Wojenna odyseja Antka Srebrnego 
1939–1946, z. 8: Na  
partyzanckich ścieżkach 1946 r. 
Warszawa 2017, 44 s.  
 
Losy Antka Srebrnego i jego przy-
jaciela Romana w 1946 r., w trakcie 
niebezpiecznej misji do okupowa-
nej przez Sowietów Polski. Chłopcy 
otrzymują od gen. Stanisława Macz-
ka zadanie udania się do opanowanej 
przez Sowietów Polski, gdzie mają 
rozkaz nawiązać kontakt z ppłk. An-
tonim Olechnowiczem „Pohore-
ckim” – komendantem eksterytorial-
nego Okręgu Wileńskiego AK. 
 
ISBN: 978-83-8098-266-6, 15 zł
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„Wilcze Tropy”

Seria komiksowa  
poświęcona Żołnierzom Wyklętym.

scenariusz: Sławomir Zajączkowski,  
rysunki: Krzysztof Wyrzykowski,  
wkładka historyczna i konsultacja historyczna: 
Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski



„Zygmunt" – Zygmunt Błażejewicz 
Warszawa 2011, 28 s. 
 
Bohaterem pierwszego zeszytu jest 
Zygmunt Błażejewicz ps. „Zygmunt" 
– jeden z dowódców polowych 5. Wi-
leńskiej Brygady AK, podkomendny 
mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łu-
paszki”. Kwiecień 1945 r. – „Krysty-
na” wstępuje do oddziału Zygmunta 
Błażejewicza „Zygmunta”. 

 

ISBN: 978-83-7629-261-8 
Nakład wyczerpany

„Orlik" – Marian Bernaciak
Warszawa 2011, 40 s. 
 
Lipiec 1944 r. Oddział Armii Krajo-
wej ppor. Mariana Bernaciaka „Orli-
ka” bierze udział w akcji „Burza”. Po 
wielu udanych walkach z Niemcami 
żołnierze „Orlika” wchodzą do Ryk, 
entuzjastycznie witani przez miesz-
kańców. Tego samego dnia zjawia się 
tam znany z rozbojów dowódca lokal-
nego oddziału Armii Ludowej Julian 
Gransztof, a na przedmieścia mia-
steczka docierają pierwsze sowiec- 
kie czołgi. 
 
ISBN: 978-83-7629-318-9 
Nakład wyczerpany

„Młot” – Władysław Łukasiuk 
Warszawa 2013, 40 s. 
 
Wiosna 1944 r. Nad Bugiem, dowód-
ca Armii Krajowej Władysław Łu-
kasiuk „Młot” i jego żołnierze wyła-
wiają z rzeki prototyp niemieckiej 
rakiety V-2 – nowej broni mającej od-
wrócić losy przegranej przez Niem-
ców wojny. Wkrótce Niemcy zostają 
wyparci z Polski przez Armię Czer-
woną. Nie oznacza to jednak spokoju 
– ścigany przez NKWD Łukasiuk po-
dejmuje walkę w obronie swoich bli-
skich i podkomendnych.  
 
ISBN: 978-83-7629-559-6 
Nakład wyczerpany
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„Zapora” – Hieronim Dekutowski 
Warszawa 2017, 48 s. 
 
Zima 1945 r. Rozformowane kilka 
miesięcy wcześniej oddziały leśne lu-
belskiej AK zbierają się na nowo. To 
w nich ścigani przez komunistycz-
ny aparat bezpieczeństwa partyzan-
ci szukają ratunku przed bezwzględ-
nym terrorem i represjami. Jak nigdy 
nagląca staje się teraz potrzeba posia-
dania odpowiedzialnych dowódców – 
takich jak „Zapora”. 
 
ISBN: 978-83-8098-100-3, 15 zł

„Żelazny” – Zdzisław Badocha 
Warszawa 2016, 60 s.  
 
Wiosna 1946 r. Na obszarze Borów 
Tucholskich nieznany wcześniej od-
dział podziemia likwiduje kolejne 
posterunki MO i placówki UB. Wy-
syłane w teren grupy operacyjne bez 
powodzenia uganiają się za niewi-
dzialnym wrogiem lub są rozbijane 
przez zaledwie kilkunastoosobowy 
lotny oddział. Bardzo szybko pseu-
donim jego dowódcy – „Żelazny” 
– staje się postrachem dla komuni-
stycznej bezpieki od Koszalina po 
Malbork. 

ISBN: 978-83-8098-007-5, 15 zł
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Wyzwolenie? 1945
scenariusz Sławomir Zajączkowski,  
rysunki Krzysztof Wyrzykowski,  
wkładka historyczna i konsultacja  
historyczna Kazimierz Krajewski,  
Tomasz Łabuszewski, Warszawa 2010, 
82 s. 
 
Pokutuje przeświadczenie, że woj-
na i okupacja zakończyły się w Pol-
sce w maju 1945 r. wraz z „wyzwole-
niem” kraju przez Armię Czerwoną 
i upadkiem Berlina. Tymczasem 
nowa okupacja, tym razem sowiecka, 
trwała dalej.  
 
ISBN: 978-83-0762-917-9, 15 zł



Uwolnić więźniów. Akcja na areszt 
Urzędu Bezpieczeństwa  
w Brzozowie 13 XII 1944 r. 
scenariusz Wojciech Birek, rysunki 
Grzegorz Pudłowski, Rzeszów 2008 
 
Komiks przestawia brawurową ak-
cję odbicia przez oddział lwowski AK 
z aresztu PUBP w Brzozowie 11 żoł-
nierzy Obwodu AK Brzozów (w tym 
oficerów z komendy obwodu). Pasjo-
nujący obraz przygotowań do akcji, 
jej przebieg, uczestników oraz ich 
dalsze losy. 
 
ISBN: 978-81-60464-94-8 
Nakład wyczerpany

Wbrew nadziei. Opowieść  
o Łukaszu Cieplińskim ps. „Pług” 
scenariusz Wojciech Birek, rysunki 
Grzegorz Pudłowski, konsultacja  
historyczna Zbigniew K. Wójcik,  
Bogusław Kleszczyński, Mirosław  
Surdej, Rzeszów 2007 
 
Pierwszy komiks historyczny wyda-
ny przez Instytut Pamięci Narodo-
wej, przybliża sylwetkę płk. Łukasza 
Cieplińskiego - bohaterskiego uczest-
nika kampanii 1939 r., który stał się 
symbolem nieugiętej postawy wobec 
władzy komunistycznej. 
 
ISBN: 978-83-60464-59-5 
Nakład wyczerpany
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Kampinos '44 
scenariusz Sławomir Zajączkowski,  
rysunki Krzysztof Wyrzykowski,  
koncepcja serii, wkładka historyczna 
i konsultacja historyczna Kazimierz  
Krajewski, Tomasz Łabuszewski,  
Warszawa 2014, 60 s 
 
„Doliniacy” – jedno z największych 
zgrupowań Armii Krajowej walczące 
na krańcach północno-wschodnich  
II Rzeczypospolitej. Wieść o przyby-
ciu do Puszczy Kampinoskiej tych 
kresowych żołnierzy obudziła wśród 
przygotowujących się do powstania 
warszawiaków radość i niedowierza-
nie. W dowództwie AK zrodził się 
pomysł wykorzystania zgrupowania 
partyzanckiego do walk w mieście. 
 
ISBN: 978-83-7629-682-1 
Nakład wyczerpany



Zapowiedzi:

Michał  Konarski, Hubert Ronek, Tomasz 
Łabuszewski 

Wojenna odyseja Antka Srebrnego 
1939–1946, z. 11: Front bez okopów
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Audiobooki

Fascynujące wspomnienia,  
pamiętniki, dzienniki czytane  
przez najlepszych aktorów.

Wacław Lipiński

Dziennik. Wrześniowa obrona  
Warszawy 
w interpretacji Mariusza Bonaszewskiego, 
 Warszawa 2019 (cykl „Pamiętniki do 
słuchania”) 
 
Żołnierz Legionów Polskich, oficer 
Wojska Polskiego. Podczas obrony 
Warszawy we wrześniu 1939 r. pro-
wadził dziennik, w którym opisał 
szczegóły dotyczące życia codzien-
nego oblężonej stolicy, a także opisy 
przebiegu odpraw i narad dowódz-
twa i Komitetu Obywatelskiego. Do 
publikacji dołączona jest książeczka 
z opracowaniem historycznym  
i CD z archiwalnymi przemówienia-
mi radiowymi Lipińskiego.

ISBN: 978-83-8098-712-8,  
ISBN: książki 978-83-8098-711-1, 29 zł 
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Wileńska łączniczka AK.  
Z Danutą Szyksznian-Ossowską 
„Sarenką” rozmawia Magdalena 
Semczyszyn
audiobook w interpretacji Haliny  
Łabonarskiej i Małgorzaty Lewińskiej, 
Szczecin 2018 
 
Dźwiękowa wersja książki będącej 
zapisem rozmowy z łączniczką wi-
leńskiego okręgu Armii Krajowej. 
W role dziennikarki i głównej bo-
haterki wcielają się aktorki: Halina 
Łabonarska (Danuta Szyksznian-
-Ossowska) i Małgorzata Lewińska 
(Magdalena Semczyszyn). 

 „Nie było czasu na strach…”  
Z Janiną Wasiłojć-Smoleńską  
rozmawiają Marzena Kruk  
i Edyta Wnuk 
audiobook w interpretacji Anny Ma-
rii Buczek i Teresy Lipowskiej, Szczecin 
2017, 20 s., długość nagrania 8 h 47 min  
 
Zapis wielogodzinnych rozmów 
z żołnierką pierwszego oddziału 
partyzanckiego na Wileńszczyźnie, 
a potem 5. Brygady Wileńskiej AK. 
Bohaterka opowiada o swoim dzie-
ciństwie, walce w partyzantce, a tak-
że działalności w podziemiu, za któ-
rą została skazana na podwójną karę 
śmierci, zamienioną na 15 lat wię-
zienia.

W nagraniu w rolę „Jachny” wcieliła 
się Teresa Lipowska, z którą rozmo-
wy prowadzi Anna Maria Buczek.

ISBN: 978-83-65574-28-2, 15 zł
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38
O sprawiedliwy wymiar kary. Losy organizacji niepodległościowej Ludwika Machalskiego ps. „Mnich”  27
Oblicza zdrady  71
Obozowe Drużyny Bojowe w Sandomierzu (1944–1946). Działalność organizacji Bronisława Sokołowskiego „Franta” oraz represje  

komunistyczne wobec jej członków  15 
Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów  58
Obszar Centralny Zrzeszenia WiN 1945–1947  41
Obszar opanowany przez „leśnych”. Działania partyzanckie oraz represje aparatu bezpieczeństwa na terenie Ochotnicy w latach 1945–

1956  29
Obszar Zachodni Zrzeszenia WiN 1945  40
Obwód Łańcut SZP-ZWZ-AK w latach 1939–1945  6
Oddział partyzancki Wojciecha Lisa 1941–1948  31
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bezpieczeństwa w świetle dokumentów  99
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Zmagania ze społeczeństwem. Aparat bezpieczeństwa wobec Wielkopolan w latach 1945–1956  61
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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 
(sekretariat)
Artur.Kuprianis@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  
(sekretariat) 
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 znajdziecie Państwo szczegóły dotyczące pracy punktów sprzedaży.
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Księgarnia internetowa  
ipn.poczytaj.pl

Zamawianie książek:
Zamówienia przyjmowane są tylko za 
pośrednictwem 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 godzinach 8:00–15:30), 
e-mail: info@poczytaj.pl

Sprzedaż wysyłkowa

Zapraszamy na stronę internetową ipn.gov.pl, gdzie znajdziecie Państwo szczegóły dotyczące sprzedaży wysyłkowej.

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. Wybierając 
najkorzystniejszą dla siebie formę 
zamówienia, otrzymują Państwo 
interesujące publikacje do domu, 
oszczędzając czas i pieniądze. 
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