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Od Wydawnictwa 

Przed nami długie, jesienno-zimowe wieczory. Najlepszy czas, by wstąpić do księgarni po nową 
książkę. A w księgarni wśród tomów poezji, podręczników szkolnych i powieści jakże często natrafiamy 
na literaturę faktu i książkę historyczną. Ta mimo pandemii ma się całkiem dobrze.

Istniejące od 2017 r. 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 placówkę, 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 ich dystrybucją i rozpowszechnianiem.

Instytut Pamięci Narodowej publikuje książki będące zwieńczeniem badań własnych, ale również 
pozycje, które powstały na uczelniach czy zostały przygotowane przez historyków regionalistów. W ręce 
Czytelników trafia zatem niezwykle obszerny katalog tych publikacji, prezentujący wyjątkową ofertę 
wydawniczą IPN i obejmujący zarówno prace naukowe, jak i popularyzatorskie, monografie i edycje 
źródeł, biografie i wspomnienia, albumy, a także komiksy, materiały edukacyjne 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. 
Na skutek pandemii, dzięki wzmożonej aktywności online, oferta powszechnie dostępnych spotkań 
autorskich, dyskusji o nowościach wydawniczych jest szeroka jak nigdy dotąd.

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

Niniejszy katalog zawiera pełną ofertę wydawniczą obejmującą okres jesień–zima 2021/2022. 
Zapraszamy do lektury i… do księgarni IPN.

Zespół Wydawnictwa IPN 
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Jolanta Adamska 

Las Katyński w latach 1940–1943
Warszawa 2021, 496 s.

Książka koncentruje się na 
wydarzeniach w Lesie Katyńskim 
w latach 1940–1943, począwszy od 
transportów jeńców z Kozielska 
do Smoleńska i Gniezdowa, 
aż do założenia tzw. cmentarza PCK.

ISBN: 978-83-8229-327-2, 45 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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Las Katyński w latach 1940–1943
Warszawa 2021, 496 s.

w latach 1940–1943, począwszy od 

aż do założenia tzw. cmentarza PCK.

ISBN: 978-83-8229-327-2, 45 zł

Polski w XX w., opisujące dzieje 
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Piotr Byszewski

Organizacja „Ruch” (1965–1970)
Warszawa 2021, 456 s. + 32 s. wkł. 

(seria „Monografi e”, t. 166)

Pierwsza naukowa monografi a 
konspiracyjnej organizacji „Ruch”. 
Zasadnicza część książki obejmuje lata 
1965–1970, od początków organizacji 
do czasu jej rozbicia przez SB.

ISBN: 978-83-8229-321-0, 45 zł

Warszawa 2021, 456 s. + 32 s. wkł. 

(seria „Monografi e”, t. 166)

Zasadnicza część książki obejmuje lata Zasadnicza część książki obejmuje lata 

ISBN: 978-83-8229-321-0, 45 zł
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Michał Ceglarek

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

Warszawa 2021, 448 s. 

(seria „Monografi e”, t. 160)

Książka poświęcona księżom diecezjalnym i zakonnym, 
którzy w latach 1919–1921 podczas wojny polsko-sowieckiej 
podjęli zadania kapelanów wojskowych. W całym okresie 
wojny szeregi Wojska Polskiego zasiliło 631 księży. Stanowili 
oni czynnik budujący i utrzymujący morale żołnierzy na 
pierwszej linii frontu oraz społeczeństwa będącego na 
terytorium pozafrontowym. 

ISBN: 978-83-8229-230-5

Andrzej Czyżewski 

Czerwono-biało-czerwona Łódź. Lokalne wymiary polityki 
pamięci historycznej w PRL

Instytut Pamięci Narodowej –  

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa–Łódź 2021, 

368 s. (seria „Monografi e”, t. 167)

Opowieść o budowaniu wizerunku miasta „walki i pracy”, 
jak i analiza napięć między ustalanymi odgórnie wzorami 
interpretowania przeszłości a oddolnymi wyobrażeniami 
na jej temat. Waga poczynionych w pracy ustaleń wynika 
również z ich chwilami zaskakującej aktualności. Okazuje 
się bowiem, że mijają dekady, a pewne schematy narracyjne 
dotyczące okupacyjnych losów Łodzi – a w szerszym planie 
Polski – ozostają niezmienne. Warto zatem krytycznie 
spojrzeć na okoliczności ich powstania. Ku przestrodze.

ISBN: 978-83-8229-330-2, 50 zł
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Łukasz Dryblak

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

Warszawa 2021, 432 s. 

(seria „Monografi e”, t. 158)

Książka ta stanowi próbę analizy stosunków między państwem 
polskim a mieszkającą w nim mniejszością i emigracją rosyjską 
w latach 1926–1935. Czytelnik znajdzie tu analizę położenia 
społeczności rosyjskiej w Polsce, frakcji politycznych, na które 
się dzieliła, ewolucji polityki państwa na szczeblu centralnym 
i wojewódzkim oraz tajnego oblicza stosunków polsko-rosyjskich.

ISBN: 978-83-8229-215-2, 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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Zofi a Fenrych

Synergia DA. Duszpasterstwo Akademickie w życiu młodzieży 
studenckiej Szczecina w latach 1947–1990

Szczecin 2021, 327 s. 

Monografi a poświęcona duszpasterstwu akademickiemu 
w Szczecinie w latach 1947–1990 jako ważnemu elementowi 
życia społecznego i religijnego mieszkańców tego miasta. 
Nie tylko młodzieży, ponieważ przez długi okres oddziaływało 
również na dorosłych katolików świeckich. Ukazano 
głoszone przed II wojną światową i w PRL postulaty łączenia 
duszpasterstwa studentów z ich wykładowcami, 
a także absolwentami. 

ISBN: 978-83-8229-287-9, 40 zł

Sylwia Galij-Skarbińska, Wojciech Polak

„Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi”. 
Obóz internowania w Potulicach 1981–1982

Gdańsk–Warszawa 2021, 412 s., wyd. 2.

Autorzy książki, wykorzystawszy bogatą bazę źródłową, 
opisują dzieje obozu internowania utworzonego w więzieniu 
w Potulicach niedaleko Nakła w latach 1981–1982.

ISBN: 978-83-8229-229-9, 45 zł

Sylwia Galij-Skarbińska, Wojciech Polak

„Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi”. 
Obóz internowania w Potulicach 1981–1982

Autorzy książki, wykorzystawszy bogatą bazę źródłową, Autorzy książki, wykorzystawszy bogatą bazę źródłową, 
opisują dzieje obozu internowania utworzonego w więzieniu 
w Potulicach niedaleko Nakła w latach 1981–1982.w Potulicach niedaleko Nakła w latach 1981–1982.

Zofi a Fenrych

Synergia DA. Duszpasterstwo Akademickie w życiu młodzieży 
studenckiej Szczecina w latach 1947–1990

Monografi a poświęcona duszpasterstwu akademickiemu 
w Szczecinie w latach 1947–1990 jako ważnemu elementowi 
życia społecznego i religijnego mieszkańców tego miasta. 
Nie tylko młodzieży, ponieważ przez długi okres oddziaływało 
również na dorosłych katolików świeckich. Ukazano 
głoszone przed II wojną światową i w PRL postulaty łączenia 
duszpasterstwa studentów z ich wykładowcami, 
a także absolwentami. 
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Jerzy Grzybowski

Białoruski ruch niepodległościowy 
w czasie II wojny światowej 

Warszawa 2021, 432 s. + 32 s. wkł. 

(seria „Monografi e”, t. 161)

Przedmiotem opracowania jest 
białoruski ruch niepodległościowy 
w czasie II wojny światowej. Bazę 
źródłową pracy stanowiły głównie 
dokumenty podziemia polskiego, 
sowieckich i niemieckich instytucji 
państwowych i organów partyjnych 
oraz dokumenty białoruskie 
pochodzące z terenów okupowanych 
ówcześnie przez Niemców. 

ISBN: 978-83-8229-252-0, 45 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. 

(seria „Monografi e”, t. 157)

Książka jest pierwszą próbą monografi i ruchu  
w regionie. Przedstawia poszczególne etapy 
jego rozwoju, struktury partyjne, a także 
sytuuje nielicznych poznańskich komunistów 
na tle życia politycznego województwa. 

ISBN: 978-83-8229-177-3, 45 zł

Jan Jurkiewicz 

Górnicza „Solidarność” w województwie 
katowickim 1980–1989

Instytut Pamięci Narodowej – 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 

Katowice–Zabrze–Warszawa 2021, 448 s.

Książka stanowi tom studiów poświęconych 
dziejom społecznym górnictwa 
górnośląsko-zagłębiowskiego w okresie 
PRL. Pozwalają one lepiej zrozumieć 
skomplikowaną rzeczywistość najbardziej 
zindustrializowanego regionu w kraju 
w ostatnich kilkunastu latach istnienia tzw. 
Polski Ludowej.

ISBN: 978-83-8229-235-0, 45 zł 
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Marcin Krzek-Lubowiecki

Wydawnictwo Myśli 
Nieinternowanej. 
Dzieje niezależnej ofi cyny 
w latach 1982–1989

Kraków 2021, 304 s.

Przedmiotem książki jest niezależna 
ofi cyna wydawnicza działająca 
w latach 1982–1989 w PRL. 
Przedstawiono w niej dzieje 
tytułowego wydawnictwa, a także 
scharakteryzowano jego dorobek 
drukarski i pozawydawniczy. 
Praca jest podzielona na dwie 
części. W pierwszej została opisana 
historia Wydawnictwa Myśli 
Nieinternowanej, w drugiej zaś 
omówione zostały gazety oraz druki 
zwarte wydane przez ofi cynę w latach 
jej funkcjonowania.

ISBN: 978-83-8229-228-2, 40 zł 
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Arkadiusz Kutkowski

Polskie rehabilitacje. Wybrane zagadnienia polityki karnej 
władz PRL w latach 1953–1957

Lublin–Radom 2021, 584 s.

Książka opisuje fenomen polskich rehabilitacji, które 
doprowadziły do oddania sprawiedliwości części ofi ar 
bezprawia w komunistycznym państwie polskim w latach 
1944–1956.

ISBN: 978-83-8229-222-0, 50 zł

Joanna Lubecka

Niemiecki zbrodniarz przed polskim sądem. Krakowskie 
procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym

Instytut Pamięci Narodowej – Ośrodek Myśli Politycznej, 

Kraków 2021, 392 s. 

Książka przedstawia krakowskie procesy przed Najwyższym 
Trybunałem Narodowym, w których sądzono niemieckich 
zbrodniarzy wojennych. Stara się odpowiedzieć na pytanie, czy 
w kraju, w którym trwała ostra walka o przejęcie władzy przez 
komunistów, mogły odbywać się sprawiedliwe, niezależne 
procesy. Ukazuje też ogromną, pionierską pracę prawników, 
którzy jako pierwsi opisali okupację niemiecką jako realizację 
systemowego planu eksterminacji narodu polskiego.

ISBN: 978-83-8229-303-6, 40 zł

Joanna Lubecka

Niemiecki zbrodniarz przed polskim sądem. Krakowskie 
procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym

Książka przedstawia krakowskie procesy przed Najwyższym Książka przedstawia krakowskie procesy przed Najwyższym 
Trybunałem Narodowym, w których sądzono niemieckich Trybunałem Narodowym, w których sądzono niemieckich 
zbrodniarzy wojennych. Stara się odpowiedzieć na pytanie, czy zbrodniarzy wojennych. Stara się odpowiedzieć na pytanie, czy 
w kraju, w którym trwała ostra walka o przejęcie władzy przez 
komunistów, mogły odbywać się sprawiedliwe, niezależne 
procesy. Ukazuje też ogromną, pionierską pracę prawników, 
którzy jako pierwsi opisali okupację niemiecką jako realizację którzy jako pierwsi opisali okupację niemiecką jako realizację 
systemowego planu eksterminacji narodu polskiego.
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Grzegorz Majchrzak

Rozpracowanie organów 
kierowniczych NSZZ 
„Solidarność” przez Służbę 
Bezpieczeństwa 1980–1982

Warszawa 2021, 480 s. 

(seria „Monografi e”, t. 165)

Tematem publikacji są działania 
Służby Bezpieczeństwa wobec 
kierowniczych organów NSZZ 
„Solidarność” prowadzone w latach 
1980–1982. Obejmowały one 
infi ltrację władz związku, jego 
agencji i organów prasowych oraz 
I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ 
„Solidarność”, a także przygotowania 
do „odbudowy” związku po jego 
uprzednim rozbiciu.
Publikację uzupełnia aneks, w którym 
przedstawiono informacje na 
temat członków Krajowej Komisji 
Porozumiewawczej / Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”, zarejestrowanych 
jako współpracownicy SB 
w latach 1980–1982.

ISBN: 978-83-8229-316-6, 45 zł
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Paweł Miedziński

Centralna Agencja Fotografi czna 
1951–1991

Szczecin 2021, 496 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. Ramy 
czasowe publikacji obejmują okres 
powojenny oraz próbę adaptacji 
agencji do nowej rzeczywistości 
w latach dziewięćdziesiątych XX w.

ISBN: 978-83-8229-169-8, 99 zł

Paweł Miedziński

Centralna Agencja Fotografi czna 
1951–1991

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 mechanizmy zależności od powstania 
do zakończenia jej istnienia. Ramy do zakończenia jej istnienia. Ramy do zakończenia jej istnienia. Ramy 
czasowe publikacji obejmują okres czasowe publikacji obejmują okres czasowe publikacji obejmują okres 
powojenny oraz próbę adaptacji powojenny oraz próbę adaptacji 
agencji do nowej rzeczywistości agencji do nowej rzeczywistości 
w latach dziewięćdziesiątych XX w.w latach dziewięćdziesiątych XX w.
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Grzegorz Michalik

Psychiatria w Polsce w latach 
1945–1956. 
Nauka i opieka zdrowotna

Warszawa 2021, 488 s.

Książka jest poświęcona historii 
polskiej psychiatrii w latach 1945–
1956. Ukazuje proces przymusowego 
dostosowywania tej gałęzi medycyny 
oraz systemu lecznictwa do wzorców 
sowieckich, a następnie odejście 
od nich w 1956 r. Jako kontekst 
historyczny przedstawiono historię 
ogólną psychiatrii europejskiej 
i polskiej w XIX oraz w pierwszej 
połowie XX w.

ISBN: 978-83-8229-310-4, 45 zł

Jacek Romanek 

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

Lublin–Warszawa 2021, 292 s., 

wyd. 2. uzup.

Książka dotyczy skali i skutków 
kolaboracji z Sowietami po zajęciu 
we wrześniu i październiku 1939 r. 
przez Armię Czerwoną wschodnich 
obszarów woj. lubelskiego.

ISBN: 978-83-8229-308-1, 35 zł
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Krzysztof Skłodowski

Garnizon Suwałki 
w latach 1921–1939

Instytut Pamięci Narodowej – 

Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 

Warszawa 2021, 744 s. 

(seria „Monografi e”, t. 164)

W okresie międzywojennym 
Suwałki należały do największych 
garnizonów Wojska Polskiego. 
W jego skład wchodziły pułk piechoty, 
dwa pułki kawalerii, dwa dywizjony 
artylerii, batalion KOP oraz służby. 
W książce została omówiona geneza 
i infrastruktura garnizonu, tworzące 
go jednostki, przebieg szkolenia 
i służby, a także oceny dokonywane 
przez przełożonych. Przedstawiono 
też prowadzoną przez wojsko 
działalność oświatową, wychowawczą, 
kulturalną i rywalizację sportową. 

ISBN: 978-83-8229-322-7, 60 zł 
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Mieczysław Ryba

Kościół i państwo na Kresach 
Południowo-Wschodnich 
II Rzeczypospolitej

Lublin 2021, 368 s.

(seria „Monografi e”, t. 162)

W książce zostały omówione 
niezwykle skomplikowane relacje 
religijne i narodowościowe 
na Kresach Wschodnich 
II Rzeczypospolitej. Autor swoje 
zainteresowania koncentruje na 
terenach, gdzie występowała zacięta 
rywalizacja polsko-ukraińska 
o sympatie miejscowej ludności. 
W sensie terytorialnym chodzi tu 
o dawną Galicję Wschodnią łącznie 
z zachodnią Łemkowszczyzną oraz 
o część dawnego zaboru rosyjskiego, 
tj. Wołyń, południowe Polesie, 
Podlasie oraz Chełmszczyznę.

ISBN: 978-83-8229-258-9, 40 zł
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Bartłomiej P. Szyprowski

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

Warszawa 2020, 976 s. 

Opracowanie poświęcone II Inspektoratowi Zamojskiemu 
Armii Krajowej. Całościowy obraz działalności tej dużej 
organizacji antykomunistycznej, ze wskazaniem jej celów, 
liczby członków oraz opisem wykonywanych zadań, był 
dotychczas nieznany szerszemu gronu czytelników oraz 
badaczy historii.

ISBN: 978-83-8229-069-1, 60 zł 

Wojciech Hanus

Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944–1956

Rzeszów–Warszawa 2021, 600 s.

(seria wydawnicza Oddziału IPN w Rzeszowie)

Książka przedstawia działalność Urzędu Bezpieczeństwa 
w Tomaszowie Lubelskiem w latach 1944–1956. 
Prezentuje: struktury, kadry, kierunki działalności, 
w tym zwalczanie podziemia zbrojnego i politycznego 
w powiecie tomaszowskim. 

ISBN: 978-83-8229-328-9, 50 zł
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Jacek Tebinka

Kanada i Szczecin 1945–1990. W cieniu granicy
Szczecin 2021, 208 s. 

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

Autora przeprowadza analizę 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

Szczecin 2021, 208 s. 

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

tematu jest również rozwój relacji polsko-kanadyjskich w okresie 

ISBN: 978-83-8229-157-5, 35 zł

W cieniu Einsatzgruppen. Volksdeutscher Selbstschutz 
w okupowanej Polsce 1939–1940

red. nauk. Izabela Mazanowska, Tomasz Ceran, Marcin Przegiętka, 

Warszawa 2021, 448 s. + 24 s. wkł. zdj. („Monografi e”, t. 163)

Do tej pory ani polska, ani niemiecka historiografi a nie 
wyeksponowały i nie przeanalizowały w pełni znaczenia 
Selbstschutzu w pierwszych miesiącach okupacji w Polsce. 
Niniejszy tom jest pierwszą polską monografi ą Selbstschutzu 
(1939–1940), a także pierwszym opracowaniem tego tematu 
w ujęciu komparatystycznym, pokazującym odmienności 
i podobieństwa w działaniu oraz rolę tej organizacji w różnych 
regionach Polski.

ISBN: 978-83-8229-261-9, 45 zł
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Joachim Welther

Kontekst konspiracyjny. Literatura 
a służba bezpieczeństwa w NRD

Warszawa 2021, 416 s.

Książka ukazuje, jaki wpływ na 
literaturę NRD miały kontrola 
i sterowanie ze strony Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Państwowego. 
Jest rezultatem badań, które autor 
przeprowadził jako pracownik 
naukowy w Instytucie Gaucka. 
Jej pierwsze niemieckie wydanie 
zostało zaprezentowane w 1996 r. 
na Targach Książki we Frankfurcie 
nad Menem i wywołało niemałe 
zainteresowanie mediów oraz dość 
gwałtowną debatę publiczną.

ISBN: 978-83-8229-126-1, 45 zł

literaturę NRD miały kontrola 
i sterowanie ze strony Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Państwowego. 
Jest rezultatem badań, które autor 
przeprowadził jako pracownik 
naukowy w Instytucie Gaucka. 
Jej pierwsze niemieckie wydanie Jej pierwsze niemieckie wydanie 
zostało zaprezentowane w 1996 r. zostało zaprezentowane w 1996 r. 
na Targach Książki we Frankfurcie na Targach Książki we Frankfurcie na Targach Książki we Frankfurcie 
nad Menem i wywołało niemałe nad Menem i wywołało niemałe 
zainteresowanie mediów oraz dość zainteresowanie mediów oraz dość 
gwałtowną debatę publiczną.gwałtowną debatę publiczną.gwałtowną debatę publiczną.
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Maciej Zakrzewski

Rewolucja konserwatywna – przypadek 
polski. Myśl polityczna środowiska „Buntu 
Młodych” i „Polityki” (1931–1939)

Instytut Pamięci Narodowej – 

Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2021, 626 s.

Książka przedstawia myśl polityczną 
jednego z najbardziej interesujących 
środowisk konserwatywnych XX w. Wokół 
pisma „Bunt Młodych”, wychodzącego od 
1937 r. pod tytułem „Polityka”, skupiło się 
grono młodych utalentowanych autorów. 
W redagowanym przez Jerzego Giedroycia 
magazynie poszukiwano nowej formy 
dla polityki konserwatywnej; formy, która 
wychodziłaby z dawnych schematów i byłaby 
właściwą odpowiedzią zachowawczej szkoły 
politycznego myślenia na wyzwania czasów. 

ISBN: 978-83-8229-314-2, 60 zł

polski. Myśl polityczna środowiska „Buntu 

Instytut Pamięci Narodowej – 

Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2021, 626 s.

środowisk konserwatywnych XX w. Wokół 
pisma „Bunt Młodych”, wychodzącego od 
1937 r. pod tytułem „Polityka”, skupiło się 

W redagowanym przez Jerzego Giedroycia 

dla polityki konserwatywnej; formy, która 
wychodziłaby z dawnych schematów i byłaby wychodziłaby z dawnych schematów i byłaby 
właściwą odpowiedzią zachowawczej szkoły właściwą odpowiedzią zachowawczej szkoły 
politycznego myślenia na wyzwania czasów. 

ISBN: 978-83-8229-314-2, 60 złISBN: 978-83-8229-314-2, 60 zł
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Zapowiedzi:

▪ Przemysław Benken

Kryzys w Pekinie a sprawy polskie

▪ Sebastian Drabik

Krakowska Organizacja 
PZPR 1948–1990. Struktury, 
członkowie, działalność

▪ Piotr Gontarczyk

To już jest noc, czyli pomiędzy 
nauką a naukową mistyfi kacją

▪ Jakub Greloff 

Pamięć jako kategoria polityczna 
w fi lozofi i Paula Ricoeura

▪ Marzena Grosicka

„Nasza broń to karta wyborcza”. 
Polskie Stronnictwo Ludowe 
w województwie kieleckim w latach 
1945–1949

▪ Robert Klementowski

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

▪ Michał Kuchciak 

Warszawska Brygada Pancerno-
Motorowa jako zaporowy związek 
taktyczny w 1939 roku

▪ Izabela Mazanowska

Zbrodnia pomorska 1939 – Radzim

▪ Aleksandra Namysło

Po tej stronie był również Człowiek. 
Mieszkańcy przedwojennego 
województwa śląskiego z pomocą 
Żydom w okresie II wojny światowej

▪ Rafał Kazimierz Nowak

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

▪ Wojciech Paduchowski

Karły pod krzyżem. 
Nowohucki Kwiecień '60

▪ Krzysztof Pięciak

W oddziale „Babinicza”. 
Działalność oddziału 
Konspiracyjnego Wojska
Polskiego „ Jastrzębie”, 
„Oświęcim” ppor. Alfonsa Olejnika
„Romana”, „Babinicza” i losy jego 
partyzantów

▪ Sebastian Rosenbaum, Bogusław Tracz, 

Dariusz Węgrzyn

„Tiurma NKWD nr 2 Tost”. 
Sowieckie więzienie 
w Toszku w 1945 roku

▪ Anna Szczepańska

„Szczecin czechosłowackim
oknem na morza i oceany”.
Szczecin w stosunkach
polsko-czechosłowackich 1945–1989

▪ Karolina Trzeskowska-Kubasik

Zbrodnie okupanta niemieckiego 
w Lesie Wełeckim k. Buska-Zdroju

▪ Anatol Wialiki

Dzierżyńszczyzna 1932–1937. 
Rejon skazany na likwidację 
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„…aby każdy okruch historii został 
uratowany”. Archiwum Pełne 
Pamięci
red. Teresa Gallewicz-Dołowa i Wojciech 

Kujawa, Warszawa 2021, 504 s.

Książka składa się z 45 artykułów 
napisanych przez 43 autorów. 
Główną ideą, która przyświecała 
autorom podczas pracy nad 
tym wydawnictwem, była chęć 
uhonorowania wybranych bohaterów 
akcji „Archiwum Pełne Pamięci” 
przez przedstawienie ich szerszemu 

gronu. Każdy tekst jest poświęcony 
osobnemu nabytkowi prywatnemu, 
znajdującemu się w zasobie 
archiwalnym IPN.

ISBN: 978-83-8229-237-4, 69 zł

„…aby każdy okruch historii został 

red. Teresa Gallewicz-Dołowa i Wojciech 

Kujawa, Warszawa 2021, 504 s.

Studia 
i materiały

Opracowania wieloautorskie 
poświęcone najnowszej historii 
Polski, często wzbogacone 
edycjami źródeł. W tej kategorii 
zawierają się także materiały 
będące efektem spotkań 
naukowych organizowanych przez 
Instytut Pamięci Narodowej. 
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Archiwa polskie 
i sowieckie w realiach systemu 

red. nauk. Mirosław Szumiło 

i Janusz Łosowski, Warszawa 2021, 352 s. 

Tom jest pokłosiem międzynarodowej 
konferencji naukowej pt. „Archiwa 
w państwach totalitarnych 
w Europie Środkowo-Wschodniej” 

zorganizowanej przez IPN, 
Instytut Historii UMCS w Lublinie, 
Archiwum Państwowe w Lublinie, 
miasto Sandomierz i Muzeum 
Okręgowe w Sandomierzu 
w dniach 5–7 września 2018 r. 
Zawiera kilkanaście studiów nad 
wpływem czynników politycznych 
na działalność archiwów w Polsce 
i Związku Sowieckim autorstwa 
historyków polskich, rosyjskich, 
ukraińskich oraz kazachskich.

ISBN: 978-83-8229-219-0, 40 zł 

Archiwa polskie 

zorganizowanej przez IPN, zorganizowanej przez IPN, 
Instytut Historii UMCS w Lublinie, Instytut Historii UMCS w Lublinie, 
Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Państwowe w Lublinie, 
miasto Sandomierz i Muzeum 
Okręgowe w Sandomierzu Okręgowe w Sandomierzu Okręgowe w Sandomierzu Okręgowe w Sandomierzu Okręgowe w Sandomierzu Okręgowe w Sandomierzu 
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Attaché i przedstawiciele misji wojskowych w Wojsku 
Polskim II RP i Siłach Zbrojnych PRL

red. nauk. Bartosz Kapuściak, 

Instytut Pamięci Narodowej – 

Wojskowe Biuro Historyczne, Katowice–Warszawa 2021, 328 s.

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. 

Poznajemy sylwetki ofi cerów i żołnierzy, ich działalność 

wywiadowczą, polityczną oraz dyplomatyczną.

ISBN: 978-83-8229-197-1, 40 zł

Urząd do spraw Wyznań – struktury, 
działalność, ludzie, t. 2: Struktury administracji 
wyznaniowej i pierwsze lata działalności 
Urzędu ds. Wyznań w Polsce ludowej (1945–1956)

red. nauk. Rafał Łatka, 

Warszawa 2021, 496 s.

Książka ma na celu opisanie struktur, działalności 
i pracowników aparatu wyznaniowego Polski ludowej oraz 
wybranych aspektów jego działalności w pierwszej dekadzie 
panowania w Polsce systemu komunistycznego.

ISBN: 978-83-8229-257-2, 45 zł

red. nauk. Rafał Łatka, red. nauk. Rafał Łatka, 

Warszawa 2021, 496 s.

i pracowników aparatu wyznaniowego Polski ludowej oraz i pracowników aparatu wyznaniowego Polski ludowej oraz 
wybranych aspektów jego działalności w pierwszej dekadzie wybranych aspektów jego działalności w pierwszej dekadzie 

ISBN: 978-83-8229-257-2, 45 złISBN: 978-83-8229-257-2, 45 zł
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Granice muzyki – granice wolności. Wokół konferencji kompozytorów 
i krytyków muzycznych w Łagowie Lubuskim w 1949 r. 

red. nauk. Krzysztof Brzechczyn i Rafał Ciesielski, 

Instytut Pamięci Narodowej  – Stowarzyszenie Kompozytorów Polskich, 

Warszawa–Poznań 2021, 280 s. 

(seria „Studia i Materiały Poznańskiego IPN”, t. 51)

W książce przedstawiono genezę, przebieg, kulisy i rozmaite aspekty 
podporządkowania twórczości muzycznej przez wprowadzanie 
socrealistycznych wzorców komponowania muzyki oraz organizacji życia 
muzycznego w warunkach systemu, narzuconego 
po II wojnie światowej. 

ISBN: 978-83-8229-231-2, 35 zł

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

red. nauk. Adam Dziurok i Bernard Linek, Instytut Pamięci Narodowej  –

 Instytut Śląski Katowice–Opole 2021, 352 s.

Zamieszczone w tomie artykuły koncentrują się na trzech podstawowych 
typach emigracji: przymusowych przemieszczeniach powojennych, 
przyjazdach w poszukiwaniu lepszych warnków życia i wyjazdach 
wymuszonych politycznie. Studia popularnonaukowe są wzbogacone 
fragmentami różnych źródeł, całość bogato ilustrowana i opatrzona 
podstawową literaturą przedmiotu.

ISBN: 978-83-8229-246-6, 40 zł

Górny Śląsk w Polsce Ludowej, 
t. 3: 

Zamieszczone w tomie artykuły koncentrują się na trzech podstawowych 
typach emigracji: przymusowych przemieszczeniach powojennych, 
przyjazdach w poszukiwaniu lepszych warnków życia i wyjazdach 
wymuszonych politycznie. Studia popularnonaukowe są wzbogacone 
fragmentami różnych źródeł, całość bogato ilustrowana i opatrzona 
podstawową literaturą przedmiotu.
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Między Kamińskim i Kuroniem. 
Ewolucja Związku Harcerstwa 
Polskiego w latach 1956–1964

red. nauk. Michał Wenklar, 

Kraków 2021, 230 s.

Książka jest poświęcona zmianom 
zachodzącym w ruchu harcerskim 
od odrodzenia ZHP w 1956 r. aż 
do roku 1964. Na tom składają się 
teksty różnych autorów pokazujące 
z jednej strony entuzjazm związany 
z odrodzeniem i późniejszą, 
codzienną pracę wychowawczą ZHP, 
a z drugiej starania ówczesnych 
władz, by harcerstwo nie wyszło poza 
ramy działalności wyznaczone przez 
reżim i jego ideologię.

ISBN: 978-83-8229-217-6, 35 zł
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Historia. Pamięć. Świadomość
red. nauk. Agnieszka Klarman, Wrocław–Warszawa 2021, 344 s.

Potrzeba ujęcia w szerszym kontekście problemu historii, pamięci 
i świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego zrodziła pomysł 
na przeprowadzenie swego rodzaju próby ukazania mechanizmów 
zapamiętywania doświadczeń historycznych i ich wpływu z jednej 
strony na współczesny obraz dziejów narodowych, z drugiej – na 
psychologiczne, socjologiczne, kulturowe skutki traum narodowych, 
przejawiające się zarówno zbiorowo, jak i indywidualnie wśród 
Polaków i oddziałujące na współczesne zjawiska społeczne.

ISBN: 978-83-8229-203-9, 40 zł

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

red. nauk. Łukasz Sołtysik i Grzegorz Waligóra, 

Wrocław–Warszawa 2021, 608 s.

Historia NSZZ „Solidarność” od lat przykuwa uwagę badaczy 
różnych dyscyplin naukowych. To nie tylko dzieje politycznej 
batalii zorganizowanego społeczeństwa o niepodległą Polskę, 
ale przede wszystkim fenomen wielkiego ruchu społecznego, 
który na trwałe odmienił sposób myślenia, a także działania 
wielu osób, wywarł znaczący wpływ na inne organizacje oraz 
instytucje, przyczyniając się do ich reformy i odnowy. 
To również ruch, który przez całą dekadę lat osiemdziesiątych 
XX w. przykuwał uwagę światowej opinii publicznej i wyznaczał 
innym narodom Europy Środkowej i Wschodniej drogę 
do wolności.

ISBN: 978-83-8229-242-8, 60 zł
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Paryż, Londyn, Monachium, 
Nowy Jork. Powrześniowa emigracja 
na mapie kultury nie tylko polskiej, 
t. 3: Wybitne postaci kobiece
red. nauk. Anna Janicka, Ewa Rogalewska, 

Violetta Wejs-Milewska, 

Białystok–Warszawa 2021, 724 s.

W prezentowanym tomie autorzy 
skupili się na indywidualnej oraz 
instytucjonalnej działalności kobiet 
reprezentujących powrześniowe 
wychodźstwo, podjęli także 
interesujący wątek kobiet, które 
funkcjonowały jako osoby twórcze 
w cieniu wybitnych czy uznanych 
mężczyzn, nierzadko również 
realizowały się w męskim środowisku 
zawodowym. Podjęcie tematu 
udziału kobiet w życiu emigracyjnym 
i wpływu na kształt tego życia 
wypełni istotną lukę w badaniach 
nad dziedzictwem Polaków i Polek 
żyjących zarówno w diasporze, 
jak i poza nią – po drugiej stronie 
żelaznej kurtyny. 

ISBN: 978-83-8229-172-8, 60 zł 
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Polish anti-communism in the 20th Century 
red. nauk. Piotr Kardela i Karol Sacewicz, 

Białystok–Olsztyn–Warszawa 2021, 

624 s. (seria wydawnicza Oddziału IPN w Białymstoku, t. 54) 

Anglojęzyczna wersja książki wydanej w 2019 r., ukazująca 
różne oblicza polskiego antykomunizmu w XX w. Artykuły 
zostały przygotowane przez czołowych badaczy problemu 
wywodzących się z kilkunastu ośrodków akademickich 
i naukowych w Polsce.

ISBN: 978-83-8229-245-9, 60 zł

Polska myśl polityczna wobec rewolucji bolszewickiej. 
Pierwsze komentarze, refl eksje, przewidywania. Antologia

wybór i wstęp Marek Kornat, Warszawa 2021, 576 s. 

Antologia tekstów polskich autorów na temat bolszewizmu 
i systemu sowieckiego w Rosji, opublikowanych 
w latach 1919–1921: Bolesława Limanowskiego, 
Kazimierza Czapińskiego, Adama Krzyżanowskiego, Jerzego 
Kurnatowskiego, Władysława Leopolda Jaworskiego, 
ks. Antoniego Szymańskiego, ks. Kazimierza Lutosławskiego 
oraz Stanisława Grabskiego.

ISBN: 978-83-8229-331-9, 50 zł
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Ruch Oporu Armii Krajowej 
red. nauk. Kazimierz Krajewski, 

Warszawa 2021, 808 s. + 48 str. wkł. ilustr.

Tom studiów jest poświęcony 
jednemu z głównych 
nurtów polskiego podziemia 
niepodległościowego po 1944 r. 
Autorzy opisują struktury ROAK, 
ale też zastanawiają się, w jakim 
stopniu był on rzeczywistym bytem 
organizacyjnym, a w jakim należy 
postrzegać go jako swego rodzaju 
zjawisko.

ISBN: 978-83-8229-284-8, 60 zł
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Problemy funkcji archiwów
red. nauk. Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa, Warszawa 

2021, 192 s. (seria „Symposia Archivistica”, t. 7)

W siódmym tomie serii „Symposia Archivistica” opublikowano 
materiały sympozjum naukowego „Problemy funkcji archiwów” 
zorganizowanego w dniach 7–8 listopada 2019 r. w Toruniu 
przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Instytut Historii 
i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
i Radę Naukową „Symposia Archivistica”.

ISBN: 978-83-8229-283-1, 25 zł

Studia z historii najnowszej Polski, t. 3
red. nauk. Sylwia Szyc, Warszawa 2021, 168 s.

Publikacja składa się z 11 artykułów bazujących na referatach 
wygłoszonych przez uczestników 14. edycji Letniej Szkoły 
Historii Najnowszej, zorganizowanej w dniach 7–12 września 
2020 r. w Palczewie k. Warki.

ISBN: 978-83-8229-266-4 [druk], 40 zł

ISBN: 978-83-8229-267-1 [PDF]
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„W imię przyszłości Partii”. Procesy o łamanie 
tzw. praworządności socjalistycznej 1956–1957. Artykuły

red. nauk. Wojciech J. Muszyński, 

Warszawa 2021, 624 s. 

Publikacja zawiera artykuły przybliżające – na poziomie 
centralnym i regionalnym – mechanizm, często pozorny, 
rozliczania tzw. okresu błędów i wypaczeń jak nazywano 
w komunistycznej propagandzie terror z lat 1944–1956.

ISBN: 978-83-8098-547-6, 60 zł

Szpiedzy, dezerterzy, renegaci. 
Wykroczenia i przestępstwa żołnierzy i funkcjonariuszy służb 
mundurowych w latach 1918–1989

red.  Jacek Jędrysiak, Kamil Widziński, 

Wrocław–Warszawa 2021, 448 s. 

(seria „Studia z Historii Wojska Polskiego”, t. 2)

Publikacja jest poświęcona szerokiej problematyce dotyczącej 
czynów prawnie zabronionych w wojsku i służbach 
mundurowych w Polsce XX w. Myślą przewodnią było 
naświetlenie tej problematyki z różnych pozycji badawczych

 ISBN: 978-83-8229-346-3, 45 zł 
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Zapowiedzi:

▪ Biskupi w rzeczywistości 
politycznej Polski „ludowej”, t. 2

red. Rafał Łatka

▪ Dąbrowszczacy i wojna 
domowa w Hiszpanii. Kontekst 
międzynarodowy – późniejsze losy – 
spory o pamięć

red. nauk. Daniel Czerwiński

▪ Granica szeroko zamknięta
red. nauk. Paweł Skubisz 

i Paweł Knap

▪ Kolejnictwo polskie w okresie 
Bitwy Warszawskiej i w pierwszych 
latach odbudowy II Rzeczypospolitej

red. nauk. Dariusz Rogut 

▪ Kościół, Żydzi, jezuici. 
Wokół pomocy Żydom w czasie 
II wojny światowej

red. nauk. Michał Wenklar 

▪ „Nadzieje i rozczarowania”. 
Środowiska katolików świeckich 
w Polsce (1944/1945–1956)

red. nauk. Michał Siedziako 

i Tomasz Sikorski

▪ Obserwacja w służbie SB
red. nauk. Monika Komaniecka-Łyp

▪ Pogoń Szczecin. 
Szkice z tajnej historii

red. Zbigniew Stanuch, Ryszard 

Stefanik, Grzegorz Majchrzak, Grzegorz 

Racinowski, Sebastian Ligarski

▪ Pamiętnik XX Powszechnego 
Zjazdu Historyków Polskich. 
Lublin 18–20 IX 2019. 
Wielka zmiana. Historia wobec 
wyzwań, t. 1–3

red. nauk. Mariusz Mazur 

i Jan Pomorski

▪ Rok 1919 na Górnym Śląsku. 
Czas eskalacji konfl iktów

red. nauk. Sebastian Rosenbaum 

i Krzysztof Gwóźdź

▪ Sfragistyka w warsztacie historyka 
dziejów najnowszych

red. nauk. Rafał Kościański, 

Edward Skibiński, Paweł Stróżyk

▪ Ślady zbrodni – Oblicza Pamięci. 
Katyń–Łączka–Ravensbrück
   red. Ewa Kowalska, Kamila Sachnowska

▪ Studia nad działalnością
aparatu bezpieczeństwa 
na Pomorzu Zachodnim w latach 
1945–1956

red. nauk. Magdalena Semczyszyn 

i Zbigniew Stanuch

▪ Województwo poznańskie 
w latach 1945–1950

red. nauk. Konrad Białecki 

i Rafał Reczek

▪ Zbrodnie sądowe w latach 
1944–1989. Konformizm 
czy relatywizm moralny środowisk 
prawniczych? t. 2

red. nauk. Marzena Grosicka 

i Dariusz Palacz



38 | Słowniki, leksykony, informatory

Słowniki, 
leksykony, 
informatory

Słowniki, 
leksykony, 
informatory

Opracowania o charakterze 
encyklopedycznym 
i biografi cznym poświęcone 
historii Polski w XX w. 

Leksykon bezpieki. 
Kadra kierownicza aparatu 
bezpieczeństwa 1944–1956, t. 2
red. Witold Bagieński i Magdalena Dźwigał, 

Warszawa 2021, 584 s.

Drugi tom publikacji zawiera 
50 artykułów biografi cznych dotyczących 
funkcjonariuszy centrali RBP, MBP, 
KdsBP i MSW, którzy w latach 
1944–1956 pełnili w nich funkcje 

Leksykon bezpieki. Leksykon bezpieki. Leksykon bezpieki. 
Kadra kierownicza aparatu Kadra kierownicza aparatu Kadra kierownicza aparatu 

kierownicze. Publikowane biogramy 
opracowane zostały na podstawie 
szerokiej kwerendy archiwalnej oraz 
dostępnej literatury przedmiotu.  

ISBN: 978-83-8229-358-6, 50 zł
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Konspiracja i opór społeczny 
w Polsce 1944–1956. 
Słownik biografi czny, t. 6

red. nauk. Kazimierz Krajewski, 

Warszawa 2021, 928 s.

(seria „Słowniki”, t. 9) 

Najnowszy, szósty tom słownika zawiera 
112 biogramów żołnierzy i działaczy podziemia 
niepodległościowego po 1944 r. Autorami życiorysów 
Żołnierzy Wyklętych są znawcy powojennej historii 
Polski, którym udało się dotrzeć do skrywanych 
w okresie PRL dokumentów i świadectw. 

Na końcu książki znajduje się indeks obejmujący 
również poprzednie tomy serii.

 ISBN: 978-83-8229-345-6, 75 zł

w Polsce 1944–1956. 
Słownik biografi czny, 

Najnowszy, szósty tom słownika zawiera 
112 biogramów żołnierzy i działaczy podziemia 
niepodległościowego po 1944 r. Autorami życiorysów 
Żołnierzy Wyklętych są znawcy powojennej historii 
Polski, którym udało się dotrzeć do skrywanych 
w okresie PRL dokumentów i świadectw. 

Na końcu książki znajduje się indeks obejmujący 
również poprzednie tomy serii.

Seria słownikowa Konspiracja i opór społeczny w Polsce 

1944–1956. Słownik biografi czny ukazuje się od 2002 r. 
Wydawana jest w systemie holenderskim 
(w każdym tomie hasła od A do Z). Zawiera biogramy 
ludzi walczących zbrojnie z okupantem sowieckim 
i dyktaturą komunistyczną. Publikacja pozwala 
zrozumieć ich motywację i drogi życiowe, a także 
formy i skalę oporu przeciw komunistycznej władzy 
w latach 40. i 50.
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Dariusz Węgrzyn

Księga aresztowanych, 
internowanych i deportowanych 
z Górnego Śląska do ZSRR 
w 1945 roku, t. 1–3 
Katowice–Warszawa 2021, 1036 s. (t. 1), 

1012 s. (t. 2), 1156 (t. 3)

Publikacja zawiera 46 200 
biogramów mieszkańców Górnego 
Śląska internowanych, aresztowanych 
i deportowanych do pracy 
przymusowej w ZSRR 
w 1945 r. Każdy z nich został 
opracowany na podstawie 
dokumentów proweniencji 
polskiej, niemieckiej, rosyjskiej 
oraz relacji świadków. Książka jest 
jednym z nielicznych przykładów 
upamiętnienia imiennego dużej 
akcji deportacyjnej okresu II wojny 
światowej. Zawiera personalia 
i krótkie biogramy około 95 proc. 
wszystkich deportowanych do ZSRR 
Górnoślązaków, którzy w okresie 
od lutego do kwietnia 1945 r. trafi li 
do łagrów w ZSRR i pracowali tam 
przymusowej nawet do końca 1949 r.

ISBN: 978-83-8229-139-1 (t. 1)

ISBN: 978-83-8229-140-7 (t. 2)

ISBN: 978-83-8229-141-4 (t. 3)

ISBN: 978-83-8229-142-1 (komplet), 129 zł

Księga aresztowanych, 
internowanych i deportowanych 
z Górnego Śląska do ZSRR 

t. 1–3 
Katowice–Warszawa 2021, 1036 s. (t. 1), 

1012 s. (t. 2), 1156 (t. 3)

Publikacja zawiera 46 200 
biogramów mieszkańców Górnego 
Śląska internowanych, aresztowanych 
i deportowanych do pracy 
przymusowej w ZSRR 
w 1945 r. Każdy z nich został 
opracowany na podstawie 
dokumentów proweniencji 
polskiej, niemieckiej, rosyjskiej polskiej, niemieckiej, rosyjskiej 
oraz relacji świadków. Książka jest oraz relacji świadków. Książka jest oraz relacji świadków. Książka jest 
jednym z nielicznych przykładów jednym z nielicznych przykładów 
upamiętnienia imiennego dużej upamiętnienia imiennego dużej 
akcji deportacyjnej okresu II wojny akcji deportacyjnej okresu II wojny akcji deportacyjnej okresu II wojny 
światowej. Zawiera personalia 
i krótkie biogramy około 95 proc. i krótkie biogramy około 95 proc. 
wszystkich deportowanych do ZSRR wszystkich deportowanych do ZSRR wszystkich deportowanych do ZSRR wszystkich deportowanych do ZSRR wszystkich deportowanych do ZSRR 
Górnoślązaków, którzy w okresie Górnoślązaków, którzy w okresie Górnoślązaków, którzy w okresie Górnoślązaków, którzy w okresie Górnoślązaków, którzy w okresie 
od lutego do kwietnia 1945 r. trafi li od lutego do kwietnia 1945 r. trafi li od lutego do kwietnia 1945 r. trafi li od lutego do kwietnia 1945 r. trafi li od lutego do kwietnia 1945 r. trafi li od lutego do kwietnia 1945 r. trafi li od lutego do kwietnia 1945 r. trafi li od lutego do kwietnia 1945 r. trafi li 
do łagrów w ZSRR i pracowali tam do łagrów w ZSRR i pracowali tam do łagrów w ZSRR i pracowali tam do łagrów w ZSRR i pracowali tam do łagrów w ZSRR i pracowali tam do łagrów w ZSRR i pracowali tam do łagrów w ZSRR i pracowali tam do łagrów w ZSRR i pracowali tam do łagrów w ZSRR i pracowali tam 
przymusowej nawet do końca 1949 r.przymusowej nawet do końca 1949 r.przymusowej nawet do końca 1949 r.przymusowej nawet do końca 1949 r.przymusowej nawet do końca 1949 r.przymusowej nawet do końca 1949 r.przymusowej nawet do końca 1949 r.przymusowej nawet do końca 1949 r.przymusowej nawet do końca 1949 r.przymusowej nawet do końca 1949 r.przymusowej nawet do końca 1949 r.przymusowej nawet do końca 1949 r.przymusowej nawet do końca 1949 r.przymusowej nawet do końca 1949 r.

ISBN: 978-83-8229-139-1 (t. 1)ISBN: 978-83-8229-139-1 (t. 1)ISBN: 978-83-8229-139-1 (t. 1)ISBN: 978-83-8229-139-1 (t. 1)ISBN: 978-83-8229-139-1 (t. 1)ISBN: 978-83-8229-139-1 (t. 1)ISBN: 978-83-8229-139-1 (t. 1)ISBN: 978-83-8229-139-1 (t. 1)ISBN: 978-83-8229-139-1 (t. 1)ISBN: 978-83-8229-139-1 (t. 1)ISBN: 978-83-8229-139-1 (t. 1)ISBN: 978-83-8229-139-1 (t. 1)ISBN: 978-83-8229-139-1 (t. 1)

ISBN: 978-83-8229-140-7 (t. 2)ISBN: 978-83-8229-140-7 (t. 2)ISBN: 978-83-8229-140-7 (t. 2)ISBN: 978-83-8229-140-7 (t. 2)ISBN: 978-83-8229-140-7 (t. 2)ISBN: 978-83-8229-140-7 (t. 2)ISBN: 978-83-8229-140-7 (t. 2)ISBN: 978-83-8229-140-7 (t. 2)ISBN: 978-83-8229-140-7 (t. 2)ISBN: 978-83-8229-140-7 (t. 2)

ISBN: 978-83-8229-141-4 (t. 3)ISBN: 978-83-8229-141-4 (t. 3)ISBN: 978-83-8229-141-4 (t. 3)ISBN: 978-83-8229-141-4 (t. 3)ISBN: 978-83-8229-141-4 (t. 3)ISBN: 978-83-8229-141-4 (t. 3)ISBN: 978-83-8229-141-4 (t. 3)ISBN: 978-83-8229-141-4 (t. 3)ISBN: 978-83-8229-141-4 (t. 3)ISBN: 978-83-8229-141-4 (t. 3)ISBN: 978-83-8229-141-4 (t. 3)ISBN: 978-83-8229-141-4 (t. 3)ISBN: 978-83-8229-141-4 (t. 3)ISBN: 978-83-8229-141-4 (t. 3)ISBN: 978-83-8229-141-4 (t. 3)ISBN: 978-83-8229-141-4 (t. 3)

ISBN: 978-83-8229-142-1 (komplet), 129 złISBN: 978-83-8229-142-1 (komplet), 129 złISBN: 978-83-8229-142-1 (komplet), 129 złISBN: 978-83-8229-142-1 (komplet), 129 złISBN: 978-83-8229-142-1 (komplet), 129 złISBN: 978-83-8229-142-1 (komplet), 129 złISBN: 978-83-8229-142-1 (komplet), 129 złISBN: 978-83-8229-142-1 (komplet), 129 złISBN: 978-83-8229-142-1 (komplet), 129 złISBN: 978-83-8229-142-1 (komplet), 129 złISBN: 978-83-8229-142-1 (komplet), 129 złISBN: 978-83-8229-142-1 (komplet), 129 zł
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Zapowiedzi:Zapowiedzi:

▪ Leksykon obozów i więzień sowieckich na
ziemiach polskich 1944–1945

red. nauk. Dariusz Iwaneczko

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

red. nauk. Martyna Grądzka-Rejak 

i Aleksandra Namysło

[wersja angielska w formie PDF]

▪ „Trzynastego grudnia roku pamiętnego”.
Internowani w stanie wojennym z powodów
politycznych z województw bydgoskiego,
elbląskiego, gdańskiego, słupskiego,
toruńskiego i włocławskiego

red. nauk. Igor Hałagida, 

wyd. 2. popr. i uzup.

▪ Zostali na Wschodzie.
Słownik inteligencji polskiej
w ZSRS 1945–1991, t. 2

red. Adam Hlebowicz 
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Kamila Cybulska

O niepodległość i prawa kobiet. 
Zofi a Moraczewska 1873–1958

Warszawa 2021, 368 s. + 32 s. wkł. zdj. 

Biografi a Zofi i Moraczewskiej, jednej 
z najwybitniejszych działaczek 
kobiecych i socjalistycznych przełomu 
XIX i XX w. oraz parlamentarzystek 
II RP. Moraczewska udzielała się 
na polu pracy niepodległościowej, 

w emancypacyjnych 
stowarzyszeniach kobiecych, a także 
na scenie politycznej podczas dwóch 
kadencji parlamentarnych w latach 
1919–1922 i 1930–1935. Jej biografi a 
stanowi unikatowy przykład ewolucji 
ról społecznych kobiet zachodzącej 
pod koniec XIX w., pozwala także 
uchwycić ideologiczne i polityczne 
trendy obecne w odrodzonej Polsce 
w wieku XX.

ISBN: 978-83-8229-286-2, 40 zł 

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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Soraya Kuklińska

Oskar Dirlewanger. 
Warszawa 2021, 544 s. + 72 s. wkł. zdj.

Biografi a Oskara Dirlewangera, 
niemieckiego zbrodniarza 
wojennego, dowódcy jednostki 
karnej SS do zwalczania partyzantów, 
odpowiedzialnego za liczne zbrodnie 
wojenne popełnione w okupowanej 
Polsce, na Białorusi i na Słowacji. 
W czasie Powstania Warszawskiego 
Dirlewanger odpowiadał za 
wymordowanie tysięcy cywilów 
i jeńców. 

Ramy chronologiczne książki 
obejmują nie tylko okres życia 
Dirlewangera (1895–1945), ale 
są w niej także przedstawione 
wydarzenia z lat późniejszych – 
sześdziesiątych i siedemdziesiątych 
XX w. – kiedy przed różnymi 
sądami toczyły się postępowania 
śledcze, np. w sprawie zbrodni 
popełnionych przez jednostkę na 
Białorusi. Integralną częścią książki 
są mapy spod Gubina z 1945 r. oraz 
zdjęcia Oskara Dirlewangera i jego 
podwładnych.

ISBN: 978-83-8229-263-3, 60 zł
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Michał Ostapiuk

Komendant „Bury”. 
Biografi a kpt. Romualda Adama 
Rajsa „Burego” 1913–1949 
w latach 1926–1935 

Warszawa 2019, 360 s. + 112 s. 

wkł. zdj., dodruk 

Biografi a kpt. Romualda Adama 
Rajsa „Burego” jednego z najbardziej 
kontrowersyjnych żołnierzy 
podziemia niepodległościowego. 
Autor szczegółowo odtworzył 
całość życia „Burego”, poczynając 
od młodzieńczych czasów aż do 
chwili, w której jego życie przerwała 
kula wystrzelona w tył głowy przez  
oprawcę w białostockim więzieniu.

ISBN: 978-83-8098-586-5, 40 zł

Komendant „Bury”. 
Biografi a kpt. Romualda Adama 
Rajsa „Burego” 1913–1949 
w latach 1926–1935 

Warszawa 2019, 360 s. + 112 s. 

wkł. zdj., dodruk 

Biografi a kpt. Romualda Adama 
Rajsa „Burego” jednego z najbardziej 
kontrowersyjnych żołnierzy 
podziemia niepodległościowego. podziemia niepodległościowego. 
Autor szczegółowo odtworzył Autor szczegółowo odtworzył 
całość życia „Burego”, poczynając całość życia „Burego”, poczynając całość życia „Burego”, poczynając 
od młodzieńczych czasów aż do od młodzieńczych czasów aż do 
chwili, w której jego życie przerwała chwili, w której jego życie przerwała 
kula wystrzelona w tył głowy przez  kula wystrzelona w tył głowy przez  
oprawcę w białostockim więzieniu.oprawcę w białostockim więzieniu.oprawcę w białostockim więzieniu.

ISBN: 978-83-8098-586-5, 40 złISBN: 978-83-8098-586-5, 40 zł
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Michał Przeperski

Mieczysław F. Rakowski. 
Biografi a polityczna

Warszawa 2021, 432 s. + 16 s. wkł. zdj. 

(seria „Monografi e”, t. 159), dodruk

Biografi a polityczna Mieczysława 
Franciszka Rakowskiego, ostatniego 
premiera PRL. Długotrwała kariera 
polityczna oraz nimb „liberała” 
czynią z niego jedną z najbardziej 
interesujących postaci w dziejach 
PRL. Książka jest próbą bilansu 
skomplikowanego życiorysu 
politycznego. Rakowski jest 
pierwszym przywódcą PZPR, który 
doczekał się całościowej biografi i 
naukowej.

ISBN: 978-83-8229-221-3, 45 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, 60 zł
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Symon Petlura. 
Przywódca niepodległej Ukrainy

red. nauk. Mirosław Szumiło, 

Instytut Pamięci Narodowej – Studium Europy Wschodniej UW, 

Warszawa 2021, 466 s.

Symon Petlura odegrał czołową rolę w ukraińskiej rewolucji 
narodowej w latach 1917–1921, a następnie był przywódcą 
ukraińskiej emigracji politycznej. Jest z pewnością symbolem 
walk o niepodległość. Jednakże wokół jego postaci narosło 
wiele mitów i stereotypów. Celem niniejszej publikacji 
jest zapoznanie czytelników z wybranymi zagadnieniami 
dotyczącymi działalności Symona Petlury jako przywódcy 
Ukraińskiej Republiki Ludowej w czasie walk o niepodległość 
i na emigracji, okolicznościami jego tragicznej śmierci i procesu 
zabójcy oraz procesem kształtowania jego wizerunku w oczach 
Ukraińców od okresu rewolucji po czasy współczesne.
Prezentowany tom powstał w ramach prac Polsko-Ukraińskiej 
Komisji Historyków dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 
1917–1921. Zgodnie z regułami przyjętymi w publikacjach 
Komisji tom ma charakter dwujęzyczny.

ISBN: 978-83-8229-216-9, 45 zł 

Symon Petlura. 
Przywódca niepodległej Ukrainy

Instytut Pamięci Narodowej – Studium Europy Wschodniej UW, 

Symon Petlura odegrał czołową rolę w ukraińskiej rewolucji 
narodowej w latach 1917–1921, a następnie był przywódcą 
ukraińskiej emigracji politycznej. Jest z pewnością symbolem 
walk o niepodległość. Jednakże wokół jego postaci narosło 
wiele mitów i stereotypów. Celem niniejszej publikacji 
jest zapoznanie czytelników z wybranymi zagadnieniami 
dotyczącymi działalności Symona Petlury jako przywódcy 
Ukraińskiej Republiki Ludowej w czasie walk o niepodległość 
i na emigracji, okolicznościami jego tragicznej śmierci i procesu i na emigracji, okolicznościami jego tragicznej śmierci i procesu 
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Prezentowany tom powstał w ramach prac Polsko-Ukraińskiej Prezentowany tom powstał w ramach prac Polsko-Ukraińskiej Prezentowany tom powstał w ramach prac Polsko-Ukraińskiej 
Komisji Historyków dla Badania Relacji Wzajemnych w latach Komisji Historyków dla Badania Relacji Wzajemnych w latach Komisji Historyków dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 
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Stefan Artwiński (1863–1939)
red. Marek Jedynak, Paweł Wolańczyk, 

Instytut Pamięci Narodowej – 

Muzeum Historii Kielc, Kielce 2021, 167  s. 

(seria „Życiorysy niepokornych”, t. 1)

Seria wydawnicza „Życiorysy 
niepokornych” ma na celu 
zaprezentowanie postaci kielczan, 
odznaczających się życiorysami 
wyjątkowymi, osób zasłużonych, 
znanych i mniej znanych, 
dostrzeżonych, ale i pomijanych. 
W tomie pierwszym została 
przedstawiona postać Stefana 
Artwińskiego, ostatniego prezydenta 
Kielc przed wybuchem II wojny 
światowej, działacza społecznego, 
samorządowego i politycznego.

ISBN: 978-83-8229-298-5 [druk], 25 zł

ISBN: 978-83-8229-299-2 [PDF]
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Wokół Kościoła i władzy. Studia dedykowane 
ks. prof. dr. hab. Zygmuntowi Zielińskiemu 
w 90. rocznicę urodzin

red. nauk. Rafał Łatka, ks. Józef Wołczański, 

ks. Dominik Zamiatała, Warszawa 2021, 552 s.

Studia zgromadzone w tomie zostały przygotowane przez 
uczniów, przyjaciół oraz osoby zainspirowane pracą naukową 
ks. prof. Zygmunta Zielińskiego. 
Na całość składają się 23 teksty o różnej objętości 
i zróżnicowanym charakterze – od ujęć całościowych, przez 
studia przypadków, przyczynki, aż do analiz biografi cznych. 
Redaktorom tomu zależało na tym, aby artykuły zawierały nowe 
informacje i ustalenia badawcze. 

ISBN: 978-83-8229-151-3, 50 zł

Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie, t. 7: Ziemianie w walce 
i pracy na rzecz polskości i niepodległości w XIX i XX w.

red. nauk. Marcin Kruszyński, Tomasz Osiński, 

Sławomir Grzechnik, Katarzyna Kot, 

Instytut Pamięci Narodowej – Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 

Lublin–Warszawa 2021, 406 s.

Niniejszy tom z cyklu „Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie” 
i stanowi pokłosie sesji naukowej „Historia pisana życiorysami. 
Ziemiaństwo w walce o Niepodległą”, zorganizowanej 
w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Naukowe 
spotkania z historią ziemiaństwa polskiego, odbywajace się 
w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, są postrzegane nie tylko 
jako wydarzenie naukowe, ale także okazja do kontaktów 
z przedstawicielami środowiska ziemiańskiego, pasjonatami 
i strażnikami pamięci. 

ISBN: 978-83-8229-280-0, 45 zł
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Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, 

Dominik Zamiatała 

Prymas Stefan Wyszyński. Biografi a
Instytut Pamięci Narodowej – Soli Deo, 

Warszawa 2021, 128 s.

Książka jest najbardziej kompletnym, 
jak do tej pory, opracowaniem 
biografi i Prymasa Tysiąclecia. 
Ukazuje spektrum jego aktywności 
religijnej i społecznej oraz nauczania. 
Została przygotowana na podstawie 
szerokiej bazy źródłowej i licznych 
opracowań. Publikacja także w języku 
angielskim i włoskim.
W przygotowaniu wersje 
obcojęzyczne: hiszpańska, niemiecka, 
słowacka, węgierska. 

ISBN: 978-83-8098-819-4, 15 zł

Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, 

Prymas Stefan Wyszyński. Biografi a
Instytut Pamięci Narodowej – Soli Deo, 

Warszawa 2021, 128 s.

Książka jest najbardziej kompletnym, 
jak do tej pory, opracowaniem 
biografi i Prymasa Tysiąclecia. 
Ukazuje spektrum jego aktywności 
religijnej i społecznej oraz nauczania. 
Została przygotowana na podstawie 
szerokiej bazy źródłowej i licznych szerokiej bazy źródłowej i licznych 
opracowań. Publikacja także w języku opracowań. Publikacja także w języku opracowań. Publikacja także w języku 

obcojęzyczne: hiszpańska, niemiecka, obcojęzyczne: hiszpańska, niemiecka, 

ISBN: 978-83-8098-819-4, 15 zł
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Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, 

Dominik Zamiatała 

Primate Stefan Wyszyński. 
A Biography 

Instytut Pamięci Narodowej – Solideo, 

Warszawa 2021, 128 s.

Anglojęzyczna wersja popularnej, 
ilustrowanej biografi i prymasa 
Stefana Wyszyńskiego. 

ISBN: 978-83-8229-194-0, 20 zł

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

Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, 

Dominik Zamiatała 

Il Primate Stefan Wyszyński. 
Biografi a

Instytut Pamięci Narodowej – Solideo, 

Warszawa 2021, 128 s.

Włoska wersja popularnej, 
ilustrowanej biografi i prymasa 
Stefana Wyszyńskiego. 

ISBN: 978-83-8229-281-7 [PDF]

Zapowiedzi:

▪ Tomasz Balbus 

Ludwik Marszałek „Zbroja” 
(1912–1948)

▪ Maria Radożycka

Wojennym szlakiem kapitana 
Władysława Drelicharza 
(1913–1944)

▪ Tomasz Sikorski, Urszula Kozłowska

Andrzej Niesiołowski (1899–1945). 
Z dziejów nurtu chrześcijańsko-
społecznego w polskiej socjologii 

▪ Krzysztof A. Tochman

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

Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, 

Dominik Zamiatała 

Primate Stefan Wyszyński. 
A Biography 

Instytut Pamięci Narodowej – Solideo, 

Warszawa 2021, 128 s.

Anglojęzyczna wersja popularnej, 
ilustrowanej biografi i prymasa 
Stefana Wyszyńskiego. 

ISBN: 978-83-8229-194-0, 20 zł

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

Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, 

Dominik Zamiatała 

Il Primate Stefan Wyszyński. 
Biografi a

Instytut Pamięci Narodowej – Solideo, 

Włoska wersja popularnej, 
ilustrowanej biografi i prymasa 
Stefana Wyszyńskiego. 

Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, 
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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. 

Piotr Abryszeński, Daniel Gucewicz, Leszek Molendowski

Kościól katolicki w Trójmieście wobec Grudnia ’70. Dokumenty
Gdańsk–Warszawa 2021, 343 s. 

(seria „Publikacje gdańskiego oddziału IPN”, t. 81)

Grudzień ’70 to jeden z najbardziej tragicznych epizodów w historii PRL, który urósł 

do rangi symbolu. Niniejsza publikacja stanowi uzupełnienie monografi i Grudniowa 

kolęda. Kościół katolicki w Trójmieście wobec Grudnia ’70 (Gdańsk–Warszawa 2020) 

i zawiera 84 dokumenty wytworzone przez podmioty państwowe oraz stronę kościelną, 

w większości publikowane po raz pierwszy. Zamieszczone w tomie źródła pozwalają 

prześledzić przebieg wydarzeń z perspektywy Kościoła. Przybliżają m.in. udział 

duchownych w nocnych pochówkach ofi ar, organizację nabożeństw żałobnych oraz 

kościelną pomoc materialną dla osieroconych rodzin. Ukazują również pierwsze 

inicjatywy związane z normalizacją stosunków między państwem i Kościołem, 

zapowiedzianą przez nową ekipę rządzącą.  

ISBN: 978-83-8229-304-3, 40 zł
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Magdalena Heruday-Kiełczewska

Powszechna Wystawa Krajowa z 1929 r. 
w źródłach historycznych

Poznań–Warszawa 2021, 488 s. (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

Magdalena Heruday-Kiełczewska

Powszechna Wystawa Krajowa z 1929 r. 
w źródłach historycznych

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.

Mirosław Szumiło

„Polski kryzys” 1980–1981 w dokumentach 
dyplomacji czechosłowackiej

wprowadz., wybór i oprac. Mirosław Szumiło, 

Warszawa 2021, 288 s. (seria „Dokumenty”, t. 71) 

Książka zawiera nieznane dotąd dokumenty na temat 
„polskiego kryzysu” z lat 1980–1981, wytworzone 
przez dyplomację komunistycznej Czechosłowacji, 
która z dużym zainteresowaniem i zarazem 
rosnącym niepokojem śledziła bieg wydarzeń 
w naszym kraju.

ISBN: 978-83-8229-333-3, 35 zł
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Aparat bezpieczeństwa 
w województwie poznańskim 
(1945–1956)

oprac. Rafał Kościański, 

Poznań–Warszawa 2021, 736 s. 

(seria „Dokumenty”, t. 68)

Niniejszy wybór dokumentów 
ukazuje działalność 
komunistycznej policji 
politycznej na terenie 
województwa poznańskiego 
w okresie pierwszego 
dziesięciolecia po zakończeniu 
II wojny światowej. Publikowane 
normatywy pozwalają na 
uchwycenie podstawowych 
planów kierownictwa szczebla 
centralnego oraz regionalnego. 

ISBN: 978-83-8229-285-5, 60 zł
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Księża i dyplomaci. Spotkania pracowników amerykańskich placówek 
dyplomatycznych w PRL z przedstawicielami Kościoła 
w świetle dokumentów (1974–1988)

oprac. naukowe i wprowadzenie Patryk Pleskot, Warszawa 2021, 456 s.

 (seria „Dokumenty”, t. 70)

Książka zawiera wybór źródeł: polskich tłumaczeń dokumentów 
sporządzonych przez amerykańskich dyplomatów pracujących w PRL 
w ostatnim piętnastoleciu jej istnienia. Źródła te dotyczą spotkań 
przedstawicieli USA z duchownymi Kościoła katolickiego w Polsce: od 
najważniejszych hierarchów po zwykłych księży.

ISBN: 978-83-8229-067-7, 45 zł

Niezależne obchody świąt narodowych 3 Maja, 15 Sierpnia, 
11 Listopada w latach 1978–1989. Wybór źródeł

wstęp i oprac. Piotr Byszewski, Aneta Nisiobęcka, Grzegorz Wołk, 

Warszawa 2021, 360 s. + 32 s. wkł. ilustr.

(seria „Dokumenty”, t. 69)

Publikacja zawiera dokumenty SB dotyczące organizowanych przez 
opozycję antykomunistyczną niezależnych obchodów świąt narodowych, 
a także przeciwdziałań aparatu bezpieczeństwa PRL wobec tych 
przedsięwzięć. Zamierzeniem autorów było ukazanie zarówno metod 
stosowanych przez bezpiekę przy gromadzeniu informacji dotyczących 
planów opozycji związanych z obchodami „zakazanych rocznic”, jak 
i przedsięwzięć podejmowanych w celu neutralizowania tych inicjatyw 
lub ograniczenia zasięgu uroczystości, a tym samym ich oddziaływania 
na społeczeństwo. 

ISBN: 978-83-8229-300-5, 40 zł

Niezależne obchody świąt narodowych 3 Maja, 15 Sierpnia, 
11 Listopada w latach 1978–1989. Wybór źródeł

Publikacja zawiera dokumenty SB dotyczące organizowanych przez 
opozycję antykomunistyczną niezależnych obchodów świąt narodowych, 
a także przeciwdziałań aparatu bezpieczeństwa PRL wobec tych 
przedsięwzięć. Zamierzeniem autorów było ukazanie zarówno metod 
stosowanych przez bezpiekę przy gromadzeniu informacji dotyczących stosowanych przez bezpiekę przy gromadzeniu informacji dotyczących 
planów opozycji związanych z obchodami „zakazanych rocznic”, jak planów opozycji związanych z obchodami „zakazanych rocznic”, jak 
i przedsięwzięć podejmowanych w celu neutralizowania tych inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych w celu neutralizowania tych inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych w celu neutralizowania tych inicjatyw 
lub ograniczenia zasięgu uroczystości, a tym samym ich oddziaływania lub ograniczenia zasięgu uroczystości, a tym samym ich oddziaływania 
na społeczeństwo. na społeczeństwo. 
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Post po „karnawale”. Amerykańskie 
placówki dyplomatyczne w PRL 
wobec pierwszych tygodni stanu 
wojennego

red. nauk. Patryk Pleskot, 

Warszawa 2021, 552 s. 

(seria „Warszawa nie?pokonana”, t. 25)

Tom prezentuje wybór dokumentów: 
tłumaczeń raportów ambasady USA 
w Warszawie z pierwszych tygodni 
stanu wojennego, sporządzonych 
przez Departament II MSW 
(kontrwywiad). Książkę można uznać 
za kontynuację publikacji „Karnawał” 
po amerykańsku, wydanej nakładem 
IPN w 2020 r. 

ISBN: 978-83-8229-223-7, 50 zł
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Rok pierwszy. 
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
w województwie białostockim 
(sierpień 1944 – lipiec 1945) 
wstęp i red. nauk. Barbara Bojaryn-Kazberuk, 

Jerzy Autuchiewicz, 

Białystok–Warszawa 2021, 592 s. 

(seria „Dokumenty”, t. 67)

Publikowane w niniejszym 
tomie dokumenty przedstawiają 
powstawanie, rozwój struktur oraz 

Zapowiedzi:

▪ Dzienniki Hansa Franka, t. 1
oprac. Paweł Kosiński

▪ Mirosław Sikora

Black Box. Wywiad jako instrument 
transferu technologii i wsparcia decyzji 
ekonomicznych w PRL 1955–1990

▪ Stefan Wyszyński

Pro memoria, t. 12: 1965
red. nauk. Paweł Skibiński

▪ Grudzień 1970. Dokumenty
 oprac. Sławomir Cenckiewicz, 

Marzena Kruk, Paweł Piotrowski, 

Kamil Anduła

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

red. nauk. Adam Szymanowicz

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

wybór, wstęp i oprac. Karol Sacewicz

▪ Stefan Kardynał Wyszyński. 
Prymas Polski. Dzieła zebrane, t. XX

red. nauk. Iwona Czarcińska 

i Beata Mackiewicz

działalność aparatu bezpieczeństwa 
publicznego w województwie 
białostockim w pierwszym roku jego 
istnienia. Materiały ukazują pełną 
dyspozycyjność UB wobec Sowietów, 
bezwzględną walkę z podziemiem 
niepodległościowym, której celem 
było podporządkowanie komunistom 
całego społeczeństwa.

ISBN: 978-83-8229-204-6, 50 zł

Rok pierwszy. 
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
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Relacje 
i Wspomnienia

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

Czesława Panek-Wierzbińska

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

Łódź–Warszawa 2021, 160 s.

Czesława Panek-Wierzbińska spisała 
po latach swoje wspomnienia. 
Ukazała w nich drogę, którą przebyła 
jako dziecko z Chmielowa w woj. 
stanisławowskim (wysiedlona 10 lutego 
1940 r.) do Nowej Zelandii. Chociaż 
w publikacji przeważają opisy niedoli, 
trudnych doświadczeń, również tych 
związanych ze stratą najbliższych 
osób, to można w niej także odnaleźć 
radosne akcenty. Książka została 
wydana w Nowej Zelandii w 2015 r. pod 
tytułem Chmielów. Our Paradise Lost. 

ISBN: 978-83-8229-191-9, 20 zł 
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Jerzy Stanisław Kuntz „Palant”, „Kotowicz”

 Spowiedź konspiratora i partyzanta 
oprac. Justyna Gogolewska 

i Anna Chmielewska 

Białystok–Warszawa 2021, 824 s. 

(seria wydawnicza Oddziału IPN 

w Białymstoku)  

Wspomnienia Jerzego Stanisława 
Kuntza, żołnierza Uderzeniowych 
Batalionów Kadrowych, Armii 
Krajowej na Suwalszczyźnie 
i Augustowszczyźnie, ofi cera Kedywu 
Inspektoratu Suwalskiego AK, 
kierownika samoobrony Obwodu 
AKO Augustów. Pamiętnik powstał 
na przestrzeni kilku lat, między 
rokiem 1939 a 1945. Autor pisał 
go przez okres wojny, niemal 
codziennie. Zostawił barwny opis 
życia partyzanckiego żołnierzy UBK 
i AK w Puszczy Augustowskiej. 
Opisał wiele aspektów życia 
w Baranowiczach zajętych we 
wrześniu 1939 r. przez Sowietów, 
później w okupowanej Warszawie. 

ISBN: 978-83-8229-155-1, 60 zł
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Piotr Dąbrowski

Tułaczka po obcej ziemi. Wspomnienia więźnia 
łagrów sowieckich od marca do sierpnia 1941 roku

wstęp i oprac. Danuta Jastrzębska-Golonka 

i Janusz Wróbel, Warszawa 2021, 176 s.

 Niniejsza publikacja zawiera zapiski z dziennika 
Piotra Dąbrowskiego– więźnia Kozielska, 
który losu tysięcy innych polskichofi ar uniknął 
tylko dzięki temu, że do obozu trafi ł dopiero 
w lipcu1940 r. – wraz z grupą Polaków 
zagarniętych przez władze sowieckiena 
anektowanej Litwie. 

ISBN: 978-83-8229-347-0, 20 zł

Jak Ci się uda uratować, pamiętaj! Relacje 
„Sprawiedliwych” o „Sprawiedliwych” 
z województwa zachodniopomorskiego 

zebrał i oprac. Paweł Knap, Szczecin 2021, 272 s., 

wyd. 2. uzup.

Z zestawień statystycznych wynika, że do końca 
2019 r. tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata uhonorowano niemal 
28 tys. osób, z których ponad 7 tys. stanowią 
Polacy. Do niniejszego tomu trafi ły historie 
48 z nich – mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego.

ISBN: 978-83-8229-288-6, 30 zł
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Zapowiedzi:

▪ Waldemar Mikulec

Z pamiętnika internowanego. 
Kraków – Nowy Wiśnicz – 
Załęże 13 XII 1981 – 29 IV 1982

oprac. Marcin Krzek-Lubowiecki

▪ ks. Henryk Peszko

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

wstęp i oprac. Ryszard Gryz 

i Karolina Święcich

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

wybór i oprac. Sebastian Piątkowski, 

Lublin–Warszawa 2021, 528 s.

Kolejny tom relacji zawiera edycję 
173 dokumentów z zasobu Archiwum IPN,
 dotyczących pomocy udzielanej 
Żydom przez Polaków na terenie 
dystryktu Galicja  Generalnego 
Gubernatorstwa i na Wołyniu. 

ISBN: 978-83-8229-355-5, 50 zł

▪ Zbigniew Przyrowski

Ciekawe czasy. Wspomnienia z lat 
1939–1945

oprac. Katarzyna i Jarosław Wasilewscy

▪ Attila Szalai

Na polskiej ziemi. Wspomnienia

▪ Czesław Szurmiak

Z ułańskim rodowodem. 
Wspomnienia własne

oprac. Piotr Chmielowiec

▪ Ryszard Wichorowski 

Wspomnienia internowanego
(zapiski)

 oprac. Marcin Dąbrowski

▪ 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 
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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. 

Sławomir Cenckiewicz

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

Warszawa 2021, 328 s., wyd. 2. uzup. 

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
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Piotr Grzelczak

„Dzień historyczny”. 
Wizyta marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Koninie

Poznań–Warszawa 2021, 212 s.

Wraz z osiągnięciem pokoju 
na wschodnich granicach 
Rzeczypospolitej Naczelnik 
Państwa i wódz zwycięskiej armii 
Józef Piłsudski często opuszczał 
rozpolitykowaną Warszawę. 
10 lipca 1921 r. odwiedził stacjonujący 
w Koninie 18. Pułk Piechoty, któremu 
wręczył sztandar ufundowany przez 
mieszkańców trzech powiatów 
(Konin, Koło, Słupca). Autor książki 
zabiera Czytelnika do Konina u progu 
Niepodległej, rekonstruuje przebieg 
wizyty Józefa Piłsudskiego w mieście 
oraz wskazuje na główne fi lary 
konińskiej pamięci o nim.

ISBN: 978-83-8229-218-3, 39 zł
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Wanda Barbara Kociuba

Pamiętnik z Syberii, Iranu i Libanu
wyd. 2. zmienione, 

wstęp i oprac. 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, 69 zł

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 zbrodniach komunistycznych, ich charakterze 
i rozmiarach. 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  pojawiły się „cywilne” 
pochówki. 

ISBN: 978-83-8229-150-6, 39 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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Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, 

Dominik Zamiatała 

Kardynał Stefan Wyszyński 
1901–1981

Instytut Pamięci Narodowej – 

Instytut Prymasowski Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego, Warszawa 2019, 560 s. 

(seria „Biskupi 

w realiach  państwa)”, dodruk 

Album prezentuje w sposób 
możliwie pełny życie i działalność 
prymasa Stefana Wyszyńskiego. 
W pierwszej części książki przyjęto 
układ chronologiczny, w drugiej zaś 
postanowiono przedstawić materiał 
fotografi czny w ujęciu problemowym. 
Album zawiera unikatowe, nigdy 
wcześniej niepublikowane fotografi e.

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich 
„Feniks” w kategorii „Historia” (2020)

ISBN: 978-83-8098-382-3, 59 zł
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Mariusz Niestrawski

Polskie Wojska Lotnicze 1918–1920
Poznań–Warszawa 2021, 252 s.

Niniejsza książka jest próbą 
rozpropagowania wiedzy 
o początkach lotnictwa spod znaków 
biało-czerwonej szachownicy. Ma być 
swoistym wprowadzeniem do historii 
polskich Wojsk Lotniczych w latach 
1918–1920. Sukces publikacji zależy 
od tego, czy po jej przeczytaniu 
czytelnicy zdecydują się sięgnąć 
po kolejne, poświęcone początkom 
polskich skrzydeł tytuły, których 
w ostatnich latach pojawia się coraz 
więcej.

ISBN: 978-83-8229-232-9, 59 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., dodruk

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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Adam Pleskaczyński

Wartheland. Dzieje zbrodni
Poznań–Warszawa 2021, 384 s

Celem obszernego albumu monografi cznego 
jest upowszechnienie wiedzy 
o funkcjonowaniu na terenie Wielkopolski 
i Ziemi Łódzkiej „wzorcowego okręgu 
Rzeszy”, w którym była prowadzona 
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. 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.

ISBN: 978-83-8229-225-1, 59 zł
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Jan Sienkiewicz

Groby polskie na Litwie, t. 1:  
Rejon Wileński, cz. 1

Warszawa 2021, 604 s.

ISBN: 978-83-8229-348-7, 69 zł 

Jan Sienkiewicz

Groby polskie na Litwie, t. 1:  
Rejon wileński, cz. 2

Warszawa 2021, 704 s. 

ISBN: 978-83-8229-349-4, 69 zł 

Niniejsze opracowanie Jana 
Sienkiewicza, stanowiące pełną 
inwentaryzację pochówków polskich 
na terenie rejonu wileńskiego, jest 
owocem jego wieloletnich, żmudnych 
i szczegółowych badań, poszukiwań 
oraz dokumentacji. Autor wykonał 
ogromną pracę w terenie, dokonując 
spisu z natury inskrypcji nagrobnych 
i sporządzając dokumentację 
fotograficzną. Nie ograniczył się 
jedynie do ewidencji, lecz obydwa 
tomy swojej publikacji poprzedził 
wstępami – ciekawymi analizami 
i systematyką zarejestrowanych 
grobów Polaków pochowanych na 
cmentarzach w rejonie wileńskim.

Opracowanie stanowi wartościowe 
źródło do badań językoznawczych, 
etnograficznych, historyczno-
kulturowych. Jako swoisty 
przewodnik po cmentarzach 
Wileńszczyzny może służyć pomocą 
dla potomków rodzin zamieszkałych 
w powojennej Polsce, oderwanych od 
miejsc rodzinnych, poszukujących 
pochodzenia swoich wileńskich 
antenatów, zwłaszcza że w ostatnich 
latach obserwujemy znaczący 
wzrost zainteresowania sprawami 
genealogicznymi: wiele osób 
prowadzi samodzielnie bądź zleca 
kwerendę w archiwach specjalistom 
w celu odtworzenia dziejów swojej 
rodziny lub rodu.
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Polska jesień, rosyjska zima. 
Spotkanie Juliena Bryana z misją 
UNRRA w Europie Środkowo-
Wschodniej 1946–1947 – fotografi e 
i zapiski / Polish Autumn, Russian 
Winter. Julien Bryan meets the 
UNRRA mission in central and 
eastern Europe 1946–1947 
– photgoraphs and notes

oprac. Jacek Sawicki 

Warszawa 2021, 328 s. + 80 s. wkł. zdj.

Opracowanie obszernych fragmentów 
maszynopisu Juliena Bryana „Russian 
Winter” – pracy niepublikowanej za 
życia autora, zawierającej jego notatki 
z czasu współpracy z misją UNRRA 
w Polsce i ZSRR na przełomie lat 1946 
i 1947 – oraz prezentacja wybranych 
fotografi i z tej podróży, poprzedzone 
wprowadzeniem służącym 
zarysowaniu tła wydarzeń.

ISBN: 978-83-8098-921-4, 69 zł
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Zapowiedzi:

▪ Jakub Gołębiewski

Ksiądz Jerzy Popiełuszko. 
Historia życia 

▪ Jerzy Kirszak, Michał Polak, 

Wojciech Polak

Generał Władysłw Anders

▪ Wojciech Matusik

Generał brygady. 
Pilot Stanisław Skalski

▪ Mariusz Patelski

Generał Tadeusz 
Jordan Rozwadowski

▪ Grzegorz Rąkowski 

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

Od wymiany do wymiany. 
Banknoty polskie 1945–1995

red. Robert Klementowski i Maciej 

Szymczyk, Instytut Pamięci Narodowej – 

Muzeum Papiernictwa 

w Dusznikach-Zdroju, 

Duszniki-Zdrój–Wrocław–Warszawa 2021, 

192 s.

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-
-Zdroju przy wsparciu Narodowego 
Banku Polskiego, Polskiej Wytwórni 
Papierów Wartościowych oraz 
Instytutu Pamięci Narodowej od 
jesieni 2020 do wiosny 2021 r. 

realizowało projekt wystawienniczo-
-naukowo-edukacyjny złożony 
z wystawy czasowej, konferencji 
naukowej i działań edukacyjnych. 
Jednym z efektów tych działań jest 
oddawany w ręce Czytelnika album, 
łączący teksty naukowe poświęcone 
polityce monetarnej oraz reformom 
walutowym z prezentacją i opisem 
banknotów polskich projektowanych 
po II wojnie światowej. 

ISBN: 978-83-8229-212-1, 39 zł
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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”  2020, nr 37

Najnowszy numer czasopisma poświęcony jest 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. 

Zapowiedź:

Kolejny, 38. numer czasopisma będzie poświęcony wszelkim 
procesom, mechanizmom, zdarzeniom, odnoszącym się do 
szeroko rozumianego formowania terytorium II RP (1918–1922), 
z uwzględnieniem decydującej roli marszałka Józefa Piłsudskiego.
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„Komunizm. System – Ludzie 
– Dokumentacja”  

Rocznik naukowy, wydawany przez Instytut 
Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie 
oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, 
jest poświęcony szeroko rozumianym 
zagadnieniom funkcjonowania partii 
komunistycznej w Polsce oraz Związku 
Sowieckim i krajach bloku wschodniego. 

Dostępny nieodpłatnie

w księgarniach IPN 

oraz w Bibliotece Cyfrowej IPN.

„Komunizm. System – Ludzie – Dokumentacja” 2020, nr 9 

Tematyka numeru koncentruje się wokół szeroko rozumianej 
historii wsi polskiej w XX w., w kontekście dynamiki wydarzeń 
i zmian, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1945 r. 
i działań systemu  wobec ziemian, wsi i jej mieszkańców.

Zapowiedź:

Motywem przewodnim 10. numeru periodyku będzie 
problematyka 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  aparatu represji.

Cena: 12 zł

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

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 
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, Paweł 
Tomasik o działaniach MO 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.

Zapowiedź:

W tomie czasopisma m.in. Agnieszka 
Dzierżanowska i Jakub Deka piszą 
o programie dokumentacyjnym 
„Straty osobowe i ofi ary represji pod 
okupacją niemiecką 1939–1945”, 
Tomasz Błaszak o kancelarii komend 

wojewódzkich MO i wojewódzkich 
urzędów spraw wewnętrznych 
w świetle resortowych aktów 
prawnych, Iwona Korga o Archiwum 
Instytutu Józefa Piłsudskiego 
w Ameryce, Bogdan Chrzanowski 
o organizacji wywiadu ZWZ-AK 
na Pomorzu podczas okupacji 
niemieckiej, Rafał Łatka o relacjach 
ks. Tadeusza Dajczera z SB, 
a Dawid Chomej i Janusz Piwowar 
publikują dokumenty poświęcone 
wojennym losom młodego Henryka 
Ząbeckiego, deportowanego do pracy 
przymusowej w Berlinie.
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„Śląski Almanach Powstańczy” 2020, t. 6
Numer 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.

Zapowiedź:

Siódmy numer ukazuje się w setną rocznicę wybuchu III powstania 
śląskiego. Większość artykułów zamieszczonych w tomie omawia zatem 
różne aspekty wydarzeń z 1921 r., w tym międzynarodową recepcję 
III powstania śląskiego – z perspektywy Watykanu, Wielkiej Brytanii, Francji 
i Czechosłowacji. Tradycyjnie istotną częścią jest dział zawierający recenzje 
najnowszych publikacji poświęconych powstaniom śląskim. Numer zawiera 
także omówienia szeregu konferencji naukowych o tematyce powstańczej 
organizowanych i współorganizowanych w ostatnich trzech latach przez 
katowicki oddział IPN.

„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 . Obok artykułów 
naukowych zawiera również omówienia i recenzje publikacji 
historycznych ukazujących się w językach ojczystych 
poszczególnych krajów. 

Dostępny nieodpłatnie w księgarniach IPN 

oraz w Bibliotece Cyfrowej IPN.

„Institute of National Remembrance Review” 2020, nr 2
Tematem przewodnim 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:

„Institute of National Remembrance Review” 2021, nr 3
Tematem przewodnim 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.

„Institute of National Remembrance Review” 2021, nr 4
Tematem przewodnim 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.

oraz w Bibliotece Cyfrowej IPN.

„Institute of National Remembrance Review” 2020, nr 2
Tematem przewodnim 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:

„Institute of National Remembrance Review” 2021, nr 3
Tematem przewodnim 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 w II wojnie światowej, to jest tzw. Wielkiej Wojny Ojczyźnianej oraz prezentacja instytucji 
pamięci – Muzeum Katyńskiego – Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

„Institute of National Remembrance Review” 2021, nr 4
Tematem przewodnim 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.

Zapowiedź:

„Institute of National Remembrance Review” 2021, nr 3
Tematem przewodnim 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 
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„Polish-Jewish Studies” 2020, nr 1

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 
i 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.

DDostępny nieodpłatnie w księgarniach IPN 

oraz w Bibliotece Cyfrowej IPN.
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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” 2021, nr 1(19)

Najnowszy numer został 
poświęcony w dużej części aparatowi 
bezpieczeństwa  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

Zapowiedź:

Kolejny numer będzie zawierał pakiet 
tekstów poświęconych górnośląskiemu 
środowisku artystycznemu (oraz 
artystom w jakiś sposób ze Śląskiem 
związanym). Poruszają one m.in. 
kwestie rozpracowywania przez 
SB Kazimierza Kutza, Tadeusza 
Różewicza i Mari Koterbskiej, projektu 
fi lmu Andrzeja Wajdy o klerykach 
odbywających staż w zakładach pracy, 
działań operacyjnych podejmowanych 
wobec pracowników Wydziału Grafi ki 
krakowskiej ASP w Katowicach, losów 

nieznanych grafi k Teofi la Ociepki czy 
kontrowersji związanych z pogrzebem 
Zbigniewa Cybulskiego w Katowicach. 
Poza tematem głównym w numerze 
znajdują się artykuły m.in. o plebiscycie 
z 1921 r., związkach Wojciecha 
Korfantego z Zakopanem oraz 
bibliografi a zawartości wcześniejszych 
edycji „CzasyPisma”.

Periodyki
popularnonaukowe
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„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” 2021, nr 9 – 
„Pokolenie Baczyńskiego” 
i pokolenie niezależnych twórców 
w peerelu i na emigracji

Pisarze polscy – to główny temat 
wrześniowego numeru „Biuletynu 
IPN”. W stulecie urodzin Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego i Tadeusza 
Różewicza ukazujemy wybranych 
dwudziestowiecznych pisarzy. 
Spoglądamy raczej na to, co wnieśli 
do ojczystego skarbca swoją postawą 
życiową i wierszami, powieściami, 
publicystyką. film dokumentalny

PISMO O NA JNOWSZE J HISTORII  POLSKI

BIULETYN IPNBIULETYN IPN

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy 
płytę DVD z dwoma fi lmami z cyklu 
„Errata do biografi i”: Kazimierz 
Wierzyński i Marek Nowakowski 
(reż. Robert Kaczmarek)

PISMO O NA JNOWSZE J HISTORII  POLSKI

BIULETYN IPNBIULETYN IPN

PISMO O NA JNOWSZE J HISTORII  POLSKI

BIULETYN IPNBIULETYN IPN
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„Biuletyn IPN” 2021, nr 10 – 
Węgry ’56

Powstanie węgierskie z października 
1956 r. przedstawiają na naszych 
łamach wybitni historycy węgierscy. 
Możemy więc spojrzeć na krwawe 
wydarzenia sprzed 
65 lat oczami badaczy, dla których 

ówczesne zmaganie z Sowietami 
jest fundamentem wolności ich 
ojczyzny. Powstanie 1956 r. to 
najbardziej znany, także na arenie 
międzynarodowej, rozdział w historii 
Węgier XX w. 

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy 
płytę DVD z fi lmem Z wyciągniętymi 

rękami… w reżyserii Roberta 
Kaczmarka (część 1 i 2).

BIULETYN IPN
PISMO O NA JNOWSZE J HISTORII  POLSKI

BIULETYN IPN
PISMO O NA JNOWSZE J HISTORII  POLSKI

BIULETYN IPN
PISMO O NA JNOWSZE J HISTORII  POLSKI

Zapowiedź:

▪ „Biuletyn IPN” 2021, nr 11 – 
Bohaterowie, męczennicy, święci 
Dodatkiem do numeru będzie 
płyta z fi lmem Niepodległy w reż. 
Pawła Nowackiego i Arkadiusza 
Gołębiewskiego o Januszu Krupskim 

▪ „Biuletyn IPN” 2021, nr 12 – 
Stan wojenny 

Dodatkiem do numeru będzie 
płyta z fi lmem o stanie wojennym 
i audio z kazaniem abp. Antoniego 
Tokarczuka na Jasnej Górze we 
wrześniu 1982 r. 

▪ „Biuletyn IPN” 2022, nr 1–2 – 
ZWZ-AK i Żołnierze Wyklęci
(oraz NSZ) 

▪ „Biuletyn IPN” 2022, nr 3 – 
Holokaust, obozy zagłady 

▪ „Biuletyn IPN” 2022, nr 4 – 
Opozycja przedsierpniowa
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Publikacje
popularnonaukowe

Opracowania będące efektem 
realizacji różnorodnych projektów 
popularyzujących historię. 
   

Tomasz Domański

Stan badań nad pomocą 
świadczoną Żydom przez ludność 
polską w okresie II wojny światowej 
na okupowanych terenach 
województwa kieleckiego

Kielce 2021, 125 s.

Autor analizuje główne kierunki 
podejmowanych dotychczas 
badań w obszarze pomocy 
Żydom, świadczonej przez 
ludność polską na okupowanych 
terenach województwa kieleckiego 
w granicach z 31 sierpnia 1939 r. 
Autor wnikliwie i wielowątkowo 
analizuje obecność problematyki 
pomocowej z terenu województwa 

kieleckiego w opracowaniach 
ogólnopolskich, z jednoczesnym 
opisem dorobku badań regionalnych. 
W książce szeroko omówiono stan 
piśmiennictwa na temat roli różnych 
warstw społecznych zaangażowanych 
w pomoc Żydom: Kościoła 
i duchowieństwa katolickiego, 
ziemiaństwa, chłopstwa. 

Publikacja w formie PDF.

ISBN: 978-83-8229-205-3 [PDF]

kieleckiego w opracowaniach kieleckiego w opracowaniach 
ogólnopolskich, z jednoczesnym ogólnopolskich, z jednoczesnym ogólnopolskich, z jednoczesnym ogólnopolskich, z jednoczesnym ogólnopolskich, z jednoczesnym ogólnopolskich, z jednoczesnym 
opisem dorobku badań regionalnych. opisem dorobku badań regionalnych. opisem dorobku badań regionalnych. 
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Piotr Dyba, Dorota Luberańska, 

Maria Piworowicz, Monika Polakowska

Aresztowani podczas akcji „X” MBP. 
Losy kilkunastu osób związanych 
z Okręgiem Wileńskim AK 

Warszawa–Wrocław 2021, 104 s. 

Publikacja prezentuje biogramy 
16 wybranych Polaków 
z Wileńszczyzny lub związanych ze 
środowiskiem wileńskim AK, ofi ar 
zbrodniczej akcji „X” Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego. 
Niniejsza operacja, w wyniku 
której zatrzymano ponad 6 tys. 
osób, a około 1,5 tys. aresztowano, 
trwała od czerwca do listopada 
1948 r. Na karę skazano ponad 
50 osób, prawie wszystkie wyroki 
wykonano. Pozostałym zasądzono 
kary pozbawienia wolności, często 
wieloletnie.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8229-259-6 [druk]

ISBN: 978-83-8229-260-2 [PDF]

Piotr Dyba, Dorota Luberańska, 

Maria Piworowicz, Monika Polakowska

Aresztowani podczas akcji „X” MBP. 
Losy kilkunastu osób związanych 
z Okręgiem Wileńskim AK 

Warszawa–Wrocław 2021, 104 s. 

Publikacja prezentuje biogramy 
16 wybranych Polaków 
z Wileńszczyzny lub związanych ze 
środowiskiem wileńskim AK, ofi ar 
zbrodniczej akcji „X” Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego. 
Niniejsza operacja, w wyniku 
której zatrzymano ponad 6 tys. 
osób, a około 1,5 tys. aresztowano, osób, a około 1,5 tys. aresztowano, 
trwała od czerwca do listopada trwała od czerwca do listopada trwała od czerwca do listopada 
1948 r. Na karę skazano ponad 1948 r. Na karę skazano ponad 1948 r. Na karę skazano ponad 
50 osób, prawie wszystkie wyroki 50 osób, prawie wszystkie wyroki 
wykonano. Pozostałym zasądzono wykonano. Pozostałym zasądzono wykonano. Pozostałym zasądzono 
kary pozbawienia wolności, często kary pozbawienia wolności, często 
wieloletnie.wieloletnie.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

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

ISBN: 978-83-8229-259-6 [druk]ISBN: 978-83-8229-259-6 [druk]

ISBN: 978-83-8229-260-2 [PDF]
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Katarzyna Łysak, 

Roksana Szczypta-Szczęch

Monte – więzienie dwóch 
totalitaryzmów 1939–1989

Kraków 2021, 158 s. 

Publikacja w popularnej formie 
przybliża symbol martyrologii 
z lat wojny I okresu powojennego 
na historycznej mapie Krakowa – 
więzienie przy ul. Montelupich.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-960187-1-7
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Piotr Semków

Niezwykła historia zwykłych obiektów. Gdynia, 
ul. Korzeniowskiego 8/10 – budynek, ludzie wydarzenia

Gdańsk 2021, 86 s.

Historia budynku położonego na Kamiennej Górze przy 
ul. Korzeniowskiego 8/10 w Gdyni, opisana przez pryzmat 
pracujących w tym budynku ludzi, charakteru wykonywanej 
przez nich pracy, a także przez pryzmat losów osób, które 
przebywały w nim w charakterze aresztantów. 

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8229-307-4

Roksana Szczypta-Szczęch, Jacek Zygadlewicz

Adam Legutko (1930–1983). Żołnierz Wyklęty
Nowy Sącz 2021, 77 s.

Publikacja przybliża postać najmłodszego partyzanta oddziału 
zbrojnego „Żandarmerii” Polskiej Podziemnej Armii Niepod-
ległościowców – Adama Legutki.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-960187-3-1
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Bolesław Orłowski

Swego nie znacie. 
Polski wkład do cywilizacji 
naukowo-technicznej (w zarysie)

Warszawa 2021, 96 s.

Autor opracowania, znakomity 
znawca historii techniki, twórca 
niezwykłego słownika Polski wkład 

w przyrodoznawstwo i technikę. 

Słownik polskich i związanych z Polską 

odkrywców, wynalazców oraz pionierów 

nauk matematyczno-przyrodniczych 

i techniki, publikowanego w latach 
2015–2019, w popularnej formie 
przedstawia na tle naszych dziejów 
najważniejsze z polskich osiągnięć, 
niekiedy zaskakujących skalą 
i znaczeniem – po to, by przybliżyć 
wiedzę o polskim wkładzie do 
cywilizacji naukowo-technicznej. 
Wywód ma charakter chronologiczny, 
sięga do czasów historycznie 
najdawniejszych, a kończy się wraz 
z okresem II wojny światowej. 

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8229-236-7, 20 zł
42

funkcjonowaniem taktomierza (metronomu). Przeprowadzone ostatnio przez 

prof. Sławomira Łotysza badania całkowicie to wszakże wykluczają. Hofmann 

nie wspomina bowiem o niej w poświęconym swojej wynalazczości obszernym 

wywiadzie prasowym z 1927 r. (kiedy wycieraczka już była w powszechnym uży-

ciu), nie występuje też jego nazwisko w związanej z nią dokumentacji Urzędu 

Patentowego USA (miał natomiast patenty na amortyzatory samochodowe). 

Trochę żal tej, jakże kunsztownie zmyślonej, bajeczki…

Urodzony w Filadelfii syn krawca z Białegostoku Frank Piasecki (1919–2008) 

od 1940 r. projektował, produkował i niekiedy oblatywał bardzo dobrze latają-

ce, bezpieczne i coraz doskonalsze śmigłowce (helikoptery). Także wyspecjali-

zowane, a wśród nich od 1945 r. pierwsze praktyczne śmigłowce transportowe: 

PV-3 o dwóch wirnikach w układzie tandem, zwane „latającymi bananami”. 

Piasecki wytwarzał je i doskonalił (był posiadaczem 21 patentów) głównie na 

zamówienie armii Stanów Zjednoczonych. Zostały one zastosowane do desan-

tu i wsparcia bojowego w wojnach w Algierii (1954–1962) i na pełniejszą ska-

lę w Wietnamie (1965–1975). Udźwig największych z nich przekraczał 80 t, 

a prędkość najszybszych 350 km/godz.

Na zaproszenie wybitnego matematyka Johna von Neumana (1935) rozpo-

czął pracę w Institute for Advanced Study w Princeton czołowy przedstawiciel 

Lwowskiej Szkoły Matematycznej Stanisław Marcin Ulam (1909–1984). Ulam 

wzbudził wtedy zainteresowanie światowego środowiska matematycznego pracą 

doktorską O teorii miary w ogólnej teorii mnogości (1933), obronioną na Poli-

technice Lwowskiej. Zawierała ona trzy twierdzenia stanowiące wówczas ważny 

krok naprzód w badaniach hierarchii mocnych typów teorii mnogości.

  Józef Hofmann

 Frank Piasecki, wczesne lata pięć-

dziesiąte

 Piasecki HRP-1 w służbie Straży 

Wybrzeża Stanów Zjednoczonych

PV-3 o dwóch wirnikach w układzie tandem, zwane „latającymi bananami”. 

Piasecki wytwarzał je i doskonalił (był posiadaczem 21 patentów) głównie na 

zamówienie armii Stanów Zjednoczonych. Zostały one zastosowane do desan-

tu i wsparcia bojowego w wojnach w Algierii (1954–1962) i na pełniejszą ska-

lę w Wietnamie (1965–1975). Udźwig największych z nich przekraczał 80 t, 

Na zaproszenie wybitnego matematyka Johna von Neumana (1935) rozpo-

czął pracę w Institute for Advanced Study w Princeton czołowy przedstawiciel 

Lwowskiej Szkoły Matematycznej Stanisław Marcin Ulam (1909–1984). Ulam 

wzbudził wtedy zainteresowanie światowego środowiska matematycznego pracą 

 (1933), obronioną na Poli-

technice Lwowskiej. Zawierała ona trzy twierdzenia stanowiące wówczas ważny 

krok naprzód w badaniach hierarchii mocnych typów teorii mnogości.

6

bie prezentowania poszczególnych biografii. Mało kto wie, że Ignacy Mościcki 

zaliczał się do czołowych wynalazców europejskich swej epoki, że Gabriel Naru-

towicz był wybitnym hydrotechnikiem budującym elektrownie wodne w kilku 

krajach, że generał Henryk Dembiński zarabiał na wynalazkach, które paten-

tował we Francji, czy o tym, że poeta Karol Brzozowski zbudował 40 tys. km 

linii telegraficznych w dziewiętnastowiecznej Turcji.
Oddając należną cześć bojownikom o sprawy dla Polaków najważniejsze, 

trzeba z naciskiem podkreślić, że wskutek takiego podejścia obraz naszego na-

rodowego dorobku został zdeformowany i zubożony. Mamy więc tendencyjnie 

(nie w wyniku jakiejś zmowy, ale okoliczności) zniekształcone pojęcie o cha-

rakterze naszych rzeczywistych osiągnięć w dziedzinie szeroko pojętej kultury. 

Przecenia się rangę literatury polskiej, w głównym swym zrębie wspierającej 

aspiracje niepodległościowe, a więc dla znacznej części czytelników z innych 

krajów nie bardzo zrozumiałej, nie tylko ze względów językowych. Nie dostrze-

  Prezydent RP Ignacy Mościcki w laboratorium
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Bolesław Orłowski

Know your worth. The Polish 
Contribution to Scientifi c and 
Technical Civilisation (outline)

Warszawa 2021, 84 s.

Anglojęzyczna wersja opracowania 
dotyczącego polskiego wkładu 
w rozwój światowej kultury i techniki.

Publikacja w formie PDF.

ISBN: 978-83-8229-227-5 [PDF]

Zapowiedź:

▪ Wrzesień ’39 w Małopolsce
red. nauk. Dawid Golik i Michał Wenklar

▪ Roksana Szczypta-Szczęch, 

Jacek Zygadlewicz

Stanisław Pióro. Twórca i dowódca 
Polskiej Podziemnej Armii 
Niepodległościowców

Bolesław Orłowski

Know your worth. The Polish 
Contribution to Scientifi c and 
Technical Civilisation (outline)

Anglojęzyczna wersja opracowania 
dotyczącego polskiego wkładu 
w rozwój światowej kultury i techniki.

Zapowiedź:

▪ ▪ Wrzesień ’39 w MałopolsceWrzesień ’39 w MałopolsceWrzesień ’39 w MałopolsceWrzesień ’39 w Małopolsce
red. nauk. Dawid Golik i Michał Wenklarred. nauk. Dawid Golik i Michał Wenklarred. nauk. Dawid Golik i Michał Wenklarred. nauk. Dawid Golik i Michał Wenklarred. nauk. Dawid Golik i Michał Wenklarred. nauk. Dawid Golik i Michał Wenklarred. nauk. Dawid Golik i Michał Wenklarred. nauk. Dawid Golik i Michał Wenklar

▪ ▪ ▪ Roksana Szczypta-Szczęch, Roksana Szczypta-Szczęch, Roksana Szczypta-Szczęch, Roksana Szczypta-Szczęch, Roksana Szczypta-Szczęch, 
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Biblioteka Akademii Niepodległości

Reprinty utworów z okresu między wojennego.

▪

Za kratami więzień i drutami 
obozów. Wspomnienia i notatki 
więźniów ideowych z lat 1914–1921, 
t. 1–2
oprac. zbiorowe, Warszawa 2021, 664 s.

Zbiór tekstów wspomnieniowych 
napisanych przez „więźniów 
ideowych” – żołnierzy walczących 
o niepodległość Polski w latach 
1914–1921 i więzionych m.in. 
w obozach w Werlu, Hawelbergu, 
Szczypiornie, Beniaminowie, 
Huszcie, Máramaros Sziget i innych.

ISBN: 978-83-8229-334-0, 60 zł

Biblioteka Akademii Niepodległości

▪
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Zapowiedzi:

▪ Kazimierz Raszewski

Wspomnienia z własnych przeżyć 
do końca 1920 roku

▪

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. Książka opowiada 
o udziale kobiet, związanych 
m.in. ze Związkiem Strzeleckim, 
Legionami czy Ligą Kobiet, 
w działaniach na rzecz odzyskania 
niepodległości. 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
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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”

Wojciech Gruchała

Dobosz. Stefan Żeromski 
na drogach niepodległości

Instytut Pamięci Narodowej – 

Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji, Warszawa 2021, 488 s. 

Autor książki podejmuje temat 
miejsca Żeromskiego w kulturze – 
nie tylko, ale również europejskiej. 
Publikacja została oparta na bardzo 
ciekawym pomyśle interpretacyjnym, 
polegającym na wgłębieniu się 
w tekst Przedwiośnia, a zwłaszcza 
w treść jego ostatniej sceny. Wojciech 
Gruchała odczytuje ukryte tam 
treści i umiejscawia je w szeroko 

potraktowanym kontekście 
pozaliterackim. W ten sposób 
usiłuje dotrzeć do prawdy o pisarzu, 
by odpowiedzieć na pytanie: „Kim 
był Żeromski?”. Wskazuje tym 
samym na jego uniwersalność. Tym 
bowiem, co pisarz polski może 
odsłonić z pożytkiem czytelnikowi 
zachodniemu, będzie los człowieka 
bez reszty zanurzonego w procesie 
historii, usiłującego tę swą 
historyczność przezwyciężyć.

ISBN: 978-83-8229-247-3, 45 zł
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Zapowiedzi:

▪ Olga Płaszczewska

„Sędzia bezstronny i naoczny 
świadek”. Juliusz Słowacki 
i dzieje narodu

▪ Anna Rzymska

Powracająca pamięć. 
O prozie i poezji Jarosława 
Marka Rymkiewicza 

▪ Andrzej Waśko 

„Pan Tadeusz”. Media pamięci

Kazimierz Maciąg

Sam jeden. Józef Mackiewicz 
– pisarz i publicysta

Instytut Pamięci Narodowej – 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 

Warszawa 2021, 536 s.

Monografi a poświęcona 
życiu i twórczości jednego 
z najważniejszych pisarz polskich 
XX w., który zajmuje wyjątkowe 
miejsce w literaturze polskiej. 
Książka jest obszernym 
opracowaniem porządkującym 
wiedzę o życiu i twórczości 
Józefa Mackiewicza. Publikacja 

ma charakter popularnonaukowy 
– w sposób przystępny został 
omówiony obszerny dorobek pisarza 
na tle jego niezwykłej biografi i. 

ISBN: 978-83-8229-312-8, 50 zł

Sam jeden. Józef Mackiewicz 
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Biblioteka 

Biuletynu

Tematyczne wybory tekstów 
z „Biuletynów IPN”

Adam Hlebowicz

Podróż na Wschód
Warszawa 2021, 512 s. (seria „Biblioteka 

Biuletynu IPN”, t. 9)

Publikacja zawiera uporządkowane 
tematycznie artykuły poświęcone 
głównie problematyce kresowej: 
rozważania nad znaczeniem pojęcia 
„Kresy” i przywracaniem pamięci 
o nich oraz ilustrowany przykładami 
opis zagłady polskich elit i strat 
kultury materialnej na Wschodzie. 
Trzon książki stanowią reportaże 
o ludziach i miejscach – od ziem 
utraconych przez Karelię, Bajkał po 
Kazachstan.

ISBN: 978-83-8229-264-0, 50 zł
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Eugeniusz Swarcewicz

Wspomnienia kresowego organisty
Warszawa 2021, 152 s. (seria „Biblioteka Biuletynu IPN”, t. 10)

Wspomnienia Eugeniusza Swarcewicza, długoletniego organisty 
najpierw na Białorusi, potem na Ukrainie, świeckiego katolika 
bez reszty zaangażowanego w życie Kościoła katolickiego 
w ZSRS. Na skutek komunistycznych represji przetrzebiona 
inteligencja katolicka po II wojnie światowej niemal przestała 
istnieć, jej życie religĳne i intelektualne toczyło się w ukryciu.

ISBN: 978-83-8229-265-7, 25 zł

Paweł Wyszkowski

Tywrowski memoriał męczenników 
katolickich na Ukrainie w XX wieku

przekł. Dorota Lewsza, Warszawa 2021, 180 s. 

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

Książka jest przewodnikiem po szczególnym muzeum – 
Memoriale Męczenników Kościoła Katolickiego na Ukrainie 
w XX w., działającym w Tywrowie na Ukrainie. To miejsce 
pamięci i modlitwy, stworzone przez o. Pawła Wyszkowskiego 
w zabytkowym, lecz zrujnowanym przez bolszewików kościele, 
wzorowane jest na czternastu stacjach Drogi Krzyżowej. 
Umieszczono tam pamiątki po ofi arach komunistycznych 
prześladowań, w większości Polakach – 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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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 IPN.          

Maria Konieczna 

Armia Wyzwolenia. 
Antykomunistyczna organizacja 
młodzieżowa w Krakowie w latach 
1967–1970

Kraków 2021, 43 s.

W latach 1967–1970 w Krakowie 
działała młodzieżowa organizacja 
antykomunistyczna o nazwie 
Armia Wyzwolenia. Jej członkami 
byli uczniowie krakowskich szkół 
średnich, którzy przez kilka lat 
systematycznie rozrzucali na terenie 
miasta liczne ulotki, dodając tym 
otuchy mieszkańcom i wzbudzając 

popłoch wśród funkcjonariuszy 
Służby Bezpieczeństwa. Krakowska 
bezpieka w celu ich aresztowania 
podjęła liczne działania 
operacyjno-śledcze oraz 
zaangażowała setki funkcjonariuszy.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-960187-4-8

Antykomunistyczna organizacja 
młodzieżowa w Krakowie w latach 

Kraków 2021, 43 s.
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Sebastian Pilarski

Marsz głodowy w Łodzi. 
30 lipca 1981 r.

Łódź 2021, 24 s.

Publikacja poświęcona 
40. rocznicy łódzkiego marszu 
głodowego, zorganizowanego 
przez Zarząd Regionalny NSZZ 
„Solidarność” w Łodzi 30 lipca 
1981 r. w obronie godności 
codziennego życia mieszkańców, 
w wyniku narastającego 
niezadowolenia społecznego 
spowodowanego pogłębiającym 
się kryzysem zaopatrzeniowym 
oraz rozszerzeniem listy towarów 
reglamentowanych. Marsz był 

zwieńczeniem trzydniowych 
protestów. 

Publikacja nie jest przeznaczona 
do sprzedaży.

Publikacja dostępna w formie PDF.

Zapowiedzi:

▪ Tomasz Łabuszewski

Stefan Szmakfefer – człowiek

widmo

Sebastian Pilarski

Marsz głodowy w Łodzi. 
30 lipca 1981 r.

Publikacja poświęcona 
40. rocznicy łódzkiego marszu 
głodowego, zorganizowanego 
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Bohaterowie 

Niepodległej

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

BOHATEROWIE
NIEPODLEGŁEJ

Tomasz Panfil

ANDRZEJ RUDOLF 
CZAYKOWSKI „GARDA”

bohaterowie
Niepodległej

Szymon Nowak

Józef Bellert

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.

Szymon Nowak

Józef Bellert
Warszawa 2021, 32 s. 

Broszura przedstawia życie Józefa 
Bellerta – żołnierza Legionów 
Polskich i wojny polsko-bolszewickiej, 
sanitariusza i lekarza. Uczestnika 
wojny obronnej 1939 r. i powstania 
warszawskiego. Największą zasługą 
Józefa Bellerta było zorganizowanie 
od podstaw szpitala polowego 
w oswobodzonym niemieckim 
obozie Auschwitz, gdzie kierowany 
przez niego zespół PCK ratował życie 
i zdrowie około 4800 byłym więźniom.

ISBN: 978-83-8229-207-7 [druk] 

ISBN: 978-83-8229-206-0 [PDF]

Tomasz Panfi l

Andrzej Rudolf Czaykowski „Garda”
Warszawa 2021, 48 s.

Broszura prezentuje postać 
mjr. Andrzeja Czaykowskiego 
„Gardy”, ofi cera 1 Pułku Ułanów 
Krechowieckich, który we wrześniu 
1939 r. walczył z oboma najeźdźcami. 
Więźnia sowieckich łagrów 
i niemieckich kacetów, żołnierza 
ZWZ i AK, cichociemnego, dowódcę 
batalionu w powstaniu warszawskim, 
emisariusza rządu RP na 
uchodźstwie, który w październiku 
1953 r. został stracony w więzieniu 
mokotowskim. 

ISBN: 978-83-8229-243-5 [druk]

ISBN: 978-83-8229-244-2 [PDF]
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Mariusz Żuławnik 

Tadeusz Zygmunt Jeziorowski 
Warszawa 2021, 40 s. 

Broszura przybliża sylwetkę Tadeusza 
Zygmunta Jeziorowskiego, bohatera 
dwóch wojen, który większość swojego 
życia poświęcił służbie dla Polski. 
Jako niespełna dwunastoletni harcerz 
uczestniczył w obronie Płocka przed 
bolszewikami w sierpniu 1920 r., 
a dwadzieścia lat później, jako pilot 
Wojska Polskiego, bronił nieba nad 
Łodzią przed agresją niemiecką. Za 
swoją godną podziwu postawę został 
odznaczony pośmiertnie Krzyżem 
Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti 
Militari. 

ISBN: 978-83-8229-274-9 [druk]

ISBN: 978-83-8229-275-6 [PDF]

HEROES OF AN 
INDEPENDENT POLANDPISMO O NA JNOWSZE J HISTORII  POLSKI

BIULETYN IPNBIULETYN IPN

The ‘Heroes of Independence’ series presents people participating in the strug-
gle for the independence of the Republic of Poland in 1914–1918 and the borders 
of Reborn Poland in 1918–1921. The purpose of the series is to commemorate 
the people’s heroism and deeds associated with the then events and present 
a model attitude – sacrifice for the idea of Polish independence. The series will 
include profiles of people who are commonly known from the pages of textbooks 
on the most recent history of Poland, as well as those heroes of Independent 
Poland whose names, often forgotten today, are worth recalling, including 
soldiers of the Polish Legions, the Blue Army, participants in the Polish-
-Bolshevik war, members of the Polish Military Organisation, insurgents from 
Greater Poland and Silesia and fighters from other Polish military formations 
engaged in the struggle for Independent Poland and its borders.

Barbara Męczykowska

JÓZEF HALLER

Bohaterowie_niepodleglej_okladka_Haller_eg.indd   2-3 06.08.2021   13:53:10

Barbara Męczykowska

Józef Haller
Warszawa 2020, 40 s.

Anglojęzyczna wersja broszury 
prezentującej szczegóły wychowania 
patriotycznego przyszłego generała, 
zdobywania wykształcenia, 
kariery wojskowej, działalności 
społecznikowskiej. Ukoronowaniem 
tych działań jest Błękitna Armia 
i zaślubiny Polski z morzem, 
a następnie Armia Ochotnicza. 
Jest też mowa o niełatwym okresie 
dwudziestolecia międzywojennego 
i późniejszym życiu na uchodźstwie.

ISBN: 978-83-8229-255-8 [druk]

ISBN: 978-83-8229-256-5 [PDF]

Tomasz Panfi l 

Kazimiera Garbowska „Wdowa”
Warszawa 2021, 40 s.

Broszura przedstawia sylwetkę 
Kazimiery Garbowskiej, która zginęła 
za to, że była żołnierzem Armii 
Krajowej, że dla swych towarzyszy 
broni z Wołynia podjęła olbrzymie 
ryzyko: aby zdobywać informacje, 
została pracownikiem Wojewódzkiego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
w Lublinie. W chwili śmierci miała 
zaledwie 23 lata.

ISBN: 978-83-8229-325-8 [druk] 

ISBN: 978-83-8229-326-5 [PDF]

BOHATEROWIE
NIEPODLEGŁEJ

Tomasz Panfil

KAZIMIERA GARBOWSKA 
„WDOWA” 
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Marek Pietruszka

Józef Bronisław Marjański 
Warszawa 2021, 40 s.

Broszura poświęcona Józefowi 
Marjańskiemu, kawalerowi 
Orderu Wojennego Virtuti 
Militari, legioniście, peowiakowi, 
uczestnikowi wojny 
polsko-bolszewickiej, poległemu 
w 1920 r. 

ISBN: 978-83-8229-295-4 [druk] 

ISBN: 978-83-8229-296-1 [PDF]

Ewa Marcina Gieniusz CSIC

Ewa Matuszewska „Mewa”
Warszawa 2021, 48 s.

Broszura przedstawia sylwetkę 
Ewy Matuszewskiej – harcerki, 
wioślarki, pilota szybowcowego, 
narciarki, kobiety odważnej, pełnej 
pasji. Członka Kedywu Komendy 
Głównej AK i oddziału „Agat-
-Pegaz”, uczestniczki akcji bojowych. 
Studentki medycyny na tajnych 
kompletach, która niestrudzenie 
niosła pomoc rannym na 
barykadach płonącej Warszawy jako 
sanitariuszka. Rozstrzelanej przez 
Niemców w wieku dwudziestu pięciu 
lat na jednej z redut Mokotowa.

ISBN: 978-83-8229-239-8 [druk]

ISBN: 978-83-8229-240-4 [PDF]

Grzegorz Makus 

Henryk Lewczuk „Młot”
Warszawa 2021, 40 s.

Prezentowana broszura przedstawia 
losy por. Henryka Lewczuka ps. „Młot”, 
harcerza, podchorążego AK i ofi cera 
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, 
dowódcy oddziału partyzanckiego 
w Obwodzie WiN Chełm. Od 1941 r. 
walczył z okupantem niemieckim, 
a następnie sowieckim. Po ujawnieniu 
w marcu 1947 r., był ścigany przez 
komunistów, musiał wyemigrować 
z kraju, do którego powrócił w 1992 r. 
Zmarł w 2009 r.

ISBN: 978-83-8229-233-6 [druk] 

ISBN: 978-83-8229-234-3 [PDF]

BOHATEROWIE
NIEPODLEGŁEJ

Marek Pietruszka

JÓZEF BRONISŁAW 
MARJAŃSKI

PISMO 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, uczest-
nicy zmagań polsko-bolszewickich, zrywów powstańczych w Wielkopolsce 
i na Górnym Śląsku, żołnierze podziemia niepodległościowego lat II wojny 
światowej i powojennej konspiracji, wreszcie ludzie Solidarności.

BOHATEROWIE
NIEPODLEGŁEJ

Grzegorz MakusGrzegorz Makus

HENRYK LEWCZUK HENRYK LEWCZUK 
„MŁOT”„MŁOT”
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Wojciech Gonera 

Jan Zieliński „Wojtek” 
Warszawa 2021, 32 s. 

Broszura przedstawia sylwetkę 
Jana Zielińskiego „Wojtka”, jednego 
z najważniejszych działaczy 
Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność” 
w Inowrocławiu. Jako najdłużej 
internowany w stanie wojennym 
spośród wszystkich inowrocławskich 
związkowców stał się legendą 
konspiracji miejskiej. Do końca swoich 
dni uczestniczył w życiu społecznym 
i kulturalnym Inowrocławia, przyczynił 
się do spopularyzowania wiedzy 
o losach konspiracji niepodległościowej 
wśród młodego pokolenia. 

ISBN: 978-83-8229-249-7 [druk]

ISBN: 978-83-8229-250-3 [PDF] 

Ewelina Małachowska

Józefa Kantor
Warszawa 2021, 40 s.

Publikacja poświęcona Józefi e Kantor 
– harcmistrzyni, nauczycielce 
i wybitnemu pedagogowi. 
W obozie koncentracyjnym dla 
kobiet w Ravensbrück założyła Tajną 
Drużynę Starszych Harcerek „Mury”. 
Była przewodniczką duchową, 
nazywaną przez współwięźniarki 
„Proboszczem”. Przez ponad 
sześćdziesiąt lat jej życie było 
związane z Górnym Śląskiem.

ISBN: 978-83-8229-337-1 [druk]

ISBN: 978-83-8229-338-8 [PDF]

Zapowiedzi:

▪ Grzegorz Łeszczyński

Stefan Głogowski

▪ Daniel Szlachta 

Ksiądz Jan Brandys

PISMO 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 bohaterskimi 
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 pol-
sko-bolszewickich, zrywów powstańczych w Wielkopolsce i na Górnym Śląsku, 
żołnierze podziemia niepodległościowego lat II wojny światowej i powojennej 
konspiracji, wreszcie ludzie Solidarności.

BOHATEROWIE
NIEPODLEGŁEJ

Ewelina Małachowska

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

Prymas Tysiąclecia, Kardynał Stefan 
Wyszyński (1901–1981). 
Życie i nauczanie

Kraków–Warszawa 2021, 60 s. 

Materiały dla nauczycieli klas VII–
VIII szkół podstawowych oraz szkół 
ponadpodstawowych. Zadaniem 
niniejszej teki jest ukazanie 
wieloaspektowej działalności 
Prymasa Tysiąclecia: w pierwszej 
kolejności jako duszpasterza, 
następnie jako męża stanu 
i „niekoronowanego króla Polski”. 
Tłem dla biografi i bohatera jest 
historia Polski XX w., której był on 

nie tylko świadkiem, ale i czynnym 
uczestnikiem.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8229-289-3

17

Scenariusze lekcji

SOLI DEOStefan Wyszyński Prymas Polski
3 VIII 1901 – 28 V 1981

JEDYNEMU BOGU
KALENDARIUM
3 VIII 1901 urodzony w Zuzeli nad Bugiem
1920 początek kształcenia w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku 3 VIII 1924 święcenia kapłańskie z rąk bp. Wojciecha Owczarka 1925-1929 studia na Wydziale Prawa Kanonicznego oraz Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL. 1929 stopień  doktora prawa kanonicznego
1931-1939 profesor prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku
1932 redaktor naczelny "Ateneum Kapłańskiego"

X 1939 ukrywał się  przed Gestapo
1 VIII – 2 X 1944 kapelan AK „Kampinos”
IX 1945 starania o ponowne otwarcie seminarium we Włocławku 1945 rektor seminarium, redaktor czasopisma „Ład Boży”
1946 biskup ordynariusz diecezji lubelskiej (mianowany przez  papieża Piusa XII)12 V 1946 sakra biskupia (przyjęta z rąk prymasa Augusta Hlonda) 1948 arcybiskup metropolita warszawsko-gnieźnieński, prymas Polski12 I 1953 wyniesiony przez papieża Piusa XII do godności kardynała
25 IX 1953 aresztowanie Prymasa
25 IX – 28 X 1956 internowany kolejno w: Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku   Śląskim oraz Komańczy 
26 VIII 1956 oodczytanie przez bp. Michała Klepacza w Częstochowie   Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego
1957-1966 Wielka Nowenna
3 V 1966 Akt Oddania Narodu Polskiego Matce Bożej, obchody Tysiąclecia Chrztu         Polski
1974–1976  cykl Kazań Świętokrzyskich
1980-1981 rola pośrednika w negocjacjach pomiędzy władzą a „Solidarnością”28 V 1981 śmierć Prymasa (spoczął w katedrze św. Jana w Warszawie)

Nie byłoby na stolicy tego Papieża – Polaka (...) gdyby nie było Twojej wiary niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojegozawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresudziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, który jest związany z Twoim biskupim 
i prymasowskim posługiwaniem.

Jan Paweł II, 22 X 1978

57 lat 
KAPŁAŃSTWA 33 lata 
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Scenariusze lekcji

Miejsca internowania prymasa Stefana Wyszyńskiegoskiego

Miejsca internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego

Stoczek Klasztorny miejsce internowania 12 X 1953 - 6 X 1954

Komańcza
miejsce internowania 29 X 1955 - 28 X 1956

Rywałd 
miejsce internowania 25 IX 1953 - 12 X 1953

Prudnik Śląski miejsce internowania 6 X 1954 - 29 X 1955

Warszawa

skiego
prymasa Stefana Wyszyńskiego

Stoczek Klasztorny Stoczek Klasztorny miejsce internowania 
miejsce internowania 12 X 1953 - 6 X 1954
12 X 1953 - 6 X 1954

Komańcza
miejsce internowania 
miejsce internowania 29 X 1955 - 28 X 1956
29 X 1955 - 28 X 1956

Rywałd 
miejsce internowania 25 IX 1953 - 12 X 1953

ski miejsce internowania 6 X 1954 - 29 X 1955

Warszawa

1974–1976
1980-1981
28 V 1981 
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Scenariusze lekcji

Miejsca internowania prymasa Stefana Wyszy
prymasa Stefana Wyszy

miejsce internowania 

Prudnik Śląski miejsce internowania 6 X 1954 - 29 X 195551

Karty pracy

51

karta pracy nr 8 –

Prymas na fotografiach

Prymas Stefan Wyszyński spotykał się z ważnymi osobami związanymi z historią Kościoła i Polski.

Podpisz, w czyim towarzystwie widzimy prymasa Wyszyńskiego na przedstawionych fotografiach.

1. 

 Źródło: PAP

……………………………………………………………………………………………………………………

2. 

 Źródło: PAP

……………………………………………………………………………………………………………………

46

Karty pracy

46

karta pracy nr 3*

Poniższe fotografie przedstawiają dwa puste fotele przeznaczone odpowiednio dla prymasa Stefana Wyszyń-

skiego i papieża Pawła VI. W oparciu o zdjęcia, materiał źródłowy z teki i wiadomości z innych źródeł odpo-

wiedz na pytania. 

Czas: 15 minut.

a) Jakiego miejsca i jakich uroczystości dotyczą fotografie?

……………………………………………………………………………………………………………………

b) W jakich latach miały miejsce przedstawione wydarzenia?

……………………………………………………………………………………………………………………

c) Dlaczego władze PRL nie pozwoliły uczestniczyć w nich Prymasowi Polski i Ojcu Świętemu?

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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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.

PIEKŁO ZESŁANIA. 

POLACY WYWIEZIENI W GŁĄB ZSRS W LATACH 1939–1952

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.

Władysław Roszkowski przed domem, w

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

porucznik artylerii, został aresztowany w

skazany na 15 lat łagrów, wrócił do Polski 

Fot. N.N. Zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Róża Grażyna 

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.

KARTA
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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.

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.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8229-187-2 [druk]

ISBN: 978-83-8229-188-9 [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.

Nowaseria 
komiksowa!
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Arek Darkiewicz (scenariusz), Agata Ronek, Hubert Ronek (rysunki)

Tajemnica podlaskiej rakiety V-2 
wkładka historyczna i konsultacja historyczna Kazimierz Krajewski 

i Tomasz Łabuszewski, Warszawa 2021, 40 s. 

(seria „Aga, Adam i Hamlet na tropie tajemnic”, t. 1)

Aga i Adam Kowalscy to rodzeństwo z typowej, współczesnej 
polskiej rodziny. Rodzice – wiecznie zajęci i zagonieni w pracy 
– i ich dzieci – żyjące trochę obok ze swoimi problemami 
i pasjami. Nagle w życie rodziny Kowalskich wkrada się 
coś niespodziewanego. Śmierć dziadka, który mieszkał 
w odległym zakątku Polski, zmusza rodzinę do porzucenia 
dotychczasowego życia i wyruszenia w nieznane. Wśród 
pokrytych kurzem tysięcy szpargałów, pozostawionych na 
strychu przez dziadka, młodzi bohaterowie odnajdują tropy 
wielu niezwykłych historii, które zaproszą ich do prawdziwej 
podróży w czasie. W tych poszukiwaniach będzie im 
towarzyszyć niezwykły przewodnik – jego także pozostawił 
dziadek. Ma on pomóc im w odkryciu niezwykłej prawdy 
o samych Kowalskich.

O ich losach dowiemy się z 12 zeszytów opowiadających 
12 różnych – pozornie niepowiązanych ze sobą historii.
Zapraszamy zatem do wspólnej podróży przez historię 
Polski XX w.. Pierwsza z opowieści kieruje nas w stronę 
nadbużańskich plaż, gdzie wśród zarośniętych wikliną 
i wierzbami brzegów nagle utkwiło coś niezwykłego.

ISBN: 978-83-8229-309-8, 15 zł

Arek Darkiewicz (scenariusz), Agata Ronek, Hubert Ronek (rysunki)

Tajemnica podlaskiej rakiety V-2 
wkładka historyczna i konsultacja historyczna Kazimierz Krajewski 

(seria „Aga, Adam i Hamlet na tropie tajemnic”, t. 1)

Aga i Adam Kowalscy to rodzeństwo z typowej, współczesnej 
polskiej rodziny. Rodzice – wiecznie zajęci i zagonieni w pracy 
– i ich dzieci – żyjące trochę obok ze swoimi problemami 
i pasjami. Nagle w życie rodziny Kowalskich wkrada się 
coś niespodziewanego. Śmierć dziadka, który mieszkał 
w odległym zakątku Polski, zmusza rodzinę do porzucenia 
dotychczasowego życia i wyruszenia w nieznane. Wśród 
pokrytych kurzem tysięcy szpargałów, pozostawionych na 
strychu przez dziadka, młodzi bohaterowie odnajdują tropy 
wielu niezwykłych historii, które zaproszą ich do prawdziwej 
podróży w czasie. W tych poszukiwaniach będzie im 
towarzyszyć niezwykły przewodnik – jego także pozostawił 
dziadek. Ma on pomóc im w odkryciu niezwykłej prawdy 
o samych Kowalskich.

O ich losach dowiemy się z 12 zeszytów opowiadających 
12 różnych – pozornie niepowiązanych ze sobą historii.
Zapraszamy zatem do wspólnej podróży przez historię 
Polski XX w.. Pierwsza z opowieści kieruje nas w stronę 
nadbużańskich plaż, gdzie wśród zarośniętych wikliną 
i wierzbami brzegów nagle utkwiło coś niezwykłego.



106 | Komiksy

C
yk

l „
W

il
cz

e 
tr

op
y”

Sławomir Zajączkowski (scenariusz), 

Krzysztof Wyrzykowski (rysunki)

„Szary” Antoni Heda 
koncepcja serii, wkładka historyczna 

i konsultacja historyczna Kazimierz 

Krajewski i Tomasz Łabuszewski, 

Warszawa 2021, 40 s. 

(seria „Wilcze Tropy”, z. 6) 

Najnowszy zeszyt z serii został 
poświęcony jednemu 
z najważniejszych dowódców 
polowych AK z Okręgu Kieleckiego – 
kpt. Antoniemu Hedzie „Szaremu”. 
Po zakończeniu walk z Niemcami 
w ramach akcji „Burza” starał się 
on początkowo wygasić swój udział 
w konspiracji niepodległościowej. 
Represje komunistyczne, skierowane 
także przeciwko jego rodzinie, 
zmusiły go jednak do podjęcia 
zdecydowanych działań. Pomimo 
znacznej dekompozycji konspiracji 
akowskiej na Kielecczyźnie udało 
mu się stworzyć dwustuosobową 
grupę uderzeniową, która w nocy 
z 4 na 5 sierpnia 1945 r. rozbiła 
więzienie w Kielcach i uwolniła 
ponad 300 więźniów. Była ta jedna 
z największych i, co ważniejsze, 
skutecznych akcji podjętych przez 
podziemie antykomunistyczne 
w Polsce.

ISBN: 978-83-8229-273-2, 15 zł
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Sławomir Zajączkowski (scenariusz), 

Krzysztof Wyrzykowski (rysunki)

„Szary” Antoni Heda 
koncepcja serii, wkładka historyczna 

i konsultacja historyczna Kazimierz 

Krajewski i Tomasz Łabuszewski, 

Warszawa 2021, 40 s. 

(seria „Wilcze Tropy”, z. 6) 

Najnowszy zeszyt z serii został 
poświęcony jednemu 
z najważniejszych dowódców 
polowych AK z Okręgu Kieleckiego – 
kpt. Antoniemu Hedzie „Szaremu”. 
Po zakończeniu walk z Niemcami 
w ramach akcji „Burza” starał się w ramach akcji „Burza” starał się 
on początkowo wygasić swój udział on początkowo wygasić swój udział 
w konspiracji niepodległościowej. w konspiracji niepodległościowej. w konspiracji niepodległościowej. 
Represje komunistyczne, skierowane Represje komunistyczne, skierowane 
także przeciwko jego rodzinie, także przeciwko jego rodzinie, 
zmusiły go jednak do podjęcia zmusiły go jednak do podjęcia zmusiły go jednak do podjęcia 
zdecydowanych działań. Pomimo zdecydowanych działań. Pomimo zdecydowanych działań. Pomimo 
znacznej dekompozycji konspiracji znacznej dekompozycji konspiracji znacznej dekompozycji konspiracji znacznej dekompozycji konspiracji znacznej dekompozycji konspiracji znacznej dekompozycji konspiracji znacznej dekompozycji konspiracji znacznej dekompozycji konspiracji znacznej dekompozycji konspiracji znacznej dekompozycji konspiracji znacznej dekompozycji konspiracji znacznej dekompozycji konspiracji 
akowskiej na Kielecczyźnie udało akowskiej na Kielecczyźnie udało akowskiej na Kielecczyźnie udało akowskiej na Kielecczyźnie udało akowskiej na Kielecczyźnie udało akowskiej na Kielecczyźnie udało akowskiej na Kielecczyźnie udało akowskiej na Kielecczyźnie udało akowskiej na Kielecczyźnie udało akowskiej na Kielecczyźnie udało akowskiej na Kielecczyźnie udało akowskiej na Kielecczyźnie udało akowskiej na Kielecczyźnie udało akowskiej na Kielecczyźnie udało akowskiej na Kielecczyźnie udało akowskiej na Kielecczyźnie udało akowskiej na Kielecczyźnie udało akowskiej na Kielecczyźnie udało akowskiej na Kielecczyźnie udało 
mu się stworzyć dwustuosobową mu się stworzyć dwustuosobową mu się stworzyć dwustuosobową mu się stworzyć dwustuosobową mu się stworzyć dwustuosobową mu się stworzyć dwustuosobową mu się stworzyć dwustuosobową mu się stworzyć dwustuosobową 
grupę uderzeniową, która w nocy grupę uderzeniową, która w nocy grupę uderzeniową, która w nocy grupę uderzeniową, która w nocy grupę uderzeniową, która w nocy grupę uderzeniową, która w nocy grupę uderzeniową, która w nocy 
z 4 na 5 sierpnia 1945 r. rozbiła z 4 na 5 sierpnia 1945 r. rozbiła z 4 na 5 sierpnia 1945 r. rozbiła z 4 na 5 sierpnia 1945 r. rozbiła z 4 na 5 sierpnia 1945 r. rozbiła z 4 na 5 sierpnia 1945 r. rozbiła z 4 na 5 sierpnia 1945 r. rozbiła z 4 na 5 sierpnia 1945 r. rozbiła z 4 na 5 sierpnia 1945 r. rozbiła z 4 na 5 sierpnia 1945 r. rozbiła z 4 na 5 sierpnia 1945 r. rozbiła 
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Wszystkie zeszyty 
z serii dostępne w sprzedaży!

Wszystkie zeszyty 
z serii dostępne w sprzedaży!

dostępne w sprzedaży!

dostępne 
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Bartłomiej Kluska (scenariusz), 

Tomasz Kleszcz (rysunki)

Major Hubal
Łódź 2021, 44 s.

Komiks edukacyjny przedstawia 
losy mjr. Henryka Dobrzańskiego 
i Oddziału Wydzielonego Wojska 
Polskiego. Wydawnictwo skierowane 
jest do uczniów i nauczycieli, jest 
dystrybuowane bezpłatnie w placówkach 
oświatowych na terenie całego kraju. 
Publikacja jest dostępna również 
w formie PDF.

Integralną częścią komiksu jest 
opracowanie Major Hubal. Ćwiczenia 
dydaktyczne do komiksu (dostępne 
w formie PDF). Pomaga ono 
wprowadzić czytelników w kontekst 
historyczny dziejów Oddziału 
Wydzielonego Wojska Polskiego 
mjr. Hubala. Składa się z ćwiczeń, 

Bartłomiej Kluska (scenariusz), Bartłomiej Kluska (scenariusz), Bartłomiej Kluska (scenariusz), 

Tomasz Kleszcz (rysunki)Tomasz Kleszcz (rysunki)

Major HubalMajor HubalMajor HubalMajor HubalMajor Hubal
Łódź 2021, 44 s.

opracowanie Major Hubal. Ćwiczenia opracowanie Major Hubal. Ćwiczenia opracowanie Major Hubal. Ćwiczenia opracowanie Major Hubal. Ćwiczenia opracowanie Major Hubal. Ćwiczenia opracowanie Major Hubal. Ćwiczenia 
dydaktyczne do komiksu (dostępne dydaktyczne do komiksu (dostępne dydaktyczne do komiksu (dostępne dydaktyczne do komiksu (dostępne dydaktyczne do komiksu (dostępne 
w formie PDF). Pomaga ono w formie PDF). Pomaga ono w formie PDF). Pomaga ono w formie PDF). Pomaga ono w formie PDF). Pomaga ono w formie PDF). Pomaga ono 
wprowadzić czytelników w kontekst wprowadzić czytelników w kontekst wprowadzić czytelników w kontekst wprowadzić czytelników w kontekst wprowadzić czytelników w kontekst wprowadzić czytelników w kontekst wprowadzić czytelników w kontekst 

Integralną częścią komiksu jest Integralną częścią komiksu jest Integralną częścią komiksu jest Integralną częścią komiksu jest Integralną częścią komiksu jest Integralną częścią komiksu jest Integralną częścią komiksu jest Integralną częścią komiksu jest 

infografi ki i map. Do lektury zachęcamy 
nauczycieli oraz uczniów starszych klas 
szkół podstawowych i szkół średnich, ale 
także wszystkie osoby zainteresowane 
losami mjr. Hubala.
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Zapowiedzi:

▪ Michał Konarski, Hubert Ronek, 

Tomasz Łabuszewski

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

▪ Jan Madejski (gra),

Maciej Czaplicki, Roman Kucharski (rysunki), 

Sławomir Czuba (scenariusz)

Powstanie Warszawskie 1944, t. 1

tysięcy Polaków, biorących – tak 
jak oni – udział w inicjatywach 
niepodległościowych.

ISBN: 978-83-8098-914-6, 39 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 

Zapowiedzi:

▪ Michał Konarski, Hubert Ronek, 

Tomasz Łabuszewski

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

▪ Jan Madejski (gra),

Maciej Czaplicki, Roman Kucharski (rysunki), 

Sławomir Czuba (scenariusz)

Powstanie Warszawskie 1944, 

Michał Konarski (scenariusz), 

Hubert Ronek (rysunki)

The Srebrnys on the Road to 
Independence

Warszawa 2021, 152 s.
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Gry planszowe 

Edukacja i nauka przez zabawę, 
nie tylko dla najmłodszych.

Niepodległa

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

99 zł
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ORP Orzeł

Dynamiczna gra dla dwóch osób, 
przedstawia ucieczkę okrętu 
podwodnego ORP „Orzeł” z Bałtyku 
na Morze Północne w pierwszych 
tygodniach II wojny światowej. 
Wszystkie elementy gry są w językach 
polskim i angielskim.

49 zł
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Polak Mały 

Głównym celem projektu jest 
zainteresowanie dzieci dziejami 
Polski i Polaków oraz przybliżenie, 
w atrakcyjnej i przystępnej formie, 
polskich symboli narodowych – 
godła, fl agi i hymnu 

15 zł
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7. W obronie Lwowa 

Gra rozgrywa się podczas 
wojny polsko-bolszewickiej 
w 1920 r. Zadaniem 7. Eskadry jest 
powstrzymanie 1. Armii Konnej 
w jej pochodzie na Lwów. 

15 zł 

111. Alarm dla Warszawy 

Gra odtwarza powietrzną obronę 
Warszawy we wrześniu 1939 r. 
Zadaniem polskich pilotów jest nie 
dopuścić niemieckich bombowców 
nad Warszawę. 

15 zł 
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303. Bitwa o Wielką Brytanię
dodruk

Szybka wojenna gra planszowa 
dla dwóch osób. Jeden z graczy 
dowodzi RAF broniącym Wielkiej 
Brytanii, a drugi atakuje niemieckim 
Luftwaff e. Zadaniem lotnictwa 
Trzeciej Rzeszy jest zbombardowanie 
Londynu, a celem lotnictwa 
alianckiego powstrzymanie agresora.

Gra 303 jest trójjęzyczna, 
angielsko-czesko-polska.

15 zł

Bitwa Warszawska

Szybka gra wojenna dla dwóch 
graczy, przedstawiająca przełomowe 
wydarzenia z sierpnia 1920 r. 
Publikacja jest wzbogacona 
o ilustrowane opracowanie 
historyczne. Instrukcje gry 
w językach polskim i angielskim.

45 zł
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Semper Fidelis. 
Bitwa o Lwów 1918–1919

Edukacyjna gra strategiczna dla 
dwóch osób, przedstawiająca 
rzeczywistość walk o Lwów w latach 
1918–1919. 

109 zł

Miś Wojtek 

Gra ukazuje dzieje Polaków 
wywiezionych z terenów 
okupowanych przez Związek 
Sowiecki i ich długą wędrówkę 
z Rosji, przez Iran, Palestynę, Egipt 
i Włochy aż do Szkocji. W grze, 
podążając szlakiem żołnierzy 
2. Korpusu Polskiego, zbieramy 
pamiątki związane z losami żołnierzy 
i ich słynnego niedźwiedzia Wojtka. 

45 zł 
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ZnajZnak 

Gra edukacyjna, wyróżniająca 
się połączeniem emocjonującej 
rozgrywki z ciekawym przekazem 
edukacyjnym, która za pomocą 
133 symboli opowiada historię Polski 
od 1918 do 1989 r. 

15 zł

ZnajZnak – Kresy

Wariant popularnej serii gier 
„ZnajZnak”, wyróżniającej się 
połączeniem emocjonującej 
rozgrywki z ciekawym przekazem 
edukacyjnym. Tym razem gracze, 
bawiąc się, poznają historię polskich 
Kresów.

15 zł
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ZnajZnak – Monte Cassino

Wariant popularnej serii gier 
„ZnajZnak”, wyróżniającej się 
połączeniem emocjonującej 
rozgrywki z ciekawym przekazem 
edukacyjnym. Tym razem wiedza 
na temat jednej z najważniejszych 
bitew II wojny światowej przychodzi 
samoistnie podczas zabawy.

20 zł
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303 Puzzle

Ułóż puzzle ze słynnym Dywizjonem 
303 i poznaj fascynującą historię 
bohaterów Bitwy o Anglię! Wyjątkowe 
puzzle w dwóch wariantach: 260 
i 1000 elementów

W wersji z 260 puzzlami do ułożenia 
jest scena przedstawiająca pierwsze 
zwycięstwo powietrzne Dywizjonu 
303, odniesione 30 sierpnia 1940 r. 
Z 1000 elementów powstaje obraz 
prezentujący fragment walki pilotów 
Dywizjonu 303, którą toczyli oni 
27 września 1940 r. 

Każdej układance towarzyszy bogato 
ilustrowana broszura edukacyjna Nie 

tylko Dywizjon 303 o udziale polskiego 

Puzzle 

Edukacja i nauka przez zabawę, 
nie tylko dla najmłodszych.
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lotnictwa w II wojnie światowej. 
Na 24 stronach książeczki czytelnik 
znajdzie sylwetki pilotów, mapy, oznaki 
dywizjonów, samoloty, na których 
walczyli Polacy, statystyki zestrzeleń 
i wiele innych ciekawych informacji. 
Książeczka w języku polskim 
i angielskim.

Puzzle 1000 elementów – rozmiar 
ułożonego obrazu: 680 × 480 mm

Puzzle 260 elementów – rozmiar 
ułożonego obrazu: 600 × 400 mm

Puzzle 260 el. 20 zł

Puzzle 1000 el. 25 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” obfitują 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 specyfikę 
życia 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

Cena 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

Andrzej Kołodziej

Gdyńscy komunardzi
czyta Piotr Bajtlik, Warszawa 2020 

(cykl „Pamiętniki do słuchania”) 

Unikatowa opowieść o strajku 
w Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni usłyszeć utwór „Piosenka dla córki” usłyszeć utwór „Piosenka dla córki” usłyszeć utwór „Piosenka dla córki” usłyszeć utwór „Piosenka dla córki” 

●  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

Cena 32 zł
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Katalogi wystaw

Katalogi i foldery towarzyszące 
wystawom IPN

Katalogi wystawKatalogi wystaw

Katalogi i foldery towarzyszące 

Renata Skoczek

Rok 1921 na Górnym Śląsku. Katalog wystawy
Katowice 2021, 48 s.

Katalog wystawy przygotowanej przez Oddziałowe 
Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach w ramach 
obchodów stulecia powstań śląskich. Publikacja przedstawia 

najważniejsze wydarzenia roku 1921 w regionie. 

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

ISBN: 978-83-8229-293-0
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Stanisław Stępień

Józef Piłsudski i Symon Petlura.
Twórcy sojuszu polsko-ukraińskiego 1920 roku. 
Katalog wystawy 

Rzeszów 2021, 224 s. 

Katalog wystawy przygotowanej przez rzeszowski oddział 
IPN. Publikacja przedstawia wciąż mało znany aspekt walk 
o Niepodległość i granice Rzeczypospolitej przez pryzmat 
życia dwóch mężów stanu: Józefa Piłsudskiego i Symona 
Petlury. Zawarty przez tych dwóch polityków i wojskowych 
sojusz polsko-ukraiński z 1920 r. pozwolił zakończyć krwawy 
konfl ikt polsko-ukraiński, toczony od 1918 r., i umożliwił 
wspólną walkę z Rosją bolszewicką.

Publikacja dwujęzyczna, polsko-ukraińska.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

ISBN: 978-83-8229-186-5

Józef Piłsudski i Symon Petlura.
Twórcy sojuszu polsko-ukraińskiego 1920 roku. 

Rzeszów 2021, 224 s. 
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Kalendarz 
IPN 

Autor ilustracji: Krzysztof  Wyrzykowski

Format A3, cena 35 zł
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Polecamy 

najnowszy 

kalendarz IPN 

na 2022 rok!
kalendarz IPN 

na 2022 rok!



126 | Indeks autorów 

Abryszeński Piotr 52
Adamska Jolanta 7 
Adamus Anna Maria 103 
Anduła Kamil 57
Autuchiewicz Jerzy 57

Bagieński Witold 38
Bajtlik Piotr 121
Balbus Tomasz 51 
Bandzo Józef 120
Benken Przemysław 25
Białecki Konrad 37
Bojaryn-Kazberuk Barbara 57
Brzechczyn Krzysztof 29
Byszewski Piotr 8, 55

Ceglarek Michał 9
Cenckiewicz Sławomir 57, 62
Ceran Tomasz 22
Ciesielski Rafał 29
Chmielowiec Piotr 61
Chmielewska Anna 59
Chorążyczewski Waldemar 35
Cybulska Kamila 42
Czaplicki Maciej 109
Czarcińska Iwona 57
Czerwiński Daniel 37
Czuba Sławomir 109
Czyżewski Andrzej 9

Darkiewicz Arek 105
Dąbrowski Marcin 61
Dąbrowski Piotr 60
Domański Tomasz 84 
Drabik Sebastian 25
Dryblak Łukasz 10
Durka Jarosław 10
Dyba Piotr 85  
Dyngosz Ewa 103
Dzienis-Todorczuk Magdalena 103
Dziurok Adam 29
Dźwigał Magdalena 38

Fenrych Zofia 11

Galij-Skarbińska Sylwia 11
Gallewicz-Dołowa Teresa 26 
Gałaszewski Dariusz 103
Gieniusz Ewa Marcina 100 
Gogolewska Justyna 59
Golik Dawid 89
Gołębiewski Jakub 73
Gonera Wojciech 101
Gontarczyk Piotr 25
Grądzka-Rejak Martyna 41
Greloff Jakub 25
Grosicka Marzena 25, 37
Gruchała Wojciech 92 
Gryz Ryszard 61
Grzechnik Sławomir 49
Grzelczak Piotr 63
Grzybowski Jerzy 12
Gucewicz Daniel 52 
Gula Edyta 103
Gwóźdź Krzysztof 37

Hałagida Igor 41
Hanus Wojciech 21
Heruday-Kiełczewska Magdalena 53
Hlebowicz Adam 41, 94

Iwaneczko Dariusz 41

Janicka Anna 32
Jastrzębska-Golonka Danuta 60
Jedynak Marek 48
Jędrysiak Jacek 36, 103
Jurek Marcin 13
Jurkiewicz Jan 13

Kapuściak Bartosz 28
Kardela Piotr 33
Kempisty Kacper 103
Kirszak Jerzy 73
Klarman Agnieszka 31

Indeks autorów
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Klementowski Robert 25, 73
Kleszcz Tomasz 108
Kluska Bartłomiej 108
Knap Paweł 37, 60
Kociuba Wanda Barbara 64 
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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. Wincentyny Teskowej 1, 85–130 Bydgoszcz
Punkt czynny: poniedziałek–piątek  
w godzinach 10:00–14:00
Anna Szpak
tel. 52 586 26 60
Anna.Szpak@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. Staszica 22A, 20–081 Lublin
Księgarnia czynna: poniedziałek–piątek
w godzinach 10:00-15:00
Nadia Sola-Sałamacha
tel. 81 53 63 480
Nadia.Sola@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
Magdalena Czyrek
tel. 17 860 60 18
Magdalena.Czzyrek@ipn.gov.pl

Informacje

Księgarnie i punkty sprzedaży 
wydawnictw IPN
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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




