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Od Wydawnictwa
Wszyscy czytamy książki. Stykamy się z nimi od wczesnego dzieciństwa po sędziwą
starość. Wędrujemy po nie do bibliotek i księgarni. Układamy na półkach i w stosach.
A pośród powieści, podręczników czy tomów poezji jakże często natrafiamy na książ
kę historyczną…
Po historyczne dzieło sięgamy od czasów starożytnych, gdyż chęć poznania prze
szłości, a zwłaszcza zrozumienia mechanizmu dziejów towarzyszy człowiekowi od
wieków. Dzieła o profilu historycznym publikują zarówno wydawnictwa wyspecjali
zowane, jak i takie, w których są one jedynie fragmentem ich oferty. Istniejące od roku
2017 Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej to niekwestionowany lider na rynku
książek historycznych.
Działalność Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej wpisuje się w jego misję,
określoną w preambule ustawy powołującej w roku 1998 do życia te placówkę. Dba
zatem o:
• z achowanie pamięci o ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez Naród Polski
w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu,
• p rzybliża patriotyczne tradycje zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem
i komunizmem,
• o pisuje czyny obywateli dokonywane na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskie
go i w obronie wolności oraz godności ludzkiej,
• przypomina o obowiązku ścigania zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodni
wojennych, a także powinności
• z adośćuczynienia krzywd wszystkim pokrzywdzonym przez państwo łamiące pra
wa człowieka.
Publikacje wydawane przez Instytut obejmują przede wszystkim chronologicz
ny obszar wyznaczony datami 1917–1989/90. Instytut Pamięci Narodowej publikuje
efekty badań własnych, ale również pozycje, które powstały na uczelniach czy zostały
przygotowane przez historyków regionalistów. Dzięki temu w ręce Czytelników trafia
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niezwykle obszerny katalog publikacji, obejmujący zarówno prace naukowe, jak i popu
laryzatorskie, monografie i edycje źródeł, biografie i wspomnienia, albumy, ale również
komiksy, materiały edukacyjne i gry, a nawet puzzle. Część z nich udostępniana jest bez
płatnie, w formie drukowanej albo w plikach pdf/epub/mobi do darmowego pobrania.
Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej regularnie bierze udział we wszyst
kich największych imprezach książkowych w Polsce. Publikacje wydawane nakładem
IPN są doceniane nie tylko przez czytelników, ale i przez ekspertów, otrzymując pre
stiżowe nagrody.
Publikacje Instytutu są dostępne w księgarniach IPN i punktach sprzedaży w całej
Polsce. Można je także zakupić w sprzedaży wysyłkowej ipn.poczytaj.pl, nie wycho
dząc z domu.
Niniejszy katalog zawiera pełną ofertę wydawniczą obejmującą okres jesień–zima
2020/2021. Mamy nadzieję, że publikacje IPN, które przybliżają próby zniewolenia na
szej wspólnoty i nasze zmagania o wolność, opisują skomplikowane dzieje II Rzeczy
pospolitej, II wojny światowej oraz „ludowej” Polski, okażą się dla Państwa interesujące
i inspirujące. Wszak historia magistra vitae est. Zapraszamy do lektury!
Zespół Wydawnictwa IPN

6

|

Od Wydawnictwa

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

Piotr Abryszeński, Daniel Gucewicz

Grudniowa kolęda. Kościół katolicki
w Trójmieście wobec Grudnia ’70
Gdańsk–Warszawa 2020, 376 s.
(seria „Publikacje gdańskiego oddziału
IPN”, t. 78)

Książka stanowi pierwszą próbę kom
pleksowego przedstawienia reakcji
Kościoła katolickiego na rewoltę gru
dniową 1970 r. w Trójmieście. Opi
sano w niej również działania władz
komunistycznych, które w obliczu
kryzysu starały się wykorzystać au
torytet duchowieństwa do własnych
celów.
ISBN: 978-83-8229-010-3, 40 zł

Monografie
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Maximilian Becker

Marcin Dąbrowski

Sądownictwo niemieckie i jego rola
w polityce okupacyjnej na ziemiach
polskich wcielonych do Rzeszy
1939–1945

Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939.
Aspekty polityczne, t. 1
redakcja naukowa Marcin Kruszyński,

Wydarzenia 26 czerwca 1959 roku
w Kraśniku Fabrycznym. Przyczyny – przebieg – represje

Warszawa 2020, 384 s.

Robert Litwiński, Waldemar Kozyra,
Dariusz Magier, Tomasz Osiński,

Warszawa–Lublin 2020, 424 s.

Lublin–Warszawa 2020, 648 s.

Przedmiotem pracy jest organizacja
i działalność niemieckiego sądownic
twa na ziemiach polskich wcielo
nych do Rzeszy (Pomorze Gdańskie,
Wielkopolska, Kujawy, Ziemia Łódz
ka, Górny Śląsk i północne Mazow
sze). W monografii ukazane są rów
nież skomplikowane relacje między
sądownictwem a policją, zarówno
współpraca, jak i konflikty kompeten
cyjne i rywalizacja.

Pierwszy z dwóch tomów synte
zy Dzieje Lubelszczyzny 1918–1939.
Główna część syntezy poświęcona
jest krajobrazowi politycznemu uka
zanemu w oparciu o analizę ustrój
władz państwowych (administracja,
samorząd, policja, wojsko i obrona
cywilna, wymiar sprawiedliwości),
struktur partyjnych i szeroko rozu
mianego życia politycznego.

ISBN: 978-83-8098-199-7, 40 zł

ISBN: 978-83-8229-028-8, 60 zł
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Monografie

Monografia poświęcona konfliktowi,
do jakiego doszło 26 czerwca 1959 r.
w Kraśniku Fabrycznym na Lubel
szczyźnie między mieszkańcami
a władzą komunistyczną na tle starań
o budowę kościoła katolickiego w tym
przyfabrycznym mieście.
ISBN: 978-83-8229-029-5, 45 zł

Roman Gieroń

Półmrok. Procesy karne w sprawie
przestępstw okupacyjnych popełnionych przez chłopów wobec Żydów
w województwie krakowskim
Kraków 2020, 376 s.

Książka przybliża procesy karne
w sprawie przestępstw okupacyjnych
popełnionych przez chłopów wobec
Żydów w województwie krakowskim
w latach 1945–1950. Temat rozpra
wy sprowadza się do pytania: na ile
zachowane akta postępowań z dekre
tu „sierpniowego” są wiarygodnym
i wartościowym źródłem do badań
nad relacjami polsko-żydowskimi
na wsi. Ponadto analizie poddano
orzecznictwo sądów powszechnych
i wysokość zasądzonych kar, charak
teryzując przy tym podsądnych od
powiadających za przestępstwa oku
pacyjne.
ISBN: 978-83-8098-938-2, 40 zł

Monografie
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Dawid Golik

Tytus Jaskułowski

Marcin Kasprzycki

Wrzesień 1939 w dolinie Dunajca.
Bój graniczny i walki nad górnym
Dunajcem między 1 a 6 września
1939 roku

Szczecin. Miasto, którego nie było.
Dyplomacja RFN i polskie przełomy
1970–1989
Szczecin–Warszawa 2020, 200 s. (seria

Organ ładu i spokoju w rękach
demokracji. Aparat bezpieczeństwa
w powiecie nowosądeckim w latach
1945–1975

Kraków–Warszawa 2020, wydanie 2.

szczecińska „Świat wobec Szczecina”)

Kraków 2020, 1232 s.

Książka w istotny sposób wzbogaca
stan wiedzy o walkach w dolinie Du
najca w pierwszych dniach września
1939 r. Na szczególną uwagę zasługu
ją rozbudowane aneksy, które bardzo
ułatwiają zwiedzanie terenów walk
i cmentarzy wojennych, pozwalają
także na zapoznanie się z interesują
cym materiałem źródłowym.

Z okazji okrągłej rocznicy Grud
nia ’70 oddział IPN w Szczeci
nie zainicjował serię wydawniczą
poświęconą międzynarodowej re
cepcji tego i dwóch pozostałych
przełomów (1980 oraz 1989), ze
szczególnym uwzględnieniem roli,
którą odgrywało w nim wspomniane
miasto. Publikacja poświęcona jest
ocenom RFN.

ISBN: 978-83-8098-957-3 , 45 zł

ISBN: 978-83-8098-831-6, 20 zł

Książka jest pierwszą monografią uka
zującą historię powiatowych struktur
UB-SB. Dzięki szerokim ramom cza
sowym można przyjrzeć się ciągłości
i zmianom w bezpiece w latach stali
nowskich i po „odwilży“, poobserwować
bezpieczniackie kariery, a także zrozu
mieć istotę systemu totalitarnego przeja
wiającą się między innymi w nieustają
cym rozpracowywaniu i nadzorowaniu
niemal całości życia w powiecie.

poprawione i uzupełnione, 486 s.

ISBN: 978-83-8098-941-2, 60 zł
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Monografie

Joanna Karbarz-Wilińska

Jan Kęsik

Bartłomiej Noszczak

„Dęby i burzany”. Ukraińskie
organizacje i partie związane z biskupem stanisławowskim Grzegorzem
Chomyszynem (1925–1939)

Prześladowania komunistyczne
w Pieszycach 1945–1956. Studium
terroru i prowokacji

Międzynarodówka antykościelna.
Współpraca polskiego Urzędu do
spraw Wyznań z jego odpowiednikami w państwach komunistycznych
(1954–1989) – preliminaria badawcze

Wrocław–Warszawa 2020, 312 s.

Gdańsk–Warszawa 2020, 316 s. (seria „Publikacje gdańskiego oddziału IPN”, t. 79)

Książka uzupełnia obecną w nauce pol
skiej lukę w zakresie opracowań do
tyczących ukraińskiego nurtu chrześ
cijańskiego związanego z biskupem
stanisławowskim Grzegorzem Chomy
szynem. Ukazuje jego funkcjonowanie
oraz zasięg oddziaływania w życiu po
litycznym Ukraińców. Prezentuje rolę,
którą w nim odegrał duchowny, a także
działalność organizacji i partii chrześ
cijańskich, które wspierał.

Nie jest to całościowy wykład dziejów
Pieszyc w tym okresie. Autor koncen
truje się przede wszystkim na tych
działaniach lokalnej społeczności,
które były zorganizowanymi próba
mi obrony niepodległego bytu, oraz
na reakcjach na to ze strony komuni
stycznego aparatu władzy.
ISBN: 978-83-8229-012-7, 40 zł

Warszawa 2020, 224 s. (seria „Urząd
ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie”)

Publikacja ukazuje współpracę UdsW
z analogicznymi instytucjami z krajów
demokracji ludowej. Spotkania dwui wielostronne były dla zatrudnionych
w nich towarzyszy okazją do wymia
ny doświadczeń oraz projektowania
wspólnych działań antykościelnych.
ISBN: 978-83-8098-340-3, 35 zł

ISBN: 978-83-8229-025-7, 40 zł

Monografie
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Bartłomiej Noszczak

Za klasztorną furtą. Migawki
z życia i działalności jezuitów
w Warszawie (1945–1956)
Warszawa 2020, 512 s. + 40 s. ilustr.
(seria „Warszawa nie?pokonana”, t. XXIII)

Książka stwarza okazję do poznania
historii jezuitów w Warszawie
w pierwszej powojennej dekadzie.
Nie tylko zagląda za kulisy – m.in. do
„ukrytych dla świata” zakonnych
miejsc i instytucji, lecz także obrazu
je aspekty życia i działalności jezuitów.
Przybliżając ich „sekrety”, opowiada
również o stalinowskiej Polsce, w któ
rej członkowie Towarzystwa Jezuso
wego pełnili swoją misję, narażeni na
prześladowania ze strony komunistycz
nego państwa.
ISBN: 978-83-8098-977-1, 50 zł
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Monografie

Patryk Pleskot

Sądy bezprawia. Wokół pokazowych
procesów politycznych organizowanych w Warszawie (1944–1989)
Warszawa 2020, 720 s. (seria „Warszawa
Nie?pokonana”, t. XXIV)

Monografia analizuje zjawisko poka
zowych procesów politycznych w ca
łym okresie komunistycznej Polski.
Wybrano kilkanaście przykładów ta
kich rozpraw, by na ich podstawie
zrozumieć ewolucję zjawiska; do
strzec różnice i podobieństwa w stra
tegiach przyjmowanych przez wszyst
kie zainteresowane strony. Wartością
dodaną publikacji jest nie tyle dotar
cie do nieznanych faktów i dokonanie
przełomowych odkryć, ile zestawienie
tych różnych, z reguły osobno oma
wianych spraw, a dzięki temu obranie
szerszej, porównawczej perspektywy.
ISBN: 978-83-8098-318-2, 60 zł

Monografie
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Elżbieta Romanowska

Aleksander Smoliński

Robert Spałek

„Wkrótce już stanę przed innym
sądem”. Prawnicy II Rzeczypospolitej represjonowani w Polsce
w latach 1944–1956

Z kart wojskowych tradycji Pomorza
i Kujaw. Kawaleria oraz szkolnictwo
kawaleryjskie i artyleria konna na
terenie Dowództwa Okręgu Korpusu
Nr VIII „Toruń” na tle broni konnych
Wojska Polskiego oraz armii wybranych państw europejskich z lat
1918–1939

Na licencji Moskwy. Wokół Gomułki,
Bermana i innych 1943–1970

Warszawa 2020, 384 s. (seria „Mnografie”, t. 152)

Autorka pokazuje charakter i rodzaj
represji stosowanych latach 1944–
1956 wobec przedwojennych prawni
ków – niemających, zdaniem władz,
„należytego stosunku ideowego do
nowego ustroju Polski Ludowej” –
przez organy bezpieczeństwa publicz
nego, działające z inspiracji i według
instrukcji najwyższego kierownictwa
partii komunistycznej: PPR/PZPR.
ISBN: 978-83-8098-288-8, 40 zł
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Monografie

Gdańsk–Warszawa 2020, 496 s.

Publikacja dotyczy dziejów kawalerii
i artylerii konnej oraz szkolnictwa ka
waleryjskiego Wojska Polskiego, któ
re po 1921 r. stacjonowały na terenie
Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VIII
„Toruń”.
ISBN: 978-83-8098-956-6, 45 zł

Warszawa 2020, 592 s.

Monografia przybliża dzieje władzy
komunistycznej w Polsce w latach
1943–1970, ukazując działania, posta
wy i dążenia Władysława Gomułki, Ja
kuba Bermana oraz innych decyden
tów PPR i PZPR. Autor wskazuje na
uwikłania i uwarunkowania, którym
zostali poddani przez Kreml komuni
ści rządzący Polską Ludową, ale które
oni sami jednocześnie współtworzyli.
ISBN: 978-83-8098-976-4, 45 zł

Michał Sywula

Milicja Obywatelska w województwie gdańskim w latach 1945–1949
Gdańsk–Warszawa 2020, 384 s. (seria
„Publikacje gdańskiego oddziału IPN”,
t. 77)

Publikacja opisuje proces tworzenia
Milicji Obywatelskiej i jej działalność
w województwie gdańskim w latach
1945–1949. Autor stara się odpowie
dzieć na pytanie, czy gdańska milicja
służyła przede wszystkim utrzymaniu
władzy przez partię komunistyczną,
czy też zapewnieniu porządku pub
licznego i bezpieczeństwa miejsco
wemu społeczeństwu. Uzupełnienie
książki stanowi aneks zawierający
niepublikowany dotąd wykaz kadry
kierowniczej MO województwa gdań
skiego.
ISBN: 978-83-8098-222-2, 40 zł

Monografie
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Rafał Szczygieł

Łukasz Szkwarek

Witold Śmiśniewicz

Urząd Bezpieczeństwa w Dębicy
w latach 1944–1956

NSZZ „Solidarność” Podregion
Miastko w latach 1980–1981

Rzeszów–Warszawa 2020, 520 s.

Warszawa 2020, 224 s.

Na pierwszej linii. Kapitan inżynier
Tadeusz Śmiśniewicz (1893–1943).
Opowieść o jednym z pionierów
polskiego przemysłu zbrojeniowego

Pierwsza monografia prezentują
ca kompleksowo działalność Urzędu
Bezpieczeństwa w Dębicy w latach
1944–1956. Opisano w niej ludzi, któ
rzy go tworzyli, jego strukturę oraz
główne kierunki działalności. Ukaza
no również wpływ UB na sytuację po
lityczną, społęczną i gopospodarczą
w powiecie dębickim.

Publikacja – wyróżniona w 2017 r.
w Konkursie im. Władysława Pobóg
-Malinowskiego na Najlepszy De
biut Historyczny Roku w dziedzinie
historii najnowszej – jest syntetycz
nym, przekrojowym ujęciem dzie
jów NSZZ „Solidarność” Podregio
nu Miastko (Region Słupsk) w latach
1980–1981. Jest wynikiem szczegóło
wej kwerendy archiwalnej i wielu
wywiadów z żyjącymi świadkami
historii.

ISBN: 978-83-8098-953-5, 50 zł

ISBN: 978-83-8098-958-0, 35 zł
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Monografie

Lublin–Warszawa, 480 s.

Książka stanowi plon kilkudziesię
cioletnich prac badawczych Autora.
Wnosi nowe ustalenia do polskiej hi
storiografii na temat czynu zbrojne
go Polaków w latach 1905–1921 oraz
1939–1945, jak również odbudowy
niepodległego państwa polskiego
w II Rzeczypospolitej (1918–1939).
ISBN: 978-83-8098-212-3, 45 zł

Arkadiusz Tuliński

6 Armia Wojska Polskiego w wojnie
polsko-bolszewickiej w 1920 r., t. 1–2
Instytut Pamięci Narodowej – Wojskowe
Biuro Historyczne, Warszawa 2020,
768 s. (t. 1), 432 s. (t. 2)

6 Armia była jednym z wyższych
związków operacyjnych najdłużej dzia
łających w wojnie polsko-bolszewickiej
1920 r. W jej skład wchodziło w róż
nych okresach w sumie jedenaście
wielkich jednostek. Stoczyły one wie
le bitew, bojów i potyczek, które trwale
wpisały się w dzieje Wojska Polskiego.
ISBN: 978-83-8229-058-5, 99 zł (komplet)

Monografie
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Zofia Zakrzewska

Mateusz Zemla

Cukier krzepi. Propaganda
konsumpcji cukru w Polsce
w latach 1925–1932

Zbrodnia katyńska w świetle prac
Kongresu Stanów Zjednoczonych
Ameryki (1951–1952)

Warszawa 2020, 192 s.

Warszawa 2020, 456 s.

Publikacja analizuje kampanię pro
pagującą konsumpcję cukru w latach
1925–1932. Podejmuje wiele wątków
badawczych, m.in z dziedziny historii
mediów i reklamy, historii gospodar
czej, a także historii jedzenia. Głów
nym celem badań było odtworzenie
przebiegu kampanii propagandowej
cukrowników na tle społeczno-kul
turowej historii samego cukru – jego
znaczenia w kontekście społecznym,
gospodarczym, a także nauki o żywie
niu człowieka.

Książka nagrodzona w konkursie im. Władysława
Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku

W 1951 r. Kongres Stanów Zjednoczo
nych powołał oficjalny komitet do zba
dania największej zbrodni wojennej
z okresu II wojny światowej – zbrodni
katyńskiej. Prace Komitetu Katyńskie
go Kongresu USA przyniosły nieoce
nione rezultaty, gdyż przyczyniły się
do wyjaśnienia wielu wątków (ważnych
także ze współczesnej perspektywy),
związanych z dokonanym przez Sowie
tów mordem na polskich jeńcach wo
jennych.

ISBN: 978-83-8098-961-0, 25 zł

ISBN: 978-83-8098-951-1, 45 zł
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Zapowiedzi:

▪ Marcin Jurek

▪ Tomasz Sikorski

▪ Łukasz Dryblak

Komunistyczna Partia Polski
w województwie poznańskim

Węzeł gordyjski. Katolicy świeccy
w PRL (1956–1989)

▪ Marcin Krzek-Lubowiecki

▪ Krzysztof Sychowicz

Wydawnictwo „Myśli Nieinternowanej”. Dzieje niezależnej oficyny
w latach 1982–1989

NSZZ „Solidarność” w województwie łomżyńskim 1980–1981

Pozyskać przeciwnika. Stosunki
polityczne między państwem
polskim a mniejszością i emigracją
rosyjską w latach 1926–1935
▪ Filip Gańczak

▪ Paweł Szuszczyński

NRD wobec Szczecina

▪ Paweł Mazur

Przepraszam Czechów i Słowaków

▪ Piotr Gontarczyk

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Kombinacie Metalurgicznym
Huty im. Lenina (1956–1970)

▪ Anatol Wialiki

To już jest noc, czyli pomiędzy
nauką a naukową mistyfikacją

Dzierżyńszczyzna 1932–1937.
Rejon skazany na zagładę

▪ Maciej Mazurkiewicz
▪ Konrad Graczyk

Ludobójstwo

▪ Między śmiercią Stalina a powro-

tem Gomułki. Polska 1953–1956

Sondergericht Kattowitz – Sąd
specjalny w Katowicach 1939–1945

▪ Adam Nogaj

redakcja naukowa Sebastian Ligarski,
Mariusz Mazur

▪ Lech Gralak, Piotr Tylec

Oddział Wywiadowczy Sztabu
Głównego LWP 1944–1945

Kryptonim „Pątnicy”. Służba
Bezpieczeństwa wobec pieszych
pielgrzymek na Jasną Górę
w latach 1976–1988

▪ Natalia Micygała

Prasa brytyjska a Polska w przededniu i w trakcie kampanii wrześniowej 1939 r.

▪ Mateusz Huebner

„Pułkownicy” – rdzeń środowiska
piłsudczyków w systemie
polityczno-ustrojowym II Rzeczypospolitej

▪ Rafał Opulski

„Bestiariusz” komunistów.
Mitologizacja wroga w propagandzie stalinowskiej w Polsce w latach
1949–1954

▪ Krzysztof Skłodowski

Garnizon Suwałki w latach 1921–
1939

Monografie
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Studia
i materiały
Opracowania wieloautorskie
poświęcone najnowszej historii
Polski, często wzbogacone
edycjami źródeł. W tej kategorii
zawierają się także materiały
będące efektem spotkań naukowych organizowanych przez
Instytut Pamięci Narodowej.

Przemysław Bednarczyk

„Tak staliśmy się żołnierzami…”.
Opowieści o znanych i nieznanych,
radomskich bohaterach wojny
polsko-bolszewickiej 1920 roku
Lublin–Warszawa 2020, 160 s.

Spośród licznego grona radomskich
uczestników wojny polsko-bolszewic
kiej autor wybrał kilkanaście nieprzy
padkowych postaci. Pamięć o niektó
rych została niemal zupełnie zatarta
i dopiero od niedawna jest przywraca

na. Ich losy pozwalają czytelnikowi
uchwycić zarówno atmosferę tam
tych lat, charakterystyczną dla róż
nych środowisk z jakich pochodzili,
a jednocześnie poznać przebieg
i specyfikę tamtej wojny.
ISBN: 978-83-8098-341-0, 25 zł
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Aparat bezpieczeństwa w perspektywie antropologii organizacji i antropologii władzy

Historia kobiet czy historie
kobiet?

redakcja naukowa Jarosław Syrnyk,

i Agnieszka Klarman, Wrocław–

Robert Klementowski, Kamila Mikołajczyk,

Warszawa 2019, 256 s.

Wrocław–Warszawa 2020, 216 s.

(seria „Kobiet Historie Odzyskane”)

Obok pytań o to, co zrobiła bezpieka,
niezbędna jest refleksja dotycząca mo
tywacji aktywności jednostek oraz grup
lub środowisk współpracujących z po
licją polityczną. Istotne jest wskazywa
nie, jak na skuteczność funkcjonowania
oddziaływały takie kwestie jak struktura
organizacyjna, obieg dokumentów, hie
rarchia władzy, relacje interpersonalne,
zakres autonomii pojedynczych ludzi
czy jednostek organizacyjnych.

Drugi tom studiów jest ostatnim og
niwem zamykającym i zarazem pod
sumowującym działania wrocławskie
go IPN w ramach projektu „Kobiety
»na zakręcie« 1933/1939–1989”. Pra
ca skłania do zadania pytania, czy
dzięki „kategorii płci” lepiej rozumie
my historię społeczną, motywacje
ludzi, ich zachowania, mentalność.
Wydawca ma nadzieję, że książka po
głębi zainteresowanie świata nauki

redakcja naukowa Ewa Chabros

historią kobiet, zwracając uwagę rów
nież na pomijanie ich udziału w tych
dziedzinach życia polityczno-społecz
nego, które uważane były dotąd za ty
powo męskie.
ISBN: 978-83-8098-725-8, 35 zł

ISBN: 978-83-8098-304-5, 30 zł

Studia i materiały
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Kościół wobec niepodległości Polski
1918-–989. Ludzie – miejsca –
wydarzenia
redakcja naukowa Krzysztof Sychowicz
i Jarosław Wasilewski, Białystok–
Warszawa 2020, 424 s.

Nie można bez Chrystusa zrozumieć
dziejów Polski – powiedział Jan Pa
weł II w 1979 r. na placu Zwycięstwa
w Warszawie. Zwrócił w ten spo
sób uwagę na fenomen polskiej hi
storii – szczególną więź polskiego
ludu z Kościołem, która ujawniała się
zwłaszcza w czasach walki o wolność.
Celem zebranych w niniejszej pub
likacji artykułów jest przedstawienie
niektórych osób i wydarzeń związa
nych z tym zagadnieniem.
ISBN: 978-83-8098-194-2, 45 zł
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„Łódź czerwona”. Prawda czy mit?
Studia i szkice

Łódzkie drogi do niepodległości
1905–1918

Między PRL a III RP (1989–1990).
Legalizm czy kontynuacja?

redakcja naukowa Tomasz Toborek,

redakcja naukowa Joanna Żelazko, Łódź

redakcja naukowa Patryk Pleskot,

Łódź 2020, 172 s.

2020, 200 s. (seria „Biblioteka Oddziału

Warszawa 2020, 400 s.

Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi”)

Zbiór artykułów będących posze
rzoną wersję referatów wygłoszo
nych na konferencji „Łódź czerwo
na. Prawda czy mit?“, która odbyła się
w dniach 10–11 czerwca 2019 r. w Ło
dzi. W 9 esejach obejmujących lata
1905–1989 autorzy oceniają prawdzi
wość propagandowego hasła „czerwo
na Łódź”.
ISBN: 978-83-8098-295-6, 25 zł

Autorzy artykułów podjęli tematy
badawcze związane z wydarzenia
mi w Łodzi i regionie w latach 1905–
1918, m.in.: działaniom zbrojnym
i aspektom zmilitaryzowanego życia,
Operacji Łódzkiej, działalności ko
misariatów Polskiej Organizacji Na
rodowej i komend Wojsk Polskich
w regionie łódzkim w październiku
i listopadzie 1914 r.

W badaniach nad procesami przejścia
od PRL do III RP mało miejsca po
święca się legalistycznym aspektom
transformacji ustrojowej. W książce
postanowiono przyjrzeć się tej niejed
noznacznej perspektywie.
ISBN: 978-83-8098-336-6, 40 zł

ISBN: 978-83-8098-791-3, 35 zł

Studia i materiały
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Młodzieżowy opór antykomunistyczny w Polsce po II wojnie
światowej
redakcja naukowa Paweł Wąs, Łódź–
Warszawa 2020, 352 s.

Niniejszy tom pokonferencyjny po
święcony jest młodzieżowemu opo
rowi antykomunistycznemu w okre
sie Polski Ludowej. Wśród dwunastu
tekstów składających się na publikację
znajdują się szkice poświęcone zarów
no represjom, jakie groziły młodym
konspiratorom ze strony totalitarnego
państwa, jak i charakteryzujące system
więziennictwa w Polsce w omawia
nym okresie oraz funkcjonowanie spe
cjalnych zakładów karnych w Jaworz
nie i Bojanowie, utworzonych przez
komunistyczne władze na początku lat
pięćdziesiątych w celu reedukacji mło
dzieży nastawionej antysystemowo.
ISBN: 978-83-8229-016-5, 40 zł
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Na granicach Niepodległej.
Straż Graniczna (1928–1939)
w perspektywie 100-lecia odzyskania
niepodległości

Oficjalna prasa w PRL, t. 1
i Rafał Łatka, Warszawa 2020, 344 s.

Regionalne środowiska literackie
i oficyny wydawnicze w polityce władz
Polski Ludowej w latach 1956–1989

redakcja naukowa Artur Ochał i Michał

(seria „Dziennikarze, Twórcy,

redakcja naukowa Ewelina Kristanova,

Naukowcy”)

Warszawa 2020, 232 s. (seria „Dziennika-

redakcja naukowa Sebastian Ligarski

rze, Twórcy, Naukowcy”)

Ruczyński, Szczecin 2020, 472 s.

Straż Graniczna (1928–1939) jest naj
mniej poznaną formacją graniczną
II Rzeczypospolitej Polskiej. Zebrany
tom, to efekt pracy zespołu znawców
problematyki dotyczącej historii pol
skich formacji granicznych. Artykuły
tworzą publikację, która przyczyni się
do popularyzacji wiedzy o formacjach
granicznych i stanie się przyczynkiem
do dalszych badań w tym zakresie.
ISBN: 978-83-8098-229-1, 45 zł

Badania nad prasą oficjalnie wydawa
ną w PRL w ostatnich latach zamar
ły. Tymczasem w dobie radia i często
raczkującej telewizji to prasa stanowi
ła główne źródła kształtowania świa
domości społeczeństwa okresu PRL.
Była również orężem władz w walce
o rząd dusz Polaków, a skutki tamte
go okresu odczuwamy do dziś.
ISBN: 978-83-8229-011-0, 40 zł

Pomysł wydania tomu zrodził się z po
trzeby naukowej refleksji i dyskusji
nad polityką wydawniczą Polski Ludo
wej oraz rolą środowisk regionalnych
w kształtowaniu kultury książki i pra
sy. Stanowi próbę uzupełnienia dotych
czasowych badań regionalnych oraz
ma służyć przede wszystkim inspiracji
do prowadzenia dalszych dociekań na
ukowych.
ISBN: 978-83-8229-021-9, 30 zł

Studia i materiały
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Środowisko studenckie w krajach
bloku sowieckiego 1945–1990

Poland in 1944. The Perspective
of Allies and Enemies

redakcja naukowa Kamil Dworaczek

redakcja naukowa Martyna Grądzka-

i Krzysztof Łagojda, Wrocław–Warszawa

-Rejak i Dawid Golik, Kraków–Warszawa

2020, 664 s.

2020, 440 s.

Książka zawiera 32 teksty autorów
polskich i zagranicznych poruszają
cych różne aspekty funkcjonowania
środowiska studenckiego w krajach
bloku sowieckiego w latach 1945–
1990.

Angielskie wydanie książki Polska
1944. Perspektywa sojuszników i wrogów poświęconej międzynarodowym
relacjom politycznym w 1944 r. i zna
czeniu, jakie ówczesna Polska mia
ła dla państw względem niej sojusz
niczych, wrogich oraz neutralnych.

ISBN: 978-83-8098-991-7, 60 zł
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Czytelnicy z Europy czy Ameryki uzy
skają możliwość głębszego pozna
nia sytuacji międzynarodowej Polski
u schyłku II wojny światowej i lep
szego zrozumienia genezy jej losów
w drugiej połowie XX w.
ISBN: 978-83-8098-220-8, 45 zł

Po stronie dobra. Księga
dedykowana Zofii i Zbigniewowi
Romaszewskim
redakcja naukowa Cecylia Kuta
i Mariusz Krzysztofiński,
Warszawa 2020, 752 s.

Księga poświęcona Zofii i Zbigniewo
wi Romaszewskim, którzy mieli
odwagę upominania się o prawa
krzywdzonych przez reżim komuni
styczny. Zmieniały się nazwy struk
tur, na których czele prowadzili swoją
działalność, zwiększał się krąg osób
objętych pomocą. Istota pozostawała
bez zmian – prawda i godność osoby
ludzkiej.
ISBN: 978-83-8098-311-3, 60 zł

Studia i materiały
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„Po linii rewizjonizmu zachodnioniemieckiego”. Aparat bezpieczeństwa
i akcja antyrewizjonistyczna wobec
ludności niemieckiej i rodzimej w Polsce

Problemy wyszukiwania informacji
w polskich archiwach

Rok 1939 w Łodzi i województwie
łódzkim. Losy ludności cywilnej

redakcja naukowa Anna Żeglińska

redakcja naukowa Artur Kuprianis

i Mariusz Żuławnik, Warszawa 2020,

i Ewelina Ślązak, Łódź 2020, 216 s.

redakcja naukowa Sebastian Rosenbaum,

224 s. (seria „Symposia Archivistica”, t. 6)

Katowice–Warszawa 2020, 152 s.

Zbiór dziewięciu artykułów oraz zapisu
dyskusji między uczestnikami konferen
cji pod tym samym tytułem. W centrum
poruszanej problematyki znajdują się
działania aparatu bezpieczeństwa (UB/
SB) w ramach tzw. akcji antyrewizjo
nistycznej wobec ludności niemieckiej
i rodzimej w Polsce, głównie w latach
50.–70. XX w. na Ziemiach Zachodnich
i Północnych.
ISBN: 978-83-8098-193-5, 25 zł
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W tomie opublikowano materiały
sympozjum naukowego „Problemy
wyszukiwania informacji w polskich
archiwach” zorganizowanego w dniach
25–26 października 2018 r. w Warsza
wie przez Instytut Pamięci Narodowej,
Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwo
wych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu i Uniwersytet Warmińsko
-Mazurski w Olsztynie.
ISBN: 978-83-8098-202-4, 20 zł

Zbiór artykułów będących poszerzo
ną wersję referatów wygłoszonych na
konferencji „Wrzesień 1939 r. w Ło
dzi i regionie łódzkim – losy ludności
cywilnej”, która odbyła się 4 września
2019 r. w Łodzi. Praca prezentuje róż
ne oblicza pierwszych miesięcy nie
mieckiej okupacji w 1939 r.
ISBN: 978-83-8098-980-1, 35 zł

Sport w Polsce Ludowej. Studia
redakcja naukowa Grzegorz Majchrzak
i Paweł Sztama, Szczecin–Warszawa
2020, 200 s.

Tom dotyczy kulisów wydarzeń spor
towych, które miały miejsce w okre
sie istnienia Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej, zawiera również wybrane
sylwetki wybitnych polskich sportow
ców z lat 1945–1989. Niekiedy zresz
tą są to fakty zaskakujące, często zaś
po prostu nieznane. A niektóre z nich
jeszcze wiele lat po 1989 r. tajne.
ISBN: 978-83-8098-324-3, 30 zł

Studia i materiały
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Studia z historii najnowszej Polski,
t. 2

Warmińsko-Mazurskie Studia
z Historii Najnowszej, t. 3

redakcja naukowa Rafał Łatka i Michał

redakcja naukowa Krzysztof Andrzej

Przeperski, Warszawa 2020, 188 s,

Kierski, Olsztyn 2020, 320 s.

W stulecie powrotu odrodzonego
państwa polskiego na mapę Europy
i świata. Polska myśl geopolityczna
i sprawy międzynarodowe w XX wieku
redakcja naukowa Dariusz Iwaneczko

Publikacja składa się z 11 artykułów
bazujących na referatach, które wy
głosili uczestnicy 13. edycji Letniej
Szkoły Historii Najnowszej. Zosta
ły one ułożone w porządku chrono
logicznym i obejmują szerokie spek
trum zagadnień z historii najnowszej
Polski.
Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8098-995-5 [druk]
ISBN: 978-83-8098-996-2 [pdf]

Publikacja badań historycznych opar
tych na problematyce społeczno-politycznej Polski oraz Warmii
i Mazur w latach 1918–1989.
ISBN: 978-83-8098-969-6, 40 zł

i Bogusław Wójcik, Rzeszów–Warszawa
2020, 424 s.

W książce zamieszczono opracowa
nia, w których pojawiają się zarów
no refleksje odnoszące się do histo
rii geopolityki, jako rozwijającego się
oraz uzyskującego dojrzałość w dru
giej połowie XX w. dyskursu nauko
wego, jak i analizy szczegółowych za
gadnień geopolitycznych dotyczące
polskiej raison d’état.
ISBN: 978-83-8098-979-5, 45 zł
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Zapowiedzi:

▪ „O niepodległość i socjalizm”.

▪ Rok 1918 na Górnym Śląsku.

▪ Atlas polskiego podziemia

Studia i szkice z dziejów Polskiej
Partii Socjalistycznej

Przełom społeczno-polityczny
i jego konsekwencje

niepodległościowego 1944–1956

redakcja naukowa Kamil Piskała,

redakcja naukowa Sebastian Rosenbaum

redakcja naukowa Rafał Wnuk, Sławomir

Michał Żuczkowski
▪ Stan wojenny w województwie

Poleszak, Agnieszka Jaczyńska,
Magdalena Śladecka

▪ O wolną wieś i wolną Polskę.

legnickim 1981–1983

Ogólnopolski Komitet Oporu
Rolników 1982–1989

redakcja naukowa Łukasz Sołtysik

▪ Bez emocji. Polsko-litewski

dialog o Józefie Piłsudskim

redakcja naukowa Cecylia Kuta

▪ Stefan Artwiński (1863–1939)

[wersja litewska]

i Michał Wenklar

redakcja naukowa Marek Jedynak,
Paweł Wolańczyk

▪ Epistolografia w Polsce Ludowej
(1945–1989). List i jego pochodne
w systemie państwa komunistycznego
redakcja naukowa Anna Maria Adamus,
Bartłomiej Noszczak

▪ Po jednej i drugiej stronie linii

Ribbentrop-Mołotow. Okupacja
niemiecka i sowiecka ziem polskich
w latach 1939–1941 w porównaniu,
t. 1

▪ Kardynał Bolesław Kominek –

biskup, dyplomata, wizjoner
redakcja naukowa Wojciech Kucharski,
Rafał Łatka

redakcja naukowa Sławomir Kalbarczyk
▪ Górny Śląsk w Polsce Ludowej, t. 3:

i Marcin Przegiętka

▪ Księża dla władzy groźni.

redakcja naukowa Adam Dziurok

▪ Powstania śląskie i plebiscyt

Duchowni współpracujący z opozycją
(1976–1989), t. 2

i Bernard Linek

redakcja naukowa Rafał Łatka

▪ „Magna Res Libertas”.

górnośląski w przestrzeni publicznej. Kinematografia – muzyka –
literatura – publicystyka

Ku Niepodległej

redakcja naukowa Maciej Fic

redakcja naukowa Małgorzata Ptasińska

i Mirosław Węcki

Procesy o łamanie tzw. praworządności socjalistycznej 1956–1957

▪ Od nadziei do niepodległości.

▪ Relacje polsko-żydowskie

NSZZ „Solidarność” 1980–1989/90:
studia i szkice

w XX wieku. Badania, kontrowersje,
perspektywy

▪ W poszukiwaniu programu i innych

redakcja naukowa Łukasz Sołtysik, Grze-

redakcja naukowa Tomasz Domański,

redakcja naukowa Łukasz Sołtysik,

gorz Waligóra

Edyta Majcher-Ociesa

Grzegorz Waligóra

Wysiedlenia – emigracje – przyjazdy

▪ „W imię przyszłości Partii”.

redakcja naukowa Wojciech Muszyński

form działania. Studia i szkice

Studia i materiały
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Słowniki,
leksykony,
informatory
Opracowania o charakterze
encyklopedycznym i biograficznym poświęcone historii Polski
w XX w.
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Aleksander Kochański, współpraca
Elżbieta Ciborska, Aleksander Merker
i Grzegorz Sołtysiak

Polska 1944–1991. Informator historyczny. Struktury i ludzie, t. 1–2
Warszawa 2020, 888 s. (t. 1), 384 s.
(t. 2)

Publikacja zawiera informacje o oso
bach pełniących ważne funkcje w ży
ciu publicznym powojennej Pol
ski – przede wszystkim w szeroko
rozumianej polityce, w administra
cji centralnej i wojewódzkiej, w si
łach zbrojnych, w policji, w dyploma
cji, w partiach politycznych z Polską
Zjednoczoną Partią Robotniczą na
czele, w organizacjach społeczno-po
litycznych, w sądownictwie i proku
raturze, w związkach zawodowych,
organizacjach młodzieżowych, w sto
warzyszeniach społecznych, w nauce,
w prasie i wydawnictwach, w radiu
i telewizji, w bankach i spółdzielczo
ści, w kościołach i związkach wyzna
niowych.

Słowniki, leksykony, informatory
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Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa
1944–1956, t. 1
redakcja naukowa Witold Bagieński
i Magdalena Dźwigał, Warszawa 2020,
640 s.

Pierwszy tom leksykonu zawiera
pięćdziesiąt artykułów biograficz
nych dotyczących funkcjonariuszy
centrali RBP, MBP, KdsBP i MSW,
którzy w latach 1944–1956 pełnili
w nich funkcje kierownicze. Publi
kowane biogramy opracowane zosta
ły na podstawie szerokiej kwerendy
archiwalnej oraz dostępnej literatu
ry przedmiotu. Dzięki temu, oprócz
szczegółowych informacji na temat
przebiegu służby tych osób, czytel
nik ma możliwość prześledzenia ich
losów również poza aparatem bez
pieczeństwa. Stwarza to możliwość
poznania często zaskakujących życio
rysów, ale również szerszego spojrze
nia na nieznane dotąd kulisy działa
nia UB.
ISBN: 978-83-8229-054-7, 50 zł
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NSZZ „Solidarność”, powstały w kon
sekwencji fali strajków latem 1980 r.,
odegrał niezwykle istotną rolę nie tylko
w najnowszej historii Polski, ale i naszej
części Europy. To fenomen w historii nie
tylko Europy, ale także świata. Wydawnic
two ma na celu możliwie wszechstronne
przedstawienie ludzi, struktur organiza
cyjnych, wydawnictw oraz wydarzeń to
warzyszących genezie i działalności wiel
kiego ruchu społecznego aż do
chwili załamania się dyktatury komuni
stycznej w 1989 r. Publikacja wydawa
na jest w systemie holenderskim (każdy
tom zawiera biogramy i hasła od A do Ź).
Tom 4 wersji książkowej zawiera 881
biogramów i 326 haseł rzeczowych.
ISBN: 978-83-8098-964-1, 99 zł

Encyklopedia Solidarności.
Opozycja w PRL 1976–1989, t. 4
redakcja naukowa Jan Olaszek (redaktor
naczelny), Tomasz Kozłowski (zastępca redaktora naczelnego), Grzegorz Wołk
(sekretarz redakcji), Kamil Dworaczek,
Przemysław Zwiernik, Instytut Pamięci
Narodowej – Stowarzyszenie „Pokolenie”,
Warszawa 2020, 592 s.
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Zapowiedzi:
▪ Piotr Brzeziński, Rafał Drabik,
Michał Mroczek

Słownik I sekretarzy komitetów
wojewódzkich PZPR, t. 1
▪ Andrzej Jarosław Puliński

Uczestnicy konspiracji uczniowskiej w województwie białostockim
w latach 1947–1956. Informator
personalny
▪ Jan Sienkiewicz

Groby polskie na Litwie. Rejon
wileński, t. 1–2
bp. Mariusz Leszczyński

Michał Guć, Henryk Mruk

Księża diecezjalni ekspatrianci
Archidiecezji Lwowskiej obrządku
łacińskiego. Słownik biograficzny

Znaczki szczecińskiego podziemia
autorstwa Jana Tarnowskiego
1981–1989

Warszawa 2020, 1120 s.

Warszawa 2020, 256 s.

Słownik zawiera 636 biogramów księ
ży wyświęconych do 1945 r., którzy
z powodu II wojny światowej i z przy
czyn politycznych zaistniałych po
jej zakończeniu zostali zmuszeni do
opuszczenia terytorium archidiecezji
lwowskiej w latach 1939–1959. Autor
w swojej pracy oparł się głównie na
materiałach archiwalnych przecho
wywanych w archiwach diecezjalnych
i zakonnych, oraz na źródłach druko
wanych i opracowaniach.

Po raz pierwszy do rąk czytelników
trafia tak kompletne dzieło dotyczące
polskiej poczty podziemnej, opraco
wane w sposób naukowy. Wyznacza
ono zupełnie nowy kierunek i po
strzeganie tych dowodów oporu spo
łecznego w okresie lat 1981–1989
w PRL.

▪ Konspiracja i opór społeczny

ISBN: 978-83-8229-019-6, 35 zł

▪ Zostali na Wschodzie. Słow-

ISBN: 978-83-8098-328-1, 60 zł
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▪ Dariusz Węgrzyn

Księga aresztowanych, internowanych i deportowanych z Górnego
Śląska do ZSRR w 1945 roku

w Polsce 1944–1956, t. 6
redakcja naukowa Kazimierz Krajewski
▪ Leksykon bezpieki, t. 2
redakcja naukowa Witold Bagieński
i Magdalena Dźwigał

nik inteligencji polskiej w ZSRS
1945–1991, t. 1
redakcja Adam Hlebowicz

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.

Tomasz Balbus

„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
Warszawa 2020, 632 s.

Ciąg dalszy biografii Sergiusza Koś
ciałkowskiego. Tom obejmuje czasy
aktywności wywiadowczej AK i siatek
agenturalnych Abwehry, ich rozpraco
wywania przez kontrwywiad AK, od
bijania więźniów gestapo oraz dzia
łalności bojowej brygad „Łupaszki”
i „Juranda”.
ISBN: 978-83-8098-611-4, 60 zł

Biografie
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Tomasz Kurpierz
Henryk Sławik 1894–1944.
Biografia socjalisty
Katowice–Warszawa 2020, 836 s.

Książka przedstawia społeczną, zawo
dową i polityczną działalność Henry
ka Sławika, w okresie międzywojen
nym powstańca śląskiego, polityka
PPS, redaktora „Gazety Robotniczej”,
radnego Katowic i członka Śląskiej
Rady Wojewódzkiej, w czasie II woj
ny światowej prezesa Komitetu Oby
watelskiego dla Spraw Opieki nad
Polskimi Uchodźcami na Węgrzech
i Delegata Rządu RP ds. uchodźców
w tym kraju.
ISBN: 978-83-8098-306-9, 60 zł
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Katarzyna Rembacka

Komunista na peryferiach władzy.
Historia Leonarda Borkowicza
(1912–1989)
Szczecin–Warszawa 2020, 544 s.
(seria „Monografie” t.154)

Dla jednych „Żyd ateusz, komuni
sta”, dla innych „prawdziwy patriota”.
Dla przyjaciół „po inteligencku nie
zrównoważony Lusiek”, dla wrogów
„czerwony burżuj”. Członek KPP, be
reziak, czerwonoarmista, kościusz
kowiec, rządowy pełnomocnik, szef
milicji, ambasador, prezes kinemato
grafii i redaktor w „Książce i Wiedzy”.
Przede wszystkim – pierwszy szcze
ciński wojewoda. Leonard Borkowicz
to także człowiek, który najpierw par
tię przedłożył ponad szczęście osobi
ste, a później – samokrytycznie – roz
liczył się ze swojego ideologicznego
wyboru.
ISBN: 978-83-8098-325-0, 50 zł

Biografie
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Zapowiedzi:
▪ Tomasz Balbus

Ludwik Marszałek „Zbroja”
▪ Ryszard Gryz

Biografia bp. Czesława Kaczmarka
▪ Daniel Koreś

Żołnierz Niepodległej. Biografia
płk. dypl. Józefa Szostaka „Filipa”
(1897–1984)
▪ Robert Klementowski

Między historią a pamięcią. Jan
Bogdziewicz „Czarny Janek”
Witold Jarno

Mirosław Surdej

Łódzcy bohaterowie wojen o granice
odrodzonej Polski 1918–1920

Trzy konspiracje. Historia
Aleksandra Rusina ps. „Rusal”
(1914–2008)

Łódź–Warszawa 2020, 304 s.

▪ Michał Przeperski

Mieczysław F. Rakowski. Biografia
polityczna

Rzeszów–Warszawa 2020, 272 s.

W niniejszej książce, mającej sta
nowić swoisty zbiorowy konterfekt
łódzkich bohaterów, zawarto dzie
więtnaście artykułów biograficznych
dotyczących nietuzinkowych ofice
rów mających niezaprzeczalny wkład
w odzyskanie i utrwalenie niepod
ległości Polski. Wszyscy uczestniczyli
w latach 1918–1920 w wojnach o gra
nice II Rzeczpospolitej, walcząc na
różnych jej frontach.
ISBN: 978-83-8098-195-9, 40 zł
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▪ Maria Radożycka

Praca o charakterze biograficznym
przedstawia losy Aleksandra
Rusina (1914–2008), żołnierza
ZWZ–AK–WiN.

Wojennym szlakiem kapitana Władysława Drelicharza (1913–1944)

ISBN: 978-83-8229-021-9, 35 zł

Samozwańczy rotmistrz Zygmunt
Augustowski. Z dziejów „Wachlarza”, Okręgu Wileńskiego AK i komunistycznej bezpieki

▪ Krzysztof A. Tochman

Dokumenty
Krytyczne opracowania zbiorów
nieznanych dotychczas materiałów
archiwalnych dotyczących najnowszej historii Polski. Pokazują
one przede wszystkim różne formy
represji, których polscy obywatele
doświadczyli w latach dwóch totalitaryzmów, oraz zorganizowane
przejawy oporu społecznego.

Przemysław Benken, Robert Borucki

Wojewódzki Komitet Obywatelski
„Solidarność” w Koszalinie w 1989
roku. Edycja źródłowa
Koszalin–Szczecin 2020, 328 s. + 80 s. wkł.

Edycja źródłowa, poprzedzona wstę
pem merytorycznym, poświęcona
działalności Wojewódzkiego Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność” w Ko
szalinie w kampanii wyborczej do Sej
mu i Senatu w 1989 r.
ISBN: 978-83-61066-15-6, 45 zł

Dokumenty
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Henryk Glass
Mein Kampf Józefa Stalina. Rewolucyjna strategia i taktyka komunistycznego imperializmu

Władysław Gurgacz SJ

Tytus Jaskułowski, Filip Gańczak, Konrad

Refleksje

Knoch, Piotr Abryszeński, Ewa Pejaś

opracowanie Maria Chodyko, Instytut

opracowanie i redakcja Karol Sacewicz,

polsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezu-

Raporty polskie Stasi 1981–1989,
t. 1: W przededniu stanu wojennego:
czerwiec–grudzień 1981

Białystok–Warszawa 2020, 208 s.

sowego, Warszawa 2020, 336 s. + 32 s.

Szczecin–Warszawa 2020, 584 s.

wkł. ilustr.

(seria „Raporty Polskie Stasi”)

Unikalny pamiętnik duchowy pro
wadzony w latach 1931–1947, odnale
ziony po kilkudziesięciu latach. Są to
w znacznej mierze zapiski czynione
w trakcie rekolekcji ręką jednego z naj
bardziej znanych kapelanów polskie
go podziemia niepodległościowego.
To krytyczne wydanie zawiera także
bogaty materiał ilustracyjny, fotokopie
zdjęć, korespondencji i dokumentów.

Pierwszy tom nowej serii źródłoznawczej
dotyczącej postrzegania ostatniej dekady
PRL przez służby specjalne NRD. Celem
serii jest znalezienie odpowiedzi na py
tania: co służby NRD wiedziały o sytua
cji w Polsce i w jaki sposób przekazywały
informacje o niej swoim przełożonym.
W przygotowaniu tomy dotyczące okresu
obowiązywania stanu wojennego (1981–
1983), a także sześciu miesięcy po jego
zakończeniu (1983 r.).

Wydawnictwo źródłowe stanowiące
opracowanie przygotowanej w 1949 r.
przez Henryka Glassa książki
pt. Mein Kampf Józefa Stalina praca
zawiera artykuł wprowadzający, opra
cowany tekst rozprawy Glassa, wy
kazy skrótów, indeks osobowy oraz
wkładkę z ikonografiką
ISBN: 978-83-8098-310-6, 35 zł

Pamięci Narodowej – Prowincja Wielko-

ISBN: 978-83-8098-889-7, 45 zł

ISBN: 978-83-8098-922-1, 45 zł
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Małgorzata Świder

Stefan Wyszyński

Niemiecka Federacja Związków
Zawodowych wobec wydarzeń
w Polsce w latach 1980–1983

Pro memoria, t. 4: 1956–1957

Katowice–Warszawa 2020, 584 s.

Publikacja o charakterze źródłowym,
poprzedzona obszernym wstępem
dotycząca relacji między Niemiecką
Federacją Związków Zawodowych
(Deutscher Gewerkschaftsbund)
a NSZZ „Solidarność” w latach
1980–1983.
ISBN: 978-83-8098-221-5, 50 zł

opracowanie Michał Białkowski, Instytut

Listy z KL Dachau Wiktora Jacewicza
SDB

Pamięci Narodowej – Archidiecezja War-

redakcja naukowa Jarosław Wąsowicz,

szawska – Archidiecezja Gnieźnieńska –

Poznań 2020, 232 s. (seria „Studia

UKSW, Warszawa 2020, 584 s.

i Materiały Poznańskiego Oddziału IPN”,
t. XLVIII)

Zapiski kard. Stefana Wyszyńskie
go od października 1956 do koń
ca 1957 r. Obejmują m.in. Paździer
nik ’56 i wyjazd prymasa do Rzymu
po odbiór nominacji kardynalskiej.
ISBN: 978-83-8098-316-8, 50 zł

Książka składa się z wprowadzenia
omawiającego wojenne losy boha
tera – Witolda Jacewicza, noty edy
torskiej oraz 87 listów wysyłanych
z KL Dachau w latach 1941–1945,
ukazujących warunki i realia pobytu
w niemieckim obozie koncentracyjnym.
Książka opatrzona jest dodatkowo
aneksem fotograficznym, wykazem
skrótów, bibliografią i indeksem osób.
ISBN: 978-83-8098-948-1, 35 zł
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„Dialog należy kontynuować…”
Rozmowy operacyjne Służby Bezpieczeństwa z ks. Henrykiem Gulbinowiczem z lat 1969–1985. Studium
przypadku
wybór, wstęp i opracowanie Rafał Łatka
i Filip Musiał, Kraków–Warszawa 2020,
264 s. (seria „Biskupi w realiach komunistycznego państwa”)

Edycja źródeł dokumentujących trwa
jący 16 lat dialog operacyjny księdza,
później biskupa i kardynała Henry
ka Gulbinowicza ze Służbą Bezpie
czeństwa. Rozmowy rozpoczęły się
w 1969 r. i były prowadzone – z róż
ną częstotliwością – do 1985 r. Zebra
ne dokumenty uzupełniają wiedzę
o biografii duchownego wspierające
go „Solidarność” w latach 80.
ISBN: 978-83-8098-339-7, 35 zł
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Zapowiedzi:
▪ Stefan Wyszyński

Dzieła zebrane, t. XX
redakcja naukowa Iwona Czarcińska
i Beata Mackiewicz
▪ Stefan Wyszyński

Kazania świętokrzyskie 1974–1976
opracowanie Rafał Łatka,
Beata Mackiewicz, Dominik Zamiatała
▪ Stefan Wyszyński

Pro memoria, t. 9: 1962
opracowanie ks. Antoni Poniński

„Aby utrzymać porządek”.
Raporty wojsk francuskich z okresu
II powstania śląskiego
(lipiec–wrzesień 1920 roku)

Normatywy Departamentu III
oraz Departamentu Ochrony
Konstytucyjnego Porządku Państwa
MSW (1956–1990)

opracowanie Grzegorz Bębnik, Sebastian

redakcja naukowa Cyprian Wilanowski,

Rosenbaum, Katowice–Warszawa 2020,

Warszawa 2020, 704 s.

288 s.

(seria „Dokumenty”, t. 64)

▪ Departament Pierwszy. Instrukcje
i przepisy wywiadu cywilnego PRL
z lat 1953–1990
opracowanie Witold Bagieński

▪ Pontyfikat wielu zagrożeń.
Jan Paweł II w świetle dokumentów
sprawy „Kapella” 1979–1990
opracowanie Andrzej Grajewski

Publikacja zawiera 24 dokumenty,
wytworzone latem 1920 r. przez woj
ska francuskie i przedstawicielstwa
Komisji Międzysojuszniczej. Powsta
ły w okresie II powstania śląskie
go i dotyczą niemieckich zamieszek
z 17 sierpnia 1920 r. oraz późniejszych
działań powstańczych, jak również
okresu po wygaśnięciu powstania.

Tom zawiera dokumenty wytworzo
ne w centrali aparatu represji w latach
1956–1989, regulujące funkcjonowanie
jednego z głównych pionów Służby Bez
pieczeństwa – Departamentu III MSW.
Daje przegląd najważniejszych zmian
strukturalnych zachodzących w pio
nie III, a także ewolucji jego zaintereso
wań i kierunków działań operacyjnych.

i Irena Mikłaszewicz

ISBN: 978-83-8229-004-2, 35 zł

ISBN: 978-83-8098-305-2, 60 zł

J. Karbarz-Wilińska, M. Majewski

▪ Protokoły Komisji Głównej

Episkopatu Polski 1945–1956
opracowanie Rafał Łatka, Jan Żaryn
▪ Rozkaz nr 001353. Operacja

proskrypcyjna NKWD 1939–1941
opracowanie J. Bednarek, W. Chudzik,

Dokumenty
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Relacje
i wspomnienia
Świadectwa dotyczące dziejów
Polski. W indywidualnych, subiektywnych zapisach wspomnieniowych
utrwalone zostały zjawiska i procesy
historyczne, postawy obywateli
polskich i codzienna rzeczywistość
widziana oczami jednostki.

Krzysztof Brożek, Grzegorz Surdy

Solidarność Walcząca
Warszawa 2020, 296 s.

Biogramy i doświadczenia członków
Solidarności Walczącej wykraczają
poza historię samej SW. Opublikowa
ne wspomnienia mogą być pomoc
ne dla badaczy w ich pracy naukowej,
a dla pozostałych czytelników – po
prostu interesujące jako całkiem nie
odległe w czasie, a niezwykłe ludzkie
historie.
ISBN: 978-83-8098-944-3, 35 zł
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Tadeusz Denkowski

Wacław Jurgoński

Wanda Barbara Kociuba

Moje 1407 dni i nocy w więzieniu
mokotowskim. Wspomnienia
z lat 1952–1956

Od Szczeglina do KL Dachau. Kronika przeżyć (1940–1945)
wstęp i opracowanie Tomasz Ceran, In-

„Zamiast Twojego uśmiechu, Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli”.
Pamiętnik z Syberii, Iranu i Libanu

wstęp i opracowanie Tomasz Gonet,

stytut Pamięci Narodowej – Urząd Mar-

wstęp i opracowanie Wojciech Kuja-

Katowice–Warszawa 2020, 236 s.

szałkowski Województwa Kujawsko-Po-

wa, Warszawa 2020, 448 s.

morskiego w Toruniu, Toruń 2019, 78 s.

Publikacja o charakterze wspomnie
niowym autorstwa Tadeusza Den
kowskiego – harcerza, ostatniego
żyjącego członka zabrzańskiej gru
py dywersyjnej „Kalina” organizacji
Krajowy Ośrodek „Kraj” – która sta
nowi precyzyjny zapis 1407 dni spę
dzonych przez autora w więzieniu
mokotowskim.
ISBN: 978-83-8098-289-5, 35 zł

Życie Wacława Jurgońskiego pod
czas II wojny światowej związane
było z dwoma niemieckim obozami –
miejscami kaźni polskiej ludności cy
wilnej. O pierwszym z nich – obozie
przejściowym w Szczeglinie koło Mo
gilna – słyszało niewielu, o drugim –
obozie koncentracyjnym Dachau pod
Monachium – niemal wszyscy inte
resujący się historią III Rzeszy Nie
mieckiej.

Pamiętnik Wandy Kociuby jest źród
łem historycznym do odtwarzania lo
sów młodego pokolenia Polaków idą
cych tym samym co autorka szlakiem.
Są tu informacje o życiu codziennym,
pożywieniu, ubraniach, warunkach
mieszkaniowych, nauce, pracy har
cerskiej, o życiu religijnym i kultural
nym na tułaczych szlakach.
ISBN: 978-83-8098-909-2, 45 zł

Publikacja dostępna w formie PDF.
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Gergely Pongrátz

Zaułek Corvina 1956
Instytut Pamięci Narodowej – Węgierski
Instytut Kultury w Warszawie, Warszawa
2020, 256 s.

Zaułek Corvina 1956 Gergelya Pon
grátza – to osobiste wspomnienia jed
nego z dowódców bojowników o su
werenność narodową Węgier podczas
rewolucji w październiku 1956 r.
Książka jest wartościową lekturą dla
tych, którzy chcą zyskać wgląd w wal
ki na ulicach Budapesztu. Z zapisków
autora przebija podniosła i budująca
atmosfera tamtych dni, przepełnio
nych ofiarnością, odwagą i nadzieją.
ISBN: 978-83-8098-317-5, 35 zł
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Leon Babiński

Helena Popek

ks. Dominik Ściskała

Warszawa wieku mego

Błogosławiona wieś

wstęp i redakcja naukowa Janusz Faryś

opracowanie i redakcja naukowa Leon

Pamiętnik kapelana wojskowego
i inne zapiski z lat 1914–1945

i Henryk Walczak, Szczecin 2020, 280 s.

Popek, Instytut Pamięci Narodowej –

wstęp i opracowanie ks. Szczepan Ko-

Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia,

walik, Warszawa–Lublin 2020, 474 s. +

Lublin 2020, 360 s.

128 s. wkł. zdj.

Helena Popek w książce ukazuje ży
cie mieszkańców wołyńskiej wsi
Wola Ostrowiecka w okresie między
wojennym, pod okupacją sowiecką
i niemiecką. 30 sierpnia 1943 r. Wola
Ostrowiecka razem z Ostrówkami zo
stały zniszczone przez UPA, zamor
dowano ponad 1050 Polaków. Aneks
zawiera wykaz zamordowanych
30 sierpnia 1943 r. Całość uzupełnia
imponujący zbiór fotografii.

Zapis wspomnień ks. Dominika Ści
skały. Okres ten to czas niezwykle
ważny i trudny dla Polski. Obserwa
torem i uczestnikiem tych wydarzeń
jest polski duchowny. Dzięki ks. Ści
skale, możemy spojrzeć na dzieje
z perspektywy wiernego Polsce i Koś
ciołowi katolickiego księdza – jedne
go z wielu.

Wspomnienia Leona Babińskiego,
uczonego, dyplomaty, varsaviani
sty, który pozostawił trzy tomy wspo
mnień. W tomie I w pełni poświę
conym Warszawie, z pietyzmem,
podbudowanym fenomenalną pamię
cią, odtworzył centrum miasta z po
czątków XX w., z pewnymi odniesie
niami do czasów międzywojennych.
ISBN: 978-83-8229-019-6, 30 zł

ISBN: 978-83-8098-973-3, 45 zł

ISBN: 978-83-8098-952-8, 40 zł

Relacje i wspomnienia
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Relacje o pomocy udzielanej Żydom
przez Polaków w latach 1939–1945,
t. 3: Dystrykt lubelski Generalnego
Gubernatorstwa
wybór i opracowanie Sebastian Piątkowski,
Lublin–Warszawa 2020, 460 s.

W tomie zamieszczono dokumenty doty
czące pomocy udzielanej przez Polaków
Żydom na terenie dystryktu lubelskiego
Generalnego Gubernatorstwa. Począw
szy od wsparcia żywnościowego, poprzez
pomoc w zdobyciu fałszywych tożsamo
ści, czy też okresowe ukrywanie, a skoń
czywszy na ukrywaniu długotrwałym
(wielomiesięcznym, wieloletnim). Część
dokumentów porusza problem represji do
konanych przez Niemców na Polakach za
wspieranie ludności żydowskiej.
ISBN: 978-83-8098-934-4, 45 zł

Relacje o pomocy udzielanej Żydom
przez Polaków w latach 1939–1945,
t. 4: Dystrykt radomski Generalnego
Gubernatorstwa
wybór i opracowanie Sebastian Piątkowski,
Lublin–Warszawa 2020, 336 s.

Książka zawiera edycję 104 dokumentów
z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej,
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Lubli
nie oraz Archiwum Państwowego w Ra
domiu, dotyczących pomocy udzielanej
Żydom przez Polaków.
ISBN: 978-83-8098-308-3, 40 zł
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Zapowiedzi:
▪ Ludwik Cyran

Dziesięć lat ze stu. Wspomnienia
▪ „Poznałem piękne życie”.

Pamiętniki Antoniego Machety
wstęp i opracowanie Rafał Dyrcz
▪ Marian Karczewski

Czy można zapomnieć? Wspomnienia z lat wojny 1939–1945
▪ Piotr Niwiński

Wspomnienia Stanisława
Salmonowicza z Wilna
▪ Jan Rulewski

Wysoka temperatura
opracowanie Jan Olaszek
▪ „ Jak ci się uda uratować,

pamiętaj”. Relacje „Sprawiedliwych”
opracowanie Paweł Knapp

Relacje i wspomnienia
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Albumy
Historia w obiektywie. Albumy
historyczne to połączenie bogactwa unikatowych fotografii
archiwalnych, opatrzonych
tekstami źródłowymi; prezentują kluczowe wydarzenia
i sylwetki wielkich bohaterów
z dziejów Polski w XX w.

Tomasz Balbus

Szczerbcowa brygada. W fotografii
i relacjach
Warszawa 2020, 168 s.

Album dotyczy 3. Brygady Armii
Krajowej – oddziału Okręgu Wileń
skiego, liczącego na początku lip
ca 1944 r. około 600 żołnierzy, od
września 1943 r. walczącego z jed
nostkami litewskimi i niemieckimi,
zarówno policyjnymi, jak i wojsko
wymi. Po demobilizacji część żołnie
rzy kontynuowała walkę z najeźdź
cami sowieckimi już na terenach
Polski pojałtańskiej w szeregach
5. Brygady AK i 3. Brygady Narodo
wego Zjednoczenia Wojskowego.

Publikacja przygotowana w ramach
prac naukowo-badawczych Archi
wum Instytutu Pamięci Narodowej.
ISBN: 978-83-8098-986-3, 39 zł
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Zbrodnia bez kary. Grudzień 1970
w Gdyni. Przebieg wydarzeń, represje, walka o prawdę
redakcja Piotr Brzeziński, Robert Chrzanowski, Anna Nadarzyńska-Pieszczewiat
Instytut Pamięci Narodowej – Oficyna
Verbi Causa, Gdynia 2020, 500 s.

Przygotowany na 50. rocznicę gru
dniowej zbrodni album to najbar
dziej kompletna prezentacja Grudnia
1970, z imponującą bazą fotograficz
ną, wzbogaconą o nowe zdjęcia oraz
szkice stworzone przez MO i woj
sko planów blokad, także przy pomo
ście Gdynia Stocznia. Rozdział „Krew
na ulicach” jest szczegółową relacją
z masakry robotników i jej tragiczne
go bilansu, kolejne opowiadają o re
presjach, które spadły na ludzi wal
czących o prawdę i pamięć, a także
o skandalicznie prowadzonym i ciąg
nącym się latami procesie osób oskar
żonych o sprawstwo kierownicze
masakry robotników na Wybrzeżu
w grudniu 1970 r. – tym samym w peł
ni uzasadniając tytuł. Książka jest do
brze udokumentowanym dziełemo
rozbudowanym aparacie naukowym.
Dystrybucja: Oficyna Verbi Causa
ISBN: 978-83-60494-88-6

Albumy
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Jadwiga Kowalczyk

Egzamin studenta i obywatela.
Rzecz o strajku studentów łódzkich
w 1981 r.
wstęp i redakcja naukowa Sebastian
Pilarski, 360 s.

Publikacja jest relacją ze strajku stu
denckiego w Łodzi, zorganizowane
go w styczniu i lutym 1981 r. Jadwi
ga Kowalczyk, wówczas studentka
czwartego roku Wydziału Lekarskiego
Akademii Medycznej, opisuje rzeczy
wistość, której doświadczali studenci
tej uczelni. Prezentowane wydawnic
two jest portretem pokolenia kształcą
cego się na początku ostatniej dekady
PRL, zdającego egzamin „studen
ta i obywatela” w okresie szesnastu
miesięcy legalnego funkcjonowania
NSZZ „Solidarność”.
ISBN: 978-83-8229-013-4, 59 zł
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Piotr Górka

Walki powietrzne w obrazach
Warszawa 2020, 172 s.

Album jest zwieńczeniem wielolet
niej pracy artystycznej Piotra Gór
ki. Znajdują się w nim reprodukcje
obrazów olejnych, na których autor
przedstawia głównie historię Polskich
Sił Powietrznych na Zachodzie pod
czas II wojny światowej. Każdy z za
prezentowanych w albumie obrazów
znalazł się w odrębnym rozdziale
zawierającym zarówno opis faktów
historycznych – walk powietrznych
przedstawionych na płótnach, jak i in
formacje na temat okoliczności po
wstawania dzieł i prywatnych kon
taktów autora z bohaterami II wojny
światowej lub ich potomkami.
ISBN: 978-83-8098-329-8, 39 zł

Albumy
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Nadia Sola-Sałamacha

A miało być tak pięknie… Historia
Ewy i Jerzego Stolarskich

Moda patriotyczna w stroju i jego
dodatkach od konfederacji barskiej
do XX wieku

Warszawa 2018, 353 s., dodruk

Lublin–Warszawa 2019, 240 s., dodruk

Publikacja przedstawia biografię Je
rzego i Ewy (z d. Piaszczyńskiej) Sto
larskich, przedstawicieli pokolenia
urodzonego na początku lat dwu
dziestych XX w. Opowiedziana his
toria warszawskiego małżeństwa
konspiracyjnego zaczyna się w la
tach II Rzeczypospolitej, a kończy
w 2007 r. Album stanowi swego ro
dzaju egzemplifikację losu tysięcy
warszawskich rodzin.

Album ukazuje zjawisko wyrażania
przez Polaków uczuć patriotycz
nych przez strój i dodatki do niego.
Głównym założeniem było opisa
nie procesu tworzenia się świadomej
stylizacji wyglądu zewnętrznego,
tak by emanował on miłością do oj
czyzny lub wrogością wobec jej
przeciwników. Proces ten został uka
zany od narodzin mody narodowej na
przełomie XVI i XVII w., po koniec
II wojny światowej.

Wojciech Kujawa

ISBN: 978-83-8098-426-4, 49 zł

ISBN: 978-83-8098-788-3, 39 zł
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Jan Jurkiewicz, Łukasz Kobiela

Jedna dekada – trzy epoki.
NSZZ „Solidarność“ na Górnym
Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim
w latach 1980–1989
Instytut Pamięci Narodowej – Stowarzyszenie „Pokolenie“ – Śląskie Centrum
Wolności i Solidarności, Katowice–Warszawa 2020, 576 s.

Album upamietniający powstanie
i działalność NSZZ „Solidarność”
regionu śląsko-dąbrowskiego w latach
1980–1989. Publikacja prezentuje
bardzo bogaty materiał fotograficzny,
dokumentujący działalność związko
wą, zarówno legalną, jak i podziem
ną. Część zdjęciowa jest poprzedzona
przez obszerny artykuł monograficz
ny o dziejach NSZZ „Solidarność”
na Górnym Śląsku i w Zagłębiu
Dąbrowskim pióra Jana Jurkiewicza.
ISBN: 978-83-8098-210-9, 69 zł

Albumy
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Katarzyna Moskała, Mirosław A. Supruniuk

Władysław Raczkiewicz (1885–1947).
Prezydent RP na Uchodźstwie. Biografia fotograficzna
Instytut Pamięci Narodowej – Województwo Kujawsko-Pomorskie, Warszawa
2020, 480 s.

Publikacja przybliża postać Władysła
wa Raczkiewicza, działacza polityczne
go i społecznego, ministra spraw we
wnętrznych w czterech rządach II RP,
senatora i marszałka senatu III ka
dencji (1930–1935), wojewody nowo
gródzkiego, wileńskiego, krakowskie
go, pomorskiego, prezesa Światowego
Związku Polaków z Zagranicy i prezy
denta RP na Uchodźstwie. Zawiera
ok. 400 fotografii
ISBN: 978-83-8098-204-8, 69 zł
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Janusz Odziemkowski

Ostatnia bije godzina… Armia Ochotnicza gen. Józefa Hallera 1920 r.
Warszawa 2020, 480 s

Album stanowi opis oraz ilustrację czy
nu ochotniczego z 1920 r., kiedy ponow
nie zaistniało niebezpieczeństwo utraty
niepodległości. Wówczas w szeregach
tworzonych oddziałów obok uczniów
i harcerzy stawali weterani wojenni,
dzieci ulicy, wykładowcy uniwersytetów,
robotnicy oraz twórcy kultury i sztuki.
Nie kierowała nimi żądza sławy, zaszczy
tów, lecz umiłowanie wolności i pragnie
nie obrony zagrożonego kraju.
ISBN: 978-83-8098-984-9, 69 zł

Albumy
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Adam Pleskaczyński, Michał Krzyżaniak

Oddziały wielkopolskie w walkach
o wschodnią granicę Rzeczypospolitej
Instytut Pamięci Narodowej – Muzeum
Powstańców Wielkopolskich w Lusowie –
Fundacja Zakłady Kórnickie, Poznań–Warszawa 2020, 220 s.

Wydawnictwo albumowe prezentują
ce proces powstania i organizacji od
działów Armii Wielkopolskiej w 1919 r.
i udziału jednostek wywodzących się
z tej formacji w walkach o wschodnią
granicę Rzeczypospolitej.
ISBN: 978-83-8098-211-6, 39 zł
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Wiesław Jan Wysocki

Ksiądz major Ignacy Jan Skorupka
(1893–1920)
Warszawa 2020, 408 s.

Album prezentuje symboliczną i le
gendarną postać kapelana wojskowe
go ks. Ignacego Skorupki, poległe
go w boju pod Ossowem 14 sierpnia
1920 r., pośmiertnie awansowanego
do stopnia majora i odznaczonego or
derem Virtuti Militari klasy 5 i Krzy
żem Niepodległości (1933). W 2010 r.
ks. Skorupka został uhonorowany Or
derem Orła Białego.
ISBN: 978-83-8098-981-8, 69 zł

Albumy
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Dzieje Lubelszczyzny 1918–1939.
Album

Kustosz Pamięci Narodowej
Warszawa 2020, 228 s.

redakcja naukowa Justyna Dudek, Marcin Kruszyński, Tomasz Osiński, Agnieszka Skura, Lublin–Warszawa 2020,
200 s.

Album został opracowany w ramach,
realizowanego od kilku lat, projek
tu stworzenia syntezy dziejów Lu
belszczyzny w XX w. Inspiracją dla
autorów było interesujące zjawisko
kulturowe, jakim jest niesłabnące za
interesowanie przeszłością „małej
ojczyzny”. W wizualnej formie po
kazano specyfikę regionu w latach
międzywojennych.
ISBN: 978-83-8098-320-5, 39 zł
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Album prezentujący sylwetki laurea
tów Nagrody Kustosz Pamięci Naro
dowej przyznawanej od 2002 r. przez
IPN.
Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
ISBN: 978-83-8098-309-0

„Najbardziej tajemniczy kraj świata”. Związek Sowiecki w fotografiach i tekstach Juliena H. Bryana,
1930–1959 / “The Most Mysterious
of Countries”. The Soviet Union in
the Photographs and Writings of
Julien H. Bryan, 1930–1959
redakcja naukowa Tomasz Stempow
ski, Warszawa 2020, 440 s.
Dwujęzyczny album z fotografiami
Juliena Bryana wykonanymi w cza
sie jego wizyt w Związku Sowieckim
w latach 1930–1937, 1946–1947 oraz
1956–1959, ukazującymi m.in. ży
cie codzienne w Moskwie, Leningra
dzie, Kijowie i innych miastach, na
wsi oraz na Kaukazie i Syberii. Uzu
pełniają go teksty Bryana poświęcone
jego podróżom do ZSRR i doświad
czeniom z fotografowaniem i filmo
waniem w tym kraju.
ISBN: 978-83-8098-921-4, 69 zł

Albumy
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Marta Smolańska-Brzozowska

Prace Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w fotografii Marty
Smolańskiej 2016–2019
Warszawa 2020, 216 s.

Album fotograficzny prac Biura Po
szukiwań i Identyfikacji IPN w latach
2016-–2019, obejmuje 100 zdjęć wy
konanych w różnym czasie oraz miej
scach na terenie Polski i Niemiec,
które mają zilustrować ponad trzylet
nią misję Biura Poszukiwań i Identy
fikacji, jego pracowników, wolontariu
szy; a także rodzin ofiar.
ISBN: 978-83-8098-942-9, 39 zł
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Paweł Miedziński

Szczecińska rewolta i jej obraz
utrwalony na kliszach
Szczecin 2020, 176 s.

Album przedstawia dramatyczne
chwile szczecińskiego Grudnia ’70.
Fotograficzna opowieść obejmuje
jednak cały rok – zaczyna się i kończy
pochodem pierwszomajowym.
W albumie znalazły się zdjęcia już
znane, ikoniczne, jak również takie,
które zostały niedawno odnalezione
i nie były dotąd nigdzie publikowane.
ISBN: 978-83-8229-014-1, 39 zł

Albumy
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Paweł Miedziński, Mateusz Lipko,
Ryszard Dąbrowski

Stocznia Szczecińska
Szczecin 2020, 288 s.

Album poświęcony stoczni szcze
cińskiej opowiada o stoczni nie tyl
ko jako o fabryce statków, ale także
o pewnej wspólnocie, funkcjonującej
w różnorodnych warunkach i kon
tekście. Dlatego też obok fotografii
przedstawiających proces budowy
kadłuba, znajdują się zdjęcia z wyda
rzeń ważnych dla ludzi tworzących
zakład. Album zawiera głównie nie
znane dotąd fotografie, część z nich
została zeskanowana ze stykówek
z odręcznymi parafkami cenzora.
ISBN: 978-83-8229-020-2, 59 zł

66

|

Albumy

Zapowiedzi:

▪ Stanisław Stępień

Symon Petlura
▪ Magdalena Heruday-Kiełczewska

Powszechna Wystawa Krakowa
w Poznaniu w 1928 roku

▪ Witold Żarnowski

▪ Tadeusz Królikiewicz

Raczej zginąć niż zdradzić
sprawę. Areszt śledczy gestapo
w al. Szucha 25

Polski samolot i barwa

[wersja angielska]

▪ Paweł Miedziński

▪ Adam Pleskaczyński

Centralna Agencja Fotograficzna
1951–1991

Wartheland. Dzieje zbrodni

▪ Maciej Niestrawski

Polskie Wojska Lotnicze 1918–1920
▪ Bogusław Polak, Michał Polak,

Okaleczone miasto – Warszawa ’39.
Wojenne zniszczenia obiektów
stolicy w fotografiach Antoniego
Snawadzkiego

Jerzy Kirszak

redakcja Marcin Majewski, Warszawa

▪ Józef Porzecki

2020, 296 s.

Katalog miejsc polskiej pamięci
narodowej na Grodzieńszczyźnie

Album przedstawia fotografie autor
stwa Antoniego Snawadzkiego uka
zujące zniszczenia Warszawy jesienią
1939 r. Ponad 130 fotografii zosta
ło wykonanych w okresie pomiędzy
sierpniem a grudniem 1939 r.
ISBN: 978-83-8098-296-3, 59 zł

Generał broni Władysław Anders
1892–1970. Czyny i pamięć

▪ Grzegorz Rąkowski

Kresowe rezydencje, t. 2:
Województwo nowogródzkie
(seria „Dopalanie Kresów”)
▪ Tadeusz Ruzikowski

Huta Warszawa 1980–1991

Albumy
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Periodyki naukowe
„Pamięć i Sprawiedliwość”
Półrocznik naukowy poświęcony historii
najnowszej, przygotowywany przez Biuro
Badań Historycznych IPN.
Dostępny nieodpłatnie w księgarniach IPN.

„Pamięć i Sprawiedliwość”
nr 35/2020
Tematem przewodnim numeru jest
40. rocznica powstania „Solidarno
ści”. Eseje i artykuły w dziale „Studia”
zostały poświęcone ruchom opozy
cyjnym i różnym formom oporu spo
łecznego w Polsce i innych krajach
obozu sowieckiego w latach 1956–
1989.
Publikacja dostępna w formie PDF.

Zapowiedź:
36 numer czasopisma przybliża pro
ces instalowania się komunistycznej
władzy w państwach bloku wschod
niego w latach 1945–1956.
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„Komunizm. System – Ludzie –
Dokumentacja”
Rocznik naukowy wydawany przez
Instytut Pamięci Narodowej Oddział
w Lublinie oraz Towarzystwo Nauki
i Kultury „Libra” poświęcony jest
szeroko rozumianym zagadnieniom
funkcjonowania partii komunistycznej
w Polsce oraz Związku Sowieckim
i krajach bloku wschodniego.
Dostępny nieodpłatnie w księgarniach
IPN.

„Komunizm. System – Ludzie –
Dokumentacja” nr 9/2020
Tematyka najnowszego numeru kon
centruje się wokół szeroko rozumia
nej historii wsi polskiej w XX w.,
w kontekście dynamiki wydarzeń
i zmian, ze szczególnym uwzględnie
niem okresu po 1945 r. i działań sy
stemu komunistycznego wobec zie
mian, wsi i jej mieszkańców.

Periodyki naukowe
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„Aparat Represji w Polsce Ludowej
1944–1989”
Rocznik naukowy, którego głównym
celem jest pogłębienie, skoordynowa
nie oraz upowszechnienie pracy ba
dawczej dotyczącej aparatu represji
w PRL.
Cena: 12 zł

„Aparat Represji w Polsce Ludowej
1944–1989” nr 1(17)/2019
Najnowszy numer rocznika poświę
cony jest strukturom, kadrom, a tak
że metodom, środkom i formom
pracy operacyjnej komunistycznego
aparatu represji. Kontynuowana jest
m.in. problematyka przestępczości
wśród funkcjonariuszy SB I MO I wy
wiadu PRL. W artykułach opisano
m.in. Inspektorat Ochrony Funkcjo
nariuszy WUSW, działanie Wojsko
wej Prokuratury Rejonowej w Gdań
sku, a także zbrodnie i przestępstwa
popełnione w czasie akcji przeciwpar
tyzanckich na obszarze Polesia Lubel
skiego po 1947 r.
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Zapowiedź:
W numerze 18 zebraliśmy dwa bloki
tematyczne. Pierwszy ukazuje komu
nistyczny aparat represji w PRL w la
tach 1956–1975, poszerzając naszą
wiedzę o funkcjonowaniu UB-SB po
„odwilży”. Drugi blok został poświę
cony tajnym służbom innych państw
bloku sowieckiego, umożliwiając ba
dania komparatystyczne – a więc
porównanie struktur, metod, form
i środków działania UB-SB z analo
gicznymi służbami w tzw. demolu
dach.

„Przegląd Archiwalny IPN”
Periodyk naukowy wydawany przez
Archiwum IPN służy prezentowaniu
zagadnień dotyczących szeroko ro
zumianej archiwistyki w kontekście
funkcjonowania pionu archiwalnego
Instytutu i charakteru zgromadzone
go w nim zasobu.
Cena: 12 zł

„Przegląd Archiwalny IPN” t. 12
W najnowszym tomie czasopisma
m.in. Szymon Czwarno pisze o ar
chiwaliach proweniencji prywatnej
w zasobie Archiwum IPN, Bożena
Witowicz o dokumentach archiwal
nych dotyczących represji stosowa
nych przez sowieckie organy bezpie
czeństwa wobec osób narodowości
polskiej, których kopie znalazły się
w Archiwum IPN w wyniku współ
pracy z ukraińskimi archiwami ob
wodowymi, Tomasz Czarnota o wy
darzeniach Marca ’68 w świetle akt
proweniencji PZPR-owskiej z zaso
bu Archiwum Państwowego w Lubli
nie, Joanna Dardzińska o dokumen
tach z Oddziałowego Archiwum IPN

we Wrocławiu, dotyczących zbrodni
lubińskiej 1982 r., Wojciech Wabik
o koncepcji, tworzeniu oraz eksploa
tacji Powszechnego Elektronicznego
Systemu Ewidencji Ludności –
PESEL MSW, a Konrad Paduszek
publikuje charakterystykę kadry
i pracy polskiego wywiadu oraz
kontrwywiadu w dwudziestoleciu
międzywojennym i podczas II wojny
światowej sporządzoną przez
mjr. Tadeusza Nowińskiego.

Periodyki naukowe
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„Śląski Almanach Powstańczy”
Rocznik wydawany przez Muzeum Po
wstań Śląskich w Świętochłowicach,
Instytut Historii UŚ oraz (od 4 nume
ru) IPN Katowice. Poza cyklicznie za
mieszczaną kroniką najważniejszych
wydarzeń, upamiętniających tradycję
powstańczą, wszystkie publikowane
teksty mają charakter naukowy.
Dystrybucję periodyku prowadzi Mu
zeum Powstań Śląskich w Świętochło
wicach.

„Śląski Almanach Powstańczy”
2020, t. 6
Kolejny, szósty już numer „Śląskiego
Almanachu Powstańczego” nosi tytuł
Emanacje powstań i plebiscytu górnośląskiego. Poświęcony jest śladom po
wstań śląskich w różnych nośnikach
pamięci, m.in. w literaturze doku
mentu osobistego, archiwaliach oraz
podręcznikach. Stałym już elemen
tem rocznika są omówienia najnow
szych publikacji związanych z tema
tyką zmagań o Górny Śląsk w latach
1919–1921.
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„Institute of National Remembrance Review”
Rocznik naukowy adresowany do czytelników
anglojęzycznych, podejmujący problematykę naj
nowszej historii Polski i Europy Środkowej pod
dwoma totalitaryzmami. Każdy numer ma charak
ter interdyscyplinarnego zbioru studiów nad wy
branym problemem dziejów państw byłego blo
ku komunistycznego. Obok artykułów naukowych
zawiera również omówienia i recenzje publikacji
historycznych ukazujących się w językach ojczy
stych poszczególnych krajów.
Dostępny nieodpłatnie w księgarniach IPN.

„Institute of National Remembrance Review” nr 2/2020
Tematem przewodnim drugie
go numeru rocznika jest polity
ka pamięci, prowadzona przez
państwa funkcjonujące do 1989 r.
jako satelity ZSRS. Drugi numer
uzupełnia prezentacja instytucji
pamięci – Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau wraz z wywia
dem z jego wieloletnim dyrektorem
Piotrem M.A. Cywińskim.

Zapowiedź:
Trzeci numer INRR będzie zawierał
artykuły dotyczące „Wielkiej Wojny
Ojczyźnianej” – okoliczności i kon

sekwencji wojny prowadzonej przez
III Rzeszę niemiecką i jej sojuszni
ków przeciwko Związkowi Sowiec
kiemu (1941–1945) oraz narracji jej
towarzyszących. W zbiorze chcemy
przedstawić obiektywny, nieuprzedzo
ny i zachowujący szacunek dla ofiar
przegląd stanu badań i ich ustaleń,
jak również analizę propagandowych
i mitotwórczych wymiarów „Wiel
kiej Wojny Ojczyźnianej”. Zakres te
matyczny numeru będzie podzielo
ny na trzy bloki: 1. Związek Sowiecki
i początki drugiej wojny światowej
(1938–1941); 2. Rzeczywistość woj
ny niemiecko-sowieckiej (1941–1945);
3. „Wielka Wojna Ojczyźniana” w pro
pagandzie i narracjach.

Periodyki naukowe
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„Polish-Jewish Studies”
Dwujęzyczny, polsko-angielski rocznik poświęcony historii społeczności żydowskiej
na ziemiach polskich w XX w., utrwalaniu
pamięci o polskich Żydach oraz wzajemnym i skomplikowanym relacjom polsko-żydowskim. W zamierzeniu redaktorów
periodyk został przygotowany jako forum
wymiany aktualnych ustaleń badawczych
w obszarze „Jewish Studies” przez badaczy
z różnych ośrodków naukowych.
Dostępny nieodpłatnie w księgarniach IPN.

„Polish-Jewish Studies” nr 1/2020
Treść pierwszego numeru obejmuje
przede wszystkim artykuły dotyczące
okresu II wojny światowej, odnoszące się do szerokiego spektrum relacji
polsko-żydowskich w czasie najtrudniejszej próby: zarówno negatywnych,
jak pozytywnych doświadczeń. Edycję zamykają teksty recenzyjne ważniejszych i kontrowersyjnych niekiedy opracowań badawczych z ostatnich
lat, a także sprawozdania z konferencji naukowych oraz opis inicjatyw na
rzecz zachowania pamięci o polskich
Żydach.

Nowość
premiera
grudzień 2020
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Periodyki
popularnonaukowe

„Biuletyn IPN”
Czasopismo popularnonaukowe po
święcone dziejom Polski w latach
1917–1989 adresowane do pasjona
tów historii. Na łamach biuletynu
publikowane są rozmowy z badacza
mi, świadkami historii, artykuły pra
cowników IPN, archiwalia, wspo
mnienia.
Periodyk dostępny w placówkach
Poczty Polskiej w sieci EMPiK,
w księgarniach IPN i w prenumera
cie.
Cena: 8 zł

„Biuletyn IPN” nr 9/2020 –
Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”
Tematem przewodnim wrześniowe
go „Biuletynu IPN” jest Zrzeszenie
„Wolność i Niezawisłość”. 75 rocznica
powstania WiN skłania do refleksji,
czy Zrzeszenie było kontynuacją Ar
mii Krajowej.
Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy pły
tę DVD z filmem Skazany na zapomnienie. Wacław Lipiński w reż. Ma
rzeny Kumosińskiej oraz broszurę
Tomasza Domańskiego Korekty ciąg
dalszy.

Periodyki popularnonaukowe
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Zapowiedzi:
▪ „Biuletyn IPN” nr 11/2020 –

Zostawić ślad
Wydanie listopadowe „Biuletynu
IPN” będzie poświęcone podsumowa
niu 20-letniej misji IPN w przestrze
ni publicznej.
Dodatkiem do numeru będzie płyta
DVD z filmem Opowieści Rodowiczów
po kądzieli i po mieczu w reż. Jolanty
Kessler i Małgorzaty Rodowicz.
▪ „Biuletyn IPN” nr 12/ 2020 –

Grudzień ’70
Pięćdziesiąta rocznica Grudnia ’70 to
główny temat grudniowego numeru
„Biuletynu IPN”.
Dodatkiem do numeru będzie płyta
DVD z filmem Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł w reż. Antoniego
Krauzego.
▪ „Biuletyn IPN” nr 1–2/2021 –

Wysiedleńcy z Kresów Wschodnich
„Biuletyn IPN” nr 10/2020 –
Barbarzyństwo kontra dziedzictwo
Główny temat numeru to próby ra
towania i odzyskiwania dóbr polskiej
kultury (obiektów architektonicznych,
obrazów, dzwonów, księgozbiorów),
które w czasie II wojny światowej ra
bowali i niszczyli barbarzyńcy – nie
mieccy, a także sowieccy.
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Tematem przewodnim numeru będą
masowe wysiedlenia Polaków z Kre
sów Wschodnich w latach 1944–
1946.
Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy pły
tę DVD z filmami: Jan Zachwatowicz
1900–1983 w reż. Antoniego Krauze
i Stanisław Lorentz. Pamięć zapisana
w kadrze w reż. Joanny Pieciukiewicz.

„CzasyPismo”
Półrocznik przygotowywany przez katowic
ki Oddział IPN, mający za zadanie popula
ryzację badań historycznych nad XX-wiecz
nymi dziejami Górnego Śląska i obszarów
sąsiednich. Szczególny nacisk położono na
problematykę funkcjonowania systemów
totalitarnych – nazizmu i komunizmu i ich
oddziaływania na społeczeństwo regionu.
Periodyk dostępny w sieci EMPiK i w księ
garniach IPN.
Cena: 8 zł

„CzasyPismo” nr 1(18)/2020
Motywem przewodnim najnowszego
numeru jest przestępczość na Gór
nym Śląsku od końca XIX w. po kres
istnienia Polski Ludowej. Opisani zo
stali zbrodniarze legendarni, jak ra
busie Pistulka i Elias czy Najmrodz
ki, ale też przestępcy anonimowi.
Ich przypadki, zwłaszcza z lat PRL-u,
ukazują, z jaką łatwością ówczesne
absurdy generowały przestępczość
nieistniejącą poza systemem komuni
stycznym. Czasem też trudno odróż
nić pospolitych przestępców od repre
zentujących państwo funkcjonariuszy
Służby Bezpieczeństwa, skłaniających
szantażem tych pierwszych do agen
turalnej współpracy.
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|

77

Materiały
edukacyjne
i popularyzatorskie
Opracowania będące efektem
realizacji różnorodnych projektów
popularyzujących historię, zarówno edukacyjnych, jak i związanych
z archiwistyką. Znaczna część
z nich jest dostępna do pobrania
w Bibliotece Cyfrowej IPN.

Piotr Chmielowiec, Jacek Magdoń,

Marzena Grosicka, Ryszard Śmietanka-

Piotr Szopa

-Kruszelnicki

Polskie Termopile 1920

„Zrodził nas sierpniowy bunt Robotników Wybrzeża”. Region Świętokrzyski NSZZ «Solidarność» 1980–1981

Rzeszów 2020, 68 s.
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Wydana z okazji 100. rocznicy bitwy
warszawskiej broszura edukacyjna po
święcona bitwom, które rozegrały się
w południowej części teatru wojny pol
sko-bolszewickiej, a ich rezultat miał
istotne znaczenie dla obrony południowo
-wschodnich kresów RP. Określenie „Pol
skie Termopile” przyjęło się wobec kilku
bitew z historii Polski, na wzór starożyt
nej bitwy pod Termopilami: bitwy pod
Zadwórzem, Dytiatynem i Firlejówką.

Kielce 2020, 112 s.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
ISBN: 978-83-8098-200-0

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8098-228-4

Materiały edukacyjne i popularyzatorskie

Broszura popularnonaukowa wydana
na 40. rocznicę powstania NSZZ „So
lidarność” przedstawia proces powsta
wania opozycji politycznej na Kielec
czyźnie, pierwsze strajki oraz początki
działalności niezależnych związków
zawodowych. Ukazuje poglądy, posta
wy i motywy działania osób tworzących
„Solidarność”.

Elzbieta Jakimek-Zapart

Sny wstaną… Grypsy Łukasza
Cieplińskiego z celi śmierci
Warszawa 2020, 96 s.

Publikacja przedstawiająca sylwet
kę Łukasza Cieplińskiego oraz pisa
ne przez niego do żony i syna gryp
sy. Są one świadectwem niepokojów
i nadziei pokolenia mordowanego
przez komunistów, są testamentem
Polski Walczącej.
ISBN: 978-83-8098-999-3, 29 zł
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Zbigniew Karpus, Maciej Korkuć,

Filip Musiał, współpraca Dawid Golik,

Marcin Antonowicz 1966–1985

Waldmar Rezmer

Roksana Szczypta-Szczęch

opracowanie Renata Gieszczyńska, Bia-

Jeńcy 1920

Ks. Władysław Gurgacz „Sem”

łystok 2020, 200 s. (seria „Wydarzenia

Kraków 2020, 258 s.

Kraków 2020, 32 s.

Historia polskich jeńców w bolsze
wickiej niewoli oraz bolszewickich
w polskich obozach jenieckich. Kwe
stia jeńców bolszewickich w polskich
obozach miała się stać – zgodnie z za
łożeniem administracji Michaiła Gor
baczowa – „antykatyniem”. Poza opi
sem historycznym, broszura wyjaśnia
dlaczego sprawa jeńców była tak waż
na w rosyjskiej propagandzie histo
rycznej.

Ksiądz Władysław Gurgacz był jezu
tią, mistykiem, malarzem. W 1948 r.
został kapelanem oddziału leśnego
„Żandarmeria” – pionu zbrojnego
Polskiej Podziemnej Armii Niepod
ległościowej. Ujęty przez komuni
stów został w 1949 r. skazany na karę
śmierci i zamordowany.

1980–1989. Warmia i Mazury”)

Publikacja rozpoczyna serię bro
szur poświęconych wydarzeniom
z lat 1980–1989 na Warmii i Mazu
rach. Zatrzymanie Marcina Antono
wicza 19 października 1985 r. przez
patrol ZOMO skończyło się jego
przedwczesną, do dziś niewyjaśnioną
śmiercią.
Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
ISBN: 978-83-8098-319-9

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Broszura dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-958671-4-9
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Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Broszura dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-956508-4-0

Krzysztof Pięciak

Łukasz Pasztaleniec

Jacek Sypień

Tadeusz Zajączkowski „Mokry”
i oddział partyzancki „Błyskawica”
– „Huragan”

Lasy Janowskie – Zarzecze –
Świecie 19/20–24 sierpnia 1950 r. –
likwidacja oddziału Adama Kusza
„Adama”

Krwawa środa 1940 w Olkuszu

Kraków 2020, 43 s.

Instytut Pamięci Narodowej – Urząd
Miasta i Gminy Olkusz, Kraków–Olkusz
2020, 30 s.

Lublin 2020, 32 s.

Żołnierz „ludowego” Wojska Polskie
go, walczący nad Nysą Łużycką, który
po demobilizacji wstąpił do oddziału
partyzanckiego „Błyskawica”–„Hura
gan”. Za walkę z komunistycznym re
żimem został skazany na karę śmier
ci i zamordowany.
Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Broszura dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-958671-1-8

W 2020 r. minęła siedemdziesią
ta rocznica rozbicia oddziału Ada
ma Kusza „Adama”. Celem niniej
szej broszury jest przybliżenie wiedzy
o tych wydarzeniach, pochodzącej za
równo z dotychczasowych publikacji,
jak i z dokumentów oraz materiałów
archiwalnych (w tym takich, które do
tej pory nie były wykorzystywane).

Historia brutalnej pacyfikacji Olku
sza przeprowadzonej przez Niemców
w nocy z 30 na 31 lipca 1940 r. Opis
historyczny wzbogacono wyborem
wspomnień ofiar i świadków pacyfi
kacji oraz fotografiami.
Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Broszura dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-956508-9-5

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
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Maciej Zakrzewski

Niezależne Zrzeszenie Studentów
(1980–1989)

Krzyż Wolności i Solidarności 1956–
1989

Małopolscy Bohaterowie Września
1939 r.

opracowanie zbiorowe, Warszawa 2020, 12 s.

redakcja Filip Musiał i Michał Wenklar,
Kraków 2020, 91 s.

Kraków 2020, 40 s.

Niezależne Zrzeszenie Studentów po
wstało we wrześniu 1980 r., równolegle
z NSZZ „Solidarność”, jako forma
buntu studentów wobec komunizmu
i włączenia się w nurt solidarnościowych
zmian. W latach 80. NZS był jednym
z najbardziej rozpoznawalnych środowisk
opozycyjnych wobec reżimu.
Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-9565-087-1
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Publikacja przybliża genezę powstania
odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarno
ści, warunki jego przyznawania, a także
proces realizacji w IPN wniosków o jego
nadanie w świetle Ustawy z dnia 5 sierp
nia 2010 r. o zmianie ustawy o orderach
i odznaczeniach oraz w świetle nowelizacji
tj. Ustawy z dnia 10 października 2014 r.
i Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r.
o zmianie ustawy o orderach i odznacze
niach, Krzyży Wolności i Solidarności.
Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Broszura dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8098-989-4 [druk]
ISBN: 978-83-8098-990-0 [pdf]

Materiały edukacyjne i popularyzatorskie

Dwanaście postaci: żołnierze, polity
cy, działacze społeczni, którzy mogą
być symbolami ofiarności i heroizmu
w czasie próby, jaką były walki we
wrześniu 1939 r. Przez pryzmat ży
ciorysów wybranych osób ukazana zo
stała złożoność losów i zróżnicowanie
polskich doświadczeń z pierwszych
tygodni II wojny światowej.
Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-956508-8-8

Przywracanie, Upamiętnianie,
Upowszechnianie. Działania IPN
dotyczące operacji antypolskiej
NKWD 1937–1938

Na granicy czuwa Straż.
Straż Graniczna 1928–1939

Szczeciński Sierpień ’80

opracowanie Artur Ochał,

Paweł Miedziński – wybór i opisy foto-

Szczecin 2020, 60 s.

grafii, Szczecin 2020, 64 s.

Broszura przybliża historię pol
skiej formacji granicznej powołanej
w 1928 r. do ochrony południowych,
zachodnich i północnych granic
II Rzeczypospolitej.

W publikacji, wydanej z okazji 40.
rocznicy podpisania Porozumień
Sierpniowych, w syntetyczny sposób
przedstawiono genezę wybuchu spo
łecznego, który nastąpił w PRL latem
1980 r. oraz przebieg ówczesnych
strajków w stolicy Pomorza Zachod
niego na tle kraju. Bogato ilustrowana
broszura zawiera fotografie Ryszarda
Dąbrowskiego, Jerzego Undro i Zbi
gniewa Wróblewskiego.

opracowanie Michał Siedziako – tekst,

opracowanie Paweł Zielony, Warszawa
2020, 32 s.

Materiał ukazujący wielopłaszczy
znowość działań IPN w zakresie upa
miętniania i upowszechniania pamię
ci o operacji polskiej NKWD w latach
1937–1938.
Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
ISBN: 978-83-8229-024-0

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
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Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”
1945–1948
praca zbiorowa pod redakcją
Wojciecha Frazika i Filipa Musiała,
Kraków–Warszawa 2020, 448 s.

Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”
było największą konspiracyjną orga
nizacją działającą po wojnie w „lu
dowej” Polsce. Miało mieć charakter
polityczny, jednak rzeczywistość Pol
ski „ludowej” i skala represji – so
wieckich i rodzimych komunistów
sprawiły, że większość struktur WiN
pozostała zbrojna. Książka jest zbio
rem popularnonaukowych artykułów
przybliżających historię Zrzeszenia.
ISBN: 978-83-8098-978-8, 45 zł
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Żołnierze Wolnej Polski. Wyklęci
odnalezieni w Małopolsce, t. 1
redakcja Dawid Golik, Filip Musiał
Kraków 2020, 322 s.

Popularnonaukowa książka ukazu
jąca biografie trzynastu partyzantów
powojennego podziemia niepodleg
łościowego, którzy zostali zamor
dowani przez komunistów. Dzięki
działaniom pionu poszukiwań i iden
tyfikacji IPN ich szczątki zostały od
nalezione w Małopolsce i zidentyfi
kowane. Walczyli w różnych nurtach
podziemia powojennego – poakows
kim, narodowym i w oddziałach
tworzonych regionalnie już po przej
ściu frontu.
ISBN: 978-83-958671-6-3, 40 zł
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„Wojna polsko-bolszewicka 1919–
1921”
Wydana w związku z 100. rocznicą
Bitwy Warszawskiej seria edukacyj
na dziewięciu broszur popularnonau
kowych dedykowanych wybranym
bitwom wojny polsko-bolszewickiej.
Zostały one przygotowane przez czo
łowych polskich znawców proble
matyki, którzy w przystępny sposób
zaprezentowali szereg istotnych dla
tego konfliktu postaci i wydarzeń,
przypominając również mało znane
epizody. W broszurach zostały opi
sane m.in najistotniejsze militarne
aspekty wojny polsko-bolszewickiej
1919–1921, jak tworzenie się struktur
Wojska Polskiego, polski wysiłek mo
bilizacyjny, sztuka wojenna, strategia
obu stron oraz punkty zwrotne kon
fliktu. Teksty, choć pisane przez róż
nych autorów, uzupełniają się nawza
jem, pozwalając uzyskać całościowy
obraz przebiegu działań wojennych.
Duży nacisk położono na oprawę gra
ficzną broszur, na którą – prócz zdjęć,
map i szkiców – złożyły się liczne
eksponaty muzealne, w tym wybrane
dzieła sztuki (polskie malarstwo bata
listyczne).
Broszury dostępne w formie PDF.
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W skład serii wchodzą następujące
publikacje:

▪ Juliusz S. Tym, Działania na Froncie
Litewsko-Białoruskim (czerwiec 1919–
kwiecień 1920), Szczecin 2020, 44 s.

▪ Maciej Krotofil, Bitwa nad Nie-

ISBN: 978-83-8098-189-8

mnem, Szczecin 2020, 48 s.

▪ Marek Kozubel, Zamość–Komarów
1920 r., Szczecin 2020, 40 s.
ISBN: 978-83-8098-184-3

▪ Michał Klimecki, Pochód Tuchaczewskiego nad Wisłę, Szczecin 2020, 48 s.

1920, Szczecin 2020, 64 s.

▪ Juliusz S. Tym, Operacja zaczepna Wojska Polskiego na Ukrainie
(25 kwietnia – 11 maja 1920), Szczecin
2020, 44 s.

ISBN: 978-83-8098-191-1

ISBN: 978-83-8098-188-1

▪ Aleksander Smoliński, Wyprawa
wileńska w kwietniu 1919 r., Szczecin
2020, 52 s.

▪ Marek Kozubel, Brody–Lwów 1920,

▪ Aleksander Smoliński, Zagon

ISBN: 978-83-8098-186-7

Szczecin 2020, 56 s.

na Korosteń – październik 1920 r.,
Szczecin 2020, 64 s.

ISBN: 978-83-8098-192-8

▪ Łukasz Przybyło, Bitwa Warszawska

ISBN: 978-83-8098-190-4

ISBN: 978-83-8098-187-4

ISBN: 978-83-8098-185-0
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„Mój Rówieśnik. Losy obywateli
polskich w czasie II wojny światowej”. Materiały edukacyjne dla szkół
podstawowych
Adresowany do nauczycieli szkół
podstawowych (klasy 7–8) materiał
ma charakter autorskiej gry stanowi
skowej. Z jego pomocą można prze
prowadzić zajęcia poświęcone woj
nie i okupacji w szerokim kontekście
chronologicznym – od okresu II RP
do powojennych lat 40. Uczestni
cy losują legitymację szkolną jednej
z 15 postaci i, niczym detektywi, od
krywają stopniowo kolejne losy swo
jego rówieśnika. By przebadać te
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historie, uczniowie korzystają z róż
norodnych źródeł, dokumentów
państwowych, pamiętników, listów,
opracowań historycznych. Postacie
występujące w grze są fikcyjne, ale
ich losy reprezentują prawdziwą
historię obywateli polskich z czasów
II wojny światowej różnych narodo
wości i grup społecznych. Materiał
został opatrzony szczegółową instruk
cją z komentarzem oraz wstępem
historycznym stanowiącym tło dla
losów wybranych postaci. Może być
punktem wyjścia do omawiania tej
tematyki na lekcjach historii, a także
wielu działań projektowych.

Materiały edukacyjne i popularyzatorskie

Dystrybucja w ramach działań edukacyjnych
Biura Edukacji Narodowej.

Zapowiedzi:
▪ Michał Siwiec-Cielebon

Wojciech Stypuła „Bartek”
▪ Migawki z okupowanej Warszawy

1939–1945, cz. 1: Rok 1939
redakcja naukowa Robert Spałek
▪ Wrzesień ’39 w Małopolsce
redakcja naukowa Dawid Golik i Michał
Wenklar
▪ Zanim nastała wolność
redakcja naukowa Filip Musiał
i Michał Wenklar
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Biblioteka Akademii
Niepodległości
Reprinty utworów z okresu między
wojennego.

O uczniu żołnierzu
opracowanie Kazimierz Konarski,
Warszawa 2020, 280 s. (seria „Biblioteka
Akademii Niepodległości”)

Relacje i wspomnienia uczniów
ochotników wojny bolszewickiej
1920 r., opracowane na podstawie an
kiet wysłanych do szkół. Układ pracy
odzwierciedla kolejne etapy aktyw
ności wojennej młodocianych żołnie
rzy: od zapisu do wojska, przez pobyt
w koszarach, relacje z frontu, opisy
przygód, opowieści o powrotach do
domu, a także spisane przez uczest
ników walk refleksje oraz spostrzeże
nia ogólniejszej natury.
ISBN: 978-83-8098-985-6, 35 zł
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Zapowiedzi:
▪ Za kratami więzień i drutami

obozów. Wspomnienia i notatki
więźniów ideowych z lat 1914–
1921, t. 1–2
opracowanie zbiorowe
▪ Wierna służba. Wspomnienia

uczestniczek walk o niepodległość
1910–1915. Służba ojczyźnie,
t. 1–2
redakcja naukowa Aleksandra Piłsudska

Janina Łada-Walicka

„Ułani! Ułani! Malowane dzieci...”
Przyczynek do dziejów armii
ochotniczej
z przedmową brygadiera Czesława Mączyńskiego, Warszawa 2020, 72 s. (seria
„Biblioteka Akademii Niepodległości”)

Książka jest wznowieniem wydanych
w 1922 r. we Lwowie wspomnień
z obrony Lwowa Janiny Łady-Walic
kiej, pisarki i publicystki, żołnierki
walczącej o polskie granice w latach
1918–1920.
ISBN: 978-83-8098-374-8, 20 zł

Biblioteka Akademii Niepodległości

•
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Literatura i Pamięć
Nie można opowiadać dziejów Polski,
pomijając ogromną rolę literatury, bez
niej są one kalekie i uboższe. Przypominamy, jak dzieła literackie budziły
ducha, jak wyrażały Polaków, jak budowały naszą tożsamość.

Zapowiedzi:
▪ Krzysztof Dybciak

▪ Jerzy Sikora

Pisarz, który został papieżem.
Twórczość Karola Wojtyły –
Jana Pawła II

Pisarstwo Prymasa Tysiąclecia

▪ Wojciech Gruchała

Dobosz – Stefan Żeromski
na drogach niepodległości
▪ Kazimierz Maciąg

Sam jeden. Józef Mackiewicz –
pisarz i publicysta

92

|

Materiały edukacyjne i popularyzatorskie

•

Literatura i Pamięć

▪ Maciej Urbanowski

Rok 1920 w literaturze polskiej.
Zarys monograficzny

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy
nad serią wydawniczą „Literatura i Pamięć”

Literatura i Pamięć
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Teki edukacyjne
Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli historii i innych przedmiotów humanistycznych przekazywana bezpłatnie do szkół.

O wieś polską, niezależną, samorządną. Od PSL do NSZZ RI „Solidarność” (1944–1989)
redakcja Katarzyna Maniewska, Kamila
Churska-Wołoszczak, Przemysław Wójtowicz, Bydgoszcz–Gdańsk–Warszawa
2020, 328 s.

Publikacja, przeznaczona dla szkół
ponadpodstawowych, stanowi uzupeł
nienie nieobecnych w podręcznikach
szkolnych informacji na temat anty
komunistycznego oporu społecznego
mieszkańców polskiej wsi w okresie
1944–1989.
ISBN: 978-83-8098-993-1 [druk]
ISBN: 978-83-8098-994-8 [pdf]
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Deportacje Górnoślązaków do ZSRS
w 1945 roku
redakcja Kornelia Banaś, Katowice
2020, wydanie 2. rozszerzone i zaktualizowane, 136 s. + 67 s. wkł.

Teka poświęcona jednemu z najtra
giczniejszych wydarzeń w historii
Górnego Śląska w XX w. – wywóz
kom ponad 46 tys. jego mieszkańców
do ZSRS w 1945 r. Tragedia ta była
przemilczana do przemian ustrojo
wych w 1989 r.
ISBN: 978-83-8098-987-0 [druk]
ISBN: 978-83-8098-988-7 [pdf]
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Polskie drogi do niepodległości
1914–1918. Wybór źródeł dla szkół
redakcja Katarzyna Helik, Paweł Kowalski, Magdalena Zapolska-Downar,
Łódź–Warszawa 2020, 200 s.

Wybór źródeł dla szkół z zakresu
historii społecznej, gospodarczej
i politycznej ziem polskich w latach
I wojny światowej. Pogrupowano je
w czterech blokach tematycznych:
część I – Polacy wobec idei odzyska
nia niepodległości, część II – Polskie
formacje zbrojne na frontach I woj
ny światowej, część III – Sprawa pol
ska w polityce międzynarodowej
i część IV – Za kulisami wojny.
ISBN: 978-83-8098-828-6 [druk]
ISBN: 978-83-8229-018-9 [pdf]

Teki edukacyjne
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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.
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Paweł Rokicki
Mieczysław Bejnar

Szymon Nowak

Warszawa 2020, 40 s.

Warszawa 2020, 40 s.

Biografia Mieczysława Bejnara (1908–
1966), nauczyciela i działacza Związ
ku Strzeleckiego na Wileńszczyźnie.
W czasie II wojny światowej został on
aresztowany przez NKWD za działal
ność konspiracyjną i wywieziony
w głąb ZSRS. Po wyjściu z więzienia
wstąpił do armii gen. Andersa, a następ
nie służył jako nawigator w polskim
305 Dywizjonie Bombowym w Wielkiej
Brytanii. Po wojnie mieszkał
w Kanadzie.

Broszura poświęcona bohaterom jed
nej z bitew wojny polsko-bolszewic
kiej – starcia pod Zadwórzem na
przedpolach Lwowa 17 VIII 1920 r.
Tegoż dnia doszło do walki między
liczącym 350 żołnierzy polskim ba
talionem a przeważającymi siłami
bolszewików (3–6 tys. czerwonoar
mistów). I choć Polacy w większości
zginęli, to ich opór dał czas obroń
com Lwowa na przygotowanie się na
ewentualny atak wroga.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8229-000-4 [druk]
ISBN: 978-83-8229-001-1 [pdf]

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8098-261-1 [druk]
ISBN: 978-83-8098-262-8 [PDF]
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Bohaterowie spod Zadwórza

s. Teresa Antonietta Frącek RM

Marek Pietruszka

Barbara Męczykowska

Matka Matylda Getter

Teresa Jadwiga Grodzińska

Józef Haller

Warszawa 2019, 80 s., dodruk

Warszawa 2020, 40 s.

Warszawa 2020, 40 s., dodruk

Broszura przedstawia życie mat
ki Matyldy Getter ze Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Rodziny Ma
ryi, które w latach II wojny światowej,
kierując się sumieniem i ewangelicz
nym wezwaniem do niesienia pomo
cy bliźnim, ratowały życie Żydom,
ukrywając ich w swoich klasztorach,
w domach dla dzieci, szpitalach i za
kładach opiekuńczych, chociaż za to
groziła śmierć.

Broszura powstała dla uczczenia setnej
rocznicy męczeńskiej śmierci Teresy Ja
dwigi Grodzińskiej (1899–1920). Była
ochotniczką w wojnie polsko-bolszewic
kiej, sanitariuszką 4. Pułku Piechoty
Legionów. Podczas walk pod Hrubie
szowem wykazała się wytrwałością i har
tem ducha, pracując z poświęceniem.
1 września 1920 r. trafiła do niewoli i zo
stała brutalnie zamordowana przez bol
szewików. Odznaczona Krzyżem Srebr
nym Orderu Virtuti Militari.

Czytelnik poznaje szczegóły wycho
wania patriotycznego przyszłego ge
nerała, zdobywania wykształcenia,
kariery wojskowej, działalności spo
łecznikowskiej. Ukoronowaniem
tych działań jest Błękitna Armia i za
ślubiny Polski z morzem, a następ
nie Armia Ochotnicza. Jest też mowa
o niełatwym okresie dwudziestolecia
międzywojennego i późniejszym ży
ciu na uchodźstwie.

ISBN: 978-83-8098-598-8

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8098-230-7 [druk]
ISBN: 978-83-8098-231-4 [PDF]
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Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8098-907-8 [druk]
ISBN: 978-83-8098-908-5 [pdf]
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Radosław Wnorowski

Przemysław Kałek

Adam Hlebowicz

Stefan Kossecki

Stanisław Kwaśniewski

Grażyna Lipińska

Warszawa 2020, 40 s

Warszawa 2020, 40 s.

Warszawa 2020, 40 s.

Broszura poświęcona płk. Stefanowi
Kosseckiemu, uczestnikowi I wojny
światowej, walk o granice Rzeczypo
spolitej oraz zasłużonemu organiza
torowi szkolnictwa wojskowego. We
wrześniu 1939 r. dowodził 18. Dywi
zją Piechoty, trafił do niewoli i zginął
w rąk Sowietów w nieznanych oko
licznościach.

Biogram Stanisława Kwaśniewskiego
(1899–1944), żołnierza WP, uczest
nika powstania wielkopolskiego, bi
twy warszawskiej 1920 r., III powsta
nia śląskiego, kampanii wrześniowej
1939 r., żołnierza ZWZ-AK, więźnia
KL w Mauthausen.

Grażyna Lipińska (1902–1995) była
sanitariuszką w walkach o Lwów
w 1918 r. i podczas wojny polsko-bol
szewickiej 1920 r., angażowała się
w pomoc dla III powstania śląskie
go, pełniła funkcję komendantki Po
gotowia Społecznego w czasie obro
ny Grodna w 1939 r. Uczestniczyła
w marszu śmierci na trasie Mińsk–
Czerwień 1941 r., pracowała w wywia
dzie AK. 14 lat spędziła w więzieniach
i łagrach sowieckich. Należała do
„Solidarności”.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8098-970-2 [druk]
ISBN: 978-83-8098-971-9 [pdf]

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8098-982-5 [druk]
ISBN: 978-83-8098-983-2 [pdf]

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8229-002-8 [druk]
ISBN: 978-83-8229-003-5 [pdf]
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Artur Adamski

Marian Miszczuk

Arkadiusz Kazański

Kornel Morawiecki

Władysław Nekrasz

Alina Pienkowska-Borusewicz

Warszawa 2020, 48 s.

Warszawa 2020, 40 s.

Warszawa 2020, 32 s.

Zarys biografii Kornela Morawieckie
go (1941–2019), przywódcy Solidarno
ści Walczącej. Bohater działalność nie
podległościową rozpoczął w 1968 r.
Po wprowadzeniu stanu wojennego
został twórcą konspiracyjnej sieci
wydawniczo-kolportażowej dolnoślą
skiej Solidarności, a następnie prze
wodniczącym największej organizacji
stawiającej sobie za cel obalenie ko
munizmu, porządku jałtańskiego i od
zyskanie pełnej niepodległości Polski.

Władysław Nekrasz (1893–1940) był
współzałożycielem, a potem komen
dantem polskiego skautingu na Rusi.
Uczestniczył w walkach o odzyskanie
przez Polskę niepodległości, a następ
nie w wojnie 1920 r. Ukończył studia
rolnicze i w tej dziedzinie pracował
w wolnej Polsce. W 1939 r. walczył
w wojnie obronnej. Wzięty do niewoli
przez Sowietów, został zamordowany
w Charkowie wiosną 1940 r.

Krótka biografia Aliny Pienkowskiej
-Borusewicz (1952–2002), pielęg
niarki, działaczki Wolnych Związków
Zawodowych Wybrzeża i NSZZ „So
lidarność”, w latach 1991–1993 sena
tor RP.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8098-226-0 [druk]
ISBN: 978-83-8098-227-7 [PDF]

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8098-925-2 [druk]
ISBN: 978-83-8098-926-9 [PDF]

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8098-954-2 [druk]
ISBN: 978-83-8098-955-9 [pdf]
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Maja Lubiejewska-Chilicka

Szymon Nowak

Anna Maria Adamus

Maryla Płońska

Stefan Pogonowski

Józef Sierociński

Warszawa 2020, 32 s.

Warszawa 2020, 40 s.

Warszawa 2020, 56 s.

Maryla Płońska (1957–2011) współ
tworzyła Wolne Związki Zawodowe
Wybrzeża, była redaktorką „Robot
nika Wybrzeża”, w sierpniu 1980 r.
uczestniczyła w strajku w Stoczni
Gdańskiej i brała udział w redagowa
niu 21 postulatów. Swoją aktywnoś
cią przyczyniła się do sukcesu Sierp
nia ’80 i powstania Solidarności.

Biogram Stefana Pogonowskiego
(1895–1920), porucznika piecho
ty WP, bohatera bitwy warszawskiej
1920 r. Za walki z Niemcami pod
Rygą został odznaczony rosyjskim
orderem i awansowany do stopnia
porucznika.

Historia bohatera, który swoje ży
cie poświęcił Polsce. Był członkiem
Związku Sokołów Polskich w Ame
ryce, adiutantem gen. Hallera, brał
udział w Misji Wojskowej na Sybe
rii, w wojnie polsko-bolszewickiej.
W 1939 r. ponownie stanął do walki.
Zmarł w zapomnieniu w 1955 r.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8098-959-7 [druk]
ISBN: 978-83-8098-960-3 [PDF]
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Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8098-946-7 [druk]
ISBN: 978-83-8098-947-4 [pdf]
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Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8098-330-4 [druk]
ISBN: 978-83-8098-331-1 [pdf]

Bartłomiej Kluska

Anitta Maksymowicz

Grzegorz Makus

Ksiądz Ignacy Jan Skorupka

Agnieszka Wisła

Tadeusz Zieliński „Igła”

Warszawa 2020, 32 s

Warszawa 2018, 40 s., dodruk

Warszawa 2020, 32 s.

Broszura przygotowana w setną rocz
nicę śmierci ks. Ignacego Skorupki,
legendarnego już bohatera wojny pol
sko-bolszewickiej, który zginął w bi
twie pod Ossowem 14 VIII 1920 r.,
towarzysząc w walce żołnierzom bro
niącym Warszawy przed Armią Czer
woną.

Biogram Agnieszki Wisły (1887–
1980), działaczki polonijnej, patriot
ki zasłużonej dla sprawy polskiej.
Współorganizowała – będąc pierwszą
i przez wiele lat jedyną kobietą – dzia
łające do dziś Stowarzyszenie Wetera
nów Armii Polskiej w Ameryce i była
założycielką jego siostrzanej kobiecej
organizacji – Korpusu Pomocnicze
go Pań.

Podporucznik Tadeusz Zieliński „Igła”
(1927–1948) był jednym z najbardziej
zdeterminowanych żołnierzy antyko
munistycznego podziemia w regio
nie radomskim. O żadnej innej zbroj
nej grupie funkcjonującej w latach
1947–1948 w tym regionie nie mówio
no w kręgach władzy komunistycznej
z taką obawą i respektem jak o oddzia
le „Igły”. „Pozostała nam walka – aż do
ostatka” – pisał ppor. Zieliński w ode
zwie we wrześniu 1947 r.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8098-974-0 [druk]
ISBN: 978-83-8098-975-7 [PDF]

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8098-506-3

„Bohaterowie Niepodległej”

•

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8098-949-8 [druk]
ISBN: 978-83-8098-950-4 [PDF]

Materiały edukacyjne i popularyzatorskie

|

103

Zapowiedzi:
▪ Tomasz Dziki

Wojciech Gromczyński
▪ Michał Gruszczyński

Stanisław Jeute
▪ Marek Gałęzowski

Oddział Bajończyków
▪ Marek Gałęzowski

Józef Panaś
▪ Szymon Nowak

Adolf Pilch „Góra”, „Dolina”
Marek Gałęzowski

Zygmunt Zygmuntowicz

▪ Szymon Nowak

Warszawa 2020, 32 s.

Jan Szypowski „Leśnik”

Broszura poświęcona ppłk. Zygmun
towi Zygmuntowiczowi, działaczowi
niepodległościowemu, redaktorowi
naczelnemu pisma „Panteon Polski”
upamiętniającego poległych w czasie
I wojny światowej uczestników walk
o niepodległość oraz o granice odbu
dowanego państwa polskiego.

▪ Mariusz Kolmasiak

Walenty Wójcik

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8229-032-5 [druk]
ISBN: 978-83-8229-033-2 [pdf]
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„Bohaterowie Niepodległej”

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

Sławomir Zajączkowski (scenariusz),

Michał Konarski (scenariusz), Hubert

Krzysztof Wyrzykowski (rysunki)

Ronek (rysunki)

Bitwa Warszawska 1920 roku
konsultacja i wkładka historyczna To-

Srebrni na szlakach Bitwy Warszawskiej 1920 r.

masz Łabuszewski, Kazimierz Krajew-

konsultacja i wkładka historyczna To-

ski, Warszawa 2020, 56 s.

masz Łabuszewski, Warszawa 2020,
80 s.

Komiks przedstawia historię jednej
z 18 najważniejszych bitew w dzie
jach świata z perspektywy uczestni
czących w zmaganiach ochotników
warszawskich. To świadectwo ich bo
haterstwa wykazane pod Ossowem
i Radzyminem przyczyniło się walnie
do sukcesu strony polskiej.
ISBN: 978-83-8098-209-3, 15 zł

Komiks jest kontynuacją publikacji
Srebrni na szlakach Niepodległej uka
zującej losy trzech kuzynów z rodziny
Srebrnych – Mikołaja, Jana i Kacpra.
Zamieszkiwali oni tereny należące do
1918 r. do trzech różnych zaborców.
Teraz wspólnie w szeregach odrodzo
nego Wojska Polskiego biorą udział
w obronie kraju przed najazdem bol
szewickim.
ISBN: 978-83-8098-208-6, 29 zł

Komiksy

•
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Maciej Frycz, Tomasz Bereźnicki

Marek Turek

39/45. Polskie Państwo Podziemne

Orlęta. „Straceńcy” – Lwów 1918

Szczecin 2020, 48 s.

Warszawa 2020, 56 s.

Zapowiedzi:
▪ Michał Konarski, Hubert Ronek,

Publikacja stanowi uzupełnienie se
rii, w ramach której ukazała się gra
planszowa oraz aplikacja pod tym ty
tułem. Nie aspiruje do miana synte
zy dziejów czy też leksykonu II wojny
światowej, lecz w założeniu ma stano
wić alternatywną perspektywę ujmo
wania treści historycznych przez po
łączenie obrazu i słowa.

Komiks ma na celu popularyza
cję wśród młodego pokolenia Pola
ków mało znanej historii walk o nie
podległość i granice odradzającej się
Rzeczypospolitej. Uświadamia czytel
nikom, że wśród bohaterów Lwowa
była duża grupa bardzo młodych Pola
ków, rówieśników tych, którzy są doce
lowymi odbiorcami komiksu.

ISBN: 978-83-8098-968-9, 15 zł

ISBN: 978-83-8229-017-2, 15 zł
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Komiksy

Tomasz Łabuszewski

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

Gry planszowe
i puzzle
Edukacja i nauka przez zabawę,
nie tylko dla najmłodszych.

Bitwa Warszawska
autor: Jan Madejski
opracowanie historyczne: dr hab. Marek
Gałęzowski

Bitwa Warszawska to szybka gra wo
jenna dla dwóch graczy, przedsta
wiająca przełomowe wydarzenia
z sierpnia 1920 r. Trwa wojna polsko
-bolszewicka. Wojsko Polskie musi
stawić czoło nacierającym na War
szawę armiom bolszewickim. Celem
grającego Armią Czerwoną jest wtar
gnięcie do stolicy. Grający Wojskiem
Polskim ma im przeszkodzić, rozbija
jąc armie napastnika. Czy żołnierzom
polskim uda się tego dokonać? Czy
zdołają obronić Warszawę? Jeśli za

wiodą, ponad „trupem białej Polski”
armie bolszewickie przejdą na Za
chód i po całej Europie rozleje się ko
munistyczna pożoga…

Publikacja jest wzbogacona o ilustro
wane opracowanie historyczne. Gra
zawiera zasady umożliwiające prowa
dzenie rozgrywek turniejowych. In
strukcje gry w językach polskim i an
gielskim.
45 zł

Gry planszowe i puzzle

•
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WKRÓTCE

ORP Orzeł
autor: Łukasz M. Pogoda
opracowanie historyczne: Mariusz Borowiak

ORP Orzeł to dynamiczna gra dla
dwóch osób. Przedstawia uciecz
kę okrętu podwodnego ORP „Orzeł”
z Bałtyku na Morze Północne
w pierwszych tygodniach II wojny
światowej. Po wybuchu wojny we
wrześniu 1939 r. ORP Orzeł opuś
cił wyznaczone mu miejsce w Zato
ce Gdańskiej. Dowódca, skarżąc się
na problemy zdrowotne, skierował
okręt do stolicy Estonii Tallina. Tam
15 września jednostka została inter
nowana przez Estończyków. Polska
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załoga postanowiła jednak uciec, aby
przedostać się do Wielkiej Brytanii
i kontynuować walkę z Niemcami.
W tym momencie rozpoczyna się roz
grywka. Cel gry jest inny dla każde
go gracza. Grający polską Marynarką
Wojenną ma za zadanie przedostać
się Orłem z Bałtyku na Morze Pół
nocne. Musi jednak starannie plano
wać swój ruch, aby uniknąć wykrycia
przez lotnictwo niemieckie i ataków
kutrów torpedowych Kriegsmarine.
Zadaniem przeciwnika grającego nie
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Gry planszowe i puzzle

miecką Kriegsmarine jest zatopienie
okrętu, zanim opuści Bałtyk. W swo
jej turze gracz wykonuje rzuty kość
mi. Wyniki pozwalają zaplanować
różne działania: ruch, atak, stawia
nie min i inne. Ruchy grającego pol
ską Marynarką Wojenną są częściowo
ukryte przed wzrokiem przeciwnika,
co wnosi ogromne emocje do gry.
Wszystkie elementy gry są w językach polskim
i angielskim.

7. W obronie Lwowa

111. Alarm dla Warszawy

Miś Wojtek

dodruk

dodruk

dodruk

Gra rozgrywa się podczas wojny pol
sko-bolszewickiej w 1920 r. Zada
niem 7. Eskadry jest powstrzymanie
1. Armii Konnej w jej pochodzie na
Lwów.

Gra odtwarza powietrzną obronę
Warszawy we wrześniu 1939 r. Za
daniem polskich pilotów jest nie do
puścić niemieckich bombowców nad
Warszawę.

15 zł

15 zł

Gra ukazuje dzieje Polaków wywie
zionych z terenów okupowanych
przez Związek Sowiecki i ich długą
wędrówkę z Rosji, przez Iran, Pale
stynę, Egipt i Włochy aż do Szkocji.
W grze, podążając szlakiem żołnierzy
2. Korpusu Polskiego, zbieramy pa
miątki związane z losami żołnierzy
i ich słynnego niedźwiedzia Wojtka.
45 zł

Gry planszowe i puzzle

•
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Niepodległa

Jerzy Kossak „Cud nad Wisłą”

dodruk

Kraków 2020

Akcja gry rozpoczyna się w roku 1914
i trwa do 1920 r. Gracze podejmują
działania właściwe czasom bohaterów
walk o niepodległość. Jeśli spełnią
określone warunki Polska odzyska
niepodległość. Epilogiem gry są woj
na polsko-bolszewicka oraz konferen
cja w Paryżu.

Puzzle edukacyjne przygotowane na
bazie obrazu Jerzego Kossaka przed
stawiającego Bitwę Warszawską,

Dystrybucja przez Oddział IPN w Krakowie
w ramach działań edukacyjnych.

99 zł
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nazywaną potocznie „Cudem
nad Wisłą”. Do puzzli dołączono
krótki esej historyczny opisujący
przebieg wojny polsko-bolszewickiej
oraz materiały do ćwiczeń.

•

Gry planszowe i puzzle

Bitwa Warszawska. 100. rocznica
pokonania bolszewików
Kraków 2020

Puzzle edukacyjne. Opakowanie
oprócz gry zawiera krótki esej histo
ryczny opisujący przebieg wojny pol
sko-bolszewickiej oraz materiały do
ćwiczeń.
Dystrybucja przez Oddział IPN w Krakowie w ramach działań edukacyjnych.

Gry planszowe i puzzle

•

Materiały edukacyjne i popularyzatorskie

|

111

Audiobooki
Fascynujące wspomnienia,
pamiętniki, dzienniki czytane
przez najlepszych aktorów.

Andrzej Kołodziej

Gdyńscy komunardzi
czyta Piotr Bajtlik, Warszawa 2020
(cykl „Pamiętniki do słuchania”)

Unikatowa opowieść o strajku w Stocz
ni Komuny Paryskiej w Gdyni z sierp
nia 1980 r. Na czele protestu gdyńskich
robotników stanął sam autor wspo
mnień. Niewiele jest pamiętników, któ
re tak jak Gdyńscy komunardzi oddają
ducha tamtych wydarzeń i ukazują, jak
dzień po dniu rodziła się „Solidarność”.
W audiobooku będzie można usłyszeć
utwór Piosenka dla córki w przejmującej
interpretacji Janusza Radka oraz orygi
nalne nagrania dźwiękowe ze strajku.
Publikacja zawiera:
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Audiobooki

∙ płytę Andrzej Kołodziej, Gdyńscy
Komunardzi,
∙ książeczkę z biogramem Andrze
ja Kołodzieja, ilustrowaną zdjęciami
z jego bogatej kolekcji.
ISBN audiobook: 978-83-8098-963-4
ISBN książka: 978-83-8098-962-7, 32 zł

Katalogi wystaw
Katalogi i foldery towarzyszące
wystawom IPN

Angelika Blinda, Aleksandra Korol-Chudy,

Aleksandra Korol-Chudy

Ryszard Mozgol

Kiedy Katowice były Stalinogrodem…
1953–1956

Powstania śląskie 1919–1921.
Materiały edukacyjne do wystawy
elementarnej IPN
Katowice 2020, 76 s.

Broszura jest dodatkiem edukacyj
nym do wystawy elementarnej „Po
wstania śląskie 1919–1921”, która
przedstawia wydarzenia związane
z walką o przyłączenie Górnego Ślą
ska do Polski w latach 1919–1922.
Wydawnictwo ułatwia samodzielne
zbudowanie lekcji poświęconej tej te
matyce.
Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8098-315-1

Katalogi wystaw
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Katowice 2020, 152 s.

Książka jest katalogiem wystawy o tym
samym tytule, powstałej jako pokło
sie międzynarodowego projektu „By
łem mieszkańcem miasta Stalina”/
„I was citizen of Stalin Town”, którego
głównym założeniem było przybliże
nie oddziaływania stalinowskiego to
talitaryzmu na społeczeństwa Europy
Środkowo-Wschodniej.
Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8098-972-6
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Aleksandra Namysło,
Monika Bortlik-Dźwierzyńska

Monika Litwinska, Roksana Szczypta-

Życie przechowane. Mieszkańcy
Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z pomocą Żydom w czasie
II wojny światowej

-Szczęch

194 dni, 387 osób. Najdłuższy
protest głodowy w PRL
Kraków 2020, 60 s.

Katowice 2020, 112 s.

Dwujęzyczny, polsko-angielski, kata
log wystawy pod tym samym tytułem
opowiada 21 dramatycznych historii
zarówno o ludziach odważnych i zde
terminowanych, którzy gotowi byli po
święcić wszystko, aby uratować drugie
go człowieka, jak i o tych, którzy bez
tej pomocy nie mieliby szans na prze
trwanie.
Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8098-945-0
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Wydawnictwo towarzyszące wysta
wie o proteście głodowym, trwającym
od 19 lutego do 31 sierpnia 1985 r.
w parafii Narodzenia NMP w Krako
wie-Bieżanowie. Rozpoczęta cztery
miesiące po zabójstwie ks. Jerzego
Popiełuszki akcja była odpowiedzią
na represje wobec działaczy „Solidar
ności” i szkalowanie kapłanów.
Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-958671-5-6
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Katalogi wystaw

Indeks autorów

Abryszeński Piotr 7, 42
Adamski Artur 101
Adamus Anna Maria 102
Babiński Leon 49
Bagieński Witold 34, 36
Bajtlik Piotr 112
Balbus Tomasz 37, 40, 52
Banaś Kornelia 96
Becker Maximilian 8
Bednarczyk Przemysław 20
Benken Przemysław 41
Bereźnicki Tomasz 106
Bębnik Grzegorz 45
Białkowski Michał 43
Blinda Angelika 113
Borowiak Mariusz 108
Bortlik-Dźwierzyńska Monika 114
Borucki Robert 41
Brożek Krzysztof 46
Brzeziński Piotr 36, 53
Ceran Tomasz 47
Chabros Ewa 21
Chmielowiec Piotr 78
Chodyko Maria 42
Chrzanowski Robert 53
Churska-Wołoszczak Kamila 94
Ciborska Elżbieta 33
Cyran Ludwik 51
Czarcińska Iwona 45
Dąbrowski Marcin 8
Dąbrowski Ryszard 66
Denkowski Tadeusz 47
Domański Tomasz 31
Drabik Rafał 36
Dryblak Łukasz 19
Dudek Justyna 19, 62
Dworaczek Kamil 26, 35
Dybciak Krzysztof 92
Dyrcz Rafał 51
Dziki Tomasz 104

Dziurok Adam 31
Dźwigał Magdalena 34
Faryś Janusz 49
Fic Maciej 31
Frazik Wojciech 84
Frącek RM Teresa Antonietta 99
Frycz Maciej 106
Gałęzowski Marek 104, 107
Gańczak Filip 19, 42
Gieroń Roman 9
Gieszczyńska Renata 80
Glass Henryk 42
Golik Dawid 10, 26, 80, 85, 89
Gonet Tomasz 47
Gontarczyk Piotr 19
Górka Piotr 55
Graczyk Konrad 19
Grajewski Andrzej 45
Gralak Lech 19
Grądzka-Rejak Martyna 26
Grosicka Marzena 78
Gruchała Wojciech 92
Gruszczyński Michał 104
Gryz Ryszard 40
Gucewicz Daniel 7
Guć Michał 36
Gurgacz SJ Władysław 42
Helik Katarzyna 97
Heruday-Kiełczewska Magdalena 67
Hlebowicz Adam 36, 100
Huebner Mateusz 19
Iwaneczko Dariusz 30
Jaczyńska Agnieszka 31
Jakimek-Zapart Elżbieta 79
Jarno Witold 40
Jaskułowski Tytus 10, 42
Jedynak Marek 31
Jurek Marcin 19

Indeks autorów
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Jurgoński Wacław 47
Jurkiewicz Jan 57
Kalbarczyk Sławomir 31
Kałek Przemysław 100
Karbarz-Wilińska Joanna 11
Karczewski Marian 51
Karpus Zbigniew 80
Kasprzycki Marcin 10
Kazański Arkadiusz 101
Kęsik Jan 11
Kierski Krzysztof Andrzej 30
Kirszak Jerzy 67
Klarman Agnieszka 21
Klementowski Robert 21, 40
Klimecki Michał 87
Kluska Bartłomiej 103
Knapp Paweł 51
Knoch Konrad 42
Kobiela Łukasz 57
Kochański Aleksander 33
Kociuba Wanda Barbara 47
Kolmasiak Mariusz 104
Kołodziej Andrzej 112
Konarski Kazimierz 90
Konarski Michał 105, 106
Koreś Daniel 40
Korkuć Maciej 80
Korol-Chudy Aleksandra 113
Kowalczyk Jadwiga 54
Kowalik Szczepan 49
Kowalski Paweł 97
Kozłowski Tomasz 35
Kozubel Marek 87
Krajewski Kazimierz 36, 105
Kristanova Ewelina 25
Krotofil Maciej 87
Królikiewicz Tadeusz 67
Kruszyński Marcin 8, 62
Krzek-Lubowiecki Marcin 19
Krzysztofiński Mariusz 27
Krzyżaniak Michał 60
Kucharski Wojciech 31
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Indeks autorów

Kujawa Wojciech 47, 56
Kuprianis Artur 28
Kurpierz Tomasz 38
Kuta Cecylia 27, 31
Leszczyński Mariusz 36
Ligarski Sebastian 25
Linek Bernard 31
Lipko Mateusz 66
Litwińska Monika 114
Lubiejewska-Chilicka Maja 102
Łabuszewski Tomasz 105, 106
Łada-Walicka Janina 91
Łagojda Krzysztof 26
Łatka Rafał 25, 30, 31, 44, 45
Maciąg Kazimierz 92
Mackiewicz Beata 45
Madejski Jan 107
Magdoń Jacek 78
Majcher-Ociesa Edyta 31
Majchrzak Grzegorz 29
Majewski Marcin 67
Maksymowicz Anitta 103
Makus Grzegorz 103
Maniewska Katarzyna 94
Mazurkiewicz Maciej 19
Mączyński Czesław 91
Merker Aleksander 33
Męczykowska Barbara 99
Miedziński Paweł 65, 66, 67, 83
Mikłaszewicz Irena 45
Mikołajczyk Kamila 21
Miszczuk Marian 101
Moskała Katarzyna 58
Mozgol Ryszard 113
Mroczek Michał 36
Mruk Henryk 36
Musiał Filip 44, 80, 82, 84, 85, 89
Muszyński Wojciech 31
Nadarzyńska-Piszczewiat Anna 53

Namysło Aleksandra 114
Niestrawski Maciej 67
Niwiński Piotr 51
Nogaj Adam 19
Noszczak Bartłomiej 11, 12
Nowak Szymon 98, 102, 104
Ochał Artur 25, 83
Odziemkowski Janusz 59
Olaszek Jan 35, 51
Olszewska Natalia 19
Opulski Rafał 19
Osiński Tomasz 8, 62
Pasztaleniec Łukasz 81
Pejaś Ewa 42
Piątkowski Sebastian 50
Pietruszka Marek 99
Pięciak Krzysztof 81
Pilarski Sebastian 54
Piłsudska Aleksandra 91
Piskała Kamil 31
Pleskaczyński Adam 19, 60
Pleskot Patryk 13, 23
Pogoda Łukasz M. 108
Polak Bogusław 67
Polak Michał 67
Poleszak Sławomir 31
Pongrátz Gergely 48
Poniński Antoni 45
Popek Helena 49
Popek Leon 49
Porzecki Józef 67
Przegiętka Marcin 31
Przeperski Michał 30, 40
Przybyło Łukasz 87
Ptasińska Małgorzata 31
Puliński Andrzej Jarosław 36
Radożycka Maria 40
Rąkowski Grzegorz 67
Rembacka Katarzyna 39
Rezmer Waldmar 80

Rokicki Paweł 98
Romanowska Elżbieta 14
Ronek Hubert 105, 106
Rosenbaum Sebastian 28, 31, 45
Ruczyński Michał 25
Rulewski Jan 51
Ruzikowski Tadeusz 67

Sywula Michał 15
Szczygieł Rafał 16
Szczypta-Szczęch Roksana 80
Szkwarek Łukasz 16
Szopa Piotr 78
Sztama Paweł 29
Szuszczyński Paweł 19

Sacewicz Karol 42
Siedziako Michał 83
Sienkiewicz Jan 36
Sikora Jerzy 92
Sikorski Tomasz 19
Siwiec-Cielebion Michał 89
Skłodowski Krzysztof 19
Skura Agnieszka 62
Smolańska-Brzozowska Marta 64
Smoliński Aleksander 14, 87
Sola-Sałamacha Nadia 56
Sołtysiak Grzegorz 33
Sołtysik Łukasz 31
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Punkt czynny: poniedziałek–piątek
w godzinach 8:30–15:30
Marek Kozak
tel. 85 664 57 84
Marek.Kozak@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
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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

				

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

Księgarnia IPN
ul. Postępu 18 (budynek Neptun),
02-676 Warszawa
Księgarnia czynna: poniedziałek–piątek
w godzinach 8:30–16:00
Dariusz Zbiejczuk
tel. 22 544 57 19
Dariusz.Zbiejczuk@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
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
tel. 71 326 97 38
oddzial.wroclaw@ipn.gov.pl

Zapraszamy na stronę internetową ipn.gov.pl, gdzie znajdą Państwo szczegóły dotyczące pracy punktów sprzedaży.
Zapraszamy do składania zamówień via mail lub telefon i odbioru w wybranym punkcie/księgarni IPN po uzgodnieniu terminu

Księgarnie i punkty sprzedaży Wydawnictw IPN
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Zamawianie książek:
Zamówienia przyjmowane są
tylko za pośrednictwem internetu:
www.poczytaj.pl
lub e-mail: prawa@poczytaj.pl

Punkt odbioru:
Czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 14:00–18:00
DANTE G. Baran, G. Fugiel sp.j.
ul. Ojcowska 1
31–344 Kraków
REGON: 351088477
NIP: 679-13-51-324

Sprzedaż wysyłkowa

Informacja o książkach:
tel. 12 626 48 04 (poniedziałek–piątek
w godzinach 8:00–15:30)

Prenumerata „Biuletynu IPN”:
formularz zamówienia dostępny na
stronie internetowej ipn.gov.pl

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

Obsługa prenumeraty,
zamówienia wysyłkowe i hurtowe:

Księgarnia internetowa
ipn.poczytaj.pl

Wydawnictwa IPN są dostępne
w sprzedaży wysyłkowej. Wybierając najkorzystniejszą dla siebie formę
zamówienia, otrzymują Państwo
interesujące publikacje do domu,
oszczędzając czas i pieniądze.

Joanna Pamuła, tel. 22 581 86 78
joanna.pamula@ipn.gov.pl
Joanna Pszczoła, tel. 22 581 86 79
joanna.pszczola@ipn.gov.pl

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

Sprzedaż wysyłkowa
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#Przystanek Książka

Oglądaj na: IPNtv i Fb@ksiegarnia.ipn

#ZostańWDomu i kup na ipn.poczytaj.pl

Zapraszamy:
www.ipn.gov.pl
www.ipn.poczytaj.pl
Fb@Ksiegarnia.IPN

