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Od Wydawnictwa

Istniejące od roku 2017 Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej to 
niekwestionowany lider na rynku książek historycznych. Profil działalności wydawniczej 
determinuje misja Instytutu, określona w preambule ustawy powołującej w 1998 r. 
do życia tę instytucję, dlatego publikacje wydawane przez Instytut obejmują przede 
wszystkim chronologiczny obszar wyznaczony datami 1917–1989/90. Wydawnictwo 
zapewnia kompleksową obsługę związaną z przygotowaniem do druku publikacji 
ukazujących się z logo IPN, dbając przy tym o najwyższe standardy i profesjonalizm 
pod względem redakcyjnym, graficznym i technicznym, oraz zajmuje się dystrybucją 
i rozpowszechnianiem wydawnictw. 

Rok 2020, czas pandemii, położył się wprawdzie cieniem na cały rynek księgarski, 
był jednak okresem intensywnej pracy zespołu Wydawnictwa IPN. W minionym roku 
opublikowaliśmy wiele wartościowych i dobrze przyjętych na rynku tytułów – łącznie 
było ich aż 308. Zdobyliśmy sporo nagród i wyróżnień. Spośród najważniejszych 
należy wymienić przede wszystkim nagrodę „KLIO” przyznawaną przez Porozumienie 
Wydawców Książki Historycznej za wybitny wkład w badania historyczne – otrzymaliśmy 
ją w kategorii „Monografia naukowa” za książkę Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa 
na ziemiach polskich w latach 1944/45–1956 autorstwa prof. Jacka Witolda Wołoszyna. 
Ponadto Stowarzyszenie Wydawców Katolickich Feniks przyznało nam trzy nagrody 
i cztery wyróżnienia: w kategorii „Historia” za książkę Rafała Łatki Episkopat Polski 
wobec stosunków państwo–Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970–1989, 
w kategorii „Historia – Niepodległa” za książkę Prymas Wyszyński a Niepodległa. Naród – 
patriotyzm – państwo w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia pod reakcją Ewy K. Czaczkowskiej 
i Rafała Łatki oraz w kategorii „Edytorstwo” za album Kardynał Stefan Wyszyński 1901–
1981 autorstwa Rafała Łatki, Beaty Mackiewicz i ks. Dominika Zamiatały. Otrzymaliśmy 
także dwie Nagrody „Przeglądu Wschodniego”: w kategorii „Dzieła zagraniczne” za Razem 
z Wojskiem Polskim: Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 roku Andrìia Rukkasa 
(Kijów) i w kategorii „Dzieje Polaków na Wschodzie” za trzytomowy cykl źródeł Mord 
w Lesie Katyńskim. Przesłuchania przed amerykańską komisją Maddena w latach 1951–1952 
w opracowaniu Witolda Wasilewskiego. Jury Konkursu o Nagrody Historyczne tygodnika 
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„Polityka” w dziedzinie pamiętników i wspomnień najwyżej oceniło publikację IPN Góry 
i teczki: opowieść człowieka umiarkowanego. Biografia mówiona Andrzeja Paczkowskiego 
opracowaną przez Patryka Pleskota. Z kolei książka Justyny Błażejowskiej Ta historia 
wciąż trwa. Wspomnienia Jana Olszewskiego, wydana w koedycji z Wydawnictwem Zysk 
i S-ka otrzymała wyróżnienie kapituły Nagrody im. Józefa Mackiewicza 2020.

Instytut Pamięci Narodowej publikuje nie tylko efekty badań własnych, lecz także 
pozycje, które powstały na uczelniach czy zostały przygotowane przez historyków 
regionalistów. Dzięki temu w ręce Czytelników trafia niezwykle obszerny katalog 
publikacji, obejmujący zarówno prace naukowe, jak i popularyzatorskie, monografie 
i studia, edycje źródeł i biografie, albumy i wspomnienia, komiksy i audiobooki, 
gry i puzzle. Część z nich jest udostępniana bezpłatnie, w formie drukowanej albo 
w Bibliotece Cyfrowej w formie plików pdf/epub/mobi do darmowego pobrania. W ramach 
serwisu społecznościowego @ksiegarnia.ipn można otrzymać rekomendacje zgodne 
z czytelniczym gustem użytkowników, czytać recenzje i zdobywać informacje o autorach. 

Wydawnictwo IPN nie ogranicza się jedynie do działalności edytorskiej, ale stwarza 
różnorodne płaszczyzny spotkań swoich autorów i czytelników książki historycznej. Nasze 
transmisje można oglądać na stronie youtube.com/IPNtvPL, facebook.com/ipngovpl/ oraz 
facebook.com/ksiegarnia.ipn. Wydawnictwo IPN to także inicjator wyjątkowych rozmów 
z autorami w ramach cyklu internetowego poświęconego książkom #PrzystanekKsiążka 
emitowanego na kanale IPNtv.

Publikacje Instytutu są dostępne w księgarniach IPN i punktach sprzedaży w całej 
Polsce. Można je także zakupić w sprzedaży wysyłkowej, nie wychodząc z domu, 
w księgarni internetowej ipn.poczytaj.pl.

Mamy nadzieję, że rok 2021 przyniesie same radosne wydarzenia, obfitujące oczywiście 
w premiery książek naszych autorów, zarówno tych, którzy publikują u nas od dawna, 
jak i debiutantów. Niniejszy katalog zawiera pełną ofertę wydawniczą obejmującą okres 
wiosna–lato 2021. 

Zapraszamy do lektury i… do księgarni IPN.
    

 Zespół Wydawnictwa IPN
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Barłomiej Belcarz

Caudrony nad Francją. 
Historia Dywizjonu 
Myśliwskiego GC 1/145 „Varsovie” 

Warszawa 2021, 456 s.

Historia polskiego lotnictwa w okresie 
kampanii francuskiej 1940 r. jest jak 
dotąd najmniej znanym epizodem 
naszych działań lotniczych z okresu 
II wojny światowej. Jedyną całkowicie 
polską jednostką użytą w trakcie walk 
był dywizjon myśliwski GC 1/145 
„Varsovie”. To bogato ilustrowane 
opracowanie, jest pierwszą książką 
w języku polskim całkowicie 
poświęconą tej jednostce, jej pilotom 
i uzbrojeniu – samolotom CR.714.

ISBN: 978-83-8229-040-0, 69 zł

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

Monografi e
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Andrzej Borcz

Obwód Łańcut SZP-ZWZ-AK 
w latach 1939–1945

Kraków–Warszawa 2020, 528 s. 

(seria „Monografi e”, t. 148), dodruk

Podsumowanie wieloletnich badań 
nad konspiracją wojskową działającą 
w powiecie łańcuckim w okresie 
II wojny światowej. Autor omawia 
proces tworzenia struktur 
organizacyjnych konspiracji, ich 
działalność oraz wszystkie aspekty 
funkcjonowania Obwodu Łańcut. 
Monografi ę wzbogaca obszerny aneks 
zawierający mapy, zdjęcia, wykazy 
stanów osobowych, noty biografi czne 
oraz fragmenty unikatowych 
wspomnień żołnierzy.

ISBN: 978-83-8098-736-4, 45 zł

Konrad Graczyk

Sondergericht Kattowitz 
– Sąd Specjalny w Katowicach 
1939–1945

Warszawa 2020, 440 s.

Prezentowana książka została 
poświęcona działalności 
Sondergericht Kattowitz, czyli Sądu 
Specjalnego w Katowicach. Był to 
niemiecki sąd karny utworzony we 
wrześniu 1939 r., po zajęciu obszaru 
przedwojennego województwa 
śląskiego przez Wehrmacht. Działał 
do stycznia 1945 r. w rejencji 
katowickiej, gdzie okupant prowadził 
specyfi czną politykę narodowościową 
(folkslista).

ISBN: 978-83-8229-053-0, 45 zł

Jarosław Durka

Władze Polski „ludowej” wobec 
Jasnej Góry w latach 1945–1989

Katowice–Warszawa 2021, 754 s. 

(seria wydawnicza Oddziału IPN 

w Katowicach)

Książka opisuje dzieje Jasnej Góry 
w okresie Polski „ludowej”, od 
zakończenia II wojny światowej 
aż do końca rządów Wojciecha 
Jaruzelskiego. Komuniści, starając 
się ograniczyć oddziaływanie Jasnej 
Góry na społeczeństwo, na dużą skalę 
stosowali wobec sanktuarium i jego 
gospodarzy cały wachlarz środków 
represyjnych.

ISBN: 978-83-8229-175-9, 60 zł
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Mateusz Hübner

„Pułkownicy”. Rdzeń środowiska 
piłsudczyków w systemie 
polityczno-ustrojowym 
II Rzeczypospolitej 

Warszawa 2020, 456 s. 

(seria „Monografi e”, t. 153) 

Praca łączy rys biografi czny członków 
grupy „pułkowników” – jednego 
z najciekawszych i najbardziej 
wpływowych środowisk politycznych 
II Rzeczypospolitej – z szeroko 
zakrojoną problematyką polityczną, 
obejmującą zarówno analizę 
mechanizmów walki o władzę, 
jak i kwestie ideologiczne. 
Tak obszerny zamiar badawczy 
wymagał ujęcia historycznego, 
politologicznego i socjologicznego 
W analizie zastosowano metodę 
prozopografi czną, opierającą się na 
zbiorczym przedstawieniu informacji 
dotyczących postaci identyfi kowanych 
z grupą. 

ISBN: 978-83-8098-323-6, 45 zł
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Stanisław Jankowiak, Rafał Kościański, 

Rafał Reczek

28 Juni 1956 in Posen. 
Der erste der polnischen Monate 
der Freiheit / 28 June 1956 in Poznań. 
One of the fi rst months 
of Polish freedom

Instytut Pamięci Narodowej 

– Uniwersytet im. A. Mickiewicza 

w Poznaniu, Poznań–Warszawa 2021, 

328 s. (wersja angielska)

360 s. (wersja niemiecka) 

Publikacja 28 Czerwca 1956 r. 

w Poznaniu. Pierwszy z polskich 

miesięcy wolności została przygotowana 
w języku niemieckim i angielskim 
dzięki współpracy Instytutu Pamięci 
Narodowej Oddział w Poznaniu 
oraz Wydziału Historii UAM 
w Poznaniu. Intencją autorów tego 
monografi cznego opracowania jest 
propagowanie wiedzy o pierwszym 
w komunistycznej Polsce wybuchu 
robotniczego niezadowolenia. 
Publikacja wpisuje się 
w działania naukowe, edukacyjne 
i popularyzatorskie mające na celu 
coraz pełniejsze przedstawienie 
wiedzy na temat przyczyn, przebiegu 
i konsekwencji Protestu Poznańskich 
Robotników z 28 czerwca 1956 r., 
które przyczynią się do upamiętnienia 

tego wydarzenia oraz stanowią próbę 
oddania czci wszystkim, którzy 
w Poznaniu walczyli i zginęli, w imię 
wolności jednostki oraz prawa 
narodów do decydowania o swoim 
losie. Nakreślono proces, który 
doprowadził do erupcji społecznego 
niezadowolenia. Istotnym elementem 
książki jest przedstawienie reakcji 
na Poznański Czerwiec świata 
zachodniego oraz państw bloku 
komunistycznego.

Ważnym komponentem publikacji są 
materiały ikonografi czne. 
Uzupełnieniem całości jest edycja 
z komentarzem naukowym szesnastu 
dokumentów źródłowych.  

Publikacja nie jest przeznaczona 

do sprzedaży. 

ISBN: 978-83-8229-192-6 [wersja angielska]

ISBN: 978-83-8229-190-2 [wersja niemiecka]
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Bartosz Januszewski 

Kino pod okupacją. Wojenne losy 
i postawy polskich fi lmowców 
(1939–1945)

Gdańsk–Warszawa 2021, 272 s.

Książka próbuje odpowiedzieć na 
pytanie, w jakiej sytuacji znaleźli 
się polscy fi lmowcy w czasie II wojny 
światowej. Dramatyczne wybory, 
przed którymi wówczas stanęli 
i ich nie mniej tragiczne losy 
uświadamiają, że dla rodzimej 
kinematografi i lata 1939–1945 były 
cezurą niemal apokaliptyczną. 
Potwierdzeniem tego jest m.in.: 
zaprezentowana lista strat osobowych, 
które poniósł świat srebrnego ekranu.

ISBN: 978-83-8229-108-7, 35 zł 
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Marcin Jurek

W polskiej Wandei. Komunistyczna 
Partia Polski w województwie 
poznańskim w czasach 
II Rzeczypospolitej 

Poznań–Warszawa 2021, 444 s. 

Wielkopolska, przez samych 
komunistów, była określana mianem 
„Wandei”. Książka jest pierwszą próbą 
monografi i ruchu komunistycznego 
w regionie. Przedstawia poszczególne 
etapy jego rozwoju, partyjne 
struktury, a także sytuuje nielicznych 
poznańskich komunistów na tle życia 
politycznego województwa. Autor 

ks. Lech Gralak, ks. Piotr Tylec

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

Warszawa 2020, 472 s. 

(seria „Monografi e”, t. 155)         

Publikacja ukazuje, prowadzone 
w latach 1976–1988, przestępcze 
działania organów bezpieczeństwa 
i nieugiętą postawę przytłaczającej 
większości uczestników pielgrzymek 

na Jasną Górę, zarówno duchownych, 
jak i świeckich.

ISBN: 978-83-8229-042-4, 45 zł 

stara się odpowiedzieć na pytanie, 
kim byli miejscowi kapepowcy, oraz 
w jaki sposób kreowano kult KPP 
i odwoływano się do jej dziedzictwa 
w realiach Polski Ludowej. 

ISBN: 978-83-8229-177-3, 45 zł   
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Mariusz Tomasz Korejwo 

PZPR na Warmii i Mazurach 
1948–1990. Struktury, 
organizacja, ludzie 
Białystok–Olsztyn–Warszawa 2021, 616  s. 

(seria wydawnicza Oddziału IPN 

w Białymstoku, t. 45)

Książka jest pierwszą tego typu analizą 
organizacji PZPR, skupia się bowiem nie 
na sprawach polityki czy ideologii, ale na 
rozpoznaniu wewnętrznej struktury partii, 
zależności pomiędzy poszczególnymi 
jej jednostkami i komórkami 
organizacyjnymi, kompetencji 
funkcjonujących organów czy sposobów 
oddziaływania PZPR na instytucje 
państwowe, społeczne, zawodowe itp. 

ISBN: 978-83-8229-038-7, 60 zł
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Szczepan Kowalik, Arkadiusz Kutkowski

Śmierć nieosądzona. 
Sprawa księdza Romana Kotlarza

Lublin–Warszawa 2019, 400 s. + 56 s. 

wkł. ilustr., dodruk

Książka przybliża sylwetkę 
duchownego, który brał udział 
w manifestacjach 25 czerwca 1976 r., 
a następnie w kilku kazaniach upomniał 
się o osoby represjonowane po tych 
wydarzeniach i w rezultacie sam stał 
się ofi arą bezprawnych działań ze 
strony PRL-owskiego aparatu represji 

Jarosław Kozikowski

Władza a społeczeństwo. 
Formowanie systemu 
komunistycznego w województwie 
białostockim w latach 1944–1948

Białystok–Warszawa 2021, 1080 s. 

(seria wydawnicza Oddziału IPN 

w Białymstoku, t. 53)

Publikacja jest monografi cznym 
ujęciem instalowania się władzy 
komunistycznej i jej działalności 
w województwie białostockim po 
II wojnie światowej (do utworzenia 
PZPR). Autor ukazał wpływ tej 
władzy na lokalne społeczeństwo 
przez pryzmat funkcjonowania 

zakończonych jego śmiercią 18 sierpnia 
1976 r.  Sprawcy popełnionych na nim 
zbrodni nie zostali ukarani.

ISBN: 978-83-8098-787-6, 40 zł

wojewódzkich władz partyjnych 
i państwowych oraz aparatu represji.

ISBN: 978-83-8229-155-1, 60 zł
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Paweł Mazur

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

Kraków 2020, 460 s.

     

Niniejsza publikacja, oparta na 
szerokim materiale źródłowym, 
dotyczy działalności Komitetu 
Fabrycznego PZPR w Hucie 
im. Lenina w okresie rządów 
Władysława Gomułki, zarówno 
w czasach względnego spokoju, jak 
i w momentach napięć społecznych 
związanych z wydarzeniami 
Marca ’68 czy Grudnia ’70, jego 
struktury organizacyjnej, działaczy 
oraz nadzoru partii nad tzw. pasami 
transmisyjnymi przekazującymi wolę 
kierownictwa partii społeczeństwu. 

ISBN: 978-83-8229-050-9, 45 zł
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Maciej Jan Mazurkiewicz

Ludobójstwo Niemiec  
na narodzie polskim (1939–1945). 
Studium historyczno-prawne

Warszawa 2021, 520 s.

Książka jest propozycją teoretycznej 
oceny czynów Niemiec w latach 
1939–1945 w perspektywie prawa 
międzynarodowego. Uwzględnia 
koncepcję zakazu zbrodni 
ludobójstwa autorstwa polsko-
-żydowskiego prawnika Rafała 
Lemkina. Porządkuje też 
dotychczasowe ustalenia historyków, 
a jednocześnie aktualizuje zarzucone 
niegdyś badania prawnicze.

ISBN: 978-83-8229-171-1, 50 zł

Maciej Jan Mazurkiewicz

Ludobójstwo Niemiec  
na narodzie polskim (1939–1945). 
Studium historyczno-prawne

Książka jest propozycją teoretycznej 
oceny czynów Niemiec w latach 
1939–1945 w perspektywie prawa 
międzynarodowego. Uwzględnia 
koncepcję zakazu zbrodni 
ludobójstwa autorstwa polsko-
-żydowskiego prawnika Rafała -żydowskiego prawnika Rafała 
Lemkina. Porządkuje też Lemkina. Porządkuje też Lemkina. Porządkuje też 
dotychczasowe ustalenia historyków, dotychczasowe ustalenia historyków, dotychczasowe ustalenia historyków, 
a jednocześnie aktualizuje zarzucone a jednocześnie aktualizuje zarzucone 
niegdyś badania prawnicze.niegdyś badania prawnicze.
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Natalia Micygała

Prasa brytyjska a Polska 
w przededniu i w trakcie kampanii 
wrześniowej 1939 roku

Warszawa 2020, 192 s. 

(seria „Monografi e”, t. 156)

Książka jest próbą ukazania, w jaki 
sposób pisano o Polsce i konfl ikcie 
polsko-niemieckim na łamach prasy 
brytyjskiej przed kampanią wrześniową 
1939 r., w jej trakcie i bezpośrednio 
po niej. W książce nie zabrakło również 
informacji o brytyjskich magnatach 

Dangiras Mačiulis, Rimvydas Petrauskas, 

Darius Staliūnas

Kto wygrał bitwę pod Grunwaldem? 
Tradycja grunwaldzka wśród 
narodów Europy Środkowo-Wschodniej

Warszawa 2020, 360 s.

Bitwa pod Grunwaldem jest głęboko 
zakorzeniona w świadomości 
historycznej Polaków, Litwinów 
i Białorusinów. Niniejsza książka jest 
owocem pierwszych porównawczych 
badań nad tym, jak kształtował 
się i z biegiem czasu zmieniał 

historyczny obraz bitwy w pamięci 
zbiorowej narodów zamieszkujących 
Europę Środkowo-Wschodnią.

ISBN: 978-83-8229-065-3, 40 zł

ISBN: 978-83-8229-073-8 [PDF] 

prasowych, redaktorach, dziennikarzach 
i korespondentach.

Książka nagrodzona w konkursie 
im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na 
Najlepszy Debiut Historyczny Roku (2019)

ISBN: 978-83-8229-048-6, 25 zł 

historyczny obraz bitwy w pamięci 
zbiorowej narodów zamieszkujących 
Europę Środkowo-Wschodnią.

ISBN: 978-83-8229-065-3, 40 zł

ISBN: 978-83-8229-073-8 [PDF] 

prasowych, redaktorach, dziennikarzach 
i korespondentach.

Książka nagrodzona w konkursie 
im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na 
Najlepszy Debiut Historyczny Roku (2019)

ISBN: 978-83-8229-048-6, 25 zł 
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Paweł Miedziński

Centralna Agencja Fotografi czna 
1951–1991

Szczecin 2021, 400 s.

Obszerna i bogato 
ilustrowana monografi a poświęcona 
Centralnej Agencji Fotografi cznej 
(CAF), instytucji powołanej 
do tworzenia serwisu 
fotografi cznego dla prasy 
codziennej, obejmująca całokształt 
jej funkcjonowania – kadry, 
struktury, mechanizmy zależności 
od powstania do zakończenia jej 
istnienia. Przedstawione zostały 
także losy „zakazanych zdjęć”, kulisy 
manipulacji, działanie cenzury, 
aparatu bezpieczeństwa. Ramy 
czasowe publikacji obejmują okres 
powojenny oraz próbę adaptacji 
agencji do nowej rzeczywistości 
w pierwszych latach 90. XX w.

ISBN: 978-83-8229-169-8, 40 zł
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Tomasz Sikorski

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

Warszawa 2021, 520 s. + 32 s. wkł.

Monografi a poświęcona jest 
środowiskom katolików świeckich 
w PRL w latach 1956–1989. Książka 
składa się poniekąd z dwóch 
części. W pierwszej przedstawiono 
historię środowisk, w drugiej zaś 
poszczególnych postaci z nimi 
związanych, czasami mniej znanych 
bądź po prostu zapomnianych. 
Książkę uzupełniają w większości dotąd 
niepublikowane fotografi e pozyskane ze 
zbiorów prywatnych.

ISBN: 978-83-8229-078-3, 50 zł

Węzeł gordyjski. Katolicy świeccy 

Warszawa 2021, 520 s. + 32 s. wkł.

Monografi a poświęcona jest 
środowiskom katolików świeckich 
w PRL w latach 1956–1989. Książka 
składa się poniekąd z dwóch 
części. W pierwszej przedstawiono części. W pierwszej przedstawiono 
historię środowisk, w drugiej zaś historię środowisk, w drugiej zaś 
poszczególnych postaci z nimi poszczególnych postaci z nimi 
związanych, czasami mniej znanych związanych, czasami mniej znanych 
bądź po prostu zapomnianych. bądź po prostu zapomnianych. 
Książkę uzupełniają w większości dotąd Książkę uzupełniają w większości dotąd 
niepublikowane fotografi e pozyskane ze niepublikowane fotografi e pozyskane ze 

ISBN: 978-83-8229-078-3, 50 złISBN: 978-83-8229-078-3, 50 złISBN: 978-83-8229-078-3, 50 złISBN: 978-83-8229-078-3, 50 złISBN: 978-83-8229-078-3, 50 złISBN: 978-83-8229-078-3, 50 zł
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Rartłomiej P. Szyprowski 

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

Warszawa 2021, 884 s. + 40 s. wkł. 

Monografi a organizacji 
niepodległościowych 
i antykomunistycznych działających 
na terenie Zamojszczyzny po 1949 r. 
Opracowanie zostało poświęcone 
II Inspektoratowi Zamojskiemu 
Armii Krajowej, jego powstaniu 
i działalności, członkom, celom 
i zadaniom. Obecnie żyje niewiele 
osób niegdyś należących do tej 
formacji, ich potomkowie zaś 
często nie znają dokonań rodziców 
lub dziadków. Tym bardziej warto 
ukazać całokształt działalności 
i strukturę organizacyjną 
ostatniej tak rozbudowanej 
formacji antykomunistycznej na 
Zamojszczyźnie. 

ISBN: 978-83-8229-069-1, 60 zł  

Rartłomiej P. Szyprowski 

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

Monografi a organizacji 
niepodległościowych 
i antykomunistycznych działających 
na terenie Zamojszczyzny po 1949 r. na terenie Zamojszczyzny po 1949 r. 
Opracowanie zostało poświęcone Opracowanie zostało poświęcone 
II Inspektoratowi Zamojskiemu II Inspektoratowi Zamojskiemu 
Armii Krajowej, jego powstaniu Armii Krajowej, jego powstaniu 
i działalności, członkom, celom i działalności, członkom, celom 
i zadaniom. Obecnie żyje niewiele i zadaniom. Obecnie żyje niewiele 
osób niegdyś należących do tej osób niegdyś należących do tej 
formacji, ich potomkowie zaś 
często nie znają dokonań rodziców często nie znają dokonań rodziców 
lub dziadków. Tym bardziej warto lub dziadków. Tym bardziej warto lub dziadków. Tym bardziej warto lub dziadków. Tym bardziej warto 
ukazać całokształt działalności ukazać całokształt działalności ukazać całokształt działalności 
i strukturę organizacyjną i strukturę organizacyjną 
ostatniej tak rozbudowanej ostatniej tak rozbudowanej ostatniej tak rozbudowanej ostatniej tak rozbudowanej ostatniej tak rozbudowanej 
formacji antykomunistycznej na formacji antykomunistycznej na 
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Jacek Tebinka

Kanada i Szczecin 1945–1990. 
W cieniu granicy

Szczecin 2021, 208 s. 

(seria „Świat wobec Szczecina”, t. 2) 

Na stosunki polsko-kanadyjskie 
po II wojnie światowej patrzy się 
zazwyczaj przez pryzmat losów 
skarbów wawelskich, które udało 
się wywieźć z kraju we wrześniu 
1939 r. Powróciły one do Krakowa 
dopiero w 1959 r. Zamiarem autora 
jest dokonanie analizy stosunku 
dyplomacji kanadyjskiej do kwestii 
przynależności terytorialnej 
i przyszłości Szczecina w kontekście 
ewolucji polityki Ottawy wobec 
problemu polskiej granicy 
zachodniej. Nie bez znaczenia dla 
wspomnianego tematu jest również 
rozwój relacji polsko-kanadyjskich 
w okresie powojennym i w czasie 
zimnej wojny.

ISBN: 978-83-8229-157-5, 35 zł
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Jerema Słowiak

Wielka improwizacja. Delegacja 
Polska w Międzynarodowej Komisji 
Nadzoru i Kontroli w Indochinach 
w latach 1954–1973

Szczecin 2021, 384 s. 

21 lipca 1954 r. podpisano w Genewie 
dokumenty kończące I wojnę 
indochińską. Do pilnowania 
zawartych wówczas układów wielkie 
mocarstwa powołały specjalną 
międzynarodową komisję, w skład 
której, oprócz Indii i Kanady, weszła 
także Polska, desygnowana przez 

Adam Nogaj

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

Warszawa 2020, 648 s.

Prezentowane opracowanie to 
historia Oddziału Wywiadowczego 
Sztabu Głównego ludowego 
Wojska Polskiego i jego 21 grup 
wywiadowczych, desantowanych 
na terenach III Rzeszy w latach 
1944–1945. Został w nim także 
przedstawiony w zarysie model 

organizacji i prowadzenia wywiadu 
operacyjnego w Armii Czerwonej 
w ostatnich dwóch latach II wojny 
światowej, który stał się wzorem 
funkcjonowania opisywanego 
oddziału. 

ISBN: 978-83-8229-039-4, 60 zł

Moskwę i Pekin. Dla ówczesnych 
władz PRL było to prestiżowe 
wyróżnienie, wiążące się jednak 
równocześnie z poważnymi 
trudnościami i wyzwaniami. 
Nikt wówczas nie zdawał sobie 
także sprawy, że komisja, mająca 
pierwotnie funkcjonować około 
dwóch lat, pozostanie w Wietnamie 
aż do roku 1973… 

ISBN: 978-83-8229-106-3, 35 zł
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Paweł Piotr Warot

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa 
Publicznego w Olsztynie. 
Struktury – kadry – działalność

Białystok–Warszawa 2021, 939 s.

W kolejnych częściach autor 
omawia powstanie, struktury 
i kadry komunistycznego aparatu 
represji na Warmii i Mazurach, 
udział WUBP w walce o kształt 
nowego ładu politycznego, udział 
WUBP w procesie kształtowania 
stosunków narodowościowych 
i społecznych, działania UB wobec 

sfery gospodarczej, działania 
przeciwko Kościołowi i związkom 
wyznaniowym. 

ISBN: 978-83-8229-079-0, 60 zł 

 

Krzysztof Sychowicz

Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność” 
w województwie łomżyńskim 
(1980–1981). 
Legalnie i zgodnie z prawem

Białystok–Warszawa 2020, 334 s.

Publikacja, będąca pierwszą częścią 
historii NSZZ „Solidarność” i oporu 
społecznego w województwie 
łomżyńskim, jest podsumowaniem 
dotychczasowej wiedzy na ten 
temat. Przedstawia realistyczny 
obraz tamtych lat, kiedy mieszkańcy 
młodego jeszcze województwa, 

bardzo zróżnicowanego pod 
względem społecznym, historycznym 
oraz gospodarczym, zetknęli się 
z nowym ruchem społecznym. 
Pozostając na uboczu zachodzących 
zapis wydarzeń,  
na początku lat osiemdziesiątych po 
raz pierwszy na tak szeroką skalę pod 
rządami komunistycznymi uczyli się 
znaczenia słowa „demokracja”. 

ISBN: 978-83-8229-036-3, 40 zł
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Zapowiedzi:

▪ Jolanta Adamska

Las katyński w latach 1940–1943

▪ Jerzy Bednarek

Wokół pamięci i historii. Działal-
ność archiwalna Instytutu Pamięci 
Narodowej w latach 2000–2016

▪ Michał Ceglarek

Kapelani Wojska Polskiego z okresu 
wojny polsko-sowieckiej 1919–1921

▪ Łukasz Dryblak

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

▪ Piotr Gontarczyk

To już jest noc, czyli pomiędzy  
nauką a naukową mistyfikacją.

▪ Wojciech Hanus

Urząd Bezpieczeństwa  
w Tomaszowie Lubelskim  
w latach 1944–1956

▪ Robert Klementowski

Utrwalacze władzy ludowej.  
Kadry powiatowego aparatu  
bezpieczeństwa w Lubinie  
w latach 1945–1975

▪ Marcin Krzek-Lubowiecki

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

▪ Arkadiusz Kutkowski

Polskie rehabilitacje.  
Polityka karna władz PRL  
w latach 1953–1957

▪ Joanna Lubecka

Niemiecki zbrodniarz przed sądem. 
Krakowskie procesy przed Najwyż-
szym trybunałem Narodowym

▪ Grzegorz Majchrzak

Aparat bezpieczeństwa 
w sytuacji konfliktu społecznego. 
Rozpracowanie kierowniczych 
ogniw NSZZ  
„Solidarność”  
przez Służbę Bezpieczeństwa 
w latach 1980–1982

▪ Rafał Kazimierz Nowak

Związek Patriotów Polskich 
w zachodnich obwodach  
Ukraińskiej SRR (1944–1946)

▪ Mieczysław Ryba

Kościół i państwo na kresach 
południowo-wschodnich  
II Rzeczypospolitej
 
▪ Krzysztof Skłodowski

Garnizon Suwałki w latach  
1921–1939

▪ Zbigniew Stanuch, Ryszard Stefanik, 

Grzegorz Majchrzak, Sebastian Ligarski

Pogoń Szczecin: tajna historia

▪ Maciej Zakrzewski

Rewolucja konserwatywna po 
polsku. Środowisko Buntu Młodych/
Polityki 1931–1939
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1920 rok – wojna światów, t. 1: 
Studia przypadków 
w stulecie Bitwy Warszawskiej 

red. nauk. Elżbieta Kowalczyk 

i Konrad Rokicki, Warszawa 2021, 352 s. 

Wojna stoczona z sowiecką Rosją 
w latach 1919–1920 przeszła 
do pamięci Polaków jako jedno 
z najważniejszych wydarzeń 
w historii narodu. Konfl ikt polsko-
-sowiecki 1920 r. tylko pozornie jest 
dobrze opisany przez historyków. Na 

publikację składa się zbiór 
artykułów dotyczących wojny polsko-
-bolszewickiej ze szczególnym 
uwzględnieniem Bitwy Warszawskiej. 
Autorzy pochodzą z Polski, Ukrainy 
i Rosji. 

ISBN: 978-83-8229-129-2, 40 zł

red. nauk. Elżbieta Kowalczyk 

Studia 
i materiały

Opracowania wieloautorskie 
poświęcone najnowszej historii 
Polski, często wzbogacone 
edycjami źródeł. W tej kategorii 
zawierają się także materiały bę-
dące efektem spotkań naukowych 
organizowanych przez Instytut 
Pamięci Narodowej. 
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Atlas polskiego podziemia 
niepodległościowego 1944–1956

zespół redakcyjny: 

Sławomir Poleszak (red. nacz.), 

Rafał Wnuk, Agnieszka Jaczyńska, 

Magdalena Śladecka, 

Lublin–Warszawa 2020, wyd. 2. 

poprawione i uzupełnione, 664 s. 

Atlas prezentuje zasięg i struktury 
organizacji konspiracyjnych 
oraz zbrojną aktywność polskiej 
partyzantki powojennej. Publikacja 
jest unikatowa ze względu na 
szczegółowość prezentowanych 
treści historycznych oraz bogactwo 
informacji z zakresu najnowszej 
historii Polski.          

ISBN: 978-83-8229-085-1, 139 zł     
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Księża dla władzy groźni. 
Duchowni współpracujący 
z opozycją (1976–1989), t. 2

red. nauk. Rafał Łatka, 

Warszawa 2020, 328 s.

Książka jest kontynuacją rozważań 
podjętych w pierwszym tomie 
wydanym w 2019 r. W publikacji 
znalazły się teksty w różnorodny 
sposób ujmujące zagadnienie 
współpracy duchowieństwa 
z opozycją. Zaprezentowano w niej 
sylwetki poszczególnych kapłanów, 
opisy parafi i, a także portrety 
zbiorowe.                

ISBN: 978-83-8229-026-4, 40 zł
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Epistolografi a w Polsce Ludowej 
(1945–1989). List i jego 
pochodne w systemie państwa 
komunistycznego

red. nauk. Anna Maria Adamus, 

Bartłomiej Noszczak, 

Warszawa 2020, 568 s.

Publikacja udowadnia, że szeroko 
rozumiane źródła epistolarne są 
cennym materiałem do poznania 
przeszłości komunistycznej 
Polski. List i jego pochodne nie 
tylko służyły do komunikacji 
społecznej i instytucjonalnej, lecz 
były także narzędziem politycznym, 
formą protestu i interwencji, 
a nawet „bronią słabych” w walce 
z opresyjnym reżimem.

ISBN: 978-83-8229-070-7, 45 zł

Kardynał Bolesław Kominek 
– biskup, dyplomata, wizjoner

red. nauk. Wojciech Kucharski 

i Rafał Łatka, Instytut Pamięci Narodo-

wej – Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, 

Wrocław 2020, 408 s.

Publikacja prezentuje różnorodne 
aspekty biskupiej posługi 
kard. Bolesława Kominka. 
Autorzy przybliżają jego rolę jako 
ordynariusza diecezjalnego i członka 
Episkopatu oraz jego działalność 
w sferze publicznej.

ISBN: 978-83-8229-015-8

Ile z nauki, ile z ideologii. 
Religioznawstwo w PRL

red. nauk. Łucja Marek i Rafał Łętocha, 

Instytut Pamięci Narodowej – Instytut 

Religioznawstwa Uniwersytet Jagielloń-

ski w Krakowie, Kraków 2021, 352 s.

Studium o charakterze 
przyczynkarskim, wskazuje 
problemy i zagadnienia badawcze 
oraz otwiera dyskurs naukowy 
dotyczący funkcjonowania i rozwoju 
religioznawstwa w okresie PRL, 
zwłaszcza problemów jego 
ideologizacji i wykorzystania 
w polityce władz komunistycznych. 
Wśród autorów 12 artykułów są 
historycy, religioznawcy, fi lozofowie 
i prawnicy.

ISBN: 978-83-8229-202-2, 40 zł
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Attachés i przedstawiciele Misji 
Wojskowych w Wojsku Polskim II RP 
i Siłach Zbrojnych PRL 

red. Bartosz Kapuściak, 

Katowice–Warszawa 2021, 328 s. 

(seria „Studia z historii Wojska Polskiego”)

W prezentowanym tomie poznajemy 
głównie sylwetki ofi cerów i żołnierzy, 
ich działalność wywiadowczą, 
polityczną oraz dyplomatyczną. 
Publikacja jest zbiorem 
artykułów poświęconym attaché 
i przedstawicielom misji wojskowych, 
którzy pełnili swoje funkcje na 
przestrzeni XX w. zarówno w Wojsku 
Polskim II Rzeczypospolitej, jak 
i w Siłach Zbrojnych Polski Ludowej.

ISBN: 978-83-8229-197-1, 40 zł
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Oblicza zdrady? 
red. nauk. Kaziemierz Krajewski, 

Warszawa 2020, 664 s. 

Publikacja dotycząca najważniejszych postaci z kręgów 
niepodleglościowych, które przeszły na stronę komunistyczną, 
przyczyniając się do licznych aresztowań wśród dotychczasowych 
współtowarzyszy broni. To także publikacja ukazująca postacie, 
których postawa oceniona została przez niektóre kręgi jako 
zdrada, a których działalność nie jest już tak jednoznaczna.

ISBN: 978-83-8229-068-4, 50 zł

Europa wielu prędkości. Problemy, wyzwania, konsekwencje
red. nauk. Marek Golińczak, Robert Klementowski, 

Wrocław–Warszawa 2021, 336 s.

Teksty składające się na publikację pokazują, jak długa 
i skomplikowana jest droga przed Europą. Mieszkańcy 
kontynentu mówią różnymi językami opisującymi 
rzeczywistość, wytworzyli nie tylko odmienne, ale wręcz 
przeciwstawne kultury pamięci. Publikacja ukazała się w ramach 
III Międzynarodowego Kongresu Europeistyki – Europa wielu 
prędkości organizowanego przez Katedrę Studiów Europejskich 
Uniwersytetu Wrocławskiego.

ISBN: 978-83-8229-209-1, 40 zł
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Bez emocji. Polsko-litewski dialog 
o Józefi e Piłsudskim

red. nauk. Danuta Jastrzębska-Golonka, 

Alvydas Nikžentaitis, Włodzimierz Suleja, 

Tadeusz Wolsza, Instytut Pamięci 

Narodowej – Instytut Polski 

w Wilnie – Instytut Historii Litwy, wyd. 2., 

Warszawa 2021, 360 s. 

Drugie, poprawione i rozszerzone 
wydanie publikacji poświęconej 
osobie Józefa Piłsudskiego. W tomie, 
stanowiącym pokłosie polsko-
-litewskiego dyskursu naukowego, 
znajduje się 16 tekstów oraz zapis 
debaty ośmiu historyków z Polski 
i Litwy, czołowych historyków, 
fi lologów, politologów polskich oraz 
litewskich – specjalizujących się nie 
tylko w biografi styce epoki, lecz także 
badających wzajemne relacje krajów 
w dwudziestoleciu międzywojennym.

ISBN: 978-83-8229-112-4, 40 zł

Be emocijų. Lenkų ir lietuvių 
dialogas apie Józefą Piłsudskį 

red. nauk. Danuta Jastrzębska-Golonka, 

Alvydas Nikžentaitis, Włodzimierz 

Suleja, Tadeusz Wolsza, Instytut Pamięci 

Narodowej – Instytut Polski w Wilnie – 

Instytut Historii Litwy, Warszawa 2021, 344 s.   

Litewska edycja książki Bez emocji. 

Polsko-litewski dialog o Józefi e Piłsudskim.

Publikacja nie jest przeznaczona 
do sprzedaży.

ISBN: 978-83-8229-113-1
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Książka jest zbiorem artykułów naukowych, które dotyczą różnych aspektów 
(społecznego, politycznego, wojskowego) procesu odzyskiwania przez Polskę 
niepodległości, a koncentrują się na ziemiach północno-wschodnich dawnej 
Rzeczypospolitej. Teksty zawarte w tomie pokazują niepodległość w per-
spektywie lokalnej, opisują zbrojne i polityczne starania o ukształtowanie 
północno-wschodniej granicy państwa, przedstawiają także zagadnienia na-
rodowościowe w tej części Europy w nowych realiach geopolitycznych.

Ku niepodległości
Kierunek północno-wschodni 
(1918–1923)

Ku niepodległości. K
ierunek północno-w

schodni (1918–1923)

35 zł

IPN Białystok
BIAŁYSTOK

APARATAPARAT
BEZPIECZEŃSTWABEZPIECZEŃSTWA
APARAT
BEZPIECZEŃSTWA
APARAT

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

ISBN 
978-83-8229-152-0 

Cena 35 zł

Studia nad działalnością  
i m

etodam
i pracy

Studia nad  
działalnością  

i metodami pracy

WROCŁAW

BEZPIECZEŃSTWABEZPIECZEŃSTWA
Wydaje się, że mimo upływu czasu i  powstania wielu różnorodnych opracowań 

naukowych i popularnonaukowych badania komunistycznych służb specjalnych da-
lekie są jeszcze od wyczerpania... Odpowiedzi na pytanie, po co powstała bezpieka 
i dlaczego działała w taki, a nie inny sposób, nie można sprowadzić tylko do powie-
lanej frazy o zabezpieczeniu budowy systemu komunistycznego. Nie odmawiając tej 
tezie prawdziwości, uważamy, że jest to w istocie rzeczy racjonalizowanie działań, 
zaniechań, zbrodni dokonywanych przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa 
i ich mocodawców z najwyższych kręgów ówczesnych władz partyjnych. Dlatego też 
obok pytań o to, co zrobiła bezpieka, niezbędna jest refleksja dotycząca kwestii mo-
tywacji aktywności jednostek pracujących i  współpracujących z  policją polityczną. 
Równie istotne jest wskazywanie, jak na skuteczność funkcjonowania oddziaływały 
takie kwestie jak struktura organizacyjna, obieg dokumentów, hierarchia władzy, 
wewnętrzne relacje interpersonalne, zakres autonomii pojedynczych ludzi i jedno-
stek organizacyjnych.

Próbą rozwijania i  poszerzania refleksji naukowej nad dziejami i  działalnością 
służb specjalnych jest projekt pod nazwą „W stronę antropologii bezpieki” pro-
wadzony od 2011 r. przez środowisko badaczy wrocławskich związanych głównie 
z  oddziałem IPN i  Uniwersytetem Wrocławskim. Perspektywa teorii organizacji, 
socjologii, kulturoznawstwa, politologii, prawa, antropologii, językoznawstwa czy 
psychologii pozwala czasami wyjaśnić, potwierdzić lub falsyfikować obowiązujące 
dotąd zarówno naukowe, jak i  potoczne sądy oraz przekonania na temat komuni-
stycznego aparatu bezpieczeństwa.

Redakcja 

Aparat bezpieczeństwa. Studia nad 
działalnością i metodami pracy  
red. nauk. Robert Klementowski, Jarosław 

Syrnyk, Wrocław–Warszawa 2021, 208 s. 

Mimo powstania wielu 
różnorodnych opracowań naukowych 
i popularnonaukowych, badania 
komunistycznych służb specjalnych 
dalekie są jeszcze od wyczerpania. 
Oprócz odpowiedzi na pytania, co 
zrobiła bezpieka, równie istotne jest 
wskazywanie, jak na skuteczność 
funkcjonowania oddziaływały takie 
kwestie, jak struktura organizacyjna, 
obieg dokumentów, hierarchia władzy, 
wewnętrzne relacje interpersonalne, 
zakres autonomii pojedynczych ludzi 
czy jednostek organizacyjnych.

ISBN: 978-83-8229-152-0, 35 zł

Ku niepodległości. 
Kierunek północno-wschodni 
(1918–1923)

red. nauk. Diana Maksimiuk i Paweł 

Niziołek, Białystok–Warszawa 2021, 290 s. 

(seria wydawnicza Oddziału IPN 

w Białymstoku, t. 52) 

Niniejsza publikacja to 
wieloaspektowy zbiór „próbek” 
obecnego stanu badań nad 
drogą do polskiej niepodległości 
i ukształtowania granic na tytułowym 
„kierunku północno-wschodnim”, 
gdzie proces dziejowy miał swą 
specyfi kę, uwarunkowaną przez 
okoliczności społeczne, kulturowe 
i militarne.

ISBN: 978-83-8229-145-2, 35 zł

Między śmiercią Stalina 
a powrotem Gomułki. Studia

red. nauk. Sebastian Ligarski 

i Mariusz Mazur, Szczecin–Warszawa 

2020, 328 s.

                              
Chociaż nasza wiedza na temat 
stalinizmu oraz samego Października ’56 
jest już dość obszerna, to problem 
przeobrażeń lat 1953–1956 
zachodzących w różnych dziedzinach 
życia politycznego, społecznego, 
gospodarczego, kulturalnego, 
w mediach i w sztuce dotychczas nie 
został omówiony. Autorzy podjęli 
próbę podsumowania przemian 
w omawianym okresie. 

ISBN: 978-83-8229-046-2, 40 zł
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O niepodległość i socjalizm. 
Studia i szkice z dziejów Polskiej 
Partii Socjalistycznej

red. nauk. Maciej Żuczkowski 

i Kamil Piskała, Warszawa 2020, 464 s.

Praca stanowi próbę nowego 
spojrzenia na dzieje ruchu 
socjalistycznego i zarazem 
zaproszenie do podjęcia pogłębionych 
badań źródłowych nad złożoną 
historią niepodległościowego nurtu 
polskiego socjalizmu. Publikacja 
zawiera czternaście artykułów 
prezentujących oryginalne ustalenia 
i opartych na mniej znanych 
materiałach źródłowych.

ISBN: 978-83-8098-332-8, 45 zł

O wolną wieś i wolną Polskę. 
Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników 
i niezależna działalność środowisk 
chłopskich w latach 1982–1989

red. nauk. Cecylia Kuta 

i Michał Wenklar, Kraków 2020, 208 s.

    
Ruch społeczny „Solidarność”, który 
stanął przeciw władzy komunistycznej 
w latach osiemdziesiątych, nie ograniczał 
się do pracowniczego związku NSZZ 
„Solidarność”. Współtworzyły go 
inne grupy społeczne, w tym również 
środowiska rolnicze. Walka o rejestrację 
NSZZ Rolników Indywidualnych 
„Solidarności”, do której ostatecznie 
doszło w maju 1981 r., stanowiła jedno 
z głównych pól konfl iktu z władzą po 
Sierpniu ’80.

ISBN: 978-83-8229-049-3, 35 zł 

Oberschlesien in der Volksrepublik 
Polen. Umbrüche und Wendungen
red. nauk. Adam Dziurok i Bernard Linek, 

Instytut Pamięci Narodowej – Instytut 

Śląski, Katowice–Opole 2020, 296 s.               

Wydawnictwo stanowi tłumaczenie 
na język niemiecki publikacji Górny 

Śląsk w Polsce Ludowej, t. 1. Przełomy 

i zwroty (2016) zawierającej 14 tekstów 
opisujących górnośląską specyfi kę, 
regionalne uwarunkowania oraz 
reperkusje kluczowych wydarzeń 
w dziejach systemu komunistycznego 
i Polski w latach 1945–1989. Artykuły 
zostały wzbogacone o teksty źródłowe 
oraz  ikonografi ę. Publikacja ma charakter 
popularnonaukowy. 

ISBN: 978-83-8229-057-8, 35 zł 
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Powstania śląskie i plebiscyt 
górnośląski w przestrzeni 
publicznej. Kinematografi a – 
muzyka – literatura – publicystyka

red. nauk. Maciej Fic i Mirosław Węcki, 

Katowice–Warszawa 2020, 206 s.

Na tomik składają się artykuły 
ośmiu autorów z różnych 
dyscyplin naukowych (historii, 
literaturoznawstwa, nauk o kulturze 
i religii, nauk teologicznych, sztuk 
muzycznych). Wszystkie ukazują 
obraz powstań śląskich i plebiscytu 
górnośląskiego w literaturze, muzyce, 
kinematografi i oraz prasie.

ISBN: 978-83-8229-043-1 , 35 zł
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Po jednej i drugiej stronie linii 
Ribbentrop-Mołotow. Okupacja 
niemiecka i sowiecka ziem polskich 
w latach 1939–1941 w porównaniu, t. 1

red. nauk. Sławomir Kalbarczyk 

i Marcin Przegiętka, Warszawa 2020, 328 s.

                          
Książka zawiera dziesięć studiów 
przygotowanych przez specjalistów 
zajmujących się problematyką 
okupacji niemieckiej i sowieckiej 
na ziemiach polskich w latach 
1939–1941 oraz pięć krótkich 

Rok 1918 na Górnym Śląsku. 
Przełom społeczno-polityczny 
i jego konsekwencje

red. nauk. Sebastian Rosenbaum, 

Instytut Pamięci Narodowej –

 Muzeum  w Gliwicach, 

Katowice–Gliwice–Warszawa 2020, 376 s.                              

Publikacja, będąca pokłosiem 
międzynarodowej konferencji 
historycznej z 2018 r., składa się 
16 artykułów, które koncentrują się 
na roku 1918 w kontekście życia 
i przemian na Górnym Śląsku, 
ale także opisują wydarzenia 
wcześniejsze i późniejsze, traktując 

podsumowań, które w zamyśle 
wydawców miały stanowić 
porównanie obu okupacji. 

ISBN: 978-83-8229-037-0, 40 zł    

ten rok jako moment szerszego 
zjawiska transformacji politycznej 
i społecznej w regionie. Wśród 
autorów są historycy z Polski 
i Niemiec.

ISBN: 978-83-8229-047-9, 40 zł
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Magna res libertas. Ku Niepodległej 
Materiały z konferencji Instytutu 
Pamięci Narodowej i Muzeum 
Polskiego w Rapperswilu w setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości, Zamek Rapperswil, 
21-–22 czerwca 2018 r. 

red. nauk. Małgorzata Ptasińska, 

Warszawa 2020, 320 s.

Książka zawiera studia historyków 
polskich i zagranicznych 
poświęcone kontaktom polsko-
szwajcarskim w XIX i XX w. 
Zostały one przedstawione na 
międzynarodowej konferencji 
naukowej Instytutu Pamięci 
Narodowej i Muzeum Polskiego 
w Rapperswilu zorganizowanej 
w setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

ISBN: 978-83-8229-200-8, 40 zł
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Rozpad imperiów. Kształtowanie 
powojennego ładu 
w Europie Środkowo-Wschodniej 
w latach 1918–1923

red. nauk. Magdalena Gibiec, 

Grzegorz Hryciuk, Robert Klementowski, 

Wrocław–Warszawa 2020, 544 s.

Prezentowana publikacja składa 
się z 26 artykułów sporządzonych 
w trzech językach: polskim, 
ukraińskim i angielskim. Stanowi 
efekt współpracy Oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej we Wrocławiu 
oraz Instytutu Historycznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 
organizatorów międzynarodowej 
konferencji naukowej „Rozpad 
imperiów. Kształtowanie 
powojennego ładu w Europie 
Środkowo-Wschodniej w latach 
1918–1923”, która odbyła się jesienią 
2018 r.

ISBN: 978-83-8229-086-8, 50 zł
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Sojusz Piłsudski–Petlura 
w kontekście politycznej i militarnej 
walki o kształt Europy Środkowej 
i Wschodniej

red. nauk. Tomasz Stępniewski, 

Artur Górak, Marcin Kruszyński, 

Instytut Pamięci Narodowej 

– Instytut Europy Środkowej, 

Warszawa 2020, 272 s. 

W kwietniu 1920 r., w przeddzień 
wyprawy kijowskiej, Rzeczpospolita 
Polska zawarła sojusz z Ukraińską 
Republiką Ludową (Układ 
Piłsudski–Petlura). Autorzy tekstów 
poświęconych temu istotnemu 
w ówczesnych realiach Europy 
Wschodniej wydarzeniu – historycy 
z Polski, Ukrainy i Rosji – omawiają 
znaczenie tego porozumienia, 
powody, które skłoniły każdą ze stron 
do jego podpisania, wszechstronnie 
opisują okoliczności jego zawarcia.

ISBN: 978-83-8229-083-7, 35 zł
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W poszukiwaniu programu. 
Studia i szkice z dziejów opozycji 
politycznej w PRL 1976–1989

red. nauk. Łukasz Sołtysik 

i Grzegorz Waligóra, 

Wrocław–Warszawa 2020, 284 s.

Opozycja polityczna w Polsce 
przez cały okres PRL poszukiwała 
zarówno najbardziej efektywnych 
form prowadzenia działalności, 
jak i możliwości formułowania 
alternatywnego programu. Niniejszy 
tom szkiców i studiów zawiera  

11 artykułów przybliżających wybrane 
aspekty związane z kształtowaniem 
się niezależnej myśli politycznej 
środowisk opozycji.

ISBN: 978-83-8229-060-8, 35 zł

Sprzeczne narracje… Z historii  
powojennej Polski 1944–1989

red. nauk. Robert Spałek,  

Warszawa 2020, 496 s.

Książka jest odzewem na 
merytoryczne zamieszanie dotyczące 
faktów i ocen ważnych wydarzeń 
Polski powojennej, jak i życiorysów 
ważnych postaci. Znalazło się 
w niej kilkanaście opracowań 
podejmujących tematy często obecne 
w medialnych dyskusjach, np.:  
„Czy istniała alternatywa wobec 
Polski Ludowej”?, „Czy po wojnie 

doszło do sowieckiej okupacji”?,  
„Kim byli Wojciech Jaruzelski 
i Czesław Kiszczak”?

ISBN: 978-83-8229-071-4, 40 zł
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Relacje polsko-żydowskie  
w XX wieku. Badania,  
kontrowersje, perspektywy

red. nauk. Tomasz Domański, 

Edyta Majcher-Ociesa, 

Kielce–Warszawa 2021, 362 s. 

Publikacja jest pokłosiem konferencji 
naukowej „Relacje polsko-żydowskie 
w XX wieku. Badania, kontrowersje, 
perspektywy”, która miała miejsce 
3–4 lipca 2017 r. w Kielcach, a została 
zorganizowana przez Instytut Pamięci 
Narodowej – Delegatura w Kielcach 
oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. Zawiera 
16 tekstów pogrupowanych w 3 bloki 
tematyczne.

ISBN:  978-83-8229-156-8, 40 zł

Zapowiedzi:

▪  Antykomunizm Polaków  
w XX wieku
red. nauk. Piotr Kardela i Karol Sacewicz

[wersja angielska]

▪  Archiwa polskie i sowieckie  
w systemie komunistycznym 

red. nauk. Janusz Łosowski  

i Mirosław Szumiło 

▪  Górny Śląsk w Polsce Ludowej, t. 3: 
Wysiedlenia-emigracje-przyjazdy

red. nauk. Adam Dziurok  

i Bernard Linek

▪  Granice muzyki – granice wolności
red. nauk. Krzysztof Brzechczyn

▪  Historia – Pamięć – Świadomość
red. nauk. Agnieszka Klarmann

▪  Między Kamińskim i Kuroniem. 
Ewolucja Związku Harcerstwa 
Polskiego w latach 1956–1964

red. nauk. Michał Wenklar

▪  Od nadziei do niepodległości.  
NSZZ „Solidarność” 1980–1989/90. 
Studia i szkice

red. nauk. Łukasz Sołtysik  

i Grzegorz Waligóra

▪  Polska myśl polityczna wobec 
rewolucji bolszewickiej. Pierwsze 
komentarze, refleksje, przewidywania

wstęp i oprac. Marek Kornat

▪  Symon Petlura.  
Przywódca niepodległej Ukrainy

red. nauk. Mirosław Szumiło 

 
▪  „W imię przyszłości Partii”. Procesy 
o łamanie tzw. praworządności socjali-
stycznej 1956–1957

red. nauk. Wojciech Muszyński



42 | Słowniki, leksykony, informatory 

bp Mariusz Leszczyński

Księża diecezjalni ekspatrianci 
archidiecezji lwowskiej obrządku 
łacińskiego. Słownik biografi czny 

Warszawa 2020, 1120 s. 

(seria „Słowniki”, t. 7)

Słownik zawiera 636 biogramów 
księży wyświęconych do 1945 r., 
którzy w latach 1939–1959 zostali 
zmuszeni do opuszczenia terytorium 
archidiecezji lwowskiej, z powodu 
II wojny światowej i przyczyn 
politycznych zaistniałych po jej 
zakończeniu. Autor w swojej pracy 
oparł się głównie na materiałach 
przechowywanych w archiwach 
diecezjalnych i zakonnych 
oraz na źródłach drukowanych 
i opracowaniach. 

ISBN: 978-83-8098-328-1, 85 zł 

Słowniki, 
leksykony, 
informatory

Słowniki, 
leksykony, 
informatory

Opracowania o charakterze 
encyklopedycznym 
i biografi cznym poświęcone 
historii Polski w XX w. 
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Leksykon bezpieki. 
Kadra kierownicza aparatu 
bezpieczeństwa 1944–1956, t. 1

red. nauk. Witold Bagieński 

i Magdalena Dźwigał, Warszawa 2020, 600 s.

Pierwszy tom leksykonu zawiera 
pięćdziesiąt artykułów biografi cznych 
dotyczących funkcjonariuszy centrali 
RBP, MBP, KdsBP i MSW, którzy 
w latach 1944–1956 pełnili w nich 
funkcje kierownicze. Publikowane 
biogramy opracowane zostały na 
podstawie szerokiej kwerendy 
archiwalnej oraz dostępnej 
literatury przedmiotu. Dzięki temu, 
oprócz szczegółowych informacji 
na temat przebiegu służby tych 
osób, czytelnik ma możliwość 
prześledzenia ich losów również 
poza aparatem bezpieczeństwa. 
Stwarza to możliwość poznania 
często zaskakujących życiorysów, 
ale również szerszego spojrzenia na 
nieznane dotąd kulisy działania UB.

ISBN: 978-83-8229-054-7, 50 zł

Leksykon bezpieki. 
Kadra kierownicza aparatu 
bezpieczeństwa 1944–1956,

i Magdalena Dźwigał, Warszawa 2020, 600 s.

Pierwszy tom leksykonu zawiera 
pięćdziesiąt artykułów biografi cznych 
dotyczących funkcjonariuszy centrali 
RBP, MBP, KdsBP i MSW, którzy 
w latach 1944–1956 pełnili w nich 
funkcje kierownicze. Publikowane funkcje kierownicze. Publikowane 
biogramy opracowane zostały na biogramy opracowane zostały na biogramy opracowane zostały na 
podstawie szerokiej kwerendy podstawie szerokiej kwerendy podstawie szerokiej kwerendy 
archiwalnej oraz dostępnej archiwalnej oraz dostępnej 
literatury przedmiotu. Dzięki temu, literatury przedmiotu. Dzięki temu, 
oprócz szczegółowych informacji oprócz szczegółowych informacji 
na temat przebiegu służby tych na temat przebiegu służby tych 
osób, czytelnik ma możliwość 
prześledzenia ich losów również prześledzenia ich losów również 
poza aparatem bezpieczeństwa. poza aparatem bezpieczeństwa. poza aparatem bezpieczeństwa. poza aparatem bezpieczeństwa. poza aparatem bezpieczeństwa. poza aparatem bezpieczeństwa. poza aparatem bezpieczeństwa. 
Stwarza to możliwość poznania Stwarza to możliwość poznania Stwarza to możliwość poznania Stwarza to możliwość poznania Stwarza to możliwość poznania 
często zaskakujących życiorysów, często zaskakujących życiorysów, często zaskakujących życiorysów, często zaskakujących życiorysów, często zaskakujących życiorysów, często zaskakujących życiorysów, często zaskakujących życiorysów, 
ale również szerszego spojrzenia na ale również szerszego spojrzenia na ale również szerszego spojrzenia na ale również szerszego spojrzenia na ale również szerszego spojrzenia na ale również szerszego spojrzenia na ale również szerszego spojrzenia na ale również szerszego spojrzenia na 
nieznane dotąd kulisy działania UB.nieznane dotąd kulisy działania UB.nieznane dotąd kulisy działania UB.nieznane dotąd kulisy działania UB.nieznane dotąd kulisy działania UB.nieznane dotąd kulisy działania UB.nieznane dotąd kulisy działania UB.nieznane dotąd kulisy działania UB.nieznane dotąd kulisy działania UB.nieznane dotąd kulisy działania UB.
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Zostali na Wschodzie. 
Słownik inteligencji polskiej 
w ZSRS 1945–1991

red. Adam Hlebowicz, 

Warszawa 2021, 488 s. 

(seria „Słowniki”, t. 8)

Słownik prezentuje sylwetki 
kapłanów, nauczycieli, naukowców 
i innych przedstawicieli elit polskich, 
którzy po 1945 r. pozostali na terenie 
ZSRS. Jedni nie chcieli, a inni nie 
mogli osiąść w powojennej Polsce. 
Podjęli misję przeciwstawiania się 
sowietyzacji, ocalenia języka, kultury, 
przechowania wiary. Nie zabiegali 
o honory, nie liczyli na ordery czy 
wyrazy uznania. Niczym żołnierze na 
straconych placówkach pełnili służbę, 
nie zważając na jej dramatyczne 
konsekwencje – więzienia i łagry 
sowieckie, represje… Niech biogram 
każdego z nich przyczyni się do 
zachowania jego ofi ary i pracy 
w pamięci narodu. 

ISBN: 978-83-8229-182-7,  45 zł

ISBN: 978-83-8229-183-4 [PDF]



 Słowniki, leksykony, informatory | 45 

Zapowiedzi:

Andrzej Jarosław Puliński

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

Białystok 2020, 238 s.

Celem niniejszego informatora jest 
nie tylko przedstawienie fenomenu 
działalności konspiracyjnej polskiej 
młodzieży w okresie powojennym 
w aspekcie działalności konkretnych 
tajnych organizacji uczniowskich, 
ale także ukazanie losów 

Zapowiedzi:

▪  ks. Józef Marecki

Misterium inquitatis. 
Osoby duchowne I zakonne 
obrządku łacińskiego zamordowane 
prze ukraińskich nacjonalistów 
w latach 1939–1945

▪  Dariusz Węgrzyn

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

▪  Konspiracja i opór społeczny 
w Polsce 1944–1956, t. 6

red. nauk. Kazimierz Krajewski

▪  Leksykon bezpieki, t. 2
red. nauk. Witold Bagieński 

i Magdalena Dźwigał

▪  Represje za pomoc Żydom na 
okupowanych ziemiach polskich 
w czasie II wony światowej, t. 1

red. nauk. Martyna Grądzka-Rejak 

i Aleksandra Namysło

[wersja angielska w formie PDF]

poszczególnych uczestników tego 
ruchu w województwie białostockim. 
W pierwszej części pracy 
umieszczono opisy 32 organizacji 
konspiracyjnych stworzonych 
przez młodzież w województwie 
białostockim w okresie powojennym. 
Druga, zasadnicza części książki 
zawiera ułożony alfabetycznie 
słownik biografi czny uczestników 
działalności konspiracyjnej. 

ISBN: 978-83-8229-027-1, 35 zł
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Przemysław Benken 

Wojenna odyseja 
Zbigniewa Piaseckiego 
ps. „Czekolada”

Szczecin 2021, 136 s. 

II wojna światowa na ziemiach 
polskich była okresem pełnym 
tragicznych, ale również 
niezwykłych ludzkich historii. 
Śmierć najbliższych, konieczność 
porzucenia domu rodzinnego i często 

bezsilnej obserwacji przez ofi ary 
wojny ujawniania się najgorszych 
instynktów człowieczej natury 
przeplatały się z bohaterstwem, 
poświęceniem i patriotyzmem 
tych, którzy nie godzili się na 
okupacyjny terror i zdegradowanie 
do roli niewolniczej siły roboczej. 
Doskonałym tego przykładem są 
dzieje urodzonego na Wołyniu 
w 1927 r. Zbigniewa Piaseckiego. 

ISBN: 978-83-8229-189-6, 20 zł

Przemysław Benken Przemysław Benken Przemysław Benken bezsilnej obserwacji przez ofi ary 

BBiografi e 
i studia 
biografi czne
Życiorysy postaci historycznych, 
ofi cerów, partyzantów, 
ludzi polityki, dyplomacji. 
Sami bohaterowie, ich życie 
i działalność stają się kluczem 
do zrozumienia drogi, jaką 
Polska przebyła w ciągu 
ostatniego stulecia.
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Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, 

Dominik Zamiatała 

Primate Stefan Wyszyński. 
A Biography 

Instytut Pamięci Narodowej – Solideo, 

Warszawa 2021, 120 s. + 8 s. wkł. zdj. 

(seria „Biskupi w realiach 

komunistycznego państwa”)

Anglojęzyczna wersja popularnej, 
ilustrowanej biografi i 
prymasa Stefana Wyszyńskiego.

ISBN: 978-83-8229-194-0, 20 zł

ISBN: 978-83-8229-195-7 [PDF]

Marek Wierzbicki

Z Polską pod rękę. 
Jan Prot (1891–1957) i odbudowa 
niepodległego państwa polskiego

Lublin–Warszawa 2017, 192 s., dodruk 

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

ISBN: 978-83-8098-284-0, 20 zł
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Ewa Rzeczkowska

Władysław Siła-Nowicki. 
Żołnierz i konspirator 1939–1956

Warszawa 2021, 544 s. + 88 s. wkł. 

Władysław Siła-Nowicki żył w kilku 
epokach: Polski międzywojennej, 
II wojny światowej, okresu 
komunizmu oraz ponownie wolnej 
Polski. W zbiorowej pamięci Polaków 
zapisał się jako prawnik, obrońca 
w procesach politycznych PRL, 
chadek, działacz społeczno-
-polityczny. Niewiele osób pamięta, że 
przed wojną odbył służbę wojskową 
i zdobył patent ofi cerski. Wybuch 
II wojny światowej był w jego życiu 
wydarzeniem krytycznym. 

ISBN: 78-83-8229-193-3, 45 zł
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Michał Zichlarz

Stefan Żywotko. Ze Lwowa 
po mistrzostwo Afryki 

Szczecin 2021, 400 s.

Kim sir Alex Ferguson jest dla 
Manchesteru United czy Arsène 
Wenger dla Arsenalu, tym Stefan 
Żywotko dla JS Kabylie, klubu 
dumnych Kabylów z Algierii, 
gdzie z powodzeniem i z wielkimi 

Zapowiedzi:

▪ Tomasz Balbus 

Ludwik Marszałek „Zbroja”

▪ Kamila Cybulska

W walce o niepodległość 
i prawa kobiet. Zofi a Moraczewska 
(1873–1958)

▪ Michał Przeperski 

Mieczysław F. Rakowski. 
Biografi a polityczna

▪ Krzysztof A. Tochman

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

▪ Stefan Artwiński (1963–1939)
red. nauk. Marek Jedynak 

i Paweł Wolańczyk

▪ Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. 
Historia pisana życiorysami. 
Ziemiaństwo w walce o Niepodległą

red. nauk. Marcin Kruszyński, 

Tomasz Osiński, Sławomir Grzechnik, 

Katarzyna Kot

sukcesami pracował przez 
prawie 14 lat, sięgając po kolejne 
mistrzostwa i triumfy na kontynencie 
afrykańskim, na długo przed 
tym, zanim błysnął tam Henryk 
Kasperczak. Do dziś wiele osób, nie 
tylko w Algierii, pamięta o polskim 
trenerze, który w styczniu 2020 r. 
skończył 100 lat 

ISBN: 978-83-8229-147-6, 40 zł 
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Magdalena Heruday-Kiełczewska

Powszechna Wystawa Krajowa 
z 1929 r. w źródłach historycznych

Poznań–Warszawa 2021, 488 s. + płyta CD 

(seria „Studia i Materiały Poznańskiego 

IPN”, t. 49)

Powszechna Wystawa Krajowa 
została urządzona w Poznaniu 
w 1929 r., aby pokazać dorobek 
odrodzonej Rzeczypospolitej. 
Zgromadziła 4,5 miliona gości, 

a zaprezentowano na niej wszystkie 
gałęzie przemysłu, sztukę, kulturę 
i życie społeczne oraz dokonania 
polskiego rządu. Niniejsza edycja 
źródłowa prezentuje dokumenty, 
fotografi e, rysunki i plany związane 
z jej organizacją, przebiegiem 
i likwidacją. Jednocześnie próbuje 
odtworzyć ówczesne nastroje, oddaje 
głos twórcom, gościom i fotografom.

ISBN 978-83-8229-125-4, 45 zł

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. 
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Grzegorz Peradze

Dzienniki 1920–1936
oprac. David Kolbaia, Warszawa 2020, 

254 s. (seria „Polsko-Gruzińska 

Komisja Historyków”, t. 3)

Edycja gruzińska dzienników 
Grzegorza Peradze, w świecie 
nauki znanego jako archimandryta 
Peradze, żołnierza w okresie 
obrony niepodległości Gruzji przed 
bolszewikami w 1921 r., następnie 
aż do końca życia na emigracji. 
W maju 1942 r. w Warszawie 
został aresztowany przez gestapo. 
Bezpośrednim powodem 
aresztowania była prowokacja 
i donos (ratował Żydów). Najpierw 
osadzono go w więzieniu na Pawiaku 
w Warszawie, a w listopadzie 
1942 r. przewieziono do obozu 
koncentracyjnego w Auschwitz-
-Birkenau. Tam, poświęcając się za 
innych uwięzionych, zakończył życie 
w dniu 6 grudnia 1942 r. 

W przygotowaniu wersja angielska 
dzienników. 

Publikacja nie jest przeznaczona 
do sprzedaży.

ISBN: 978-83-8229-128-5 
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Stefan Wyszyński    

Kazania świętokrzyskie 1974–1976
wstęp i oprac. Rafał Łatka, 

Beata Mackiewicz, Dominik Zamiatała, 

Instytut Pamięci Narodowej  – Solideo, 

Warszawa 2021, 200 s. 

(seria „Kościół katolicki 

w dokumentach”) 

Publikacja zawiera wygłaszane 
w latach 1974–1976 w kościele 
Świętego Krzyża w Warszawie 
wystąpienia kard. Stefana 
Wyszyńskiego, nazywane „Kazaniami 
Świętokrzyskimi”. W ramach 
tego cyklu Prymas odnosił się 
do kluczowych kwestii z zakresu 
katolickiej nauki społecznej. Teksty 
źródłowe zostały poprzedzone 
obszernym wstępem przybliżającym 
kontekst wygłaszanych wystąpień 
oraz umiejscawiającym je 
w nauczaniu kard. Wyszyńskiego.

ISBN: 978-83-8229-176-6, 25 zł

Wyszyńskiego, nazywane „Kazaniami 

do kluczowych kwestii z zakresu do kluczowych kwestii z zakresu 
katolickiej nauki społecznej. Teksty katolickiej nauki społecznej. Teksty 
źródłowe zostały poprzedzone 
obszernym wstępem przybliżającym obszernym wstępem przybliżającym obszernym wstępem przybliżającym obszernym wstępem przybliżającym obszernym wstępem przybliżającym obszernym wstępem przybliżającym obszernym wstępem przybliżającym obszernym wstępem przybliżającym obszernym wstępem przybliżającym 
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Pro memoria 
tom IX: 1962

IX

Stefan Wyszyński

Pro memoria, t. 9: 1962
red. nauk. ks. Andrzej Poniński, 

Instytut Pamięci Narodowej – 

Archidiecezja Warszawska – Archidiecezja 

Gnieźnieńska – Wydawnictwo UKSW, 

Warszawa 2020, 416 s. (seria „Kościół 

katolicki w dokumentach”) 

Zapiski kar. Stefana Wyszyńskiego 
z 1962 r., w tym z inauguracji 
Soboru Watykańskiego II. Polskim 
tłem i składową tego pamiętnego 
roku były dawne i świeże zjawiska 
na płaszczyźnie relacji państwo–

Kościół. Był to pierwszy pełny rok 
bez nauczania religii w szkołach 
i pierwszy rok katechizacji 
w sieci punktów katechetycznych, 
niezależnych od władz oświatowych. 
Także w roku 1962 powołano 
w MSW Departament IV, któremu 
zlecono szeroki zakres inwigilacji 
duchowieństwa. Jednocześnie trwała 
Wielka Nowenna i w szeregi rządców 
diecezji, jako wikariusz kapitulny, 
wszedł młody biskup Karol Wojtyła.

ISBN: 978-83-8229-127-8, 45 zł 

Instrukcje i przepisy wywiadu 
cywilnego PRL z lat 1953–1990

red. nauk. Witold Bagieński, wybór 

i oprac. Witold Bagieński i Anna Karolina 

Piekarska, Warszawa 2020, 920 s.

Publikacja źródłowa zawierająca 
instrukcje, przepisy, zarządzenia, 
rozkazy i inne akty normatywne 
wywiadu cywilnego PRL. Są to 
dokumenty dotyczące organizacji 
i funkcjonowania Departamentu 
I Komitetu do spraw Bezpieczeństwa 

Publicznego, istniejącego od 
pierwszej połowy stycznia 1955 r., 
oraz jego następcy – Departamentu 
I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
istniejącego od 28 listopada 1956 do 
31 lipca 1990 r. 

ISBN: 978-83-8098-203-1, 60 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 oprac. Rafał Łatka 

i Filip Musiał, Kraków–Warszawa 

2020, 264 s. (seria „Biskupi w realiach 

komunistycznego państwa”), dodruk

Edycja źródeł dokumentujących 
trwający 16 lat dialog operacyjny 
księdza, później biskupa i kardynała 
Henryka Gulbinowicza ze Służbą 
Bezpieczeństwa. Rozmowy 
rozpoczęły się w 1969 r. i były 
prowadzone – z różną częstotliwością 
– do 1985 r. Zebrane dokumenty 
uzupełniają wiedzę o biografi i 
duchownego wspierającego 
„Solidarność” w latach 
osiemdziesiątych..

ISBN: 978-83-8098-339-7, 35 zł
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Pontyfi kat wielu zagrożeń. 
Jan Paweł II w świetle dokumentów 
sprawy „Kapella” 1979–1990

oprac. Irena Mikłaszewicz 

i  Andrzej Grajewski, Warszawa 2021, 304 s.

Publikacja to unikatowy zbiór 
dokumentów jednej z operacji 
sowieckiego wywiadu, prowadzonej 
pod nadzorem Moskwy przez 
I Wydział KGB Litewskiej 
Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. 
Stanowi interesujący przyczynek 
do zbadania relacji między ZSRS 
a Stolicą Apostolską oraz ważne 
źródło informacji, dotyczących 
wiedzy i wyobrażeń KGB na temat 
poczynań Jana Pawła II.

ISBN: 978-83-8229-064-6, 40 zł
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Przewrót komunistyczny 
w Czechosłowacji 1948 roku 
widziany z polskiej perspektywy

red. nauk. Norbert Wójtowicz, 

Warszawa 2021, 368 s.  

(seria „Dokumenty”, t. 66)

Wybór źródeł przedstawiających 
polskie spojrzenie na wydarzenia 
w Czechosłowacji w lutym 1948 r., 
kiedy to w wyniku kilkudniowego 
przewrotu komunistom udało się 
przejąć władzę w kraju. W tomie zostały 
zaprezentowane przede wszystkim 
polskie dokumenty dyplomatyczne 
z okresu październik 1947 – luty 1949 
oraz artykuły prasowe publikowane 
w ówczesnych dziennikach o zasięgu 
ogólnopolskim.  

ISBN: 978-83-8229-162-9, 40 zł
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Rozkaz nr 001353. Operacja 
proskrypcyjna NKWD 1939–1941

oprac. zbiorowe, 

Warszawa–Kijów 2020, 560 s. 

(seria „Polska i Ukraina 

w latach trzydziestych 

– czterdziestych XX wieku”, t. 10)                              

Książka przygotowana przez 
pracowników Instytutu Pamięci 
Narodowej, Służby Bezpieczeństwa 
Ukrainy oraz Instytutu Badań 
Politycznych i Narodowościowych 
Narodowej Akademii Nauk 
Ukrainy. Opublikowano w niej 
dokumenty dotyczące represji 
dokonanych na okupowanych po 
17 września 1939 r. przez Sowietów 
wschodnich województwach II RP. 
Działania sowieckie prowadzone 
od jesieni 1939 korelowały z tymi 
wcześniejszymi z okresu 
1937–1938, a wymierzonymi 
w Polaków zamieszkujących ZSRS.

ISBN: 978-83-8229-059-2, 50 zł
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Wybory czerwcowe 1989 r. 
w województwie poznańskim. 
Wybór dokumentów

wstęp i red. Łukasz Komorowski, 

wybór i oprac. dokumentów Hanna 

Budzyńska, Anna Chmielewska-Metka, 

Radosław Czajkowski, Paweł Drzymała, 

Łukasz Komorowski, Poznań–Warszawa 

2021, 448 s. (seria „Studia i Materiały 

Poznańskiego IPN”, t. 50)

Wybory parlamentarne, które 
odbyły się w czerwcu 1989 r., są 
jednym z najważniejszych wydarzeń 
w najnowszej historii Polski. Wyniki 
przeprowadzonego 4 czerwca 
głosowania, zaskakujące zarówno dla 
PZPR, jak i „Solidarności”, stanowiły 
moment przełomowy w procesie 
rozkładu dyktatury komunistycznej 
nad Wisłą. W prezentowanej 
pracy, która zawiera dokumenty 
z województwa poznańskiego, 
ukazano to wydarzenie z trzech 
perspektyw: Służby Bezpieczeństwa, 
Komitetu Wojewódzkiego Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej 
oraz lokalnej opozycji skupionej 
wokół Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność” w Poznaniu.

ISBN 978-83-8229-093-6, 45 zł
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Sojusz Piłsudski–Petlura. 
Dokumenty i materiały

red. nauk. Jan Pisuliński i Witalij Skalski, 

Instytut Pamięci Narodowej – Studium 

Europy Wschodniej Uniwersytet 

Warszawski, Warszawa 2020, 420 s.  

W tomie, przygotowanym z okazji 
100. rocznicy zawarcia umowy 
polsko-ukraińskiej, nazywanej 
układem Piłsudski–Petlura, zebrano 
121 dokumentów i innych źródeł 
(listów, artykułów prasowych, 

wspomnień) przedstawiających 
przebieg negocjacji prowadzących 
do zawarcia sojuszu. Wśród nich 
są 22 niepublikowane wcześniej 
dokumenty archiwalne, pochodzące 
z archiwów polskich i ukraińskich. 
Edycję poprzedza wstęp na temat 
przebiegu i uwarunkowania 
negocjacji.

ISBN: 978-83-8098-891-0, 40 zł

Zapowiedzi:

▪ Rafał Kościański

Aparat bezpieczeństwa 
w województwie poznańskim 
(1945–1956). Wybrane kierunki 
i metody 

▪ Patryk Pleskot 

Post po „karnawale”. 
Amerykańskie placówki dyploma-
tyczne w PRL wobec pierwszych 
tygodni stanu wojennego

▪ Stefan Wyszyński 

Dzieła zebrane, t. XX
red. nauk. Iwona Czarcińska 

i Beata Mackiewicz

▪ Antysocjalizm komunistów. KPRP/
KPP wobec PPS. Wypisy z prasy 
i dokumentów (1918–1938)

wybór, wstęp i oprac. Karol Sacewicz

▪ Placówka Nabuchodonozor 
1932–1937. Z działalności polskiego 
wywiadu wojskowego na terenie 
Bliskiego Wschodu. Wybór źródeł 

red. nauk. Adam Szymanowicz
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Ludwik Cyran

Słabe oberwij, mocne obuduj. 
Wspomnienia 

Katowice–Rybnik–Warszawa 2021, 232 s. 

Ludwik Cyran (ur. 1955) wspomina 
swoje dzieciństwo, młodość, kolejne 
miejsca pracy, narodziny zakładowej 
„Solidarności” oraz działalność 
o charakterze opozycyjnym w czasie 
stanu wojennego, a wszystko to 
w śląskiej scenerii Rybnika i okolic. 

ISBN: 978-83-8229-134-6, 35 zł

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.
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Czesława Panek-Wierzbińska

Chmielów - nasz utracony raj
wstęp i oprac. Joanna Żelazko, 

Łódź–Warszawa 2021, 146 s. 

+ 16 s. wkł. zdj.

Czesława Panek-Wierzbińska urodziła się w 1933 r., była 

szóstym z dziewięciorga dzieci Zofi i i Ignacego Wierzbińskich. 

Przed II wojną światową rodzina mieszkała w Chmielowie, 

w pobliżu wioski Wodniki, położonej 5 km od miasta Mariampol 

w dawnym województwie stanisławowskim (obecnie obwodzie 

iwanofrankiwskim na Ukrainie). W czasie pierwszej deportacji, 

10 lutego 1940 r., została przymusowo wywieziona do 

miejscowości Dżetygara (obecnie Żytykara) w północnym 

Kazachstanie. Ewakuowana wraz z Armią gen. Władysława 

Andersa, przez Iran trafi ła do Nowej Zelandii, gdzie mieszka 

do dzisiaj. Po latach spisała swoje wspomnienia, które wydane 

zostały w 2015 r. pod tytułem Chmielów. Our Paradise Lost.

ISBN: 978-83-8229-191-9, 20 zł 

Paweł Szuszczyński

Przepraszam Czechów i Słowaków (65 dni Operacji 
„Dunaj”). Relacja ofi cera wojsk inżynieryjnych, uczestnika 
zbrojnej agresji na Czechosłowację w dniach 
20 sierpnia – 23 października 1968 r.

Warszawa 2020, 232 s.

Wspomnienia uczestnika inwazji sił zbrojnych Układu 

Warszawskiego na Czechosłowację. Ich autor w nocy z 20 na 21 

sierpnia 1968 r. w składzie wojsk 

2 Armii przekroczył granicę tego państwa i spędził 

na jego terenie 65 dni. 

ISBN: 978-83-8229-063-9, 35 zł
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Marian Karczewski

Czy można zapomnieć? 
Wspomnienia z lat wojny 1939–1945

oprac. i przypisy Włodzimierz Suleja, 

Warszawa 2021, 352 s. + płyta CD

Wstrząsające wspomnienia Mariana 

Karczewskiego są niezwykłym 

dokumentem wojennych losów 

mieszkańców naszego kraju. 

Oddają atmosferę tamtych dni. 

Są świadectwem tego, kto był 

katem, a kto ofi arą. Przypominanie 

o tym wydaje się niezwykle aktualne 

i potrzebne również dziś w kontekście 

dyskusji na temat patriotycznych 

wartości i szacunku do naszej 

ojczyzny.

ISBN: 978-83-8229-093-6, 40 zł
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Zapowiedzi:

▪ Jerzy Stanisław Kuntz

Spowiedź partyzanta i konspiratora
oprac. Justyna Gogolewska 

i Anna Chmielewska

▪ ks. Henryk Peszko

A droga była niełatwa… 
Wspomnienia kieleckiego 
duchownego z lat 1910–1955

wstęp i oprac. Ryszard Gryz 

i Karolina Święcich

▪ Czesław Szurmiak

Z ułańskim rodowodem. 
Wspomnienia własne

oprc. Piotr Chmielowiec

▪ „Jak Ci się uda uratować, 
pamiętaj”. Relacje „Sprawiedliwych”

wybór i  oprac. Paweł Knap, wyd. 2.

▪ Relacje o pomocy udzielanej Żydom 
przez Polaków w latach 1939–1945, 
t. 5: Dystrykt Galicja Generalnego 
Gubernatorstwa i Wołyń

wybór i oprac. Sebastian Piątkowski

▪ Relacje o pomocy udzielanej 
Żydom przez Polaków w latach 
1939–1945, t. 6: Białostocczyzna, 
Nowogródczyzna, Wileńszczyzna

wybór i oprac. Sebastian Piątkowski 

▪ Relacje o pomocy udzielanej 
Żydom przez Polaków w latach 
1939–1945, t. 7: Ziemie polskie 
włączone do III Rzeszy i III Rzesza

wybór i oprac. Sebastian Piątkowski 

Jan Rulewski

Wysoka temperatura. 
Od wolności do wolności 1980–1990

oprac. naukowe Jan Olaszek, 

Warszawa 2021, 344 s.

Jan Rulewski w czasach PRL był 
więźniem politycznym i jednym 
z liderów „Solidarności”, a w wolnej 
Polsce posłem na sejm i senatorem. 
„Wysoka temperatura….” to 
autobiografi czna opowieść dotycząca 
jego politycznego zaangażowania.

ISBN: 978-83-8229-107-0, 40 zł



64 | Albumy 

Sławomir Cenckiewicz

Gdański Grudzień ’70. 
Rekonstrukcja – dokumentacja 
– walka z pamięcią

Warszawa 2021, 328 s.

Nowe wydanie – rozszerzone 
o przedmowę Sławomira 
Cenckiewicza, który tym razem 
szczególnie podkreśla rolę 
Ludowego Wojska Polskiego 
w masakrze Grudnia ’70. Grudzień ’70
 – poza buntem robotniczym 
oraz akcją porządkową milicji 
i działaniami operacyjnymi bezpieki 
– był również typową operacją 
wojskową, kierowaną z pozycji 
Ministerstwa Obrony Narodowej 

i dowodzoną przez Sztab Generalny, 
której nadano kryptonim „Wybrzeże”.

ISBN: 978-83-8229-099-8, 99 zł

Albumy

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

Walki powietrzne w obrazach
Warszawa 2020, 172 s.

                     

Album jest zwieńczeniem 
wieloletniej pracy artystycznej 
Piotra Górki. Znajdują się w nim 
reprodukcje obrazów olejnych, na 
których autor przedstawia głównie 
historię Polskich Sił Powietrznych 
na Zachodzie podczas II wojny 
światowej. Przez prawie trzydzieści 
lat ich tworzenia korzystał z pomocy 
i rad polskich lotników, weteranów 
II wojny światowej. Każdy 
z zaprezentowanych w albumie 
obrazów znalazł się w odrębnym 
rozdziale zawierającym zarówno 
opis faktów historycznych – walk 
powietrznych przedstawionych na 
płótnach, jak i informacje na temat 
okoliczności powstawania dzieł 
i prywatnych kontaktów autora 
z bohaterami II wojny światowej lub 
ich potomkami. 

ISBN: 978-83-8098-329-8, 39 zł
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Wanda Barbara Kociuba

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

wyd. 2. zmienione, wstęp i opracowanie 

Wojciech Kujawa, Warszawa 2021, 456 s.

Drugie, tym razem albumowe, 
wydanie pamiętnika Wandy Kociuby 
dotyczącego deportacji na Syberię, 
ewakuacji z armią Andersa do Iranu, 
nauki w Isfahanie, a następnie 
pobytu w Libanie. 

ISBN: 978-83-8229-160-5, 59 zł
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Kazimierz Krajewski

Nowogródzki Okręg AK „Nów” w fotografi i
Warszawa 2021, 552 s. 

(seria „Dopalanie Kresów”) 

Album poświęcony Nowogródzkiemu Okręgowi AK – bogaty 
materiał ikonografi czny uzupełniono obszerną częścią 
monografi czną dotyczącą zarówno tego Okręgu Armii 
Krajowej, jak i samej Nowogródczyzny. Nowogródzki Okręg 
Armii Krajowej należy do najciekawszych, a jednocześnie 
do niedawna najsłabiej zbadanych wielkich jednostek 
organizacyjnych Polskiego Państwa Podziemnego. 

ISBN: 978-83-8229-087-5, 69 zł

Kazimierz Krajewski

Nowogródczyzna naszych ojców. 
Województwo nowogródzkie II RP 

Warszawa 2018, 560 s. 

(seria „Dopalanie Kresów”), dodruk

Album poświęcony jest Ziemi Nowogrodzkiej w latach 
międzywojennych. Pokazuje odbudowę regionu zrujnowanego 
przez dwie wojny – światową i bolszewicką, polskie życie 
społeczne i gospodarcze, administrację, szkoły i działalność 
oświatową, życie kulturalne i religijne, sądy, policję, straż 
pożarną, koleje, jednostki Wojska Polskiego stacjonujące na 
tym terenie. Na starych fotografi ach przedstawiono też życie 
codzienne mieszkańców, ludzi w czasie codziennej pracy 
i podczas święta. 

ISBN: 978-83-8098-529-2, 59 zł 
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Józef Porzecki 

„Uchronić od zapomnienia”. 
Miejsca polskiej pamięci narodowej 
na Grodzieńszczyźnie 

Białystok 2021, 560 s.

Album miejsc polskiej pamięci 
narodowej na Grodzieńszczyźnie, 
gdzie zachowało się wiele śladów 
bohaterstwa naszych rodaków, 
którzy przelali krew w walce 
o wolność i niepodległość Polski. 
Niniejsza publikacja jest próbą 
usystematyzowania tych miejsc 
i ich rozsławienia. Album zawiera 
fotografi e 314 miejsc pamięci. 
Są na nich mogiły bohaterów 
powstań narodowych, wojny polsko-
-bolszewickiej – zwłaszcza operacji 
niemeńskiej, września 1939 r. oraz 
żołnierzy Armii Krajowej.  Są tam 
także tablice pamiątkowe poświęcone 
wybitnym rodakom, jak również 
symboliczne krzyże katyńskie 
i sybirackie. Autor jest Polakiem 
mieszkającym na Białorusi. Zgodnie 
z intencją autora album ten oprócz 
wartości edukacyjnej może pełnić 
rolę przewodnika, zwłaszcza dla 
rodaków poszukujących swoich 
przodków.

Publikacja nie jest przeznaczona 
do sprzedaży.

ISBN: 978-83-8229-082-0
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Adam Pleskaczyński

Wartheland. Dzieje zbrodni
Poznań–Warszawa 2021, 382 s. 

Celem obszernego, monografi cznego 
albumu jest upowszechnienie 
wiedzy o funkcjonowaniu na 
terenie Wielkopolski i Ziemi 
Łódzkiej „wzorcowego okręgu 
Rzeszy”, w którym prowadzona 
była najbardziej rasistowska 
i bezwzględna polityka 
narodowościowa spośród wszystkich 
obszarów bezpośrednio wcielonych 
do Niemiec. W trakcie dwuletnich 
prac nad książką autorowi udało 
się zebrać imponującą kolekcję 
siedmiu tysięcy fotografi i, z których 
w publikacji wykorzystano ponad 
tysiąc z nich. W większości są to 
zdjęcia dotąd niepublikowane lub 
publikowane w bardzo ograniczonym 
zasięgu. Książka składa się z ośmiu 
rozdziałów, w których za pomocą 
obszernych opisów i komentarzy 
przedstawiono dzieje Kraju Warty 
z perspektywy ludności polskiej, 
żydowskiej i niemieckiej. 

W przygotowaniu 

niemieckojęzyczna wersja albumu.
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Krzysztof Szwagrzyk

Cmentarz Osobowicki 
we Wrocławiu. 
Pola ofi ar komunizmu

Warszawa 2021, 240 s.

Książka pokazuje, z jakim trudem 
do świadomości społecznej 
przebijała się i nadal przebija prawda 
o komunistycznych zbrodniach, 
ich charakterze i rozmiarach. 
Na cmentarnych polach, gdzie 
w bezimiennych grobach, a właściwie 
jamach, chowano ofi ary, nie mogły 
stanąć krzyże. Album stanowi 
pełny opis wrocławskich pól ofi ar 
komunizmu, z ustaleniem listy ofi ar 
włącznie. Charakterystyce samej 
nekropolii towarzyszy szczegółowy 
ogląd poszczególnych pól, również 
tych, gdzie na pogrzebanych ciałach 
ofi ar terroru komunistycznego 
pojawiły się „cywilne” pochówki. 

ISBN: 978-83-8229-150-6, 39 zł
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Marta Smolańska

Prace Biura Poszukiwań 
i Identyfi kacji IPN w fotografi i 
Marty Smolańskiej 2016–2019

Warszawa 2020, 216 s.

Album zawiera 100 zdjęć 
wykonanych w różnym czasie 
oraz miejscach na terenie Polski 
i Niemiec, które mają zilustrować 
ponadtrzyletnią misję Biura 
Poszukiwań i Identyfi kacji, jego 
pracowników, wolontariuszy, a także 
rodzin ofi ar.

ISBN: 978-83-8098-942-9, 39 zł
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Grzegorz Rąkowski

Kresowe rezydencje. Zamki, pałace i dwory na dawnych 
ziemiach wschodnich II RP, t. 2: Województwo nowogródzkie

Warszawa 2021, 504 s. (seria „Dopalanie Kresów”)

Druga z cyklu publikacji poświęconych siedzibom ziemiańskim 
na ziemiach wschodnich II RP, ich dziejom oraz znanym 
i mniej znanym właścicielom i mieszkańcom. Tym razem 
przedstawiono kresowe rezydencje na terenie byłego 
województwa nowogródzkiego. Uwzględniono nie tylko pałace 
i zamki, lecz także wiele obiektów mniejszych i skromniejszych, 
mało znanych lub pomijanych w literaturze fachowej 
i w przewodnikach turystycznych. 

ISBN: 978-83-8229-105-6, 69 zł 

Grzegorz Rąkowski

Kresowe rezydencje. Zamki, 
pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP, t. 1: 
Województwo wileńskie 

Warszawa 2017, 472 s. (seria „Dopalanie Kresów”), dodruk

Pierwsza z cyklu publikacji poświęconych siedzibom 
ziemiańskim na ziemiach wschodnich II RP, ich dziejom 
oraz znanym i mniej znanym właścicielom i mieszkańcom. 
Uwzględniono nie tylko pałace i zamki, lecz także wiele 
obiektów mniejszych i skromniejszych, mało znanych 
lub pomijanych w literaturze fachowej i w przewodnikach 
turystycznych. Niemal wszystkie obiekty autor opracowania 
odwiedził osobiście (niektóre po kilka razy), wykonując przy 
tej okazji dokumentację fotografi czną, badając ich obecny stan 
zachowania oraz sposób użytkowania.

ISBN: 978-83-8098-093-8, 59 zł
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Zbigniew Wawer

Il generale Władysław Anders 
1892–1970

Warszawa 2021, 112 s.

                                   

Włoska edycja albumu Generał 

Władysław Anders 1892–1970 

wydanego w 2019 roku, prezentuje 
najważniejsze wydarzenia z biografi i 
gen. Władysława Andersa w latach 
1939–1945.

Publikacja nie jest przeznaczona 
do sprzedaży.       

ISBN: 978-83-8229-090-5

Witold Żarnowski

„Rather die than betray the cause”. 
The Gestapo Detention 
Center at Aleja Szucha 25

Instytut Pamięci Narodowej 

– Muzeum Niepodległości w Warszawie, 

Warszawa 2021, 120 s. 

Anglojęzyczne wydanie publikacji 
„Raczej zginąć niż zdradzić sprawę”. 

Areszt śledczy gestapo al. Szucha 25 
(2014). Publikacja przedstawia 
historię aresztu śledczego gestapo 
oraz 65 biogramów osób osadzonych 
w Alei Szucha, w tym wojskowych 
i cywilnych, żołnierzy Armii 
Krajowej, harcerzy Szarych Szeregów, 
członków organizacji wojskowych 

i politycznych, 
posłańców, 
cichociemnych ( „Silent 
Unseen”), a także 
przedstawicieli różnych 
zawodów. Zbiór został 
udokumentowany 
ponad 
100 archiwalnymi 
fotografi ami.

Publikacja nie jest 
przeznaczona do sprzedaży.

ISBN: 978-83-8229-103-2 [druk] 

ISBN: 978-83-8229-104-9 [PDF]
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„Najbardziej tajemniczy kraj 
świata”. Związek Sowiecki 
w fotografi ach 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 

red. nauk. Tomasz Stempowski, 

Warszawa 2020, 440 s., dodruk

Dwujęzyczny album z fotografi ami 
Juliena Bryana wykonanymi w czasie 
jego wizyt w Związku Sowieckim 
w latach 1930–1937, 1946–1947 oraz 
1956–1959, ukazującymi m.in. życie 
codzienne w Moskwie, Leningradzie, 
Kijowie i innych miastach, 
na wsi oraz na Kaukazie i Syberii. 
Uzupełniają go teksty Bryana 
poświęcone jego podróżom do ZSRS 
i doświadczeniom z fotografowaniem 
i fi lmowaniem w tym kraju.

ISBN: 978-83-8098-921-4, 69 zł
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Okaleczone miasto – Warszawa ‘39. 
Wojenne zniszczenia obiektów 
stolicy w fotografi ach Antoniego 
Snawadzkiego

red. nauk. Marcin Majewski, 

Warszawa 2020, 296 s. 

Album przedstawia fotografi e autorstwa 
Antoniego Snawadzkiego ukazujące 
zniszczenia Warszawy jesienią 1939 r. 

Zapowiedzi:

▪ Piotr Grzelczak

„Dzień historyczny”. 
Wizyta marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Koninie

▪ Maciej Niestrawski 

Polskie Wojska Lotnicze 1918–1920

▪ Grzegorz Rąkowski 

Kresowe rezydencje. Zamki, 
pałace i dwory na dawnych 
ziemiach wschodnich II RP, 
t. 3: Województwo poleskie 
i wschodnia Białostocczyzna

▪ Stanisław Stępień

Symon Petlura 

▪ Od wymiany do wymiany. 
Banknoty polskie 1945–1995

 red. nauk. Robert Klementowski 

i Maciej Szymczyk

Ponad 130 fotografi i zostało wykonanych 
w okresie pomiędzy sierpniem 
a grudniem 1939 r.

ISBN: 978-83-8098-296-3, 59 zł

Okaleczone miasto – Warszawa ‘39. 
Wojenne zniszczenia obiektów 
stolicy w fotografi ach Antoniego 
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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 36/2020

Po porozumieniach jałtańskich i zwycięskim marszu Armii Czerwonej 
do Berlina wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej znalazły 
się w strefi e wpływów Związku Sowieckiego. Tematem przewodnim 
numeru jest próba ukazania podobieństw i różnic pomiędzy procesami 
przejmowania władzy przez partie komunistyczne w poszczególnych 
państwach naszego regionu w latach 1944–1948. Prezentowane studia 
obejmują swoim zasięgiem terytorialnym Polskę, Czechosłowację, 
Węgry, Bułgarię, Jugosławię i Albanię oraz Ukrainę sowiecką.

Publikacja dostępna w formie PDF.

Zapowiedź:

37 numer czasopisma poświęcony będzie szeroko rozumianej 
sytuacji Kościołów i związków wyznaniowych w europejskich 
państwach bloku wschodniego w latach 1945–1992. W tekstach 
przygotowanych przez polskich i zagranicznych autorów 
poszukiwano podobieństw i różnic między ich działalnością, polityką 
wyznaniową władz, sytuacją wyznawców poszczególnych Kościołów. 
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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 koncentruje się wokół szeroko 
rozumianej historii wsi polskiej w XX wieku, w kontekście 
dynamiki wydarzeń i zmian, ze szczególnym uwzględnieniem 
okresu po 1945 r. i działań systemu komunistycznego wobec 
ziemian, wsi i jej mieszkańców.

Zapowiedź:

Motywem przewodnim 10 numeru periodyku będzie problema-
tyka historii kobiet w kontekście wydarzeń, jakie rozgrywały się 
w XX w. i zmian, które wówczas nastąpiły.
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„Aparat Represji w Polsce Ludowej 
1944–1989”

Rocznik naukowy, którego 
głównym celem jest pogłębienie, 
skoordynowanie oraz 
upowszechnienie pracy badawczej 
dotyczącej komunistycznego aparatu 
represji.

Cena: 12 zł

„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” nr 18/2020

Tematem numeru jest „Służba Bezpieczeństwa w latach 1957–
1975”. Zdecydowana większość dotychczasowych publikacji 
opisujących struktury, kierunki, metody działań i samą 
aktywność „cywilnej” bezpieki w Polsce „ludowej” dotyczy 
pierwszych kilkunastu lat jej istnienia. Historia „poodwilżowa” 
cieszy się mniejszą popularnością wśród badaczy. Publikowane 
w niniejszym numerze materiały pozwalają spojrzeć na ten mniej 
znany okres działania SB, a pośrednio odpowiedzieć na pytanie 
o ciągłość i zmianę w działaniach bezpieki przed i po 1956 r.

Zapowiedź:

Tematem przewodnim numeru 19 będą struktury, obsada 
personalna, metody, formy oraz środki pracy operacyjnej 
wojskowych tajnych służb w Polsce „ludowej”.
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„Przegląd Archiwalny IPN”

Periodyk naukowy wydawany przez 
Archiwum IPN służy prezentowaniu 
zagadnień dotyczących szeroko 
rozumianej archiwistyki 
w kontekście funkcjonowania pionu 
archiwalnego Instytutu i charakteru 
zgromadzonego w nim zasobu.

Cena: 12 zł

„Przegląd Archiwalny IPN” t. 13 

W najnowszym tomie czasopisma m.in. Paweł Perzyna 
pisze o pomysłach po 1989 r. związanych z wykorzystaniem 
dokumentów archiwalnych wytworzonych i zgromadzonych 
przez cywilne i wojskowe organy bezpieczeństwa Polski 
Ludowej w procesie lustracji oraz udostępnianiem ich ofi arom 
represji, Krzysztof Szwagrzyk o znajdujących się w zasobie 
archiwalnym IPN materiałach fi lmowych z egzekucji wysokich 
rangą funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, Tomasz 
Lesniak o zbiorach Zygmunta Łakocińskiego i Polskiego 
Instytutu Źródłowego w Lund w Szwecji, Paweł Tomasik 
o działaniach Milicji Obywatelskiej podczas warszawskich 
koncertów The Rolling Stones w 1967 r., a Igor Baka i Dawid 
Golik publikują dziennik wojenny 1. pułku piechoty armii 
słowackiej z przełomu sierpnia i września 1939 r.
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„Śląski Almanach Powstańczy” 2020, t. 6

Najnowszy numer periodyku nosi tytuł „Emanacje powstań 
i plebiscytu górnośląskiego”. Poświęcony jest śladom powstań 
śląskich w różnych nośnikach pamięci m.in. w literaturze 
dokumentu osobistego, archiwaliach oraz podręcznikach. 
Stałym już elementem rocznika są omówienia najnowszych 
publikacji związanych z tematyką zmagań o Górny Śląsk 
w latach 1919–1921. 

„Śląski Almanach Powstańczy” 

Rocznik wydawany przez Muzeum Powstań Śląskich 
w Świętochłowicach, Instytut Historii UŚ oraz (od 4 numeru) 
IPN Katowice. Poza cyklicznie zamieszczaną kroniką 
najważniejszych wydarzeń, upamiętniających tradycję 
powstańczą, wszystkie publikowane teksty mają charakter 
naukowy.

Dystrybucję periodyku prowadzi Muzeum Powstań Śląskich 

w Świętochłowicach.
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„Institute of National Remembrance Review” 

Czasopismo adresowane do czytelników anglojęzycznych, 
podejmujące problematykę najnowszej historii Polski i Europy 
Środkowej pod dwoma totalitaryzmami. Każdy numer ma 
charakter interdyscyplinarnego zbioru studiów nad wybranym 
problemem dziejów państw byłego bloku komunistycznego. Obok 
artykułów naukowych zawiera również omówienia I recenzje 
publikacji historycznych ukazujących się w językach ojczystych 
poszczególnych krajów. 

Dostępny nieodpłatnie w księgarniach IPN. 

„Institute of National 
Remembrance Review” nr 2/2020

Tematem przewodnim drugiego numeru jest 
polityka pamięci, prowadzona przez państwa 
funkcjonujące do 1989 r. jako satelity 
ZSRS. Drugi numer uzupełnia prezentacja 
instytucji pamięci – Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau wraz z wywiadem 
z jego wieloletnim dyrektorem Piotrem M.A. 
Cywińskim. 

Zapowiedź:

Tematem przewodnim trzeciego numeru 
są zagadnienia związane z narracjami 
historiografi cznymi i propagandowymi 
dotyczącymi udziału Związku Sowieckiego 

w II wojnie światowej, to jest tzw. 
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej oraz 
prezentacja instytucji pamięci – 
Muzeum Katyńskiego – Oddziału 
Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie.

Tematem przewodnim czwartego 
numeru są konteksty i konsekwencje 
zaangażowania Związku Sowieckiego 
w II wojnie światowej. Wśród 
poruszanych tematów znalazły 
się m.in. losy sowieckich jeńców 
wojennych, międzynarodowe konteksty 
udziału ZSRS w II wojnie światowej 
i okoliczności towarzyszące wkroczeniu 
wojsk sowieckich na terytoria państw 
Europy Środkowej.
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„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.

Zapowiedź:

W drugim numerze PJS czytelnicy 
znajdą artykuły poświęcone 
przeobrażeniom zachodzącym 
na żydowskiej scenie politycznej na 
ziemiach polskich pod wpływem 
rozwoju idei syjonistycznej czy 
obrazowi okupacji niemieckiej 
podczas I wojny światowej we 
wspomnieniach poleskich Żydów. 
Zapoznają się także z badaniami 
nad żydowskimi komunistami 

w międzywojennej Polsce i będą 
mieli możliwość prześledzenia 
powojennych losów teatru 
żydowskiego we Wrocławiu. 

„Polish-Jewish Studies” 

Dwujęzyczny, polsko-angielski rocznik poświęcony 
historii społeczności żydowskiej na ziemiach polskich 
w XX wieku, utrwalaniu pamięci o polskich Żydach 
oraz wzajemnym i skomplikowanym relacjom 
polsko-żydowskim. Periodyk został przygotowany 
jako forum wymiany aktualnych ustaleń badawczych 
w obszarze „Jewish Studies” przez badaczy z różnych 
ośrodków naukowych.

Dostępny nieodpłatnie 

w księgarniach IPN.

Nowość
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Periodyki
Popularnonaukowe

„Biuletyn IPN”
Czasopismo popularnonaukowe poświęcone dziejom Polski 
w latach 1917–1989 adresowane do pasjonatów historii. Na 
łamach biuletynu publikowane są rozmowy z badaczami, 
świadkami historii, artykuły pracowników IPN, archiwalia, 
wspomnienia. 

Periodyk dostępny w placówkach Poczty Polskiej, w sieci EMPiK, 

„RUCH”, w księgarniach IPN i w prenumeracie.

Cena: 8 zł

„Biuletyn IPN” nr 5/2021 
– Bezpieka w działaniu 1957–1989

Tematem numeru jest komunistyczna 
bezpieka – na wybranych przykładach 
opisano metody jej działań wobec 
różnych środowisk opozycyjnych 
i niepodległościowych w Polsce 
„ludowej”, a także wobec uchodźstwa 
i Polonii. Przybliżono także tak zwaną 
technikę operacyjną – czyli stosowanie 
podsłuchów, podglądów, a także 
prowadzenie przez UB-SB obserwacji, 
tajnych przeszukań i perlustracji 
korespondencji.
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Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy 
dodatek muzyczny – płytę 
Andrzeja Kołakowskiego Dziedzictwo.
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„Biuletyn IPN” nr 4/2021 
– Milenium – zwycięstwo wiary 
nad komunizmem

W numerze przypominamy obchody 
Milenium Chrztu Polski oraz 
przygotowującą je Wielką Nowennę. 
Przedstawiamy także udział Polaków, 
Czechów i Słowaków w bitwie 
o Tobruk. Tradycyjnie w kwietniu 
nawiązujemy do zbrodni katyńskiej. 

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy płytę 
DVD z oratorium „I nie oddałyśmy 
krzyża” w reż. Jarosława Czyżewskiego. 

„Biuletyn IPN” nr 3/2021 `
– Krwawa rozprawa z podziemiem

W numerze ukazujemy bezwzględną 
walkę komunistów z partyzantką 
niepodległościową. Do dziś 
poszukujemy naszych Bohaterów 
z tamtych czasów, by ich godnie 
pochować i złożyć im hołd. Drugim, 
szerzej przedstawionym tematem są 
konsekwencje traktatu ryskiego. 

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy 
płytę DVD z dramatem Romana 
Brandstaettera „Dzień gniewu” w reż. 
Tomasza Żaka, przedstawiony przez 
Teatr Nie Teraz.

Zapowiedzi:

▪ „Biuletyn IPN” nr 6/2021 
– Poznań ’56

▪ „Biuletyn IPN” nr 7–8/2021 
– Solidarność – imię polskiej 
wolności

▪ „Biuletyn IPN” nr 9/2021 
– „Pokolenie Baczyńskiego” 
i pokolenie niezależnych twórców 
w peerelu i na emigracjiw peerelu i na emigracji
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„CzasyPismo”

Półrocznik przygotowywany przez katowicki Oddział IPN, 
mający za zadanie popularyzację badań historycznych 
nad XX-wiecznymi 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 księgarniach IPN.

Cena: 8 zł

„CzasyPismo” nr 1(19)/2021

Najnowszy numer został 
poświęcony w dużej części aparatowi 
bezpieczeństwa komunistycznego 
państwa – Urzędowi Bezpieczeństwa 
i Służbie Bezpieczeństwa. 
Teksty przybliżają kadry tajnej policji 
oraz metody jej pracy (m.in. prowokacje, 
obserwację operacyjną, zbrodnicze 
metody śledcze). W periodyku 
znalazło się też miejsce m.in. 
na fotoreportaż z wystawy „Fedruję 
śląski krajobraz...” legendarnych 
fotografów międzywojennej Polski Jana 
Bułhaka i Antoniego Wieczorka, teksty 
o budowie 
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Publikacje
popularnonaukowe

Opracowania będące efektem 
realizacji różnorodnych projektów 
popularyzujących historię.   

Migawki z okupowanej Warszawy 
1939–1945, cz. 1: Rok 1939

red. nauk. Robert Spałek, 

Warszawa 2021, 352 s.

Książka jest pierwszą częścią 
siedmiotomowej serii 
popularnonaukowej, ukazującej 
różne aspekty życia społecznego 
i politycznego w okupowanej 
Warszawie w latach 1939–1945. 

Poruszono w niej przede wszystkim 
zagadnienia związane z wybuchem 
wojny i pierwszymi miesiącami 
okupacji niemieckiej w stolicy w 1939 r. 

ISBN: 978-83-8229-137-7, 40 zł

Migawki z okupowanej Warszawy Migawki z okupowanej Warszawy Migawki z okupowanej Warszawy Migawki z okupowanej Warszawy Migawki z okupowanej Warszawy 
cz. 1: Rok 1939Rok 1939

red. nauk. Robert Spałek, red. nauk. Robert Spałek, 
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Maciej Korkuć, 

Waldemar Rezmer, Zbigniew Karpus 

Jeńcy 1920
Kraków–Warszawa 2020, 264 s.

Publikacja poświęcona jest historii 
polskich jeńców w bolszewickiej 
niewoli oraz bolszewickich w polskich 
obozach jenieckich. Kwestia jeńców 
bolszewickich w polskich obozach 
miała się stać – zgodnie z założeniem 
administracji Michaiła Gorbaczowa 
– „Anty-Katyniem”. Poza opisem 
historycznym, broszura wyjaśnia, 
dlaczego sprawa jeńców była tak ważna 
w rosyjskiej propagandzie historycznej.  

Publikacja nie jest przeznaczona 

do sprzedaży.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-958671-4-9

Maciej Korkuć, 

Waldemar Rezmer, Zbigniew Karpus 
Военнопленные  1920
                      przekład Igor Mielnikow, 
              Kraków–Warszawa 2020, 280 s.

Wersja rosyjska publikacji Jeńcy 1920.

Publikacja nie jest przeznaczona do 

sprzedaży.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-958671-9-4

W przygotowaniu wersja angielska.  

Maciej Korkuć, 

Waldemar Rezmer, Zbigniew Karpus 

Jeńcy 1920

Publikacja poświęcona jest historii 
polskich jeńców w bolszewickiej 
niewoli oraz bolszewickich w polskich 
obozach jenieckich. Kwestia jeńców 
bolszewickich w polskich obozach 
miała się stać – zgodnie z założeniem 
administracji Michaiła Gorbaczowa 
– „Anty-Katyniem”. Poza opisem 
historycznym, broszura wyjaśnia, 
dlaczego sprawa jeńców była tak ważna 
w rosyjskiej propagandzie historycznej.  

Publikacja dostępna w formie PDF.Publikacja dostępna w formie PDF.

Maciej Korkuć, Maciej Korkuć, 

Waldemar Rezmer, Zbigniew Karpus Waldemar Rezmer, Zbigniew Karpus Waldemar Rezmer, Zbigniew Karpus 
Военнопленные  Военнопленные  
                                            
              Kraków–Warszawa 2020, 280 s.
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Zanim nastała wolność. 
Droga do niepodległej 
II Rzeczypospolitej

red. nauk. Filip Musiał 

i Michał Wenklar, Kraków 2021, 376 s. 

Książka zawiera ponad 
50 popularnonaukowych artykułów 
autorstwa historyków krakowskiego 
Oddziału IPN przybliżających 
najważniejsze wydarzenia 
prowadzące do odzyskania przez 
Polskę niepodległości w listopadzie 
1918 r. Artykuły te ukazywały się 
pierwotnie w ramach cyklu Zanim 

nastała wolność, przygotowanego 
na setną rocznicą odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 2018 r. 

ISBN: 978-83-8229-170-4, 49 zł      
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Żołnierze wolnej Polski. Wyklęci 
odnalezieni w Małopolsce, t. 1

red. nauk. Dawid Golik 

i Filip Musiał, Kraków 2021, 320 s.

Opowieść o piętnastu osobach, które 
zostały zamordowane w Krakowie za 
prowadzoną po 1945 r. działalność 
niepodległościową. Każda z tych 
postaci, niezależnie od tego, z jakim 
nurtem powojennej konspiracji była 
związana i jaką odgrywała w podziemiu 

Zapowiedzi:

▪ Stan badań nad pomocą Żydom 
w województwie kieleckim

red. nauk. Tomasz Domański

▪ Wrzesień ’39 w Małopolsce
red. nauk. Dawid Golik 

i Michał Wenklar 

rolę, stała się rozpoznawalnym 
w regionie symbolem niezgody na 
komunistyczne zniewolenie. Każdą 
udało się też odnaleźć i zidentyfi kować 
w ramach prac poszukiwawczych IPN.

ISBN: 978-83-958671-6-3, 40 zł 

Żołnierze wolnej Polski. Wyklęci 
odnalezieni w Małopolsce, t. 1

red. nauk. Dawid Golik 

ZapowiedziZapowiedzi

▪ Stan badań nad pomocą Żydom Stan badań nad pomocą Żydom 
w województwie kieleckimw województwie kieleckim
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Biblioteka 

Biuletynu IPN

Tematyczne wybory tekstów 
z „Biuletynów IPN”

Paweł Wyszkowski

Tywrowski memoriał męczenników 
katolickich na Ukrainie w XX wieku

Warszawa 2020, 120 s. 

(seria „Biblioteka Biuletynu IPN”, t.  8)

Przewodnik po szczególnym 
muzeum – Memoriale męczenników 
Kościoła katolickiego na Ukrainie 
w XX wieku, działającym w Tywrowie 
na Ukrainie. To miejsce pamięci 
i modlitwy, stworzone przez o. Pawła 
Wyszkowskiego. Umieszczono 
tam pamiątki po ofi arach 
komunistycznych prześladowań – 
zdjęcia więzionych księży i świeckich, 
szczątki pomordowanych, nagrane 
i spisane relacje świadków,  nieznane 
dokumenty.

ISBN: 978-83-8229-056-1, 25 zł
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Sławomir Kalbarczyk

Armia Andersa w ZSRS 1941–1942. Niespełnione 
„braterstwo broni” z Armią Czerwoną

Warszawa 2020, 176 s. 

(seria „Biblioteka Biuletynu IPN”, t. 6), dodruk

Gdy na frontach toczyła się wojna, w gabinetach trwała 
gra, której stawką była przyszłość tysięcy łagierników 
i zesłańców na nieludzkiej ziemi. Autor ukazuje, 
często w zupełnie nowym świetle, bieg wydarzeń i rolę 
poszczególnych jej uczestników. Książka ukazuje się 
w roku 50-lecia śmierci dowódcy Armii Polskiej w ZSRS 
gen. Władysława Andersa.

ISBN: 978-83-8098-920-7, 20 zł

Agnieszka Łuczak

Polscy ziemianie. 
Szkice o losach i dziedzictwie

Warszawa 2020, 440 s. 

(seria „Biblioteka Biuletynu IPN”, t. 7)                

Książka popularnonaukowa o korzeniach polskiego 
ziemiaństwa i arystokracji, gromadzonych przez dziesiątki 
lat kolekcjach dzieł sztuki i ich losach, zasługach 
poszczególnych rodów, m.in. Zamoyskich, Czartoryskich, 
Potockich i Ogińskich dla Rzeczypospolitej w XIX i XX w., 
prześladowaniach, jakich doznali w czasie II wojny 
światowej i po niej. Bogato ilustrowana całość

ISBN: 978-83-8229-055-4, 45 zł
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Wierna służba. Wspomnienia 
uczestniczek walk o niepodległość 
1910–1915 / Służba ojczyźnie. 
Wspomnienia uczestniczek walk 
o niepodległość 1915–1918, t. 1–2

red. Aleksandra Piłsudska 

i in., Warszawa 2021, 656 s. (t. 1–2) 

Nowa edycja dwóch tomów 
tekstów wspomnieniowych (wyd. 
po raz pierwszy w 1927 i 1929 r.), 
napisanych przez uczestniczki walk 
o niepodległość Polski w latach 
1910–1918. Zapiski dziennikowe 
lub pamiętnikarskie zawarte w tej 
publikacji pokazują kobiety-
-żołnierki, wywiadowczynie, 
kurierki, sanitariuszki, działaczki 

organizacji kobiecych niosących 
pomoc legionistom. Wśród autorek 
znalazły się tak ważne postacie, jak 
Aleksandra Szczerbińska (Piłsudska),  
Nelly Grzędzińska, Stefania 
Kudelska, Zofi a Zawiszanka, Jadwiga 
Barthel de Weydenthal, Zofi a Szturm 
de Sztrem, Zofi a Moraczewska. 

ISBN: 978-83-8229-161-2, 60 zł

Biblioteka Akademii Niepodległości

Reprinty utworów 
z okresu między wojennego.

Zapowiedzi:

▪ Kazimierz Raszewski

Wspomnienia z własnych przeżyć 
do końca 1920 roku

▪ Za kratami więzień i drutami obo-
zów. Wspomnienia i notatki więźniów 
ideowych z lat 1914–1921, t. 1–2

oprac. zbiorowe
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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. 

Patronat Honorowy Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 

nad serią wydawniczą 
„Literatura i Pamięć”

Maciej Urbanowski

Rok 1920 w literaturze polskiej. Zarys monografi czny
Instytut Pamięci Narodowej 

– Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2020, 648 s.

                

Książka jest pierwszym tak obszernym opracowaniem tematu 
wojny polsko-bolszewickiej w naszym piśmiennictwie. 
W publikacji omówione zostały najważniejsze dzieła 
poświęcone tej problematyce, od Stefana Żeromskiego przez 
Stanisława Rembeka  i Józefa Mackiewicza, na Wiesławie 
Helaku kończąc. Przypominano też wiele, często znakomitych, 
tekstów, które zostały skazane na zapomnienie w czasach PRL.

ISBN: 978-83-8229-041-7, 60 zł   
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Krzysztof Dybciak

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

Instytut Pamięci Narodowej 

– Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 

Warszawa 2020, 464 s.

Monografi a twórczości literackiej Karola 
Wojtyły – Jana Pawła II adresowana nie 
tylko do badaczy, lecz przede wszystkim 
do czytelników zainteresowanych osobą 
i dziedzictwem papieża Polaka. Książka 
Krzysztofa Dybciaka to opowieść 
biografi czna o wyjątkowym człowieku 
Karolu Wojtyle – poecie, dramaturgu, 
kapłanie, potem biskupie, kardynale, 
wreszcie papieżu Janie Pawle II.

ISBN: 978-83-8229-130-8, 45 zł 
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Jerzy Sikora

Pisarstwo Prymasa Tysiąclecia 
Instytut Pamięci Narodowej 

– Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 

Warszawa 2020, 312 s. 

Książka pokazuje pisarstwo 
Wyszyńskiego z nowej optyce, 
dotychczas pomijanej przez badaczy. 
Jego pisarstwo jest dokumentem, 
świadectwem, ale również refl eksją 
fi lozofi czną i religijną, medytacją, 
modlitwą, kazaniem. Publikacja 
jest skierowana do młodej generacji 
czytelników, ale będzie cennym 
źródłem również dla badaczy 
spuścizny Prymasa Tysiąclecia.

ISBN: 978-83-8229-146-9, 40 zł

Zapowiedzi:

▪ Wojciech Gruchała 

Dobosz – Stefan Żeromski 
na drogach niepodległości

▪ Kazimiera Maciąg 

Sam jeden. Józef Mackiewicz 
– pisarz i publicysta
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Angelika Blinda, Renata Skoczek,  

Ryszard Mozgol

Konspiracja młodzieżowa  
w Chorzowie 1948–1956

Katowice 2020, 80 s.

Bogato ilustrowana broszura 
przedstawia zjawisko młodzieżowej 
konspiracji w Chorzowie w okresie 
stalinizmu. W dziewiątym pod 
względem liczby ludności mieście 
w Polsce i jednym z największych 
ośrodków przemysłu ciężkiego, 
działało co najmniej 10 organizacji 
antykomunistycznych. Publikacja 
przedstawia charakterystykę 
i działalność dziewięciu z nich wraz 
z biogramami ich dowódców.

ISBN: 978-83-8229-084-4

Marcin Chorązki

Prof. Jan Zdzisław Włodek (1885–1940)  

– Ojczyzna śmierci warta…

Kraków 2020, 36 s.

Jan Zdzisław Włodek – ziemianin, 
naukowiec, legionista, dyplomata, 
społecznik, fotograf. Walczył 
o niepodległość Polski od 1914 r. 
W II Rzeczypospolitej zajmował się 
przede wszystkim nauką, usiłując 
podnieść poziom polskiego rolnictwa. 
Aresztowany przez Niemców w czasie 
Sonderaktion Krakau i osadzony 
w KL Sachsenchausen. Zmarł kilka 
dni po zwolnieniu z obozu.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-958671-7-0

Broszury

Opracowania będące efektem 
realizacji różnorodnych 
projektów, zarówno 
edukacyjnych, jak i związanych 
z archiwistyką. Są one 
przekazywane bezpłatnie, 
znaczna część z nich jest 
dostępna w Bibliotece Cyfrowej 
na stronie internetowej IPN.          
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„Gdy zajdzie potrzeba, gdy zechce     
tak los...”. Katyńczycy z Kowali

red. Arkadiusz Kutkowski  

i Marek Wierzbicki

Lublin 2021, 53 s.

Wśród zamordowanych w 1940 r.  
oficerów Wojska Polskiego, 
funkcjonariuszy policji i urzędników 
państwowych znaleźli się dwaj 
mieszkańcy gminy Kowala w pow. 
radomskim: Stefan Zbigniew 
Czarniecki i Jakub Dygas. Różniło ich 
wiele, ale łączyła służba Niepodległej 
Polsce oraz przekonanie, że trzeba 
o nią walczyć.

Publikacja dostępna w formie PDF.

Maria Lorens, Ewelina Małachowska

„Idąc po Ich śladach…”. Ścieżka 
edukacyjna po Miejscu Pamięci 
i Przestrogi Ravensbrück

Katowice 2020, 86 s.

Bogato ilustrowana broszura powstała 
z myślą o uczniach i nauczycielach 
przygotowujących się do udziału 
w ogólnopolskim konkursie 
recytatorskim „W kręgu poezji i prozy 
lagrowej więźniarek KL Ravensbrück” 
i stanowi kompendium wiedzy o tym 
innym niż wszystkie, kobiecym 
obozie koncentracyjnym. 

Publikacja dostępna w formie PDF. 

ISBN: 978-83-8098-866-8

Michał Siwiec-Cielebion

Wojciech Stypuła „Bartek”
Kraków 2020, 68 s.

Wojciech Stypuła „Bartek” – żeglarz, 
dziennikarz, uczestnik walk w 1939 r.  
Członek Tajnej Armii Polskiej, 
a później oficer Armii Krajowej. Od 
1943 r. walczył na Nowogródczyźnie. 
Po zajęciu Wileńszczyzny przez 
Armię Czerwoną, w lipcu 1944 r., 
zastrzelony przez NKWD w Puszczy 
Rudnickiej.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-960187-0-0
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Tomasz Szczepański

Ofi ary Zbrodni Katyńskiej
Warszawa 2020, 38 s., dodruk

Publikacja przygotowana przez Biuro 
Edukacji Narodowej w związku 
z 80. rocznicą zbrodni katyńskiej. 
Autorem jest kustosz Muzeum 
Katyńskiego w Warszawie. Dla czytelnika 
dopiero poznającego zagadnienie 
będzie znakomitym wprowadzeniem, 
a opracowana przez autora bibliografi a 
pomoże w dalszym zgłębianiu tematu. 
Załączona mapa w klarowny sposób 
ukazuje geografi ę ludobójstwa

Publikacja dostępna w formie PDF. 

ISBN: 978-83-8098-878-1 [druk]

ISBN: 978-83-8098-882-8 [PDF]

Rafał Szewczyk

Zielona „S”. Droga do NSZZ Rolników 
Indywidualnych „Solidarność” 
na Lubelszczyźnie i Południowym 
Podlasiu w latach 1978–1981

Lublin 2021, 42 s.

Historia powstania i działalności 
na Lubelszczyźnie i południowym 
Podlasiu Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”, który 
powstał jako część ruchu „Solidarności”, 
zapoczątkowanego w sierpniu 1980 r. 
Zielona „S”, jak powszechnie nazywano 
związek, zalegalizowana została po 
zawarciu z władzami PRL porozumień 
rzeszowsko-ustrzyckich 19 lutego 1981 r. 

Publikacja dostępna w formie PDF.

Małopolscy bohaterowie 
wojny 1920. Ofi ary zbrodni
katyńskiej 1940

red. Filip Musiał 

i Michał Wenklar, Kraków 2021, 86 s.

Opowieść o kilkunastu 
dzielnych ludziach związanych 
z Krakowem i Małopolską, a także 
o wielkim polskim zwycięstwie nad 
bolszewikami, dwudziestu latach 
budowania niepodległego państwa 
i sowieckim ludobójstwie, które 
przeszło do historii jako zbrodnia 
katyńska. 

Publikacja dostępna w formie PDF. 

ISBN: 978-83-960187-2-4

Droga do NSZZ Rolników Indywidualnych ,,Solidarność”
na Lubelszczyźnie i Południowym Podlasiu w latach 1978–1981

Zielona „S”
NSZZ RI

małopolscy  
bohaterowie  
wojny 1920
ofiary zbrodni  
katyńskiej  

1940 www.krakow.ipn.gov.pl
www.facebook.com/IPNKrakow

ISBN 978-83-960187-2-4
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Krzysztof A. Tochman

Cichociemni 1941–1945.  
W 80. rocznicę pierwszego  
skoku bojowego do Polski

Rzeszów 2021, 46 s.

Myśl o powołaniu pierwszych oddziałów 
powietrznodesantowych zakiełkowała 
w umysłach polskich sztabowców już 
na początku lat trzydziestych. XX w. 
Do zadań tej formacji miało należeć 
potajemne przerzucanie ludzi i sprzętu 
wojskowego oraz działanie małymi 
zespołami dywersyjnymi na tyłach 
nieprzyjaciela. W 1936 r. w Legionowie 

odbyły się pierwsze cztery kursy dla 
instruktorów spadochroniarstwa, 
a pierwszy wojskowy kurs 
spadochronowy zorganizowano 
w 1937 r.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8229-075-2

Zapowiedzi:

▪ Katarzyna Łysak, Roksana Szczypta-Szczęch

Monte więzienie dwóch  
totalitaryzmów 1939–1989

▪ Paweł Naleźniak

Czerwiec 1941 r. we Lwowie

▪ Roksana Szczypta-Szczęch,  

Jacek Zygadlewicz

Adam Legutko (1930–1983).  
Żołnierz Wyklęty

▪ Roksana Szczypta-Szczęch, Jacek Zygadlewicz

Stanisław Pióro.  
Twórca i dowódca Polskiej Podziemnej  
Armii Niepodległościowców

Agnieszka Witkowska-Krych

Janusz Korczak (1878 [1879]–1942) 
przekład Michał Sobelman,  

Warszawa 2021, 24 s.

Wersja hebrajska broszury poświęconej 
Januszowi Korczakowi, polsko- 
-żydowskiemu lekarzowi, pedagogowi, 
pisarzowi, publicyście i działaczowi 
społecznemu, który 5 sierpnia  
1942 r., w czasie trwania głównego etapu 
eksterminacji ludności warszawskiego 
getta odmówił opuszczenia swoich 
wychowanków z Domu Sierot i został 
wraz z nimi wywieziony do obozu 
zagłady w Treblince.  

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8229-119-3 [druk] 

ISBN: 978-83-8229-120-9  [PDF]
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s. Teresa Antonietta Frącek RM

Мать Матильда Геттер
przekład Iwan Kozłowski, 

Warszawa 2021, 90 s.

Wersja rosyjska broszury poświęconej 
życiu matki Matyldy Getter ze 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi, które w latach II wojny 
światowej, kierując się sumieniem 
i ewangelicznym wezwaniem do 
niesienia pomocy bliźnim, ratowały 
życie Żydom, ukrywając ich w swoich 
klasztorach, w domach dla dzieci, 

szpitalach i zakładach opiekuńczych, 
chociaż za to groziła śmierć.  

Publikacja także w języku portugalskim. 

W przygotowaniu 

wersja ukraińska.

Publikacje dostępne w formie PDF.

ISBN: 978-83-8229-154-4 [PDF]

Bohaterowie 

Niepodległej

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

ГЕРОИ 
НЕЗАВИСИМОЙ

сестра Тереса Антониетта Фронцек,  
орден Сестер Францисканок Семьи Марии

МАТЬ 
МАТИЛЬДА ГЕТТЕР
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Marek Gałęzowski

Bajończycy (1914–1915)
Warszawa 2020, 48 s.

Broszura dotyczy historii oddziału 
bajończyków. jednej z kilkunastu 
samodzielnych polskich formacji 
zbrojnych, utworzonych w czasie 
I wojny światowej. Bajończycy 
walczyli po stronie Ententy przeciw 
Niemcom na froncie zachodnim 
W niepodległej Polsce nazwa 
oddziału patronowała 43. Pułkowi 
Piechoty Wojska Polskiego.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8229-051-6 [druk]

ISBN: 978-83-8229-052-3 [PDF]

Tomasz Dziki

Wojciech Józef Gromczyński
Warszawa 2020, 40 s.

Wojciech Józef Gromczyński 
(1861–1937) to ofi cer Wojska 
Polskiego, który miał wielki udział 
w zwycięskiej obronie Włocławka 
przed Armią Czerwoną w sierpniu 
1920 r. Pomimo bezsprzecznych 
zasług w walkach o niepodległość 
Polski jest on bohaterem wciąż mało 
znanym szerszej społeczności.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8229-034-9 [druk]

ISBN: 978-83-8229-035-6 [PDF]

Michał Gruszczyński

Stanisław Leon Jeute „Cezary”
Warszawa 2021, 24 s. 

Broszura poświęcona postaci 
Stanisława Leona Jeute (1910–1943). 
Warszawski luteranin, członek 
Obozu Narodowo-Radykalnego, 
uczestnik wojny obronnej Polski 
w 1939 r., w konspiracji szefa Wydziału 
„Zachód” Oddziału II Organizacji 
Wojskowej Związku Jaszczurczego. 
Jeden  z bohaterów Polski Podziemnej 
zamordowanego przez Niemców.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8229-088-2 [druk]

ISBN: 978-83-8229-089-9 [PDF]  
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Marek Kozubel

Zofi a, Sabina i Anna Kleczkowskie
Warszawa 2021, 48 s. 

Broszura prezentuje postacie sióstr 
Zofi i, Sabiny i Anny Kleczkowskich, 
które wraz z innymi legionistkami  
z Ochotniczej Legii Kobiet wzięły 
udział w obronie  Lwowa i w wojnie 
polsko-bolszewickiej. 

Publikacja dostępna w formie PDF. 

ISBN: 978-83-8229-148-3 [druk] 

ISBN: 978-83-8229-149-0 [PDF]

Tomasz Panfi l

Antoni Kopaczewski „Lew”
Warszawa 2021, 40 s. 

Broszura prezentuje postać Antoniego 
Kopaczewskiego „Lwa”, żołnierza 
Wojska Polskiego, który we wrześniu 
1939 r. walczył w szeregach 43 Pułku 
Strzelców im. Legionu Bajończyków, 
w czasie okupacji niemieckiej 
należał do ZWZ/AK, a po 1944 
jako dowódca oddziału WiN podjął 
walkę z ustanowioną na sowieckich 
bagnetach dyktaturą. Wierny złożonej 
przysiędze, wierzył, że powróci 
wolna Rzeczpospolita, i zapłacił za to 
najwyższą cenę.

Publikacja dostępna w formie PDF. 

ISBN: 978-83-8229-180-3 [druk]

ISBN: 978-83-8229-181-0 [PDF]

Marek Gałęzowski

Bolesław Mościcki, Bronisław Romer 
Warszawa 2021, 40 s.

Bohaterami broszury są wybitni 
ofi cerowie polskich formacji 
wojskowych powstałych w Rosji po 
rewolucji lutowej 1917 r. Płk Bolesław 
Mościcki dowodził 1. Pułkiem Ułanów, 
który dzięki bohaterstwu okazanemu 
latem 1917 r. w bitwie z wojskami 
niemieckimi pod Krechowcami zyskał 
zaszczytną nazwę krechowieckiego. 
Natomiast rtm. Bronisław Romer był 
jednym z najbardziej wyróżniających się 
charakterem i męstwem ofi cerów tego 
pułku. Obaj zginęli z rąk bolszewików.

Publikacja dostępna w formie PDF. 

ISBN: 978-83-8229-165-0 [druk]

ISBN: 978-83-8229-166-7 [PDF]

BOHATEROWIE
NIEPODLEGŁEJ

Marek Gałęzowski

PISMO O NA JNOWSZE J HISTORII  POLSKI

BIULETYN IPNBIULETYN IPN

Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Celem serii jest upamięt-
nienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, 
jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko-bolszewic-
kiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich 
i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczą-
cych w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.

BOLESŁAW 
MOŚCICKI

BRONISŁAW
ROMER
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Szymon Nowak

Adolf Pilch „Góra”, „Dolina” 
Warszawa 2021, 40 s. 

Broszura prezentuje postać Adolfa 
Pilcha, używającego w konspiracji 
pseudonimów „Pistolet”, „Góra” 
i „Dolina”, uważanego do dziś za 
jednego z najlepszych partyzantów 
i zagończyków Armii Krajowej 
w czasie II wojny światowej.

Publikacja dostępna w formie PDF. 

ISBN: 978-83-8229-110-0 [druk] 

ISBN: 978-83-8229-111-7 [PDF]

Marek Gałęzowski

Ksiądz Józef Panaś
Warszawa 2021, 40 s. 

Broszura przedstawia losy ofi cera 
i kapelana II Brygady Legionów 
Polskich, Józefa Panasia (1887–1940), 
uczestnika konspiracji we Lwowie, 
ofi arę zbrodni komunistycznych. 

Publikacja dostępna w formie PDF. 

ISBN: 978-83-8229-116-2 [druk] 

ISBN: 978-83-8229-117-9 [PDF]

Justyna Błażejowska

Jan Olszewski
Warszawa 2021, 56 s.

Jan Olszewski przez całe życie 
wyznawał wartości antykomunistyczne 
i niepodległościowe. Dochował 
wierności przyrzeczeniu harcerskiemu 
złożonemu w Szarych Szeregach: 
„służyć Bogu i Ojczyźnie…”. Był 
redaktorem „Po Prostu”, obrońcą 
w procesach politycznych, a w końcu 
– pierwszym po II wojnie światowej 
premierem powołanym przez sejm 
wybrany w wolnych wyborach. 

Publikacja dostępna w formie PDF. 

ISBN: 978-83-8229-198-8 [druk] 

ISBN: 978-83-8229-199-5 [PDF]

BOHATEROWIE
NIEPODLEGŁEJPISMO O NA JNOWSZE J HISTORII  POLSKI

BIULETYN IPNBIULETYN IPN

Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w różnych okresach jej naj-
nowszej historii: w latach 1914–1918, podczas walk o granice Polski odrodzonej 
1918–1921, w czasie II wojny światowej i na koniec – w dobie Solidarności. 
Celem serii jest upamiętnienie heroizmu osób oraz czynów związanych z boha-
terskimi wydarzeniami tych czasów. Nie mniej ważna jest prezentacja wzorca 
postawy: poświęcenia dla idei niepodległości i wolności Polski. W książkach 
pojawią się sylwetki osób powszechnie znanych i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, częstokroć zapomniane, warto przypomnieć. Są pośród nich 
żołnierze Legionów Polskich i Błękitnej Armii, członkowie POW, uczestnicy 
zmagań polsko-bolszewickich, zrywów powstańczych w Wielkopolsce i na 
Górnym Śląsku, żołnierze podziemia niepodległościowego lat II wojny świa-
towej i powojennej konspiracji, wreszcie ludzie Solidarności.

Justyna Błażejowska

JAN OLSZEWSKI

BOHATEROWIE
NIEPODLEGŁEJ

Marek Gałęzowski

KSIĄDZ 
JÓZEF PANAŚ

PISMO O NA JNOWSZE J HISTORII  POLSKI

BIULETYN IPNBIULETYN IPN

Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Celem serii jest upamięt-
nienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, 
jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko-bolszewic-
kiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich 
i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczą-
cych w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.
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Aleksandra Anna Kozłowska

Bolesław Roja
Warszawa 2021, 40 s.

Bolesław Roja należał do jednego 
z pokoleń Polaków urodzonych 
w czasach niewoli. Dorastał 
w atmosferze kultu bohaterów 
powstań narodowych i pamięci o ich 
wysiłku zbrojnym. Po zakończeniu 
I wojny światowej Bolesław Roja jako 
generał Wojska Polskiego brał udział 
w walkach o granice odrodzonego 
państwa w czasie konfl iktu 
z Ukraińcami oraz wojny polsko-
bolszewickiej. Po wybuchu 
II wojny światowej został aresztowany 
przez gestapo i bestialsko 

zamordowany w niemieckim obozie 
koncentracyjnym Sachsenhausen.

Publikacja także 

w języku niemieckim.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8229-167-4 [druk]

ISBN: 978-83-8229-168-1 [PDF]

Helden des  
unabHängigen Polens

Aleksandra Anna Kozłowska
BolesłAw RojA

PISMO O NA JNOWSZE J HISTORII  POLSKI

BIULETYN IPNBIULETYN IPN

die serie „Helden des unabhängigen Polens” stellt Personen vor, die am Kampf 
für die unabhängigkeit der Republik Polen in den Jahren 1914–1918 und für die 
grenzen des wiedergeborenen Polens in den Jahren 1918–1921 teilgenommen 
haben.

das Ziel der serie ist es, an das Heldentum von Menschen und Taten zu 
erinnern, die mit den ereignissen dieser Zeit verbunden sind, sowie eine vor-
bildliche Haltung - aufopferung für die idee der polnischen unabhängigkeit –  
zu präsentieren.

in der serie werden sowohl Personen porträtiert, die aus den lehrbüchern über die 
jüngere geschichte Polens bekannt sind, als auch die Helden des unabhängigen Po-
lens, deren namen heute oft vergessen sind, an die es sich zu erinnern lohnt, darunter 
soldaten der Polnischen legionen, der blauen armee, Teilnehmer am polnisch-bol-
schewistischen Krieg, Mitglieder der Polnischen Militärorganisation, aufständische 
aus großpolen und schlesien sowie Kämpfer anderer polnischer Militärformationen, 
die am Kampf für das unabhängige Polen und seine grenzen teilgenommen haben.
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Marian Miszczuk

Jan Rossman
Warszawa 2021, 48 s.

Broszura poświęcona życiu 
Jana Rossmana – porucznika AK, 
harcmistrza, członka Głównej 
Kwatery Szarych Szeregów, 
jednego z komendantów Chorągwi 
Warszawskiej ZHP, dowódcy siatki 
pomocy więźniom i twórcy kursów 
podharcmistrzowskich Szarych 
Szeregów „Szkoła za lasem”.
Jan Rossman należał do pokolenia 

Daniel Szlachta

Józef Rymer 
Warszawa 2021, 40 s. 

Józef Rymer obok Wojciecha 
Korfantego jest ważną postacią 
w historii Górnego Śląska oraz 
zmagań o przyłączenie tego regionu 
do państwa polskiego. Szacunek do 
ojczyzny wyniósł z domu rodzinnego, 
czemu nie przeszkodził pobyt 
na emigracji. W Westfalii działał 
w polskich związkach zawodowych. 
Jako jeden z czołowych działaczy 
na Górnym Śląsku Józef Rymer 
uczestniczył w konferencji pokojowej 

wychowanego w niepodległej 
Polsce, które znowu miało walczyć 
zbrojnie o wolność, a po wojnie – 
o dusze młodego pokolenia, przeciw 
zniewoleniu komunistycznemu.

Publikacja dostępna w formie PDF .

ISBN: 978-83-8229-091-2 [druk]

ISBN: 978-83-8229-092-9 [PDF]

w Paryżu, podczas której popierał 
starania o przyłączenie tego regionu 
do niepodległego państwa polskiego. 
Był pierwszym wojewodą śląskim.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8229-143-8 [druk]

ISBN: 978-83-8229-144-5 [PDF]

BOHATEROWIE
NIEPODLEGŁEJ

Daniel Szlachta 

JÓZEF RYMER

PISMO O NA JNOWSZE J HISTORII  POLSKI

BIULETYN IPNBIULETYN IPN

Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Celem serii jest upamięt-
nienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, 
jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko-bolszewic-
kiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich 
i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczą-
cych w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.
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Jacek Stępowski

Romuald Suliński
Warszawa 2021, 32 s.

Broszura prezentuje postać ppłk. 
Romualda Sulińskiego, absolwenta 
Szkoły Podchorążych Lotnictwa 
w Dęblinie, pilota Polskich Sił 
Powietrznych na Zachodzie, dowódcy 
300 Dywizjonu Bombowego „Ziemi 
Mazowieckiej”. Po wojnie nie dane mu 
było zobaczyć Polski, choćby z okna 
samolotu – 4 lutego 1946 r. zginął 
w locie treningowym, a jego ostatnim 
zadaniem było skierowanie płonącego 
samolotu nad niezamieszkany teren.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8229-173-5 [druk]

ISBN: 978-83-8229-174-2 [PDF]

Tomasz Ściborowski, Jan Zdzienicki

Roman Siekiel-Zdzienicki
Warszawa 2021, 40 s.

Broszura prezentuje postać 
Romana Siekiela-Zdzienickiego, 
żołnierza i poety, który w 1918 r. jako 
osiemnastolatek zaciągnął się do 
Wojska Polskiego i przeszedł wraz ze 
słynnym 1 Pułkiem Szwoleżerów szlak 
bojowy kampanii galicyjskiej i wyprawy 
wileńskiej. Bił się z bolszewikami, wziął 
udział w III powstaniu śląskim, lecz nie 
było mu dane odnaleźć się w czasach 
pokoju. Wkrótce po rozpoczęciu 
studiów, w wieku 21 lat, targnął się na 
swoje życie. 

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8229-184-1 [druk] 

ISBN: 978-83-8229-185-8  [PDF]

Szymon Nowak

Jan Szypowski „Leśnik”
Warszawa 2020, 32 s.

Biogram Jana Szypowskiego 
(1889–1950), pułkownika WP, 
żołnierza ZWZ-AK, uczestnika 
powstania warszawskiego, podczas 
którego dowodził Zgrupowaniem 
„Leśnik”, broniącym Starego Miasta.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8229-022-6 [druk]

ISBN: 978-83-8229-023-3 [PDF]  
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Mariusz Kolmasiak

Walenty Wójcik
Warszawa 2020, 48 s.

Wierny Wójcik, żołnierz Legionów 
Polskich, „król żandarmów 
belwederskich”, ulubiony przez Józefa 
Piłsudskiego wachmistrz z ochrony 
Belwederu – chorąży Walenty 
Wójcik doczekał się wielu określeń 
wynikających z pełnienia obowiązków 
u najważniejszej osoby najnowszych 
dziejów Polski.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8098-337-3 [druk]

ISBN: 978-83-8098-338-0 [PDF]

Witold Iwaszkiewicz

Alfons Zgrzebniok
Warszawa 2021, 40 s.

Biogram Alfonsa Zgrzebnioka 
(1891–1937), dowódcy I i II powstania 
śląskiego, działacza samorządowego 
i politycznego na Śląsku, wojewody 
białostockiego. Jego biografi a 
pokazuje najważniejsze problemy, 
z którymi na terenie Górnego Śląska 
zmagali się Polacy walczący o własną 
tożsamość kulturową po okresie 
intensywnej germanizacji.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8229-163-6 [druk] 

ISBN: 978-83-8229-164-3 [PDF]

Zapowiedzi:

▪ Szymon Nowak

Józef Bellert

▪ Tomasz Panfi l

Andrzej Czaykowski „Garda”

▪ Grzegorz Łeszczyński

Stefan Głogowski

▪ Mariusz Żuławnik

Tadeusz Jeziorowski

▪ Marek Pietruszka

Józef Marski-Marjański

▪ s. Marcina Ewa Gieniusz CSIC

Ewa Matuszewska „Mewa”

▪ Grzegorz Makus 

Henryk Lewczuk „Młot”

▪ Wojciech Gonera

Jan Zieliński „Wojtek”
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Teki edukacyjne

Pomoc dydaktyczna 
dla nauczycieli historii 
i innych przedmiotów 
humanistycznych 
przekazywana bezpłatnie 
do szkół.

Teki edukacyjne

Pomoc dydaktyczna 
dla nauczycieli historii 
i innych przedmiotów 
humanistycznych 
przekazywana bezpłatnie 
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Piekło zesłania. Polacy wywiezieni 
w głąb ZSRS w latach 1939–1952 
red. Ewa Dyngosz, Anna Maria Adamus, 

Dariusz Gałaszewski, Edyta Gula, 

Magdalena Dzienis-Todorczuk, Kacper 

Kempisty, Warszawa 2021, 226 s. 

Temat deportacji polskich obywateli 
w głąb ZSRS w latach 1939–1952 
stanowi bardzo ważną część historii 
Polski. Po latach przemilczania 
w okresie PRL obecnie cieszy się 
znacznym zainteresowaniem, 
na co niewątpliwie mają wpływ 
świadkowie historii, dzięki którym 
możemy dowiedzieć się więcej na 
temat osobistego doświadczenia 
tego dramatu. Teka odpowiada 
na zainteresowanie tym tematem 
wśród nauczycieli oraz uczniów. 
Została opracowana jako pomoc 
zarówno w realizacji podstawy 
programowej, jak i poszerzenia 
wiedzy o deportacjach. 

ISBN: 978-83-8229-187-2 [druk] 
ISBN: 978-83-8229-188-9 [PDF] 

11

PIEKŁO ZESŁANIA. 

POLACY WYWIEZIENI W GŁĄB ZSRS W LATACH 1939–1952

KARTA

Polacy  

na zesłaniu –  

życie  

codzienne

Władysław Roszkowski przed domem, w którym mieszkał podczas 

zsyłki, Workuta, Komi ASRS, ZSRS, 15 kwietnia 1956 r. Roszkowski, 

porucznik artylerii, został aresztowany w Wilnie w grudniu 1944 r.  

za działalność w AK i skazany na 15 lat łagrów, wrócił do Polski 

w 1956 r. Fot. N.N. Zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Róża Grażyna 

Zacharewicz.

15

PIEKŁO ZESŁANIA. 
POLACY WYWIEZIENI W GŁĄB ZSRS W LATACH 1939–1952

KARTA

Polacy  
na zesłaniu –  
życie  
codzienne

Rysunek autorstwa Aliny Maliszewskiej przedstawiający agresję 
więźniów kryminalnych wobec Polaków, ZSRS, lata 1939–1945. Zbio-
ry Aliny Maliszewskiej.

Temat deportacji polskich obywateli 
w głąb ZSRS w latach 1939–1952 
stanowi bardzo ważną część historii stanowi bardzo ważną część historii 
Polski. Po latach przemilczania 
w okresie PRL obecnie cieszy się w okresie PRL obecnie cieszy się 
znacznym zainteresowaniem, znacznym zainteresowaniem, 
na co niewątpliwie mają wpływ 

Rysunek autorstwa Aliny Maliszewskiej przedstawiający agresję 
więźniów kryminalnych wobec Polaków, ZSRS, lata 1939–1945. Zbio-

PIEKŁO ZESŁANIA. 
POLACY WYWIEZIENI W GŁĄB ZSRS W LATACH 1939–1952

20

PIEKŁO ZESŁANIA. POLACY WYWIEZIENI W GŁĄB ZSRS W LATACH 1939–1952

KARTA

Polskie  
dzieci  
w ZSRS

Rysunek Aliny Maliszewskiej obrazujący głód na zesłaniu, Czelabińsk 
w południowo-zachodniej Syberii, ZSRS, 1944 r. Zbiory Aliny Mali-
szewskiej.
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Kształtowanie granic 
II Rzeczypospolitej Polskiej 
1918–1923. 
Materiały edukacyjne IPN

Gdańsk 2021, 64 s.

Zbiór zadań dla uczniów 
szkół podstawowych dotyczący 
problematyki kształtowania granic 
II Rzeczypospolitej Polskiej po 
zakończeniu I wojny światowej. 
Zadania o różnym stopniu trudności 
zostały uporządkowane w sposób 
chronologiczno-geografi czny 
i obejmują problematykę walk 
o wszystkie granice odrodzonej 
Polski. W materiałach wykorzystano 
teksty źródłowe, mapy, ilustracje, 
zagadki i ciekawostki historyczne.

Publikacja dostępna w formie PDF.

Powstanie wielkopolskie

26 grudnia 1918 roku do Poznania przyjechał Ignacy Jan Paderewski, entuzjastycznie witany przez Polaków. Na jego wizytę 

wrogo zareagowali niemieccy mieszkańcy miasta. Następnego dnia na ulicach stolicy Wielkopolski doszło do starć między 

Niemcami a Polakami, które przerodziły się w powstanie dowodzone przez Polską Organizację Bojową Zaboru Pruskiego. 

Walki zakończyły się 16 lutego 1919 roku, a Wielkopolska za zgodą obradujących w Paryżu mocarstw została przyłączona 

do Polski.

03
Zadanie  

Która z fotografii przedstawia Ignacego Jana Paderewskiego? Podpisz imieniem i nazwiskiem pozostałe postacie 

widoczne na zdjęciach.*

04
Zadanie  

Rozwiąż szyfr spiralny, żeby poznać imię i nazwisko dowódcy powstania wielkopolskiego. **

U M R Ó

S Z Ó B

N E J W

I F D O

C K I X

Hasło:

CZY

WIESZ?

Czy wiesz, że...

Powstanie wielkopolskie trwało 52 dni. Zginęło 

w nim 2289 powstańców, a ponad 6 tysięcy 

z nich zostało rannych. Było to pierwsze polskie 

powstanie narodowe zakończone pełnym 

zwycięstwem.

fot. NAC

fot. NAC

fot. NAC
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w nim 2289 powstańców, a ponad 6 tysięcy 

z nich zostało rannych. Było to pierwsze polskie 

powstanie narodowe zakończone pełnym 

Powstanie sejneńskie
Po I wojnie światowej ziemia suwalsko-sejneńska stała się przyczyną zatargów polsko-litewskich. Latem 1919 roku, po 

wycofaniu z tego terenu wojsk niemieckich, kwestię jego przynależności miała rozstrzygnąć konferencja pokojowa w Wersalu. 

Granica została wytyczona wzdłuż tzw. linii Focha, pozostawiającej po polskiej stronie m.in. Sejny. Litwini nie przestrzegali 

warunków podziału, w związku z czym w nocy z 22 na 23 sierpnia 1919 roku Polacy doprowadzili do wybuchu powstania. 

Zryw ten zakończył się sukcesem strony polskiej, zmuszając Litwinów do opuszczenia ziemi sejneńskiej i wycofania się za linię 

Focha.

06 Zadanie  
Zaznacz na mapie teren sporny, o który toczył się konflikt polsko-litewski.** 
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Po I wojnie światowej ziemia suwalsko-sejneńska stała się przyczyną zatargów polsko-litewskich. Latem 1919 roku, po 

wycofaniu z tego terenu wojsk niemieckich, kwestię jego przynależności miała rozstrzygnąć konferencja pokojowa w Wersalu. 

Granica została wytyczona wzdłuż tzw. linii Focha, pozostawiającej po polskiej stronie m.in. Sejny. Litwini nie przestrzegali 

warunków podziału, w związku z czym w nocy z 22 na 23 sierpnia 1919 roku Polacy doprowadzili do wybuchu powstania. 

Zryw ten zakończył się sukcesem strony polskiej, zmuszając Litwinów do opuszczenia ziemi sejneńskiej i wycofania się za linię 

Zaznacz na mapie teren sporny, o który toczył się konflikt polsko-litewski.** 
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Zaślubiny Polski z morzemO przyłączeniu Pomorza do Polski zadecydowano w traktacie wersalskim z czerwca 1919 roku. Niemcy zatwierdziły go 10 

stycznia 1920 roku. Kilka tygodni później na Kaszuby wkroczyły wojska polskie pod dowództwem gen. Józefa Hallera, aby 

w sposób pokojowy przyłączyć ten teren do Polski. 10 lutego 1920 roku w Pucku miały miejsce zaślubiny Polski z morzem, 

symbolizujące powrót Rzeczypospolitej nad Bałtyk.

08 Zadanie  
W labiryncie na mapie narysuj drogę gen. Hallera i jego żołnierzy do Pucka.* 

CZY
WIESZ?

Czy wiesz, że...
Autentyczne miejsce zaślubin Polski z morzem znajduje się na terenie prywatnego zakładu produk-

cyjnego położonego kilkaset metrów na zachód od symbolicznego słupka zaślubinowego stojącego 

w puckim porcie.

fot. domena publiczna

fot. gen. Józef Haller (NAC)

11
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O wieś polską wolną, niezależną, 
samorządną. Od PSL do NSZZ RI 
„Solidarność” (1944–1989)

red. Katarzyna Maniewska, 

Kamila Churska-Wołoszczak, 

Przemysław Wójtowicz, 

Bydgoszcz–Gdańsk–Warszawa 2020, 328 s. 

Publikacja, przeznaczona dla 
szkół ponadpodstawowych, 
stanowi uzupełnienie nieobecnych 
w podręcznikach szkolnych informacji 
na temat antykomunistycznego oporu 
społecznego mieszkańców polskiej wsi 
w okresie 1944–1989.

ISBN: 978-83-8098-993-1 [druk]
ISBN: 978-83-8098-994-8 [PDF]

Zapowiedzi:

▪ Komunistyczna bezpieka 
w  „ludowej” Polsce w latach 
1944–1990

 red. Katarzyna Łysak, 

Michał Masłowski, Filip Musiał

▪ Ludowe Wojsko Polskie 1943–1989
red. Jacek Jędrysiak, 

Radosław Szewczyk, Daniel Koreś
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Komiksy

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

Epizody z najnowszej historii Polski 
w komiksie, t. 1: II wojna światowa 
(do 1941)

oprac. zbiorowe, Warszawa 2021, 

120 s. (seria „Epizody z najnowszej 

historii Polski w komiksie”, t. 1)

Publikacja jest pierwszym 
tomem serii prezentującej efekty 
konkursu plastyczno-historycznego 
organizowanego przez IPN dla 
uczniów. Zawiera dziesięć komiksów 
będących dziełem laureatów wybranych 
ze wszystkich edycji konkursu. 
Prace przedstawiają wydarzenia 

z pierwszej części II  wojny  światowej 
–  obejmującej  czas  od  jej wybuchu 
(1 IX 1939 r.) do ataku Niemiec na 
Związek Sowiecki (22 VI 1941 r.). 
Ilustrują wydarzenia i ludzi mniej lub 
bardziej znanych, ciekawie ukazując 
fragment wojennej rzeczywistości. 
Rysunki poprzedzone są krótkimi 
wstępami mającymi za zadanie ułatwić 
odbiór komiksu             

   Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8229-131-5 [DRUK]

   ISBN: 978-83-8229-132-2 [PDF]

   ISBN: 978-83-8229-133-9 [EPUB]
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Michał Konarski (scenariusz), 

Hubert Ronek (rysunki) 

Srebrni na szlakach 
Bitwy Warszawskiej 1920 r. 

konsultacja i wkładka historyczna 

Tomasz Łabuszewski,  Warszawa 2020, 80 s. 

Komiks jest kontynuacją publikacji Srebrni na szlakach 

Niepodległej ukazującej 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 
odrodzonego Wojska Polskiego biorą udział w obronie kraju przed 
najazdem bolszewickim.

ISBN: 978-83-8098-208-6, 15 zł

Michał Konarski (scenariusz), 

Hubert Ronek (rysunki)

The Srebrnys on the Road 
to Independence

Warszawa 2021, 152 s.

Anglojęzyczna wersja popularnego cyklu komiksowego Srebrni 

na szlakach Niepodległej. O różnych, skomplikowanych i krętych 
drogach prowadzących do wolnej Polski opowiadają trzy odrębne 
historie kuzynów rodziny Srebrnych. Są one reprezentatywne dla 
losów tysięcy Polaków, biorących – tak jak oni – udział w inicjatywach 
niepodległościowych.

Publikacja nie jest przeznaczona 

do sprzedaży.

ISBN: 978-83-8098-914-6
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Sławomir Zajączkowski (scenariusz), 

Krzysztof Wyrzykowski (rysunki)

„Zygmunt” – Zygmunt Błażejewicz 
wkładka historyczna i konsultacja 

historyczna Kazimierz Krajewski, 

Tomasz Łabuszewski, Warszawa 2011, 

28 s. (seria „Wilcze tropy”, z. 1), dodruk

Bohaterem zeszytu jest Zygmunt 
Błażejewicz ps. „Zygmunt” – jeden 
z dowódców polowych 5. Wileńskiej 
Brygady AK, podkomendny mjr. 
Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. 
Kwiecień 1945 r. Major „Łupaszka” 
decyduje się wysłać oddział „Zygmunta” 
na lewy brzeg Bugu z zadaniem 
rozpoznania nowych terenów…

ISBN: 978-83-7629-261-8, 15 zł

Sławomir Zajączkowski (scenariusz), 

Krzysztof Wyrzykowski (rysunki)

„Orlik” – Marian Bernaciak
wkładka historyczna i konsultacja 

historyczna Kazimierz Krajewski, 

Tomasz Łabuszewski, Warszawa 2011, 

40 s. (seria „Wilcze tropy”, z. 2), dodruk

Lipiec 1944 r. Oddział Armii Krajowej 
ppor. Mariana Bernaciaka „Orlika” 
bierze udział w akcji „Burza”. 
Po wielu udanych walkach 
z Niemcami żołnierze „Orlika” 
wchodzą do Ryk. Tego samego dnia 
na przedmieścia miasteczka docierają 
pierwsze sowieckie czołgi.

ISBN: 978-83-7629-318-9, 15 zł

Sławomir Zajączkowski (scenariusz), 

Krzysztof Wyrzykowski (rysunki)

„Młot” – Władysław Łukasiuk 
wkładka historyczna i konsultacja 

historyczna dr Kazimierz Krajewski, 

dr Tomasz Łabuszewski, Warszawa 

2013, 40 s. (seria „Wilcze tropy”, z. 3), 

dodruk 

Wiosna 1944 r. Nad Bugiem, 
niedaleko wsi Mężenin, miejscowy 
dowódca Armii Krajowej Władysław 
Łukasiuk „Młot” oraz jego żołnierze 
wyławiają z rzeki prototyp rakiety V-2 
– nowej broni mającej odwrócić losy 
przegranej przez Niemców wojny… 

ISBN: 978-83-7629-559-6, 15 zł
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Sławomir Zajączkowski (scenariusz), 

Krzysztof Wyrzykowski (rysunki)

 „Zapora” – Hieronim Dekutowski 
wkładka historyczna i konsultacja 

historyczna Kazimierz Krajewski, 

Tomasz Łabuszewski, Warszawa 2017, 

48 s. (seria „Wilcze tropy”, z. 4), dodruk 

Zima 1945 r. Rozformowane kilka 
miesięcy wcześniej oddziały leśne 
lubelskiej AK zbierają się na nowo. Jak 
nigdy teraz potrzeba odpowiedzialnych 
dowódców – takich jak Hieronim 
Dekutowski „Zapora” – którzy potrafi ą 
utrzymać dyscyplinę w konspiracyjnym 
wojsku i skutecznie przeciwstawić się 
oprawcom z UB i NKWD.

ISBN: 978-83-8098-100-3, 15 zł

Sławomir Zajączkowski (scenariusz), 

Krzysztof Wyrzykowski (rysunki)

„Żelazny” – Zdzisław Badocha 
wkładka historyczna i konsultacja 

historyczna Kazimierz Krajewski, 

Tomasz Łabuszewski, Warszawa 2016, 

60 s. (seria „Wilcze tropy”, z. 5), dodruk 

Wiosna 1946 r. Na obszarze Borów 
Tucholskich nieznany wcześniej 
oddział podziemia likwiduje kolejne 
posterunki Milicji Obywatelskiej 
i placówki Urzędu Bezpieczeństwa. 
Pseudonim jego dowódcy – „Żelazny” 
– szybko staje się postrachem dla 
komunistycznej bezpieki od Koszalina 
po Malbork i Sztum. 

ISBN: 978-83-8098-007-5, 15 zł
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Sławomir Zajączkowski (scenariusz), 

Krzysztof Wyrzykowski (rysunki) 

Bitwa Warszawska 1920 roku  
konsultacja i wkładka historyczna  

Tomasz Łabuszewski, Kazimierz Krajewski, 

Warszawa 2020, 56 s.

Komiks przedstawia historię jednej 
z 18 najważniejszych bitew w dziejach 
świata z perspektywy uczestniczących 
w zmaganiach warszawskich 
ochotników. To świadectwo ich 
bohaterstwa wykazane pod Ossowem 
i Radzyminem przyczyniło się walnie 
do sukcesu strony polskiej.

ISBN: 978-83-8098-209-3, 15 zł

Marek Turek

Orlęta. „Straceńcy” – Lwów 1918
Warszawa 2020, 56 s.

Komiks ma na celu popularyzację 
wśród młodego pokolenia 
Polaków mało znanej historii walk 
o niepodległość i granice odradzającej 
się Rzeczypospolitej. Uświadamia 
czytelnikom, że wśród bohaterów 
Lwowa była duża grupa bardzo 
młodych Polaków, rówieśników tych, 
którzy są docelowymi odbiorcami 
komiksu.

ISBN: 978-83-8229-017-2, 15 zł
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Maciej Frycz, Tomasz Bereźnicki

39/45. Polskie Państwo Podziemne  
Szczecin 2020, 48 s.

Publikacja dotycząca fenomenu 
i i skali działalności Polskiego Państwa 
Podziemnego w ujęciu komiksowym. 

ISBN: 978-83-8098-968-9, 15 zł

Zapowiedzi:
 
▪ Anna Darkiewicz, Hubert Ronek

Tajemnica dworu w Mężeninie
 
▪ Michał Konarski, Hubert Ronek,  

Tomasz Łabuszewski

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

▪ Sławomir Zajączkowski,  

Krzytszof Wyrzykowski

„Szary” Antoni Heda
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Gry planszowe 

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 wojenna dla dwóch graczy, 
przedstawiająca przełomowe 
wydarzenia z sierpnia 1920 r. 
Trwa wojna polsko-bolszewicka. 
Wojsko Polskie musi stawić czoło 
nacierającym na Warszawę armiom 
bolszewickim. Celem grającego 
Armią Czerwoną jest wtargnięcie do 

stolicy. Grający Wojskiem Polskim 
ma im przeszkodzić, rozbijając 
armie napastnika. Czy żołnierzom 
polskim uda się tego dokonać? Czy 
zdołają obronić Warszawę? Jeśli 
zawiodą, ponad „trupem białej 
Polski” armie bolszewickie przejdą na 
Zachód i po całej Europie rozleje się 
komunistyczna pożoga… 

Publikacja jest wzbogacona 
o ilustrowane opracowanie 
historyczne. Gra zawiera zasady 
umożliwiające prowadzenie 
rozgrywek turniejowych. 
       Instrukcje gry w językach 

                              polskim i angielskim.

Cena: 45 zł
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ORP Orzeł
autor: Łukasz M. Pogoda 

opracowanie historyczne: 

Mariusz Borowiak

ORP Orzeł to dynamiczna gra dla 
dwóch osób. Przedstawia ucieczkę 
okrętu podwodnego ORP „Orzeł” 
z Bałtyku na Morze Północne 
w pierwszych tygodniach II wojny 
światowej. Po wybuchu wojny we 
wrześniu 1939 r. ORP Orzeł opuścił 
wyznaczone mu miejsce w Zatoce 
Gdańskiej. Dowódca, skarżąc się 

na problemy zdrowotne, skierował 
okręt do stolicy Estonii Tallina. 
Tam 15 września jednostka została 
internowana przez Estończyków. 
Polska załoga postanowiła jednak 
uciec, aby przedostać się do Wielkiej 
Brytanii i kontynuować walkę 
z Niemcami. W tym momencie 
rozpoczyna się rozgrywka. Cel gry 
jest inny dla każdego gracza. Grający 
polską Marynarką Wojenną ma 
za zadanie przedostać się Orłem 
z Bałtyku na Morze Północne. 

Zadaniem przeciwnika grającego 
niemiecką Kriegsmarine jest 
zatopienie okrętu, zanim opuści 
Bałtyk. Ruchy grającego polską 
Marynarką Wojenną są częściowo 
ukryte przed wzrokiem przeciwnika, 
co wnosi ogromne emocje do gry.

Wszystkie elementy gry 

są w językach polskim

i angielskim.

Cena: 49 zł
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Audiobooki

Fascynujące wspomnienia, 
pamiętniki, dzienniki czytane 
przez najlepszych aktorów.

Józef Bandzo „ Jastrząb”

Tak było. Wspomnienia partyzanta 
3. i 5. Wileńskiej Brygady AK

czyta Marcin Kwaśny, Warszawa 2021 

(cykl „Pamiętniki do słuchania”) 

Wydane w formie audiobooka 
wspomnienia Józefa Bandzo „Jastrzębia” 
obfi tują w dynamiczne opisy walk 
i trudów życia partyzanckiego, lecz 
także przenoszą do utraconego świata 
dawnych Kresów Wschodnich 
II Rzeczypospolitej. Barwne losy 
naszego bohatera wplecione w okrutny 
czas okupacji i pierwszych lat Polski 
ludowej pozwalają słuchaczowi poznać 
liczne dylematy oraz specyfi kę życia 

Józef Bandzo „ Jastrząb”

Tak było. Wspomnienia partyzanta 
3. i 5. Wileńskiej Brygady AK3. i 5. Wileńskiej Brygady AK

czyta Marcin Kwaśny, Warszawa 2021 czyta Marcin Kwaśny, Warszawa 2021 

(cykl „Pamiętniki do słuchania”) (cykl „Pamiętniki do słuchania”) 

ludzi, których okres dojrzewania 
przypadł na tragiczne lata wojny.

Publikacja zawiera:

• płytę Józef Bandzo „Jastrząb” Tak 

Było. Wspomnienia partyzanta 

3. i 5. Wileńskiej Brygady AK

• ilustrowaną książeczkę z krótkim 

biogramem Józefa Bandzo 

„Jastrzębia” oraz dwoma tekstami 

opisującymi historię 3. i 5. Wileńskiej 

Brygady AK.

ISBN audiobook: 978-83-8098-966-5

ISBN książki: 978-83-8098-962-7, 29 zł
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Andrzej Kołodziej

Gdyńscy komunardzi
czyta Piotr Bajtlik, Warszawa 2020 

(cykl „Pamiętniki do słuchania”) 

Unikatowa opowieść o strajku 
w Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni 
z sierpnia 1980 r. Na czele protestu 
gdyńskich robotników stanął sam 
autor wspomnień. Niewiele jest 
pamiętników, które 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 oryginalne nagrania 
dźwiękowe ze strajku.

Publikacja zawiera:

• płytę Andrzej Kołodziej Gdyńscy 

Komunardzi

• książeczkę z biogramem Andrzeja 

Kołodzieja, ilustrowaną zdjęciami 

z jego bogatej kolekcji.

ISBN audiobook: 978-83-8098-963-4
ISBN książki: 978-83-8098-962-7, 32 zł

komunardzi oddają ducha tamtych 
wydarzeń i ukazują, jak dzień po 
dniu rodziła się „Solidarność”. 
W audiobooku będzie można 
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Katalogi wystaw

Katalogi i foldery towarzyszące 
wystawom IPN

Tu rodziła się 
„Solidarność” Rolników. 
Katalog wystawy 

oprac. zespół, Rzeszów 2021, 64 s. 

Katalog wystawy Tu rodziła się 

„Solidarność” Rolników 

przygotowanej przez rzeszowski 
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
z okazji 40. rocznicy powstania 
NSZZ Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”. Wystawa ma charakter 
centralny, ale każdy Oddział IPN 
przygotował swoją część regionalną. 

Niniejsza publikacja stanowi 
katalog tej właśnie wystawy łączącej 
komponenty centralne i lokalne. 

Publikacja nie jest przeznaczona 

do sprzedaży.

ISBN: 978-83-8229-201-5
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Renata Skoczek

Rok 1920 na Górnym Śląsku
Katowice 2020, 48 s.

Katalog wystawy przygotowanej przez Oddziałowe 
Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach w ramach 
obchodów stulecia powstań śląskich. Publikacja przedstawia 
najważniejsze wydarzenia roku 1920 w regionie od momentu, 
kiedy rozpoczęły obowiązywać postanowienia traktatu 
wersalskiego, do ogłoszenia przez Międzysojuszniczą Komisję 
Rządzącą i Plebiscytową regulaminu plebiscytu.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży. 

ISBN: 978-83-8229-031-8

Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920. 
Kierunek północno-wschodni. Katalog wystawy

scenariusz, teksty, wybór materiałów Waldemar Tyszuk, 

Białystok 2021, 290 s.

Katalog wystawy pod tym samym tytułem, 
przygotowany przez Oddział IPN w Białymstoku, 
wpisuje się w działania edukacyjne oddziału, promując 
i przypominając takie wydarzenia jak: wyprawa wileńska 
w 1919 r., walki o Dyneburg w 1919 i 1920 r., walki o Łomżę 
w lipcu i sierpniu 1920 r., bitwę białostocką w sierpniu 1920 r., 
operację niemeńską z września 1920 r., działania lotnicze 
w wojnie polsko-bolszewickiej czy epilog wojny, jakim było 
podpisanie traktatu pokojowego w Rydze 18 marca 1921 r.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

ISBN: 978-83-8229-138-4

Renata Skoczek

Rok 1920 na Górnym Śląsku

Katalog wystawy przygotowanej przez Oddziałowe 
Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach w ramach 
obchodów stulecia powstań śląskich. Publikacja przedstawia 
najważniejsze wydarzenia roku 1920 w regionie od momentu, 
kiedy rozpoczęły obowiązywać postanowienia traktatu 
wersalskiego, do ogłoszenia przez Międzysojuszniczą Komisję 
Rządzącą i Plebiscytową regulaminu plebiscytu.

przygotowany przez Oddział IPN w Białymstoku, przygotowany przez Oddział IPN w Białymstoku, 
wpisuje się w działania edukacyjne oddziału, promując wpisuje się w działania edukacyjne oddziału, promując 
i przypominając takie wydarzenia jak: wyprawa wileńska i przypominając takie wydarzenia jak: wyprawa wileńska 
w 1919 r., walki o Dyneburg w 1919 i 1920 r., walki o Łomżę 
w lipcu i sierpniu 1920 r., bitwę białostocką w sierpniu 1920 r., 
operację niemeńską z września 1920 r., działania lotnicze 
w wojnie polsko-bolszewickiej czy epilog wojny, jakim było w wojnie polsko-bolszewickiej czy epilog wojny, jakim było 
podpisanie traktatu pokojowego w Rydze 18 marca 1921 r.

Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920. 
Kierunek północno-wschodni. Katalog wystawy

Katalog wystawy pod tym samym tytułem, 
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BIAŁYSTOK
Punkt sprzedaży publikacji
ul. Warsztatowa 1A, 15–537 Białystok
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

LUBLIN
Księgarnia IPN
ul. Wodopojna 2, 20–086 Lublin
Księgarnia czynna: poniedziałek–wtorek 
w godzinach 9:00–17:00, środa 9:00–
13:00
Katarzyna Syska
tel. 81 53 63 480
Katarzyna.Syska@ipn.gov.pl

ŁÓDŹ
Punkt sprzedaży publikacji
ul. E. Orzeszkowej 31/35, 91–479 Łódź
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w godzinach 10:00–14:00
dr Artur Kuprianis 
tel. 42 616 27 37, 42 616 27 00 
(sekretariat)
Artur.Kuprianis@ipn.gov.pl

Punkt sprzedaży publikacji
ul. Sienkiewicza 85/87, 90–318 Łódź
Punkt czynny: poniedziałek–piątek  
w godzinach 10:00–14:00
Bartłomiej Kluska
tel. 42 201 46 68, 42 201 46 61 
(sekretariat); 
Bartlomiej.Kluska@ipn.gov.pl

POZNAŃ
Księgarnia IPN
ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań
Księgarnia czynna: poniedziałek–piątek 
w godzinach 9:00–13:00
Sylwia Przybylak
tel. 61 835 69 02
Sylwia.Przybylak@ipn.gov.pl

RZESZÓW
Punkt sprzedaży publikacji
ul. Słowackiego 18, 35–060 Rzeszów
Punkt czynny: poniedziałek – piątek 
w godzinach 7:30–15:30
Małgorzata Dobosiewicz
tel. 17 860 60 18
Malgorzata.Dobosiewicz@ipn.gov.pl
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SZCZECIN
Punkt sprzedaży publikacji
ul. K. Janickiego 30, 71–270 Szczecin
Punkt czynny: poniedziałek – piątek 
w godzinach 8:30–14:00
Monika Balul
tel. 91 48 49 852
Monika.Balul@ipn.gov.pl

WARSZAWA
Księgarnia IPN
Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek 
Historia”, 
ul. Marszałkowska 21/25 (wejście od 
ul. Oleandrów), 00–628 Warszawa
Księgarnia czynna: poniedziałek–piątek 
w godzinach 10:00–19:00
Bogdan Chojniarz
Marcin Pancerow, tel. 22 576 30 06
ksiegarnia@ipn.gov.pl

Księgarnia IPN
ul. Janusza Kurtyki 1 (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

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
Księgarnia IPN
pl. Solny 8/9, 50–061 Wrocław
Księgarnia czynna: poniedziałek–piątek
w godzinach 9:00–17:00
Iwona Gajewska
tel. 730 725 899
Iwona.Gajewska@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
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Informacje  

Sprzedaż wysyłkowa

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

Księgarnia internetowa  
ipn.poczytaj.pl

Zamawianie książek:
Zamówienia przyjmowane są tylko  
za pośrednictwem internetu:
www.poczytaj.pl lub e-mail: 
prawa@poczytaj.pl

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

Informacja o stanie realizacji zamówienia:
Księgarnia internetowa ipn.poczytaj.pl
tel. 12 626 48 04 (poniedziałek–piątek 
w godzinach 8:00–15:30), 
e-mail: info@poczytaj.pl

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

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

Obsługa prenumeraty, zamówienia 
wysyłkowe i hurtowe: 
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.
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Zapraszamy: 
www.ipn.gov.pl 

www.ipn.poczytaj.pl
Fb@Ksiegarnia.IPN
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