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  | 5 Od Wydawnictwa

Od Wydawnictwa 

Problematyka stosunków polsko-żydowskich od lat cie-
szy się niesłabnącym zainteresowaniem naukowców i pasjo-
natów historii. Wymiernym efektem tego zainteresowania są 
prace o charakterze naukowym, ujęcia popularne czy wy-
stawy edukacyjne. Ciekawość poznawcza w tym wypadku 
nie dziwi, gdyż relacje obu narodów kształtowały się przez bar-
dzo długi okres – niemalże od początku istnienia państwowo-
ści polskiej, a dzieje ich wzajemnych kontaktów mają wyjątkowo 
złożoną naturę.

Doświadczeniem szczególnym okazał się czas II wojny świato-
wej. Na ziemiach polskich Niemcy, zaczadzeni obłędną ideologią, 
realizowali swój makabryczny plan „ostatecznego rozwiązania” 
kwestii żydowskiej poprzez masowe egzekucje, eksterminację 
w obozach zagłady, nieludzkie warunki egzystencji w gettach. 
I choć żydowskim sąsiadom udzielana była przez Polaków real-
na pomoc – w wymiarze instytucjonalnym („Żegota”) oraz indy-
widualnym – aparat niemieckiego terroru próby te czynił mało 
efektywnymi.

Te wyjątkowo trudne problemy stały się przedmiotem badań 
prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej, co przełożyło 
się na cały szereg publikacji, tak naukowych, jak i popularnonau-
kowych. Wszystkie one przedstawione są w niniejszym katalogu.

Zespół Wydawnictwa IPN 
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Monografie

Książki poświęcone historii 
Polski w XX w., opisujące 
dzieje państwa i narodu pol-
skiego oraz losy obywateli 
polskich różnych narodowo-
ści w latach 1917–1989. 

 Monografie 



 | 7 

Michał Kalisz, Elżbieta Rączy

Dzieje społeczności żydowskiej powiatu 
gorlickiego podczas okupacji niemieckiej 
1939–1945 
Rzeszów–Warszawa 2019, 304 s. + 96 s. wkł. 
zdj., wydanie 2. uzupełnione

Pierwsza publikacja ukazująca w sposób syn-
tetyczny problem zagłady Żydów i stosunków 
polsko-żydowskich w regionie gorlickim w la-
tach 1939–1945. W pierwszej części przedsta-
wiono sytuację Żydów w powiecie gorlickim 
pod niemiecką okupacją oraz ich zagładę, 
także negatywne postawy polskich mieszkań-
ców. Część druga dotyczy tej grupy Polaków 
powiatu gorlickiego, którzy ryzykowali ży-
ciem, aby ratować Żydów od śmierci.

ISBN: 978-83-8098-572-8, 35 zł

 Monografie 
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Jacek Romanek

Kolaboracja z Sowietami na terenie 
województwa lubelskiego we wrześ-
niu i w październiku 1939 r.
Lublin–Warszawa 2019, 184 s.

Książka przedstawia kolaborację (tak-
że mniejszości narodowych) z Armią 
Czerwoną na Lubelszczyźnie we 
wrześniu i październiku 1939 r. Ska-
la tych działań, a przede wszystkim 
ich skutki stanowią bez wątpienia je-
den z elementów wpływających na 
wzajemne relacje różnych narodowo-
ści w całym okresie okupacji. 

ISBN: 978-83-8098-696-1, 30 zł

 Monografie 
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Sebastian Piątkowski

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

Książka ukazuje, we wszystkich moż-
liwych do przebadania aspektach, 
historię Radomia w latach wojny 
i okupacji. Autor przedstawia proces 
zagłady radomskiej społeczności ży-
dowskiej, począwszy od indywidu-
alnych represji ze strony Niemców, 
poprzez funkcjonowanie getta i jego 
likwidację, a skończywszy na histo-
rii lokalnych obozów pracy przymu-
sowej. 

ISBN: 978-83-8098-390-8, 50 zł

 Monografie 
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Adam Sitarek

Wire Bound State. Structure and 
Functions of the Jewish Administra-
tion of the Łódź Ghetto
Łódź–Warszawa 2017, 336 s., tłumacze-
nie na angielski Katarzyna Gucio

Anglojęzyczna wersja publikacji Oto-
czone drutem państwo. 

Publikacja dostępna w formie PDF.  
ISBN: 978-83-8098-253-6 

nakład wyczerpany

Adam Sitarek

Otoczone drutem państwo. Struk-
tura i funkcjonowanie administracji 
żydowskiej getta 
Łódź 2015, 340 s. (seria „Biblioteka Od-
działu Instytutu Pamięci Narodowej 
w Łodzi”, t. 37)

Autor książki opisuje struktury 
i funkcjonowanie aparatu admini-
stracyjnego getta łódzkiego. Na roz-
kaz okupacyjnych władz niemieckich 
na początku 1940 r. stłoczono tam na 
4 km kw. powierzchni ponad 160 tys. 
Żydów z Łodzi i okolicznych miej-
scowości. 

Książka otrzymała Nagrodę Histo-
ryczną „Polityki” w 2016 r. w katego-
rii Debiut.

Publikacja dostępna w formie PDF. 
ISBN: 978-83-63695-16-3, 35 zł

 Monografie 
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Bogusław Kopka

Konzentrationslager Warschau.  
Historia i następstwa
Warszawa 2007, 712 s. (seria „Monogra-
fie”, t. 32)

Celem pracy jest opis i próba syste-
matyzacji nowych ustaleń w sprawie 
KL Warschau, naszkicowanie tła hi-
storycznego i prezentacja najważniej-
szych dokumentów z akt śledztwa 
w sprawie zbrodni ludobójstwa po-
pełnionej w latach 1943–1944 w nie-
mieckim obozie koncentracyjnym 
w Warszawie. 
Książka została uhonorowana Nagro-
dą KLIO 2007 III stopnia w kategorii 
Varsaviana.

ISBN: 978-83-60464-46-5

nakład wyczerpany

 Monografie 

Bogusław Kopka

Konzentrationslager Warschau. 
Geschichte und Nachwirkungen, 
aus dem Polnischen von Juergen 
Hensel
Warszawa 2010, 712 s. (seria „Monogra-
fie”, t. 32)

Niemieckojęzyczna wersja publi-
kacji Konzentrationslager Warschau. 
Historia i następstwa

ISBN: 978-83-7629-079-9

nakład wyczerpany
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Elżbieta Rączy

Zagłada Żydów w dystrykcie kra-
kowskim w latach 1939–1945
Instytut Pamięci Narodowej – Uniwer-
sytet Rzeszowski, Rzeszów 2014, 407 s.

Książka przedstawia eksterminację 
Żydów w dystrykcie krakowskim do-
konaną przez niemieckiego okupan-
ta: pośrednią, realizowaną głównie 
poprzez antyżydowskie zarządzenia, 
stworzone Żydom warunki życia, 
przesiedlenia i pracę przymusową, 
oraz bezpośrednią, czyli morderstwa 
dokonywane w miejscu zamieszka-
nia i punktach zbiorczych, a także 
deportacje do obozów zagłady i ma-
sowe mordy w komorach gazowych.

ISBN: 978-83-7629-663-0 

nakład wyczerpany

 Monografie 

Martyna Grądzka-Rejak

Kobieta żydowska w okupowanym 
Krakowie (1939–1945)
Instytut Pamięci Narodowej – Wydaw-
nictwo „Wysoki Zamek”, Kraków 2016, 
488 s.

Książka jest pierwszą pełną mono-
grafią ukazującą dynamikę losów ko-
biet żydowskich podczas II wojny 
światowej w perspektywie jednego 
miasta, w zmieniających się okolicz-
nościach: od przestrzeni Krakowa tuż 
po wybuchu wojny, poprzez ograni-
czoną, ciasną przestrzeń getta, aż po 
obecność kobiet w obozie Płaszów.

ISBN: 978-83-943785-8-5

nakład wyczerpany
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Ewa Rogalewska

Getto białostockie. Doświadcze-
nie Zagłady – świadectwa literatu-
ry i życia
Białystok 2013, 320 s., wydanie 2. uzu-
pełnione i poprawione (seria wydawni-
cza Oddziału IPN w Białymstoku, t. 5)

Książka jest specyficzną, bo odbiegają-
cą od tradycyjnej metodologii historycz-
nej, monografią naukową białostoc- 
kiego getta, ujmującą badany temat 
przez pryzmat człowieka doświadcza-
jącego Zagłady i świadectw literackich 
tego doświadczenia.Drugie wydanie zo-
stało poprawione i uzupełnione m.in. 
reprodukcjami grafik żydowskiego ma-
larza Izaaka Celnikiera, który przeżył 
białostockie getto. 

ISBN: 978-83-62357-09-3, 10 zł

 Monografie 
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Marta Cobel-Tokarska

Bezludna wyspa, nora, grób. Wojen-
ne kryjówki Żydów w okupowanej 
Polsce
Warszawa 2012, 304 s. + 24 s. wkł. il. 
(seria „Monografie”, t. 83)

Niewiele wiemy o miejscach, w któ-
rych skazani na śmierć Żydzi próbo-
wali w czasie Zagłady ocalić życie. 
Autorka podejmuje próbę opisu tego 
podziemnego, tajemniczego świata. 
Ukrywający się i ukrywani znaleźli 
się nagle w przestrzeni ograniczonej 
pod względem fizycznym, społecz-
nym i symbolicznym. 

ISBN: 978-83-7629-354-7, 20 zł

 Monografie 
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Martyna Grądzka

Przerwane dzieciństwo. Losy dzieci Ży-
dowskiego Domu Sierot przy ul. Dietla 64 
w Krakowie podczas okupacji niemie-
ckiej / A Broken Childhood. The Fate of 
the Children from the Jewish Orphana-
ge at 64 Dietla Street at Cracow during 
the German Occupation
Instytut Pamięci Narodowej – Wydawnictwo 
„Wysoki Zamek”, Kraków 2012, 476 s.

Książka poświęcona wojennym losom 
jednej z krakowskich instytucji społecz-
nych opiekujących się sierotami żydow-
skimi. Stowarzyszenie powstało w dru-
giej połowie XIX w. i od tamtej pory 
spełniało bardzo ważną funkcję w gmi-
nie żydowskiej na krakowskim Kazimie-
rzu. Kres instytucji przyniosła II wojna 
światowa. Autorka pokazuje bezwzględ-

ną i planową politykę realizowaną 
przez Niemców, której konsekwencją 
była zagłada wielu dzieci żydowskich 
przebywających na terenie okupowa-
nego Krakowa.

ISBN: 978-83-936117-2-0

nakład wyczerpany

Karol Madaj, Małgorzata Żuławnik

Proboszcz getta
Warszawa 2010, 184 s. + płyta DVD 
(seria „Kto ratuje jedno życie...”, t. 5) 

Niezwykła historia o ks. Marcelim 
Godlewskim, parafii w getcie, Żydach 
katolikach i ukrywaniu dzieci  
w sierocińcu w Aninie. Proboszcz 
zdobywał jedzenie, fałszował do-
kumenty i pomagał w ucieczce. Po 
latach otrzymał tytuł Sprawiedliwego 
wśród Narodów Świata. 
Książka uhonorowana wyróżnieniem 
Towarzystwa Przyjaciół Historii 
w kategorii Najlepsze varsaviana 
2010/2011. Otrzymała też Nagrodę 
KLIO 2011 II stopnia w kategorii 
Varsaviana.
Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-7629-135-2

nakład wyczerpany

 Monografie 
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Marcin Urynowicz

Adam Czerniaków 1880–1942. 
Prezes getta warszawskiego
Warszawa 2009, 375 s. + 32 s. wkł. 
(seria „Monografie”, t. 50)

Adam Czerniaków pełnił wiele 
ważnych funkcji w życiu społecz-
no-politycznym II RP. Był jednym 
z przywódców polskich Żydów. 
Odwaga cywilna, nieuleganie ste-
reotypom i nonkonformizm spra-
wiły, że nie cieszył się popular-
nością. Od 1939 r. stał na czele 
warszawskiego Judenratu. Drugie-
go dnia deportacji warszawskich 
Żydów do obozu zagłady w Treb-
lince, 23 lipca 1942 r., popełnił sa-
mobójstwo.

ISBN: 978-83-7629-050-8

nakład wyczerpany

Ryszard Kotarba

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

Obóz pracy przymusowej w Płaszo-
wie zaczęto budować w listopadzie 
1942 r. Miał on tymczasowo służyć 
wykorzystaniu żydowskiej siły robo-
czej z getta oraz rozwiązać „kwestię 
żydowską” w Krakowie. Przekształ-
cony 10 stycznia 1944 r. w obóz kon-
centracyjny, w którym więziono też 
inne narodowości, w tym Polaków, 
istniał niemal do końca wojny. Publi-
kacja łączy w sobie bogaty i unikalny 
materiał ikonograficzny z obszernym 
rysem historycznym obozu. 

ISBN: 978-83-7629-026-3

nakład wyczerpany

 Monografie 

Adam Puławski

W obliczu Zagłady. Rząd RP na 
uchodźstwie, Delegatura Rządu RP 
na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji 
Żydów do obozów zagłady (1941–1942)
Lublin 2009, 583 s.

Książka ukazuje, kiedy i w jaki spo-
sób ZWZ-AK, delegatura i rząd 
polski zdobywały informacje 
o masowych mordach na ludności 
żydowskiej. Autor zastanawia się, jak 
rozumiano nadchodzące wiadomości 
i kiedy powstała świadomość, że jest 
to zorganizowana i totalna Zagłada. 

ISBN: 978-83-7629-088-1, 45 zł
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Mateusz Szpytma

The Risk of Survival. The Rescue of 
the Jews by the Poles and the Tragic 
Consequences for the Ulma Family 
from Markowa (Ryzyko ocalenia. 
Ratowanie Żydów przez Polaków 
i tragiczne następstwa dla rodziny 
Ulmów z Markowej)
Warszawa 2009, 116 s. (seria „Kto ratu-
je jedno życie...”, t. 3)

Syntetycznie ukazane losy Polaków 
i Żydów w Polsce okupowanej przez 
Niemców podczas II wojny świato-
wej. Autor skupia się na pomocy, 
jakiej Polacy udzielali Żydom pod-
czas Holokaustu. Pokazuje wysił-
ki Polskiego Państwa Podziemnego 
i powołanej przez nie Rady Pomo-
cy Żydom „Żegota”, a także działa-
nia zwykłych ludzi, którzy na własną 

 Monografie 

rękę, ryzykując życie, ratowali od za-
głady swoich żydowskich współoby-
wateli. Szczególne miejsce poświęco-
no rodzinie Ulmów, zamordowanej 
24 marca 1944 r. za pomoc Żydom. 

ISBN: 978-83-7629-028-7, 15 zł
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Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 
1939–1945. Studia i materiały
redakcja naukowa Andrzej Żbikowski, 
Warszawa 2006, 1022 s. (seria „Mono-
grafie”, t. 24)

Autorzy artykułów analizują wybrane 
aspekty stosunków polsko-żydowskich 
pod okupacją niemiecką. Książka za-
wiera sześć studiów regionalnych – na 
temat Białostocczyzny, Krakowa, Ło-
dzi, rejencji katowickiej, Rzeszowszczy-
zny i Warszawy – oraz cztery studia te-
matyczne, poświęcone stosunkowi AK 
i Delegatury Rządu na Kraj do zagłady 
polskich Żydów, Radzie Pomocy Żydom 
„Żegota” i polskim „Sprawiedliwym”, 
negatywnym aspektom okupacyjnych 
relacji polsko-żydowskich, stosunkowi 
środowisk narodowych do Zagłady. 

ISBN: 978-83-60464-01-4 

nakład wyczerpany

Monika Tomkiewicz

Zbrodnia w Ponarach 1941–1944
Warszawa 2008, 444 s. (seria „Mono-
grafie”, t. 43)

Monografia przedstawia stosunki 
narodowościowe w przedwojennym 
województwie wileńskim, ekster-
minację obywateli polskich II RP 
pochodzenia żydowskiego, człon-
ków podziemia polskiego na Wileń-
szczyźnie, duchowieństwa polskiego, 
jeńców radzieckich i ludności rom-
skiej w okresie istnienia Komisariatu 
Rzeszy Ostland oraz powojenne po-
stępowania karne wobec sprawców 
zbrodni na ziemi wileńskiej na sze-
rokim tle historycznym.

ISBN: 978-83-60464-91-5 

nakład wyczerpany

 Monografie 
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Renata Kobylarz

Walka o pamięć. Polityczne aspek-
ty obchodów rocznicy powstania 
w getcie warszawskim 1944–1989
Warszawa 2009, 496 s. (seria „Mono-
grafie”, t. 49)

Autorka przedstawia kształtowanie 
obrazu powstania w getcie warszaw-
skim przez oficjalną propagandę za 
pośrednictwem prasy, opracowań na-
ukowych, podręczników historii, fil-
mu, literatury i sztuki. Pokazuje, jaką 
rolę w tym procesie odegrały obcho-
dy kolejnych rocznic. Opisuje także, 
jak w opozycji do oficjalnej propa-
gandy formował się stosunek pol-
skich elit intelektualnych, Kościoła 
oraz opozycji politycznej do martyro-
logii Żydów.

ISBN: 978-83-76290-41-6, 40 zł

 Monografie 
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Studia
i materiały

Opracowania zbiorowe poświę-
cone najnowszej historii Polski, 
często wzbogacone edycjami źródeł. 
W tej kategorii znajdują się także 
materiały będące efektem spotkań 
naukowych organizowanych przez 
Instytut Pamięci Narodowej.
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Tomasz Domański

Korekta obrazu? Refleksje źródło-
znawcze wokół książki „Dalej jest 
noc. Losy Żydów w wybranych po-
wiatach okupowanej Polski”, t. 1–2, 
red. Barbara Engelking, Jan Gra-
bowski
Warszawa 2019, 72 s. 

Przedmiotem opracowania jest pub-
likacja Dalej jest noc. Losy Żydów 
w wybranych powiatach okupowanej 
Polski. Obszerny artykuł dr. Tomasza 
Domańskiego to pierwsza z serii re-
cenzji przygotowywanych przez IPN 
na temat książki. Powstał w wyniku 
licznych zapytań osób zainteresowa-
nych tą tematyką skierowanych do 
IPN. Recenzja stanowi jednocześ-

Studia i materiały

nie zapowiedź nowego czasopisma 
naukowego IPN „Polish-Jewish Stu-
dies”.

Publikacja dostępna w formie PDF.  
ISBN: 978-83-8098-579-7, dodatek do „Biuletynu 
IPN” 2019, nr 1/2 , 8 zł
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Nasi sąsiedzi Żydzi. Z dziejów rela-
cji polsko-żydowskich na Kielecczyź-
nie w XX wieku
redakcja naukowa Agnieszka Dziarmaga, 
Dorota Koczwańska-Kalita, Edyta Maj-
cher-Ociesa, Kielce 2018, 296 s. + 24 s. 
wkł. il.

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

ISBN: 978-83-8098-157-7, 35 zł

Studia i materiały



 | 23 

Łódź pod okupacją 1939–1945.  
Studia i szkice
redakcja naukowa Tomasz Toborek,  
Michał Trębacz, Łódź–Warszawa 2018, 
432 s. (seria „Biblioteka Oddziału Insty-
tutu Pamięci Narodowej w Łodzi”, t. 46)

Studia i materiały

W książce poruszono zagadnienia 
konspiracji zbrojnej i cywilnej, taj-
nego nauczania i życia codziennego, 
a także przedstawiono losy łódzkich 
Żydów.

ISBN: 978-83-8098-385-4, 40 zł
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The Holocaust and Polish-Jewish 
Relations. Selected Issues
redakcja naukowa Martyna Grądzka-
-Rejak, Adam Sitarek, Warszawa 2018, 
398 s.

Anglojęzyczna publikacja ukazuje 
wybrane wyniki badań dotyczących 
Zagłady i stosunków polsko-żydow-
skich w latach II wojny światowej. 
Celem jest z jednej strony zapozna-
nie zagranicznego czytelnika z do-
robkiem naukowym pracowników 
Instytutu, a tym samym zachęcenie 
do sięgnięcia po wydawane publika-
cje naukowe, z drugiej zaś wprowa-
dzenie wartościowych publikacji do 
zagranicznego obiegu naukowego.

ISBN: 978-83-8098-446-2, 35 zł
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Ewa Rogalewska

Wartości pamięci. Szkice o ludziach 
idei w XX wieku
Białystok–Warszawa 2018, 336 s. (seria 
wydawnicza Oddziału IPN w Białym- 
stoku, t. 40)

W książce, będącej tomem esejów 
z pogranicza literaturoznawstwa, 
historii społecznej i antropologii, 
przedstawiono losy wybranych osób, 
które swoje XX-wieczne przemiany 
tożsamości zapisały w literaturze do-
kumentu osobistego. Obok przed-
stawienia indywidualnych portretów 
podjęto próbę opisania grup społecz-
nych represjonowanych w XX w. 

ISBN: 978-83-8098-562-9, 35 zł
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Elity i przedstawiciele społeczności 
żydowskiej podczas II wojny świa-
towej
redakcja naukowa Martyna Grądzka-Re-
jak, Aleksandra Namysło, Katowice–Kra-
ków–Warszawa 2017, 568 s.

Zebrane w tomie artykuły ukazują 
funkcjonowanie elit oraz przedstawi-
cieli społeczności żydowskiej w Eu-
ropie w okresie okupacji niemieckiej 
i radzieckiej, ich postawy i mechani-
zmy postępowania. Poświęcone są lo-
som żydowskich przywódców, kształ-
towaniu się nowej elity żydowskiej, 
działalności artystycznej, intelektual-
nej i religijnej.

ISBN: 978-83-80983-46-5, 45 zł
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Zagłada Żydów na polskiej prowincji
redakcja naukowa Adam Sitarek, Michał 
Trębacz, Ewa Wiatr, Instytut Pamięci 
Narodowej – Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Łódzkiego, Łódź 2012, 536 s. (seria 
„Biblioteka Oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej w Łodzi”, t. 26) 

Tom stanowi pokłosie konferencji 
naukowej „»Nie masz już żydow-
skich miasteczek…« Zagłada Żydów 
na polskiej prowincji. Ofiary. Spraw-
cy. Świadkowie”, zorganizowanej 
w 2011 r. w Łodzi. Artykuły reprezen-
tują różne ujęcia badawcze: od an-
tropologicznego poprzez literaturo-
znawcze aż po historyczne, a nawet 
analizy statystyczne.

ISBN: 978-83-63695-02-6, 45 zł

Studia i materiały



28 | Studia i materiały

Okupowana Europa. Podobieństwa 
i różnice
redakcja naukowa Waldemar Grabow-
ski, Warszawa 2014, 333 s.

Książka zawiera rozszerzone i uzu-
pełnione referaty wygłoszone na mię-
dzynarodowej konferencji naukowej 
zorganizowanej przez IPN w dniach 
10–11 maja 2011 r. w Warszawie. Jej 
celem była próba porównania – na 
przykładzie Belgii, Francji i Polski – 
okupacji niemieckiej w zachodniej 
i środkowo-wschodniej Europie pod-
czas II wojny światowej. 

Publikacja także w języku francuskim.  
ISBN: 978-83-76296-09-8  
 
nakład wyczerpany

Z dziejów stosunków polsko-żydow-
skich w XX wieku
redakcja naukowa Edyta Czop, Elżbie-
ta Rączy, Instytut Pamięci Narodowej 
– Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 
2009, 184 s.

Zbiór artykułów poświęconych sto-
sunkom polsko-żydowskim w XX w. 
Autorami są przedstawiciele róż-
nych ośrodków naukowych, zarówno 
w kraju, jak i w Izraelu.

ISBN: 978-83-7338-489-9

nakład wyczerpany

„Kto w takich czasach Żydów prze-
chowuje?...” Polacy niosący pomoc 
ludności żydowskiej w okresie oku-
pacji niemieckiej
redakcja naukowa Aleksandra Namysło, 
Warszawa 2009, 284 s. (seria „Kto ratu-
je jedno życie...”, t. 4)

Tom jest zbiorem kilkunastu teks-
tów popularnonaukowych przybliża-
jących historie mieszkańców miast 
i wsi różnych regionów Polski, którzy 
z narażeniem życia pomagali Żydom 
podczas okupacji niemieckiej.

ISBN: 978-83-7629-031-7

nakład wyczerpany
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Elżbieta Rączy

Pomoc Polaków dla ludności żydow-
skiej na Rzeszowszczyźnie 1939–1945
Rzeszów 2008, 416 s. (seria „Kto ratuje 
jedno życie...”, t. 2)

Książka uzupełnia wiedzę o pomo-
cy udzielanej ludności żydowskiej 
przez Polaków na Rzeszowszczyźnie. 
Dotąd kwestię ratowania Żydów od 
śmierci na tym terenie podejmowa-
no jedynie na marginesie badań nad 
polityką władz okupacyjnych wobec 
mieszkańców Rzeszowszczyzny lub 
przy omawianiu stosunków polsko-
-żydowskich.

ISBN: 978-83-60464-72-4 

nakład wyczerpany

Zagłada Żydów na polskich  
terenach wcielonych do Rzeszy
redakcja naukowa Aleksandra Namysło, 
Warszawa 2008, 284 s. (seria „Konfe-
rencje”, t. 34)

Zbiór referatów wygłoszonych pod-
czas międzynarodowej konferen-
cji naukowej poświęconej zagładzie 
ludności żydowskiej na polskich zie-
miach wcielonych do Rzeszy. Autorzy 
tekstów omówili m.in. antyżydowską 
politykę władz niemieckich, organi-
zację życia Żydów, rolę przywódców 
żydowskich, postawy Żydów wobec 
okupacyjnej rzeczywistości i Zagłady, 
stosunek społeczeństwa polskiego do 
tragedii żydowskich sąsiadów.

ISBN: 978-83-6046-466-3 

nakład wyczerpany

Z przeszłości Żydów polskich. 
Polityka, gospodarka, kultura,  
społeczeństwo 
redakcja naukowa Jacek Wijaczka, Grze-
gorz Miernik, Kraków 2005, 406 s.

Zbiór studiów nad różnorodnymi 
przejawami aktywności społecznej 
Żydów mieszkających w Polsce od 
epoki nowożytnej po czasy współczes-
ne, z przewagą tekstów dotyczących 
dziejów najnowszych – od handlu 
kupców żydowskich w XVII-wiecz-
nym Krakowie przez budzące ciągłe 
emocje kwestie Holokaustu, postaw 
podziemia antykomunistycznego wo-
bec Żydów czy nastrojów antysemic- 
kich i emigracji w 1968 r., po recepcję 
słowa Żyd w języku polskim.

ISBN: 978-83-8838-562-9

nakład wyczerpany
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Zagłada Żydów zagłębiowskich
redakcja naukowa Aleksandra Namysło, 
Instytut Pamięci Narodowej – Muze-
um Zagłębia w Będzinie, Będzin 2004, 
174 s.

Publikacja jest pokłosiem sesji na-
ukowej zorganizowanej 9 września 
2003 r. w ramach obchodów  
60. rocznicy zagłady Żydów będziń-
skich. Zaprezentowane podczas sesji 
referaty dotyczyły nie tylko samego 
procesu eksterminacji Żydów za-
głębiowskich, ale również dotykały 
problemów ogólniejszych, sympto-
matycznych dla sytuacji wszystkich 
żydowskich mieszkańców rejencji 
katowickiej.

ISBN: 978-83-55895-7-5

nakład wyczerpany

Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów 
w Generalnym Gubernatorstwie
redakcja naukowa Dariusz Libionka, 
Warszawa 2004, 276 s. (seria „Konfe-
rencje”, t. 17)

Teksty referatów wygłoszonych pod-
czas międzynarodowej konferencji 
naukowej upamiętniającej 60. rocz-
nicę rozpoczęcia akcji eksterminacji 
Żydów w GG, znanej jako „Aktion 
Reinhardt”. Autorzy starali się przed-
stawić zagadnienia związane z „osta-
tecznym rozwiązaniem”, poruszając 
kwestie mało znane i prezentując 
nowe spojrzenie na trudne problemy 
historyczne.

ISBN: 978-83-89078-68-1

nakład wyczerpany

Wokół Jedwabnego, t. 1: Studia
redakcja naukowa Paweł Machcewicz, 
Krzysztof Persak, Warszawa 2002, 525 s.

Publikacja ukazuje wyniki badań na-
ukowych nad zbrodniami popełnio-
nymi na polskich Żydach w Jedwab-
nem, Radziłowie i innych 
miejscowościach Łomżyńskiego 
i Białostocczyzny latem 1941 r. Na 
tom pierwszy składają się studia 
przedstawiające te wydarzenia na 
szerokim tle historycznym, stosunki 
polsko-żydowskie przed wojną, nie-
miecką politykę zagłady Żydów, anty- 
żydowskie wystąpienia miejscowej 
ludności, powojenne postępowania 
karne w sprawie mordu.

ISBN: 978-83-89078-08-2

nakład wyczerpany

Studia i materiały



 | 31 

Słowniki,
leksykony,
informatory

Słowniki,
leksykony,
informatory

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

Słowniki, leksykony, informatory
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Represje za pomoc Żydom na oku-
powanych ziemiach polskich w cza-
sie II wojny światowej, t. 1
opracowanie Aleksandra Namysło, Mar-
tyna Grądzka, Warszawa 2019, 464 s.

Publikacja stanowi częściowy rezultat 
prac prowadzonych w ramach projek-
tu „Indeks Polaków zamordowanych 
i represjonowanych za pomoc Ży-
dom w okresie II wojny światowej”. 
Jest poszerzoną, poprawioną i uaktu-
alnioną  wersją Rejestru faktów represji 
na na obywatelach polskich za pomoc 
ludności żydowskiej w okresie II woj-
ny światowej  z 2014 r. Celem badań 
było ustalenie nazwisk obywateli pol-
skich nieobjętych ustawodawstwem 
norymberskim, a mieszkających na 

Słowniki, leksykony, informatory

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w granicach z 31 sierpnia 1939 r. i re-
presjonowanych za pomoc udzielaną 
Żydom podczas II wojny światowej. 

Książka zawiera 333 noty dotyczące 
654 osób.

ISBN: 978-83-8098-667-1, 40 zł
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Polacy ratujący Żydów w czasie Za-
głady. Przywracanie pamięci / Poles 
who Rescued Jews during the Holo-
caust. Recalling Forgotten History
Instytut Pamięci Narodowej – Minister-
stwo Spraw Zagranicznych Rzeczypo-
spolitej Polskiej – Kancelaria Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej – Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN, War-
szawa 2016, 144 s.

Polsko-angielskie opracowanie za-
wiera portrety 165 Polaków uhonoro-
wanych tytułem Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata oraz osób odznaczo-
nych przez Prezydenta RP w 2016 r. 
Publikacja dostępna w formie PDF do pobrania ze 
strony: sprawiedliwi.org.pl

ISBN: 978-83-64306-06-8

nakład wyczerpany 

Słowniki, leksykony, informatory

Rejestr faktów represji na obywa-
telach polskich za pomoc ludności 
żydowskiej w okresie II wojny świa-
towej
redakcja naukowa Aleksandra Namysło, 
Grzegorz Berendt, Instytut Pamięci Na-
rodowej – Instytut Studiów Strategicz-
nych, Warszawa 2014, 436 s. 

Publikacja jest wynikiem prac prowa-
dzonych przez grupę badaczy w ra-
mach projektu „Indeks Polaków za-
mordowanych i represjonowanych 
za pomoc Żydom w okresie II wojny 
światowej”. Zawiera opisy 289 aktów 
represji wobec 505 Polaków za po-
moc niesioną ludności żydowskiej. 
Publikacja dostępna w formacie PDF.

ISBN: 978-83-7629-669-2
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Marek Gałęzowski

Na wzór Berka Joselewicza. Żołnie-
rze i oficerowie pochodzenia żydow-
skiego w Legionach Polskich, 
przedmowa Richard Pipes, Warszawa 
2010, 800 s.

Książka upamiętnia tych dzielnych 
ludzi, którzy najpierw walczyli o nie-
podległość Polski, a potem ginęli na 
frontach II wojny światowej w get-
tach i obozach dla Żydów. Ich losy 
stanowią równocześnie przykład 
tego, że stosunki polsko-żydowskie 
nie zawsze sprowadzały się do sytua-
cji konfliktowych. 
Książka uhonorowana w 2011 r. Na-
grodą PRO MEMORIA, przyznaną 
przez Radę Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa.

ISBN: 978-83-76291-70-3

nakład wyczerpany

Ryszard Kotarba

Niemiecki obóz w Płaszowie  
1942–1945. Przewodnik historyczny
Kraków 2014, 88 s., (wydanie 2. popra-
wione, Kraków 2016)

Przewodnik zawiera informacje o get-
cie w Krakowie, początkach, rozbu-
dowie i likwidacji obozu w Płaszowie, 
warunkach życia więźniów, niemiec- 
kich zbrodniach, ściganiu zbrodnia-
rzy wojennych, a także wykazy wybra-
nych publikacji, pojęć i skrótów oraz 
mapę z trasą zwiedzania. 

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-943749-1-4

Słowniki, leksykony, informatory

Ryszard Kotarba

A Historical Guide to the German 
Camp in Płaszów 1942–1945
Kraków 2014, 88 s.

Angielskojęzyczna wersja przewod-
nika. 

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-932380-8-8
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Dokumenty

Krytyczne opracowania zbiorów 
nieznanych dotychczas materiałów 
archiwalnych dotyczących naj-
nowszej historii Polski. Pokazują 
one przede wszystkim różne formy 
represji, których obywatele polscy 
doświadczyli w latach dwóch to-
talitaryzmów, oraz zorganizowane 
przejawy oporu społecznego.

Dokumenty
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Stefan Korboński

Listy amerykańskie 1953–1983
redakcja naukowa Roman W. Rybicki, 
Bartosz Nowożycki, Warszawa 2019, 
368 s. (seria „Z archiwum emigracji”, 
t. 6)

Publikacja zawiera listy oficjalne 
publikowane przez Stefana Korboń-
skiego w dziennikach amerykań-
skich. W publikowanym tu zbiorze 
można znaleźć zarówno listy do re-
dakcji gazet, które często słabo orien-
tując się w sprawach Europy Środko-
wej i Wschodniej, popełniały rażące 
błędy, jak i oświadczenia Zgromadze-
nia Europejskich Narodów Ujarzmio-
nych, np. w sprawie obozów pracy 
przymusowej w krajach bloku so-
wieckiego, czy rocznicowe wspo-
mnienie z okazji wybuchu powsta-

nia warszawskiego w formie listu do 
redakcji „New York Timesa”. Duża 
część interwencji w amerykańskiej 
prasie dotyczyła również nieprawdzi-
wych informacji ukazujących się tam 
na temat relacji polsko-żydowskich 
podczas okupacji niemieckiej.  
W korespondencji można prześle-
dzić nie tylko wnikliwość autora 
w obserwowaniu ważnych dla Polski 
wydarzeń, lecz także realistyczną linię 
polskiej polityki niepodległościowej.

ISBN: 978-83-8098-664-0, 35 zł 
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Kazimierz Sakowicz

Dziennik 1941–1943
przedmowa i opracowanie Maria War-
dzyńska, Warszawa 2014, 125 s.

Wstrząsająca relacja przedwojenne-
go dziennikarza o masowej zbrod-
ni niemieckiej, w której brali także 
udział – jako wykonawcy – kolaboru-
jący z Niemcami Litwini, w podwi-
leńskiej miejscowości Ponary. Notat-
ki te obejmują okres od 11 lipca 1941 
do 6 listopada 1943 r. W Ponarach gi-
nęli przede wszystkim Żydzi (ok. 70 
tys.), zwłaszcza z Wilna i okręgu wi-
leńskiego. 

ISBN: 978-83-76296-49-4, 20 zł
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Stefan Korboński

Polacy, Żydzi i Holocaust
tłumaczenie z angielskiego Grażyna Wa-
luga, Warszawa 2011, 131 s. (seria „Z ar-
chiwum emigracji”, t. 4)

Książka Stefana Korbońskiego jest 
ostatnią pozycją w znacznym dorob-
ku pisarskim jednego z najwybit-
niejszych polityków polskiego ruchu 
ludowego. Po raz pierwszy została 
wydana w języku angielskim w No-
wym Jorku w 1986 r. Powstała jako 
odpowiedź na stan ówczesnych sto-
sunków polsko-żydowskich na kon-
tynencie amerykańskim. Książka sta-
nowi cenny dokument epoki, mający 
wartość źródłową.

ISBN: 978-83-7629-270-0 

nakład wyczerpany

Kazimierz Iranek-Osmecki

Kto ratuje jedno życie... Polacy i Ży-
dzi 1939–1945
Warszawa 2009, 390 s. (seria „Z archi-
wum emigracji”, t. 2)

Książka powstała w 1968 r. na emi-
gracji w Londynie. Jej autor, wybitny 
oficer WP, w latach okupacji nie- 
mieckiej m.in. szef Oddziału II (in-
formacyjno-wywiadowczego) KG AK, 
podjął próbę udokumentowania po-
mocy, jaką Polacy nieśli Żydom pod-
czas II wojny światowej. Starał się 
także przybliżyć problematykę rela-
cji polsko-żydowskich w latach 1939–
1945.

ISBN: 978-83-7629-062-1

nakład wyczerpany

Wokół Jedwabnego, t. 2: Dokumenty
redakcja naukowa Paweł Machcewicz, 
Krzysztof Persak 

Warszawa 2002, 1034 s.

Tom zawiera dokumenty polskie, so-
wieckie i niemieckie, w tym raporty 
NKWD, relacje Polaków represjono-
wanych przez sowieckiego okupanta, 
raporty wywiadowcze Polskiego Pań-
stwa Podziemnego, sprawozdania 
niemieckich formacji wojskowych 
i policyjnych, świadectwa ocalałych 
Żydów, akta śledztw oraz procesów 
karnych w sprawie zbrodni w Je-
dwabnem i Radziłowie.

ISBN: 83-89078-08-2

nakład wyczerpany

Dokumenty
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Hermann Langbein

Auschwitz przed sądem. Proces we 
Frankfurcie nad Menem 1963–1965. 
Dokumentacja
tłumaczenie z niemieckiego Viktor Gro-
towicz, przedmowa Witold Kulesza, VIA 
NOVA – Instytut Pamięci Narodowej – 
Muzeum Pamięci Auschwitz-Birkenau, 
Wrocław–Warszawa–Oświęcim 2011, 756 s.

Między 20 grudnia 1963 a 20 sierpnia 
1965 r. we Frankfurcie nad Menem 
odbył się proces członków załogi obo-
zu Auschwitz. Protokoły z przesłu-
chań w dużo większym stopniu niż 
jakakolwiek próba naukowego opraco-
wania zmuszają do zastanowienia się 
nad pytaniem, dlaczego Auschwitz był 
w ogóle możliwy.

ISBN: 978-83-7704-022-5, 35 zł



40 |

Jürgen Stroop

Żydowska dzielnica mieszkaniowa 
w Warszawie już nie istnieje!
opracowanie Andrzej Żbikowski, War-
szawa 2009, 110 s. + 130 s. wkł. il. 
(seria „Dokumenty”, t. 38)

Raport Stroopa jest urzędowym spra-
wozdaniem, opracowanym dla władz 
zwierzchnich przez oficera kierujące-
go akcją tłumienia powstania Żydów 
w getcie warszawskim i operacją li-
kwidacji getta wiosną 1943 r. Doku-
ment, który miał ukazać sprawność 
niemieckiej machiny policyjno-woj-
skowej, po klęsce Niemiec w 1945 r. 
stał się źródłem ukazującym jej 
zbrodniczość.   
Publikacja dostępna w formie PDF. 

 

ISBN: 978-83-7629-065-2, 30 zł

Rozwiązanie kwestii żydowskiej 
w dystrykcie Galicja
opracowanie Andrzej Żbikowski, War-
szawa 2001, 88 s. + 96 s. wkł. il.  
(seria „Dokumenty”, t. 5)

Pierwsza pełna edycja raportu Frie-
dricha Katzmanna o akcji Reinhard 
(Einsatz Reinhard), której celem była 
eksterminacja Żydów polskich. Ra-
port ten jest dokumentem, w któ-
rym wysoki funkcjonariusz SS i po-
licji, kierujący zagładą tysięcy ludzi, 
składa relację z dokonanych zbrodni. 
Książka zawiera 153 zdjęcia, w więk-
szości dotychczas niepublikowane, 
które szczegółowo przedstawiają 
przebieg akcji Reinhard. 
Publikacja dostępna w formie PDF.  

   

ISBN: 978-83-7629-981-5

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.

Relacje i wspomnienia
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Relacje o pomocy udzielanej Żydom 
przez Polaków w latach 1939–1945, 
t. 1: Dystrykt warszawski Generalne-
go Gubernatorstwa
wybór i opracowanie Sebastian Piątkow-
ski, Lublin–Warszawa 2018, 534 s.

Wydawnictwo zawiera edycję 194 re-
lacji dotyczących pomocy udzielanej 
Żydom przez Polaków na terenie dys-
tryktu warszawskiego Generalnego 
Gubernatorstwa w latach 1939–1945. 
Autorami świadectw są zarówno Po-
lacy, jak i ocaleni z Holokaustu Żydzi. 
Świadectwa zostały opatrzone obszer-
nym aparatem naukowym, dotyczącym 
m.in. powojennych kontaktów ocalo-
nych osób z ratownikami, a także ho-
norowania tych drugich tytułami Spra-
wiedliwych wśród Narodów Świata.

Wydawnictwo zaplanowano na sie-
dem tomów:

t. 2: Dystrykt krakowski Generalnego 
Gubernatorstwa

t. 3: Dystrykt lubelski Generalnego Gu-
bernatorstwa

t. 4: Dystrykt radomski Generalnego 
Gubernatorstwa

t. 5: Dystrykt Galicja Generalnego Gu-
bernatorstwa i inne obszary ukraińskie

t. 6: Białostocczyzna, Wileńszczyzna, 
Nowogródczyzna

t. 7: Ziemie zachodnie włączone do 
Rzeszy i Rzesza.

W ramach całego projektu opubli-
kowanych zostanie ok. tysiąca doku-
mentów, opatrzonych obszernym ko-
mentarzem naukowym.

Kolejne tomy trafią w ręce czytelni-
ków w latach 2020–2021.

ISBN: 978-83-8098-557-5, 45 zł

Relacje i wspomnienia
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Pamiętali… Pamiętamy… Pamiętaj-
cie… Wspomnienia Żydów polskich
opracowanie Michał Zajda, Paweł Sko-
rut, Kraków–Warszawa 2019, 168 s.  
(seria Oddziału IPN w Krakowie)

Zapis rozmów przeprowadzonych 
przez autorów opracowania z wy-
branymi osobami pochodzenia ży-
dowskiego oraz z Władysławem Bar-
toszewskim, dotyczących głównie 
losów ludności żydowskiej w czasie 
II wojny światowej oraz w PRL. Tom 
został poprzedzony wstępem zary-
sowującym problem Zagłady na zie-
miach polskich oraz miejsca mniej-
szości żydowskiej w PRL.

ISBN: 978-83-8098-600-8, 20 zł

Relacje i wspomnienia
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Jafa Wallach

Gorzka wolność. Wspomnienia oca-
lonej z Holocaustu
posłowie Rena Bernstein, opracowanie 
i redakcja wydania polskiego Elżbieta Rą-
czy, Rzeszów 2012, 166 s. + 25 s. wkł. zdj.

Książka ukazuje, jak daleko może się-
gać granica ludzkiej wytrzymałości, 
gdy trzeba podjąć walkę o życie własne 
i najbliższych. Pokazuje także determi-
nację polskiej rodziny i przyjaciół w ra-
towaniu grupy Żydów. Wspomnienia 
Jafy Wallach oraz relacje jej córki Reny 
Bernstein i siostry Heleny Manaster-
-Ramer stanowią ważne uzupełnienie 
wiedzy o losach Żydów podczas nie-
mieckiej i sowieckiej okupacji Polski 
południowo-wschodniej oraz o stosun-
kach polsko-żydowskich.

ISBN: 978-83-7629-352-3, 30 zł

Relacje i wspomnienia
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Sobibór. Bunt wobec wyroku
opracowanie zbiorowe, Instytut Pamięci 
Narodowej – Ośrodek Karta, Warszawa 
2012, 172 s. + 20 s. wkł. zdj. 

Sobibór był najmniej rozpoznanym 
ze wszystkich obozów zagłady. Pod-
stawą do rekonstruowania dziejów 
obozu, w którym zamordowano po-
nad 300 tys. osób, pozostają przede 
wszystkim relacje, zeznania i pamięt-
niki byłych więźniów, którzy prze-
żyli powstanie i doczekali się wy-
zwolenia. Na publikację składają się 
fragmenty świadectw 27 ocalonych 
oraz wyrzucone z pociągu jadącego 
do obozu dwa listy osób, które zginę-
ły w komorze gazowej. 

ISBN: 978-83-61283-66-9

nakład wyczerpany

Marceli Stark

Ale jednak czuję i żyję… Pamiętnik 
więźnia obozu pracy w Budzyniu
opracowanie i redakcja naukowa Marcin 
Urynowicz, Warszawa 2012, 352 s.

Wspomnienia Marcelego Starka to 
głos Żyda polskiego ocalałego z rzezi 
II wojny światowej, urodzonego we 
Lwowie w 1908 r. matematyka pol-
skiego, przedwojennego komunisty. 
Pamiętnik powstał w całości na prze-
łomie 1945 i 1946 r. – dotyczy głów-
nie roku 1943. Jest najobszerniej-
szą dostępną relacją na temat obozu 
w Budzyniu. Do wspomnień dołą-
czono m.in. wybór z powojennej ko-
respondencji autora.

ISBN: 978-83-76293-76-9

nakład wyczerpany

„Jak ci się uda uratować, pamiętaj”. 
Relacje „Sprawiedliwych” i o „Spra-
wiedliwych” z województwa za-
chodniopomorskiego
wstęp i opracowanie Paweł Knap, 
Szczecin 2010, 220 s.

Do 2010 r. tytułem Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata uhonorowa-
no ponad 23 tys. osób, z których po-
nad 6 tys. stanowią Polacy. Do tomu 
trafiły historie 35 z nich – mieszkań-
ców województwa zachodniopomor-
skiego.

ISBN: 978-83-61336-76-1

nakład wyczerpany
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Baruch Elimelech Rak
Wspomnienia żydowskiego  
działacza rzemieślniczego
Warszawa 2010 (seria „Relacje i wspo-
mnienia”, t. 14)

Przed 1939 r. w Polsce połowa rze-
mieślników wywodziła się ze spo-
łeczności żydowskiej. Agresja  
III Rzeszy i sowieckiej Rosji na II RP 
umożliwiła Niemcom realizację  
Endlösung der Judenfrage. Holo-
kaust stał się faktem. Baruch Elime-
lech Rak współtworzył nowoczes-
ny ruch żydowskich rzemieślników 
w Warszawie i Polsce. Jest jedynym 
spośród przywódców, który zdążył 
wyjechać i spisać swe wspomnienia. 
Bez tego głosu historia Polski nie by-
łaby pełna.

ISBN: 9788376292199

nakład wyczerpany
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Albumy

Historia w obiektywie. Albumy historyczne  
to połączenie bogactwa unikatowych foto- 
grafii archiwalnych i tekstów  źródłowych.  
Prezentują kluczowe wydarzenia i sylwetki  
wielkich bohaterów z dziejów Polski w XX w.
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Mateusz Szpytma

Sprawiedliwi i ich świat. Markowa 
w fotografii Józefa Ulmy
wydanie 2. poprawione i uzupełnione, In-
stytut Pamięci Narodowej – Instytut Stu-
diów Strategicznych, Kraków 2015, 156 s.

Józef Ulma, jako fotograf amator, do-
kumentował życie rodzinnej Marko-
wej. W 1942 r. wraz z żoną Wiktorią 
przyjął pod swój dach szukających 
pomocy Żydów. Półtora roku póź-
niej, 24 marca 1944 r., wszyscy zosta-
li zamordowani przez niemieckich 
żandarmów. Józef i Wiktoria Ulmo-
wie zostali w 1995 r. uhonorowani 
pośmiertnie tytułem Sprawiedliwych 
wśród Narodów Świata.

ISBN: 978-83-87832-73-5

sprzedaż prowadzi krakowski Instytut Studiów 
Strategicznych

Łódź Ghetto / Litzmannstadt Getto 
1940–1944
redakcja naukowa Julian Baranowski, 
Sławomir M. Nowinowski, Instytut Pa-
mięci Narodowej – Archiwum Państwo-
we w Łodzi, Łódź 2014, 288 s.

Anglojęzyczna wersja albumu Get-
to łódzkie. 

ISBN: 978-83-63695-12-5

nakład wyczerpany

Getto łódzkie / Litzmannstadt Get-
to 1940–1944
redakcja naukowa Julian Baranowski, 
Sławomir M. Nowinowski, Instytut Pa-
mięci Narodowej – Archiwum Państwo-
we w Łodzi, Łódź 2009, 288 s.

Album zawiera ponad 300 zdjęć ilu-
strujących zagładę łódzkich Żydów. 
Fotografie poprzedzone zostały sze-
rokim wprowadzeniem historycz-
nym, ukazującym kontekst tragicz-
nych wydarzeń z lat 1940–1944. 

ISBN: 978-83-929304-2-6

nakład wyczerpany
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Elżbieta Rączy, Igor Witowicz

Polacy ratujący Żydów na Rzeszow-
szczyźnie w latach 1939–1945 / Po-
les Rescuing Jews in the Rzeszów Re-
gion in the Years 1939–1945
Rzeszów 2011, 270 s. (seria „Kto ratuje 
jedno życie…”, t. 1)

Dwujęzyczny album upamiętnia Po-
laków ratujących Żydów w czasie  
II wojny światowej. Zawiera zdję-
cia osób uratowanych przez polskich 
opiekunów. Większość prezentowa-
nych fotografii opublikowano po raz 
pierwszy.

Materiał ikonograficzny wzbogacają 
biogramy, a także opisy rozgrywają-
cych się wówczas zdarzeń.

ISBN: 978-83-7629-273-1

nakład wyczerpany

Zagłada Żydów na Rzeszowszczyź-
nie. Album pamięci / Extermination 
of Jews in the Rzeszów Region. Al-
bum of Remembrance
opracowanie Elżbieta Rączy, Igor Wito-
wicz, Rzeszów–Warszawa 2004, 184 s. 
(seria „Albumy”, t. 3)

Album zawiera fotografie archiwal-
ne, przedstawiające życie codzien-
ne ludności żydowskiej na Rzeszow-
szczyźnie przed wojną i w czasie 
okupacji niemieckiej, oraz współ-
czesne, ukazujące miejsca masowych 
mordów i zbiorowe mogiły, niekiedy 
zapomniane. Większość zdjęć z okre-
su wojny została wykonana przez 
Niemców, którzy nie wahali się reje-
strować dokonywanych przez siebie 
zbrodni.

ISBN: 978-83-89078-65-1 

nakład wyczerpany
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Periodyki
naukowe

„Polish-Jewish Studies”

Nowy, wydawany równolegle w języku 
angielskim i polskim rocznik poświę-
cony relacjom polsko-żydowskim oraz 
dziejom społeczności żydowskiej na 
ziemiach polskich w XX w. Jego celem 
jest również prezentacja ogólnopolskich 
i lokalnych badań oraz działań na rzecz 
zachowania pamięci o polskich Żydach. 
Czasopismo jest zaplanowane jako fo-
rum wymiany myśli naukowej w ob-
szarze Jewish Studies dla wszystkich ba-
daczy, nie tylko tych związanych z IPN.

PREMIERA WKRÓTCE

Dostępny nieodpłatnie w księgarniach IPN
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„Polish-Jewish Studies” nr 1/2019 

Pierwszy numer poświęcony jest te-
matyce II wojny światowej. Teksty 
dotyczą zarówno pozytywnych, jak 
i negatywnych doświadczeń we wza-
jemnych relacjach. Dopełnieniem nu-
meru są teksty sprawozdawcze z waż-
nych wydarzeń naukowych i działań 
na rzecz zachowania pamięci o Ży-
dach polskich oraz teksty recenzyjne.

W pierwszym numerze PJS ukażą się 
m.in. artykuły:

– Tomasz Domański, Proces z dekretu 
sierpniowego policjantów granatowych 
z Wodzisławia oskarżonych o popełnie-
nie zbrodni na Żydach

– Alicja Gontarek, Polskie przedsta-
wicielstwo konsularno-dyplomatyczne 
w Hawanie a sprawa uchodźców ży-
dowskich na Kubie podczas drugiej woj-
ny światowej

– Sebastian Piątkowski, „Aryjskie pa-
piery”. Z problematyki pomocy udzie-
lanej przez Polaków Żydom w lega-
lizowaniu fałszywych tożsamości na 
obszarze Generalnego Gubernatorstwa

– Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, 
Między tezą, hipotezą a fikcją literacką 
– opowieść o pogromie Żydów w Kiel-
cach – recenzja książki Joanny To-
karskiej-Bakir „Pod klątwą. Społeczny 
portret pogromu kieleckiego”, t. 1, t. 2: 

„Dokumenty”, Wydawnictwo Czarna 
Owca, Warszawa 2018.
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Periodyki
popularnonaukowe

„Biuletyn IPN”

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych 
marek Instytutu Pamięci Narodowej. 
Czasopismo popularnonaukowe poświę-
cone dziejom Polski w latach 1917–1989 
adresowane do pasjonatów historii. Na 
łamach biuletynu publikowane są roz-
mowy z badaczami, świadkami historii, 
artykuły pracowników IPN, archiwalia, 
wspomnienia.
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Tematyka zagłady Żydów i stosun-
ków polsko-żydowskich w czasie  
II wojny światowej pojawiła się 
m.in. w następujących numerach:

„Biuletyn IPN” nr 1–2/2019
„Biuletyn IPN” nr 1–2/2018
„Biuletyn IPN” nr 6/2017
„Biuletyn IPN” nr 3/2009
„Biuletyn IPN” nr 3/2008
„Biuletyn IPN” nr 11/2005
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Materiały edukacyjne
i popularyzatorskie
Opracowania będące efektem 
realizacji różnorodnych projektów 
popularyzujących historię, zarów-
no edukacyjnych, jak i związanych 
z archiwistyką. W dużej mierze są 
one przekazywane bezpłatnie jako 
pomoce dydaktyczne, znaczna 
część  z nich jest dostę- 
pna na stronie interne- 
towej IPN.
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Aleksandra Namysło

Zanim nadeszła Zagłada… Poło-
żenie ludności żydowskiej w Zagłę-
biu Dąbrowskim w okresie okupacji 
niemieckiej / Before the Holocaust 
Came… The Situation of Jews in 
Zaglembie during the German Oc-
cupation
Katowice 2009, 152 s.

Opatrzona komentarzem doku-
mentacja fotograficzna ilustruje 
najważniejsze aspekty sytuacji Ży-
dów zagłębiowskich od momentu 
wkroczenia wojsk niemieckich we 
wrześniu 1939 po likwidację gett 
w sierpniu 1943 r.: konsekwencje 
pierwszych restrykcji anty- 
żydowskich z lat 1939–1940, życie 
codzienne i warunki bytowe, działal-
ność Rad Starszych, masowe depor-

tacje do obozów pracy, selekcje do 
obozów zagłady, izolację oraz orga-
nizację ruchu oporu.

ISBN: 978-83-60891-20-9

nakład wyczerpany
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Teki edukacyjne

Pomoc dydaktyczna dla nauczy-
cieli historii i innych przedmiotów 
humanistycznych, przekazywana 
bezpłatnie do szkół.
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Zagłada Żydów polskich w czasie  
II wojny światowej
opracowanie Adam Puławski, Agnieszka 
Jaczyńska, Dariusz Libionka, Warszawa 
2005, 88 s. + 36 s. + 36 kart

Pakiet ma pomóc nauczycielom 
w przekazywaniu, a uczniom w przy-
swojeniu wiedzy o niewyobrażalnym 
mordzie blisko 6 mln europejskich 
Żydów, w tym 3,5 mln Żydów pol-
skich. Służyć ma również ciągłemu 
kształtowaniu żywej pamięci o tych 
wydarzeniach, przede wszystkim 
o ofiarach, ich cierpieniu i śmierci, 
a także odwadze i determinacji tych, 
którzy przeżyli. Pakiet dzieli się na 
dwie części: materiały dla nauczycie-
la i dla ucznia.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-89078-87-2
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Auschwitz. Pamięć dla przyszłości
wprowadzenie Teresa i Henryk Świeboc-
cy, opracowanie Agnieszka Bajor-Zagór-
ska, Piotr Setkiewicz, Instytut Pamięci 
Narodowej – Muzeum Państwowe  
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, War-
szawa 2003, 46 s. + 16 s. + 23 karty

Publikacja przedstawia pięcioletnią 
tragiczną historię KL Auschwitz – od 
momentu utworzenia obozu do wy-
zwolenia. Pakiet podzielony jest na 
dwie części: materiały dla nauczycie-
la i dla ucznia.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-89078-05-8
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Polacy ratujący Żydów w latach  
II wojny światowej
wprowadzenie Katarzyna Cegieła, Kami-
la Sachnowska, Olga Tumińska, opra-
cowanie Kamila Sachnowska, Katarzyna 
Cegieła, Karol Madaj, Olga Tumińska, 
Warszawa 2008, 92 s. + 48 s. + 62 karty 

Pakiet edukacyjny prezentuje tema-
tykę, o której rzadko wspomina się 
w polskich szkołach, dlatego też ma 
być wypełnieniem tej luki edukacyj-
nej. Przedstawiono w nim organiza-
cje oraz osoby prywatne, które w cza-
sie okupacji niemieckiej pomagały 
Żydom.

Teka podzielona jest na trzy części: 
materiały dla nauczyciela, dla ucznia 
oraz karty. Dodatkiem do całości jest 
płyta, na której zamieszczonych zo-

stało pięć filmów dotyczących Pola-
ków ratujących Żydów.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 987-83-7629-008-9
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„Patroni 
naszych ulic”
Krótkie opracowania w formie 
broszurowej prezentujące sylwetki 
ważnych postaci działających  
w XX w., które stały się patronami 
ulic, instytucji czy organizacji.
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Anna Mieszkowska

Irena Sendlerowa (1910–2008)
Warszawa 2014, 24 s.

Irena Sendlerowa jako kierownicz-
ka referatu dziecięcego Rady Pomo-
cy Żydom „Żegota” w czasie wojny 
zorganizowała przerzut ok. 2500 ży-
dowskich dzieci z getta i kryjówki dla 
nich po stronie „aryjskiej”. Uhonoro-
wana tytułem Sprawiedliwej wśród 
Narodów Świata.

Publikacja także w języku hebrajskim.  
Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-76-29-624-1

Agnieszka Witkowska-Krych

Janusz Korczak (1878[1879]–1942)
Warszawa 2015, 24 s.

Janusz Korczak – lekarz, pedagog 
i pisarz – całe swoje życie poświęcił 
dzieciom. Współzałożył i prowadził 
Dom Sierot dla dzieci żydowskich, 
w którym stosował nowatorskie me-
tody wychowawcze. W 1942 r. wraz 
ze swymi wychowankami zginął 
w obozie zagłady w Treblince.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-7629-891-7

Beata Wolszczak

Jan Karski (1914–2000)
Warszawa 2015, 24 s.

Jan Karski (właśc. Jan Kozielewski) 
w czasie II wojny światowej jako ku-
rier Polskiego Państwa Podziemnego 
utrzymywał kontakt między konspi-
racyjnymi władzami a Rządem RP na 
Uchodźstwie, przewożąc na Zachód 
tajne informacje o życiu w okupowa-
nej Polsce. Jako naoczny świadek po-
twierdził wiedzę świata o zagładzie 
Żydów. 

Publikacja także w języku hebrajskim.  
Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-7629-925-9
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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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s. Teresa Antonietta Frącek RM

Matka Matylda Getter
Warszawa 2019, 80 s.

Broszura edukacyjna przedstawiająca 
niezwykłą zakonnicę Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Rodziny Ma-
ryi. Nauczycielkę, wychowawczynię, 
przełożoną domów zakonnych, któ-
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