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Od Wydawnictwa
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 1917–1989/1990. 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 publikacji, obejmujący prace zarówno 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 gustem czytelniczym użytkowników, czytać recenzje i zdobywać informacje o autorach.
Wydawnictwo IPN nie ogranicza się jedynie do działalności edytorskiej, ale również stwarza rozmaite
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.
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 wiosna/lato 2022.
Zapraszamy do lektury i… do księgarni IPN.
Zespół Wydawnictwa IPN
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Monografie
Książki poświęcone historii
Polski w XX w., opisujące
dzieje państwa i narodu polskiego oraz losy obywateli
polskich w latach 1917–1989.

Sebastian Drabik

Krakowska organizacja PZPR
(1948–1990).
Struktury – Członkowie – Działalność
Kraków 2021, 416 s.

Pierwsze całościowe opracowanie dziejów PZPR na obszarze województwa
krakowskiego w latach 1948–1990.
Organizacja PZPR w województwie
krakowskim należała do najważniejszych i najliczniejszych w kraju. Autor

6

|

Monografie

przeprowadził dogłębną analizę struktur partii, dużo uwagi poświęcił rozgrywkom personalnym na szczeblu
wojewódzkim i niższym. Omówił zagadnienia związane z członkami PZPR
przez pryzmat takich czynników, jak:

pochodzenie społeczne, wiek, wykształcenie, staż partyjny.
ISBN: 978-83-8229-386-9
45 zł

Marcin Frybes

Amerykańscy i francuscy przyjaciele
„Solidarności”. Reakcje społeczne na
„Solidarność” we Francji i w Stanach
Zjednoczonych w latach 1980–1989
Warszawa 2021, 408 s.
(seria „Monografie”, t. 169)

Fenomen poparcia, jakim cieszyła się
Solidarność poza Polską, jest istotnym
fragmentem intelektualnej i politycznej
historii XX w. Z uwagi na skalę wsparcia dla Solidarności w latach 1980–
1989, organizowanego także przez niektóre rządy zachodnie, autor stawia

tezę, że również społeczeństwa zachodnie miały swój udział w pokojowym
procesie upadku komunizmu w Polsce
i całym bloku wschodnim.
ISBN: 978-83-8229-365-4
45 zł

Monografie
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Jakub Greloff

Pamięć jako kategoria polityczna w filozofii Paula Ricoeura
Warszawa 2021, 328 s.
(seria „Monografie”, t. 168)

Książka przedstawia genezę, strukturę, funkcje i tożsamość zjawiska pamięci w życiu politycznym. Zostały tu scharakteryzowane zjawiska przypisywania i atrybucji pamięci przez podmioty indywidualne i zbiorowe. Sporo miejsca poświęcono roli pamięci w realizacji
rozmaitych celów wspólnoty politycznej, a także określono znaczenie pamięci w relacjach między wspólnotami historycznymi.
ISBN: 978-83-8229-363-0
40 zł

Tom Junes

Pokolenia PRL. Ruch studencki w Polsce 1944–1989
Warszawa 2022, 348 s.

Książka belgijskiego historyka przybliża fenomen ruchu studenckiego w komunistycznej Polsce. Wartością pracy jest spojrzenie na
zjawisko w długiej perspektywie, co pozwoliło na uchwycenie jego
dynamiki i zmienności zachodzących w powojennym czterdziestopięcioleciu.
ISBN: 978-83-8229-401-9
40 zł
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Adam Rafał Kaczyński

Sowietyzacja Wołynia 1944–1956
Warszawa 2022, 336 s.
(seria „Monografie”, t. 171)

Powojenne dzieje Wołynia są historią
Ukraińców – dawnych sąsiadów zza
miedzy i współobywateli Rzeczypospolitej, dla których zakończenie II wojny
światowej było tylko niezauważalnym
epizodem w ciągu tragicznych wydarzeń rozpoczętych we wrześniu 1939 r.
Masowe represje, deportacje i migracje
ludności, sowietyzacja życia codziennego oraz trwająca kilka lat brutalna
wojna domowa doszczętnie zniszczyły dawny Wołyń, ustanawiając na jego
zgliszczach nową prowincję sowiecką.
Autor podejmuje próbę oceny zmian,
jakie zaszły na Wołyniu w pierwszym
powojennym dziesięcioleciu.
ISBN: 978-83-8229-434-7
40 zł

Monografie
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„Świat wobec Szczecina”

ŚWIAT
WOBEC
SZCZECINA
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Paweł Jaworski

Anna Szczepańska-Dudziak

Gryf, młot, cyrkiel.
Szczecin w polityce władz NRD
1970–1990

W cieniu żelaznej kurtyny.
Szwecja wobec Szczecina 1945–1989

Szczecin 2022, 208 s.

(seria „Świat wobec Szczecina”)

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

Szczecin 2022, 264 s.

(seria „Świat wobec Szczecina”)

Szczecin 2021, 360 s.

Kolejna książka w ramach serii stawiającej pytanie, na ile samo miasto
i rozgrywające się w nim wydarzenia,
wpisane w polskie przełomy polityczno-gospodarcze, były zauważalne na
świecie. Młot i cyrkiel to elementy godła państwowego NRD, z kolei gryf widnieje w herbie Szczecina. Po II wojnie
światowej miasto przypadło Polsce, komuniści niemieccy z ciężkim sercem
przyjęli stratę metropolii portowej.

Celem niniejszej książki jest odpowiedź na pytanie, jak na tle stosunków między Szwecją a PRL sytuował
się Szczecin – jedno z głównych miast
portowych PRL. Jakie miejsce Szczecin zajmował na szwedzkiej mapie
politycznej i gospodarczej w regionie
Morza Bałtyckiego? Co było przedmiotem zainteresowania Szwedów (nie tylko personelu dyplomatycznego i konsularnego)? Skąd czerpano wiedzę na
temat poszczególnych zagadnień?

ISBN: 978-83-8229-467-5

ISBN: 978-83-8229-453-8

35 zł

(seria „Świat wobec Szczecina”)

Kolejna książka w ramach projektu „Świat wobec Szczecina” odpowiada na pytanie, jakie miejsce zajmował
położony u ujścia Odry Szczecin na
czechosłowackiej mapie politycznej
i gospodarczej.
ISBN: 978-83-8229-320-3
35 zł

35 zł

Monografie
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„Świat wobec Szczecina”

Filip Gańczak

Michał Kuchciak

Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa jako zaporowy związek
taktyczny w 1939 roku
Warszawa 2021, 544 s.
(seria „Monografie”, t. 172)

Celem niniejszej książki jest ukazanie
genezy i historii Warszawskiej Brygady
Pancerno-Motorowej, określenie roli,
jaką odegrała podczas walk we wrześniu 1939 r., ocena stopnia sprawdzenia
się jednostki jako zaporowego związku taktycznego, weryfikacja dotychczasowego stanu wiedzy i zaprezentowanie nowego, popartego źródłami oraz
mniej znaną literaturą spojrzenia na
niektóre zagadnienia związane z dziejami brygady.
ISBN: 978-83-8229-402-6
50 zł
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Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak, Ryszard Stefanik,
Grzegorz Racinowski, Zbigniew Stanuch

Pogoń Szczecin. Szkice z tajnej historii
Szczecin 2021, 152 s.

Historia „Dumy Pomorza” nie jest wcale prosta do odtworzenia.
Sięgając do samych korzeni powstania klubu, napotykamy na pewne niejasności, które autorzy niniejszej książki próbowali rozwikłać podczas prac nad publikacją, ale okazało się to na tyle trudne,
że znaki zapytania, które pojawiły się na początku pracy, pozostały
także po jej zakończeniu.
ISBN: 978-83-8229-339-5
25 zł

Robert Klementowski

Utrwalacze władzy ludowej. Kadry powiatowego aparatu
bezpieczeństwa w Lubinie w latach 1945–1975
Instytut Pamięci Narodowej – Muzeum Historyczne w Lubinie,
Warszawa–Wrocław–Lubin 2021, 220 s.

Monografia przedstawia sylwetki funkcjonariuszy Urzędu i Służby
Bezpieczeństwa w powiecie lubińskim do 1975 r. w kontekście pytań o motywacje związane z podjęciem zatrudnienia, przyczynami
zaangażowania i lojalności wobec komunistycznego aparatu represji. Zbudowany podczas służby kapitał społeczny, kulturowy i polityczny bez wątpienia wyróżnia tę grupę zawodową na tle ówczesnego społeczeństwa.
ISBN: 978-83-8229-352-4
35 zł

Monografie
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Izabela Mazanowska

Radzim 1939. Zbrodnie w obozie
Selbschutz Westpreusen
Gdańsk 2022, 152 s.
(seria „Publikacje gdańskiego oddziału
IPN”, t. 83)

Obóz w Radzimiu był jednym z miejsc,
w których gromadzono i przetrzymywano więźniów – Polaków oraz Żydów. Publikacja stanowi kontynuację
badań nad zbrodnią pomorską 1939 r.,
czyli zbrodniami popełnionymi jesienią 1939 r. na terenie przedwojenne-
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go województwa pomorskiego przede
wszystkim przez członków paramilitarnej formacji Selbstschutz Westpreussen. Monografia ukazuje metody działania Selbstschutzu, a także – dzięki
wykorzystaniu materiałów z archiwów
niemieckich – zawiera charakterystykę

sprawców zbrodni. Autorka stworzyła
także imienną listę ofiar.
ISBN: 978-83-8229-414-9
25 zł

Rafał Kazimierz Nowak

Związek Patriotów Polskich w zachodnich obwodach
ukraińskiej SRS (1944–1946)
Łódź–Warszawa 2021, 680 s.
(seria „Biblioteka Oddziału IPN w Łodzi”, t. 59)

Autor książki omówił sytuację we wschodniej Małopolsce i na Wołyniu.
Szczegółowo zaprezentował, jak wyglądała organizacja ZPP w zachodnich obwodach URSS, a także jak przebiegała działalność społeczna
i kulturalno-oświatowa związku oraz jaki był jego stosunek do młodzieży. Dokładnie omówił działalność zarządów i kół ZPP oraz udział
związku w przesiedleniach Polaków z zachodnich obwodów URSS.
ISBN: 978-83-8229-323-4
60 zł

Aleksandra Namysło

Po tej stronie był również Człowiek. Mieszkańcy przedwojennego województwa śląskiego z pomocą Żydom w okresie II wojny
światowej
Katowice–Warszawa 2021, 256 s.

Tematem książki są działania ludności w granicach przedwojennego polskiego Górnego Śląska na rzecz miejscowych Żydów i żydowskich więźniów zlokalizowanych na tym obszarze obozów koncentracyjnych i obozów pracy. Różne formy pozytywnych postaw
zilustrowane zostały opisami indywidualnych historii ratowania
ludności żydowskiej na wspomnianym terenie. Dotyczą one ponad
160 osób.
ISBN: 978-83-8229-368-5
35 zł

Monografie
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Rafał Reczek, Áron Máthé, Stanisław
Jankowiak, Rafał Kościański

Miasta Wolności.
Poznań–Budapeszt 1956
Poznań–Warszawa 2021, 576 s.
(seria „Monografie”, t. 170)

W 1956 r. zarówno w Polsce, jak i na
Węgrzech doszło do wystąpienia społeczeństwa przeciwko władzy komunistycznej. Autorzy publikacji podejmują
próbę wskazania, jakie były podobieństwa, a jakie różnice między poznańskim Czerwcem a rewolucją węgierską.
Książka wydana w dwóch wersjach językowych:
polskiej i węgierskiej. W sprzedaży wyłącznie
wersja polska.
ISBN: 978-83-8229-369-2
50 zł
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Wojciech Paduchowski

Karły pod krzyżem. Nowohucki Kwiecień ’60
Kraków 2021, 576 s.

W książce opisano wydarzenia, które rozegrały się pod koniec
kwietnia 1960 r. w Krakowie. Przeszły one do historii jako „walka
o krzyż nowohucki”. W ich centrum znajduje się krzyż, stanowiący istotny punkt odniesienia dla całej przedstawionej historii. Choć
jest to książka historyczna, a nie religijna, to nie sposób pominąć
w niej tak ważnego aspektu życia, jakim jest religijność człowieka
czy społeczności, w tym wypadku nowohuckiej.
ISBN: 978-83-8229-366-1
50 zł

Krzysztof Pięciak

W oddziale „Babinicza”.
Działalność oddziału Konspiracyjnego Wojska Polskiego „ Jastrzębie”/„Oświęcim” i losy jego partyzantów
Kraków 2021, 272 s.

Historia działającego w latach 1946–1947 między Wieluniem
a Częstochową oddziału Konspiracyjnego Wojska Polskiego o kryptonimach „Jastrzębie” i „Oświęcim” ppor. Alfonsa Olejnika „Babinicza”. Autor przedstawia dzieje oddziału na tle historii KWP, a także
rysuje społeczno-polityczny portret zbiorowy partyzantów. Narrację dopełniają aneksy i wykaz osób zaangażowanych w działalność
„Jastrzębi”.
ISBN: 978-83-8229-364-7
35 zł

Monografie
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Sebastian Rosenbaum, Bogusław Tracz,
Dariusz Węgrzyn

„Tiurma NKWD nr 2 Tost”. Sowieckie
więzienie w Toszku w 1945 roku
Instytut Pamięci Narodowej – Muzeum
w Gliwicach, Katowice–Gliwice–Warszawa 2021, wyd. 2. zmienione, 304 s.

Monografia więzienia NKWD w Toszku w powiecie gliwickim, gdzie od
maja do listopada 1945 r. przetrzymywano ok. 5 tys. osób zatrzymanych
w ramach akcji tzw. oczyszczania tyłów. Brutalne metody stosowane przez
NKWD i fatalne warunki bytowe sprawiły, że zmarło ok. 3 tys. osadzonych,
których pochowano w mogiłach masowych na obrzeżach Toszka. Monografię
uzupełnia bogaty wybór dokumentów,
relacji i zeznań świadków oraz byłych
osadzonych.
ISBN: 978-83-8229-359-3
40 zł

18

|

Monografie

Mirosław Sikora

Black Box. Wywiad jako instrument
transferu technologii i wsparcia
decyzji ekonomicznych w PRL
1955–1990
Katowice–Warszawa 2021, 1040 s.

Zmasowane użycie służb specjalnych
do zdobywania informacji z zakresu
nauki, techniki, przemysłu czy rynków surowcowych przez państwa komunistyczne po 1945 r. nie miało precedensu w historii instytucji wywiadu.
W latach siedemdziesiątych wywiad
stanowił już istotny współczynnik postępu technologicznego i rozwoju gospodarczego Polski.
ISBN: 978-83-8229-357-9
60 zł

Monografie
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Monika Tomkiewicz

Zbrodnia ponarska 1941–1944
Gdańsk–Warszawa 2022, 432 s.
(seria „Monografie”, t. 173)

Autorka w niniejszej książce zawarła
wyniki wieloletnich badań nad zbrodniami popełnionymi na obywatelach
polskich różnych narodowości w Ponarach i innych wybranych miejscach
straceń na Wileńszczyźnie w latach
1941–1944. Zdołała ustalić tożsamość
406 Polaków straconych w Ponarach.
ISBN: 978-83-8229-459-0
45 zł
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Karolina Trzeskowska-Kubasik

Zbrodnie niemieckie w Lesie
Wełeckim koło Buska-Zdroju
Warszawa 2022, 168 s.

Pierwsza publikacja dotycząca egzekucji niemieckich dokonywanych w latach
1941–1945 na terenie Lasu Wełeckiego koło Buska-Zdroju. Obok więzienia w Pińczowie było to największe
miejsce kaźni ludności polskiej na obszarze Kreishauptmannschaft Busko.
Ofiarami egzekucji niemieckich byli

głównie żołnierze Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Głównym celem
publikacji jest przywrócenie im należnej pamięci.
ISBN: 978-83-8229-389-0
25 zł

Monografie
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Anatol Wialiki

Dzierżyńszczyzna 1932–1937.
Rejon skazany na likwidację
red. nauk. Jan Szumski,
Warszawa 2021, 224 s.

Książka autorstwa historyka białoruskiego Anatola Wialikiego prezentuje
badaczom polskim niedostępne i nieznane szerzej dokumenty z archiwów
białoruskich pozwalające spojrzeć z innej perspektywy na dzieje „polskiego
eksperymentu” na sowieckiej Białorusi.
Przekrojowa analiza polityki sowieckiej
wobec Polaków obywateli sowieckich
na przykładzie Dzierżyńskiego Narodowościowego Rejonu Polskiego zawiera oryginalne ustalenia i tezy, choć
poszczególne ujęcia interpretacyjne autora należy uznać za dyskusyjne i odbiegające od stanowisk wypracowanych
przez historiografię polską.
ISBN: 978-83-8229-361-6
35 zł
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Zapowiedzi:
▪ Przemysław Benken

Kryzys w Pekinie a sprawy polskie
▪ Dariusz Burczyk

„Renegaci przed sądem”. Organizacja, działalność oraz obsada personalna Specjalnego Sądu Karnego
i Prokuratury Specjalnego Sądu
Karnego w Gdańsku (1945–1946)
▪ Marzena Grosicka

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

Komuniści w Warszawie. Działalność Komitetu Warszawskiego
KPRP/KPP (1918–1938)
▪ Miklos Mitrovits

Zakazany kontakt. Węgiersko-polska współpraca opozycyjna
1976–1989

▪ Bartłomiej Noszczak

Ze wsi do miasta. Polskie Stronnictwo Ludowe w Warszawie
1945–1947–1949

▪ Mirosław Szumiło

Tajni księża. Historia nielegalnego pobytu słowackich werbistów
w Polsce 1957–1964

▪ Jarosław Pałka

Polskie wojska operacyjne w Układzie Warszawskim. Plany operacyjne, protokoły rozwoju, gry wojenne
▪ Paweł Piotrowski

Polska Armia Czerwona. Ludowe
Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa komunistycznej Polski
1947–1956
▪ Patryk Pleskot

Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie (1946–1955). Widok od
wewnątrz
▪ Rafał Sierchuła

Ku Armii Narodowej. Z dziejów
konspiracji wojskowej Stronnic
twa Narodowego w Wielkopolsce
1939–1942

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

Aparat Bezpieczeństwa na Pomorzu
Zachodnim w latach 1945–1956.
Organizacja – ludzie – działalność.
red. nauk. Magdalena Semczyszyn,
Zbigniew Stanuch, Szczecin 2021, 680 s.

Tom studiów poświęconych historii
szczecińskiego aparatu bezpieczeństwa
w latach 1945–1956 zawiera 22 artykuły
napisane przez badaczy, którzy w swojej pracy koncentrują się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem resortu bezpieczeństwa bądź też
korzystają z materiałów wytworzonych
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przez służby specjalne PRL w toku
prac nad różnymi, czasami dalekimi od
„polityczno-represyjnej perspektywy”,
tematami.
ISBN: 978-83-8229-340-1
60 zł

Kolejnictwo polskie w okresie Bitwy Warszawskiej 1920 roku
i w pierwszych latach odbudowy II Rzeczypospolitej
red. nauk. Dariusz Rogut, Łódź–Warszawa 2021, 272 s.
(seria „Biblioteka Oddziału IPN w Łodzi, t. 60)

Zbiór artykułów autorstwa specjalistów z zakresu problematyki kolejnictwa. Publikacja dotyczy m.in. funkcjonowania kolei w Polsce,
znaczenia linii kolejowych, transportów oraz tranzytów materiałów
wojennych, rozbudowy i rozwoju taboru PKP oraz pewnych aspektów walk pociągów pancernych.
ISBN: 978-83-8229-360-9
35 zł

Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „ludowej”, t. 2
red. nauk. Rafał Łatka, Warszawa 2022, 536 s.
(seria „Biskupi w realiach komunistycznego państwa”)

Celem publikacji jest przedstawienie położenia biskupów w realiach władzy komunistycznej. W tomie znalazły się studia dotyczące m.in. kard. Stefana Wyszyńskiego, kard. Bolesława Kominka, abp. Antoniego Baraniaka, bp. Franciszka Jopa, bp. Zdzisława
Golińskiego, bp. Franciszka Musiela, bp. Karola Pękali, bp. Wilhelma Pluty, bp. Adama Sawickiego, bp. Adolfa Piotra Szelążka czy
bp. Wincentego Urbana.
ISBN: 978-83-8229-391-3
50 zł

Studia i materiały
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Kościół, Żydzi, jezuici. Wokół pomocy
Żydom w czasie II wojny światowej
red. nauk. Michał Wenklar, Instytut
Pamięci Narodowej – Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie,
Kraków 2021, 290 s.

Książka jest poświęcona trudnemu
i wciąż wywołującemu emocje tematowi
postaw Polaków wobec stojących w obliczu zagłady Żydów. Zawarte w książce
artykuły skupiają się na trzech obszarach: pomocy w skali całego okupowanego kraju, pomocy oferowanej przez
Kościół katolicki i w końcu pomocy
udzielanej przez księży jezuitów.
ISBN: 978-83-8229-341-8
35 zł
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Nadzieje i rozczarowania. Środowiska katolików świeckich
w Polsce (1944/1945–1956)
red. nauk. Michał Siedziako, Tomasz Sikorski,
Warszawa 2022, 408 s.

Po II wojnie światowej w Polsce aktywni społecznie katolicy musieli odpowiedzieć sobie na pytanie: jak w państwie ideologicznym
– z dominującą doktryną marksizmu i leninizmu, rozbudowanym
aparatem represji i terroru, w państwie otwarcie walczącym z Kościołem, bronić wartości katolickich, nie mówiąc już o ich wprowadzeniu w życie.
ISBN: 978-83-8229-398-2
45 zł

Granica szeroko zamknięta. Polityczne, prawne i społeczne
aspekty ucieczek z Polski ludowej
red. nauk. Magdalena Dźwigał, Paweł Knap, Paweł Skubisz
Szczecin 2021, 388 s.

Historia ucieczek z komunistycznej Polski sięga pierwszych powojennych miesięcy. O ile jednak szczególne uwarunkowania tego
okresu pozwoliły wielu ludziom względnie bezpiecznie opuścić
kraj, o tyle w miarę umacniania się reżimu podjęcie decyzji o nielegalnej ucieczce często wiązało się z dużo większym ryzykiem niż
tylko niebezpieczeństwo zatrzymania. Nie zmienia to jednak faktu,
że na przestrzeni ponad czterech kolejnych dekad obywatele Polski
ludowej najrozmaitszymi sposobami starali się przedostać za żelaz
ną kurtynę.
ISBN: 978-83-8229-356-2
40 zł

Studia i materiały
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Nazwać zbrodnie po imieniu. Ustalenia Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie zbrodni
z okresu II wojny światowej
red. nauk. Sylwia Afrodyta Karowicz-Bienias, Rafał Leśkiewicz,
Andrzej Pozorski, Warszawa 2021, 360 s.

Proces ścigania najokrutniejszych zbrodniarzy znanych historii i identyfikacji ich ofiar jest przedstawiony w zupełnie wyjątkowej formie. Artykuły zamieszczone w publikacji pokazują bowiem aspekty pracy Instytutu Pamięci Narodowej w sposób do tej pory niedostępny dla szerszego
kręgu odbiorców – przez opisanie kolejnych etapów dochodzenia do
prawdy o minionych wydarzeniach z punktu widzenia prokuratora.
ISBN: 978-83-8229-397-5
35 zł

Rok 1919 na Górnym Śląsku. Czas eskalacji konfliktów
red. nauk. Krzysztof Gwóźdź, Sebastian Rosenbaum,
Instytut Pamięci Narodowej – Muzeum w Tarnowskich Górach,
Warszawa – Katowice – Tarnowskie Góry 2021, 480 s.

Historia Górnego Śląska po I wojnie światowej dysponuje ogromną
literaturą przedmiotu, jak żaden inny okres w dziejach tego regionu. Celem serii jest stworzenie próby monografii lat 1918–1922 na
Górnym ŚLąsku, a więc w okresie konfliktu polsko-niemieckiego
o ten region. Na prezentowany tom składa się 18 tekstów opisujących różne aspekty wydarzeń na Górnym Śląsku w roku 1919. Ważnym tematem jest przebieg I powstania śląskiego, ukazany w wymiarze lokalnym.
ISBN: 978-83-8229-344-9
45 zł
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Obserwacja w służbie SB.
Studia i szkice
red. nauk. Monika Komaniecka-Łyp,
Kraków 2022, 336 + płyta CD

Publikacja jest zbiorem artykułów poświęconych działalności pionu obserwacji (Biura „B” MSW i wydziałów „B”
w województwach) oraz roli obserwacji w pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa na konkretnych przykładach, czyli case studies. Bogaty materiał
zdjęciowy pokazuje zarówno kulisy
działań obserwacyjnych, jak i ich efekty. Książka stanowi pogłębienie dotychczasowych ustaleń dotyczących tej
problematyki.
ISBN: 978-83-8229-422-4
40 zł

Studia i materiały
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Stan badań nad pomocą Żydom
na ziemiach polskich pod okupacją
niemiecką. Przegląd piśmiennictwa
red. nauk. Tomasz Domański,
Alicja Gontarek,
Warszawa–Kielce 2022, 1000 s.
(seria „Pomoc Żydom na Ziemiach Polskich podczas Okupacji Niemieckiej”)

Tom składa się z trzech części.
W dwóch pierwszych przedstawiono
specyfikę okupacji niemieckiej w Polsce, okupacyjne uwarunkowania świadczenia pomocy oraz stan wiedzy na
temat działań ratowniczych podejmowanych na rzecz Żydów przez dyplomację polską. Zasadnicze rozważania
poczyniono w części trzeciej, na którą
składają się studia poświęcone poszczególnym województwom. W bibliografii
zaprezentowano dotychczasowy dorobek piśmienniczy poświęcony pomocy
Żydom pod okupacją niemiecką.
ISBN: 978-83-8229-419-4
60 zł
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Ślady zbrodni. Oblicza pamięci.
Katyń – Łączka – Ravensbrück

Warmińsko-mazurskie studia
z historii najnowszej, t. 4

red. nauk. Ewa Kowalska, Kamila Sach-

W województwie i w „terenie”. Działalność Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej na szczeblu lokalnym

nowska, Warszawa 2021, 200 s.

red. nauk. Adam Dziuba, Bogusław Tracz,

Olsztyn 2022, 240 s.

red. nauk. Krzysztof Andrzej Kierski,

Katowice–Warszawa 2022, 296 s.

Publikację tworzą teksty, artykuły i zapisy wystąpień wygłoszonych podczas
międzynarodowej konferencji popularnonaukowej „Ślady zbrodni – oblicza pamięci. Katyń – Łączka – Ravensbrück” w październiku 2019 r.
Konferencja była próbą spojrzenia na
zbrodnie reżimów totalitarnych – komunizmu sowieckiego i nazizmu niemieckiego – przez pryzmat poszukiwań ukrytych przez sprawców miejsc
pochówku szczątków ofiar.
ISBN: 978-83-8229-395-1
35 zł

(seria Wydawnicza Oddziału IPN w Katowicach)

Publikacja pokonferencyjna prezentująca
różne wymiary funkcjonowania rządzącej
partii komunistycznej w czasach PRL. Zebrane w tomie wstęp i dziewięć tekstów
ukazują działalność PZPR na poziomie
województw, miast, powiatów i zakładów
pracy. Zaprezentowano m.in. nadzór partii
nad administracją, organizacjami społecznymi i zawodowym, gospodarką i kulturą.

Seria wydawnicza prezentująca stan badań historycznych opartych na problematyce społeczno-politycznej Polski ze
szczególnym uwzględnieniem Warmii
i Mazur w latach 1918–1989. Tom zawiera 10 artykułów poświęconych losom ludności polskiej pod okupacją
niemiecką.
ISBN: 978-83-8229-396-8
35 zł

ISBN: 978-83-8229-417-0
35 zł

Studia i materiały
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Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań…

Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań…
Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków
Polskich w Lublinie, 18–20 września 2019 roku, t. 1–3
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Wielka zmiana, t. 2: Od starożytności po wiek XIX

Wielka zmiana, t. 3: Wiek XX i XXI

red. nauk. Mariusz Mazur, Jan Pomorski,
Instytut Pamięci Narodowej – Uniwersy-

red. nauk. Mariusz Mazur, Jan Pomorski,

Instytut Pamięci Narodowej – Uniwersytet

tet Marii Curie-Skłodowskiej,

Instytut Pamięci Narodowej Uniwersytet

Marii Curie-Skłodowskiej,

Warszawa–Lublin 2021, 648 s.

Marii Curie-Skłodowskiej,

Warszawa–Lublin 2021, 456 s.

red. nauk. Mariusz Mazur, Jan Pomorski,

Warszawa–Lublin 2021, 456 s.

Pierwszy z trzech tomów pamiętnika
zjazdowego przedstawia intelektualny
dorobek XX PZHP. Autorzy skupiają
się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: jakiej historii Polacy dzisiaj potrzebują?
ISBN: 978-83-8229-262-6

Drugi z trzech tomów pamiętnika
zjazdowego zawiera referaty i głosy
w dyskusji na temat starożytnej Grecji
i Rzymu, mediewistyki polskiej i historiografii Polski epoki wczesnonowożytnej po 1989 r., dziedzictwa unii lubelskiej, modernizacji i transformacji
miejskości oraz przemian narodu i religijności polskiej w XIX w.
ISBN: 978-83-8229-362-3

Ostatni z trzech tomów pamiętnika zjazdowego zawiera referaty i głosy w dyskusji dotyczące dziejów II Rzeczypospolitej, Polski ludowej, najnowszej historii
Polski 30 lat po transformacji oraz historii Polski z perspektywy kobiet. Całość
zamykają rozważania poświęcone nowej
perspektywie źródłoznawczej w NPH.
ISBN: 978-83-8229-329-6
Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna nieodpłatnie w księgarniach IPN.

Studia i materiały
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Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań…

Wielka zmiana, t. 1: Potęga historii

Z powrotem w Krakowie.
150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1968–2018)
red. nauk. Michał Wenklar, Kraków 2022, 408 s.

Publikacja o charakterze interdyscyplinarnym zawiera 15 artykułów
poświęconych wielowymiarowej aktywności jezuitów krakowskich
(duszpasterskiej, naukowej, kulturalnej, wychowawczej, wydawniczej, społecznej) po ich powrocie do miasta w 1867 r. aż po czasy
wspólczesne.
ISBN 978-83-7614-532-7
45 zł

Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989.
Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?, t. 2
red. nauk. Dariusz Palacz, Marzena Grosicka,
Kielce–Warszawa 2022, 388 s.

Celem publikacji jest ukazanie specyfiki systemu prawnego Polski ludowej oraz innych krajów bloku wschodniego. Przedstawiono m.in. zaangażowanie organów siłowych państwa w umacnianie ustroju komunistycznego, eliminowanie podziemia zbrojnego
i opozycji politycznej. Opisano przykłady indywidualnych postaw
sędziów, prokuratorów i adwokatów, a także przedstawicieli aparatu
represji oraz partii rządzącej.
ISBN: 978-83-8229-431-6
40 zł
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Zapowiedzi:
▪ Dąbrowszczacy i wojna domowa

w Hiszpanii. Kontekst międzynarodowy – późniejsze losy – spory
o pamięć
red. nauk. Daniel Czerwiński

▪ Komitet Wojewódzki PZPR

w Gdańsku w latach 1956–1959

▪ Sfragistyka w warsztacie badawczym

historyka dziejów najnowszych

▪ Triduum Historicum. Początek

red. nauk. Rafał Kościański,

końca czy początek „nowego
świata”

Edward Skibiński, Paweł Stróżyk

red. nauk. Agnieszka Klarman,
Kamil Frączkiewicz

▪ Warszawiacy przeciw bolszewikom
red. nauk. Michał Zarychta

red. nauk. Kamil Kaliszuk

▪ Województwo poznańskie w latach
▪ „Na stos rzuciliśmy nasz życia los…”

W setną rocznicę niepodległości
Polski

1945–1950
red. nauk. Konrad Białecki
i Rafał Reczek

red. nauk. Stanisław Wiech,
Michał Zawisza

Studia i materiały
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Słowniki,
leksykony,
informatory
Opracowania o charakterze
encyklopedycznym i biograficznym poświęcone historii
Polski w XX w.

Leksykon bezpieki.
Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944–1956, t. 2
red. nauk. Witold Bagieński,
Magdalena Dźwigał,
Warszawa 2021, 584 s.

Drugi tom Leksykonu bezpieki zawiera
pięćdziesiąt artykułów biograficznych
dotyczących funkcjonariuszy centrali
RBP, MBP, KdsBP i MSW, którzy w latach 1944–1956 pełnili w nich funkcje
kierownicze. Publikowane biogramy
opracowane zostały na podstawie szerokiej kwerendy archiwalnej oraz dostępnej literatury przedmiotu.
ISBN: 978-83-8229-358-6
50 zł
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Persecution for providing help to
Jews in occupied Polish territories
during World War II
red. nauk Aleksandra Namysło, Martyna
Grądzka-Rejak Warszawa 2022, 472 s.

Anglojęzyczna wersja publikacji
Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. Opracowanie stanowi
częściowy rezultat prac prowadzonych
w ramach projektu „Indeks Polaków
zamordowanych i represjonowanych
za pomoc Żydom w okresie II wojny
światowej”.

Książka zawiera 333 noty (dotyczące
654 osób) stanowiące opis przyczyn,
okoliczności i przebiegu zdarzeń związanych z zapewnieniem pomocy ludności żydowskiej oraz konsekwencji
w postaci działań organów władzy wojskowej i cywilnej III Rzeszy wobec
osób, które naruszyły uregulowane prawem okupacyjnym zasady kontaktowania się z ludnością żydowską.

Niniejszy tom jest pierwszym z serii
publikacji „Represje za pomoc Żydom
na okupowanych ziemiach polskich
w okresie II wojny światowej”.
ISBN: 978-83-8229-458-3
45 zł

Słowniki, leksykony, informatory
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Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956

Polska 1944–1991.
Informator historyczny.
Struktury i ludzie, cz. 1–2
red. Aleksander Kochański przy współudziale Elżbiety Ciborskiej, Aleksandra
Merkera i Grzegorza Sołtysiaka, Warszawa 2022, 888 s. (cz. 1), 720 s. (cz. 2)

Publikacja zawiera informacje o osobach pełniących ważne funkcje w życiu
publicznym powojennej Polski – przede wszystkim w szeroko rozumianej
polityce, w administracji centralnej
i wojewódzkiej, w siłach zbrojnych,
w policji, dyplomacji, w partiach politycznych z Polską Zjednoczoną Partią
Robotniczą na czele, w organizacjach
społeczno-politycznych, w sądownictwie i prokuraturze, w związkach zawodowych, organizacjach młodzieżowych, stowarzyszeniach społecznych,
w nauce, prasie i wydawnictwach, radiu i telewizji, w bankach i spółdzielczości, w Kościołach i związkach wyznaniowych.
Publikacja dostępna w formie PDF w Bibliotece
Cyfrowej.
ISBN: 978-83-8229-392-0 (komplet)
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Zapowiedzi:
▪ Leksykon obozów i więzień

sowieckich na ziemiach polskich
1944–1945
red. nauk. Dariusz Iwaneczko

▪ Twarze Wojskowego Sądu Rejono-

wego w Warszawie (1946–155)
oprac. Patryk Pleskot

▪ Zostali na Wschodzie. Słownik

inteligencji polskiej w ZSRS
1945–1991, t. 2
red. nauk. Adam Hlebowicz

Jan Sienkiewicz

Groby polskie na Litwie,
t. 1: Rejon wileński, cz. 1
t. 2: Rejon wileński, cz. 2
Warszawa 2021, 604 s. (t. 1), 704 s. (t. 2)

Publikacja ma charakter indeksu – wykazu pochówków polskich mieszkańców Wileńszczyzny. Opracowanie stanowi wartościowe źródło do badań
językoznawczych, etnograficznych, historyczno-kulturowych. Wreszcie jako
swoisty przewodnik po cmentarzach
Wileńszczyzny może służyć pomocą
dla potomków rodzin zamieszkałych
w powojennej Polsce.

W tomie pierwszym znalazły się listy
pochówków dotyczące pierwszej części
rejonu wileńskiego, obejmującej około
połowy rejonu. Tom drugi zawiera listy
pochówków w drugiej części rejonu wileńskiego.
ISBN t. 1: 978-83-8229-348-7
69 zł
ISBN t. 2: 978-83-8229-349-4
69 zł

Słowniki, leksykony, informatory
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Biografie i studia
biograficzne
Życiorysy postaci historycznych, oficerów, partyzantów,
ludzi polityki, dyplomacji.
Sami bohaterowie, ich życie
i działalność stają się kluczem
do zrozumienia drogi, jaką
Polska przebyła w ciągu ostatniego stulecia.

Maria Radożycka-Paoletti

Wciąż szukamy Ojczyzny zagubionej
w wrześniowych chmurach…
Warszawa 2022, 520 s.
(seria „Szlaki nadziei. Odyseja wolności”)

Biografia wybitnego dowódcy wojsk
pancernych 2. Korpusu Polskiego, mjr. Władysława Drelicharza ze
szczególnym uwzględnieniem działań we Włoszech w 1944 r., przedstawiona na szerszym tle losów żołnierza polskiego w II wojnie światowej.
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Losy mjr. Drelicharza są jednocześnie
okazją do przedstawienia wojennego
szlaku żołnierzy polskich w drodze do
utraconej ojczyzny.
ISBN: 978-83-8229-427-9
50 zł

Tomasz Sikorski, Urszula Kozłowska

Andrzej Niesiołowski (1899–1945).
Z dziejów nurtu chrześcijańsko-społecznego w polskiej socjologii
Warszawa 2022, 576 s.

Bigrafia poświęcona Andrzejowi Niesiołowskiemu, czołowemu reprezentantowi polskiej inteligencji katolickiej.
Znanemu i cenionemu uczonemu,
publicyście oraz myślicielowi. Bogata, a zarazem różnorodna twórczość
Andrzeja Niesiołowskiego świadczy o jego szerokich horyzontach
humanistycznych.
ISBN: 978-83-8229-457-6
50 zł

Biografie i studia biograficzne
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„Fakir” Sergiusz Kościałkowski

Michał Przeperski

Mieczysław F. Rakowski. Biografia
polityczna
Warszawa 2021, 432 s. + 16 s. wkł. zdj.
(seria „Monografie”, t. 159), dodruk

Biografia 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 biografii naukowej.
Nagroda KLIO III stopnia w kategorii „monografia
naukowa” (2021)
ISBN: 978-83-8229-221-3
45 zł
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Zapowiedzi:
▪ Radosław Budzyński

Gustaw Manteuffel (1832–1916).
Życie i dzieło w świetle wybranych
archiwaliów

▪ Marek Stefański

Pułkownik Stanisław Hojnowski
(1893–1939). Biografia obrońcy Tomaszowa Mazowieckiego z września 1939 roku

▪ Jarosław Wąsowicz

Defensori Ecclesiae. Arcybiskup
Antoni Baraniak (1904–1977).
Salezjańskie koleje życia i posługi
metropolity poznańskiego

▪ Krzysztof Kiereś

Gdy człowiek był numerem. Losy
obozowe Juliana Szczotki w latach 1942–1945 na podstawie
wspomnień oraz korespondencji
obozowej

▪ Krzysztof A. Tochman

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

▪ Wojenne peregrynacje Stanisława

Bogdana Mączyńskiego
wstęp i oprac. Zbigniew Gołasz

▪ Marek Mutor

Droga do Wrocławia.
Życie i działalność ks. Bolesława
Kominka w latach 1903–1956

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

Germanizacja nazw miejscowości
w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy
Zachodnie 1939–1945. Wybór źródeł
wstęp i oprac. Mateusz Kubicki,
Gdańsk–Warszawa 2022, 232 s.
(seria „Publikacje gdańskiego oddziału
IPN”, t. 82)

Okupację niemiecką ziem polskich
rozpatruje się zazwyczaj przez pryzmat zbrodni, wysiedleń, dyskryminacji gospodarczej i masowych zapisów
na niemiecką listę narodowościową,
odsuwając przy tym na plan dalszy
jej najważniejszy element, czyli depolonizację sfery społecznej i kulturowej, której główny przejaw stanowiło
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 ymazywanie z powszechnego użytku
w
języka polskiego. Administracja niemiecka dokonała ingerencji w niemal
3,5 tys. nazw, które autorowi udało się
zidentyfikować z ich współczesnymi
odpowiednikami.
ISBN: 978-83-8229-332-6
35 zł

„Osłabić tendencje emigracyjne”.
Komitet Wojewódzki PZPR w Katowicach wobec emigracji do RFN
w latach 1970–1980. Wybór źródeł
wybór, wstęp i oprac. Bogusław Tracz
Katowice–Warszawa 2022, 414 s.

Na publikację składa się 121 dokumentów wytworzonych w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Katowicach, jak
i podległych mu instancjach terenowych. Pozwalają one na zapoznanie się
z lokalną polityką emigracyjną prowadzoną w latach 1970–1978.
ISBN: 978-83-8229-430-9
45 zł

Dokumenty
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Przeciw socjalistom.
Komunistyczna Partia Robotnicza Polski/ Komunistyczna Partia Polski wobec Polskiej Partii Socjalistycznej. Wypisy z prasy
i dokumentów (1918–1938)
red. nauk. Karol Sacewicz, Białystok–Olsztyn–Warszawa 2021, 648 s.

Wydawnictwo źródłowe przedstawiające stosunek KPRP/KPP wobec PPS w latach 1918–1938. Praca zawiera 135 wyselekcjonowanych tekstów źródłowych proweniencji komunistycznej dotyczących tytułowej problematyki.
ISBN: 978-83-8229-305-0
60 zł

Placówka „Nabuchodonozor” w Teheranie 1932–1937.
Z działalności polskiego wywiadu wojskowego na Bliskim
Wschodzie. Wybór źródeł
oprac. Adam Szymanowicz, Warszawa–Wrocław 2022, 208 s.

Publikacja stanowi zbiór dokumentów wytworzonych przez placówkę wywiadowczą na Bliskim Wschodzie funkcjonującą pod
kryptonimem „Nabuchodonozor” w latach 1932–1937. Powstała ona
z inicjatywy Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, a jej
zadaniem było zbadanie możliwości prowadzenia z tego terenu
działalności wywiadowczej przeciwko ZSRS, a także przygotowanie
siatek wywiadowczych na wypadek wojny.
ISBN: 978-83-8229-454-5
35 zł
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Zapowiedzi:
▪ Dzienniki Hansa Franka, t. 1
oprac. Paweł Kosiński

▪ Grudzień 1970. Dokumenty
oprac. Sławomir Cenckiewicz, Marzena
Kruk, Paweł Piotrowski, Kamil Anduła

▪ Raporty polskie Stasi 1981–1989,

t. 2: Stan wojenny: grudzień 1981
– lipiec 1983
oprac. Tytus Jaskułowski, Dominik Pick

Stefan Wyszyński

Pro memoria, t. 12: 1965
red. nauk. Paweł Skibiński, Instytut Pamięci Narodowej – Archidiecezja Warszawska
– Archidiecezja Gnieźnieńska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Warszawa 2021, 396 s.
(seria „Kościół katolicki w dokumentach”)

Dwunasty tom zapisków prymasa Stefana Wyszyńskiego, dotyczący w całości
roku 1965, obejmuje przełom ósmego i dziewiątego roku trwania Wielkiej
Nowenny Tysiąclecia Chrztu Polski,
pomyślanej przez prymasa Wyszyńskiego jako zakrojony na szeroką skalę program duszpasterski moralnego
i duchowego odrodzenia narodu.
ISBN 978-83-8229-353-1

▪ Referat szczegółowy o sytuacji

ogólnej w Persji i Afganistanie
i o stanie organizacji wywiadu
polskiego w tych krajach
oprac. Adam Szymanowicz

▪ RGANI, t. 1–3
oprac. Władysław Bułhak,
Mateusz Sokulski

45 zł

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

Roman Dzwonkowski

Spotkania na Wschodzie
Instytut Pamięci Narodowej – Apostolicum, Warszawa 2022, 200 s.

Opowieść o wielokulturowej ojczyźnie, która przetrwała w sercach i praktyce życia Polaków na Białorusi, Litwie,
Ukrainie, w Rosji, Gruzji, Armenii
i Kazachstanie. To zapis zmagań jej bohaterów o ocalenie swojej polskości.
Autor daje nam zbiór pamiątek – wspomnień, historii, spotkań, relacji, obraz
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tym cenniejszy, że w obliczu obecnej
globalizacji i dyfuzji kulturowej pokazuje zdolność przetrwania społeczności
i zachowania własnej tożsamości.
ISBN: 978-83-8229-385-2
30 zł

Waldemar Mikulec

Z pamiętnika internowanego.
Kraków – Nowy Wiśnicz – Załęże 13 XII 1981 – 29 IV 1982
oprac. Marcin Krzek-Lubowiecki,
Kraków 2021, 176 s.

Wspomnienia Waldemara Mikulca są opisem przeżyć młodego studenta polonistyki, internowanego po wprowadzeniu stanu wojennego. W swoich pamiętnikach, spisanych po zwolnieniu z internowania, przedstawił doświadczenia i życie codzienne od momentu
zatrzymania 13 grudnia 1981 r., aż do 29 kwietnia 1982 r.
ISBN: 978-83-8229-367-8
25 zł

Ryszard Wichorowski

Wspomnienia internowanego (zapiski).
Krasnystaw – Włodawa – Kwidzyn
oprac. Marcin Dąbrowski,
Lublin 2021, 184 s.
(seria „Relacje i wspomnienia”, t. 27)

Publikacja zawiera zapiski Ryszarda Wichorowskiego, działacza
NSZZ „Solidarność” z Zamościa, dotyczące pobytu w ośrodkach odosobnienia w Krasnymstawie, Włodawie i Kwidzynie, robione na
bieżąco w okresie internowania. Podczas pobytu w Kwidzynie spisał wspomnienia z pierwszych miesięcy stanu wojennego, a następnie robił codzienne zapiski dotyczące rzeczywistości więziennej.
ISBN: 978-83-8229-354-8
25 zł

Relacje i wspomnienia

|

49

ks. Henryk Peszko

A droga była niełatwa…
Wspomnienia kieleckiego duchownego z lat 1910–1955
wstęp i oprac. Ryszard Gryz i Karolina
Święcich, Instytut Pamięci Narodowej
– Muzeum Narodowe w Kielcach – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Witolda Gombrowicza w Kielcach,
Kielce–Warszawa 2022, 200 s.

Ksiądz Henryk Peszko jako duchowny
diecezji kieleckiej w okresie II wojny
światowej był duszpasterzem w Jędrzejowie, Busku-Zdroju i Kielcach. Głosił
kazania patriotyczne i angażował się
w działalność konspiracyjną Polskiego Państwa Podziemnego. Po II wojnie
światowej, w okresie stalinowskim, był
więziony i represjonowany z powodów
politycznych.
ISBN: 978-83-8229-435-4
25 zł
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Attila Szalai

Na polskiej ziemi. Wspomnienia,
dzienniki z lat 1976–1990, t. 1:
1976–1981
Instytut Pamięci Narodowej – Instytut
Współpracy Polsko-Węgierskiej
im. Wacława Felczaka,
Warszawa 2022, 384 s.

Wspomnienia Attili Szalaiego, węgierskiego dziennikarza i tłumacza, dyplomaty, historyka, działacza opozycyjnego, animatora życia kulturalnego,
diarysty i pasjonata fotografii, który
w latach 1976–1990 mieszkał w Polsce. Autor dokumentuje, jak tworzy się
historia oraz jak on sam radził sobie
w gospodarce niedoboru – a wszystko
to czyni z dużym poczuciem humoru.
Tom 1 obejmuje lata 1976–1981.
ISBN: 978-83-8229-413-2
40 zł

Relacje i wspomnienia
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Zapowiedzi:
▪ Leon Babiński

Warszawa wieku mego.
Wspomnienia, t. 2
red. nauk. Janusz Faryś,
Henryk Walczak

▪ Czesław Szurmiak

Z ułańskim rodowodem.
Wspomnienia własne
oprac. Piotr Chmielowiec

▪ Henryk Wardęski

Moje wspomnienia policyjne

Zbigniew Przyrowski

Ciekawe czasy. Wspomnienia z lat
1939–1946
oprac. Katarzyna i Jarosław Wasilewscy,
Białystok–Warszawa 2022, 156 s.
(seria wydawnicza Oddziału IPN
w Białymstoku, t. 57)

Wspomnienia Zbigniewa Przyrowskiego, który w czasie II wojny światowej
służył w polskich organizacjach niepod-
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ległościowych, uwięziony przez Niemców, opiekował się końmi na froncie
wschodnim, po powrocie do Polski pracował w szkole podstawowej na Suwalszczyźnie, był świadkiem instalowania
się władzy komunistycznej. Później był
redaktorem naczelnym pisma „Młody
Technik”.
ISBN: 978-83-8229-418-7
25 zł

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

Tomasz Balbus

Podpułkownik Ludwik Marszałek
„Zbroja” (1912–1948)
Wrocław–Warszawa 2022, 376 s.

Album przedstawia sylwetkę Ludwika Marszałka „Zbroi”, harcerza, zawodowego oficera piechoty i lotnictwa Wojska Polskiego, podczas wojny
szkoleniowca i komendanta Obwodu
Dębica AK, działacza struktur „NIE”,

 elegatury Sił Zbrojnych oraz ZrzeszeD
nia WiN na Rzeszowszczyźnie i Dolnym Śląsku.
ISBN: 978-83-8229-463-7
59 zł

Albumy
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Jerzy Kirszak, Bogusław Polak,
Michał Polak

Generał broni Władysław Anders
1892–1970. Czyny i pamięć
Warszawa 2022, 608 s.
(seria „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności”)

Album przedstawia sylwetkę gen. Władysława Andersa. Zajął trwałe miejsce
w panteonie narodowym wśród najwybitniejszych wodzów polskich XX w.
Sławę przyniosła mu kampania włoska
trwająca kilkanaście miesięcy. Droga
do chwały wiodła przez I Korpus Polski
w Rosji, powstanie wielkopolskie, wojnę z bolszewikami, boje wrześniowe
1939 r. Po 1945 r. przyszło mu jeszcze

54

|

Albumy

przez ćwierć wieku toczyć zmagania
na emigracji. Do końca życia pozostał
strażnikiem pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. Generał stał się jednym z symboli walki i niezłomnego trwania –
wbrew realiom politycznym – przy idei
suwerenności Polski.
ISBN: 978-83-8229-456-9
69 zł

Tomasz Niklas

Obraz zwycięstwa. Motyw Bitwy
Warszawskiej w sztuce polskiej
1920–1939
Instytut Pamięci Narodowej – Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 2022,
168 s.

W książce zostały zaprezentowane
dzieła sztuki polskiej, które ukazują bogactwo i różnorodność motywów Bitwy
Warszawskiej – od wielkoformatowych
obrazów i projektów architektonicznych począwszy, na masowych, osiągających znaczne nakłady drukach,

pocztówkach i kartkach żywnościowych kończąc. Ramy czasowe publikacji wyznaczają okres od pokonania
wojsk bolszewickich u wrót stolicy Polski w sierpniu 1920 r. po rozpoczęcie
II wojny światowej we wrześniu 1939 r.
Celem książki nie jest wartościowanie

poszczególnych dzieł pod względem artystycznym, lecz wskazanie, jak sztuka
wpływała na masowe wyobrażenia o Bitwie Warszawskiej.
ISBN: 978-83-8229-399-9
69 zł

Albumy
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Michał Ostapiuk

Kapitan Gracjan Fróg „Szczerbiec”
1911–1951
Białystok–Olsztyn 2021, 100 s.

Album przedstawia sylwetkę jednego z najskuteczniejszych oficerów
polowych Armii Krajowej. Oddział
„Szczerbca” należał do najlepszych oddziałów partyzanckich Okręgu AK Wilno. W lipcu 1944 r. kpt. Fróg został
uwięziony przez Sowietów. W marcu
1946 r. zbiegł z obozu w Diagilewie
i dodarł do Łodzi, gdzie zamieszkał
z żoną i synem. Został aresztowany
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przez Urząd Bezpieczeństwa w 1948 r.
Po długim i brutalnym śledztwie,
w którym zachował się godnie, został
skazany na karę śmierci. Zamordowano go w Warszawie 11 maja 1951 r.
Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
ISBN: 978-83-8229-311-1

Zapowiedzi:
▪ Tomasz Łabuszewski, Anna Maria
Adamus, Ewa Dyngosz, Edyta Gula

Ukradzione dzieciństwo
▪ 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
▪ Marcin Schirmer

Polska jesień, rosyjska zima.
Spotkanie Juliena Bryana z misją
UNRRA w Europie Środkowo-Wschodniej 1946–1947 – fotografie
i zapiski / Polish Autumn, Russian
Winter. Julien Bryan Meets the
UNRRA Mission in Central and
Eastern Europe 1946–1947 – Photographs and Notes

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
fotografii z tej podróży, poprzedzone
wprowadzeniem służącym zarysowaniu tła wydarzeń.

red. nauk. Jacek Sawicki,

ISBN: 78-83-8229-220-6

Warszawa 2022, 412 s.

Polscy ziemianie w obronie
ojczyzny podczas wojny
z bolszewikami 1919–1920

69 zł

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

„Pamięć i Sprawiedliwość”

Dostępny nieodpłatnie w księgarniach
IPN oraz w Bibliotece Cyfrowej IPN.

„Pamięć i Sprawiedliwość” 2021, nr 38
Najnowszy numer czasopisma jest poświęcony procesom, mechanizmom,
zdarzeniom odnoszącym się do szeroko
rozumianego formowania terytorium
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II RP (1918–1922) z uwzględnieniem
decydującej roli marsz. Józefa Piłsudskiego.

„Komunizm.
System – Ludzie –
Dokumentacja”

Wydawany przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”.
Dostępny nieodpłatnie w księgarniach
IPN oraz w Bibliotece Cyfrowej IPN.

„Komunizm. System – Ludzie –
Dokumentacja” 2021, nr 10
Tematyka numeru koncentruje się wokół problematyki historii kobiet w kontekście wydarzeń, jakie rozgrywały się
w XX w. i zmian, które wówczas nastąpiły. Kobiety w różny sposób i w róż-

nym stopniu współtworzyły historię
od zarania dziejów. Im bliżej czasów
nam współczesnych, tym bardziej ich
rola zmieniała się i stawała coraz mniej
ograniczona do sfery rodzinnej.

Periodyki naukowe
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„Komunizm. System – Ludzie – Dokumentacja”

Rocznik naukowy poświęcony
szeroko rozumianym zagadnieniom funkcjonowania partii
komunistycznej w Polsce oraz
Związku Sowieckim i krajach
bloku wschodniego.

„Aparat Represji w Polsce
Ludowej 1944–1989”

„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”

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

Dostępny nieodpłatnie w księgarniach
IPN oraz w Bibliotece Cyfrowej IPN.

„Aparat Represji w Polsce Ludowej
1944–1989” 2021, nr 19
Tematem numeru są struktury, obsada personalna, metody, formy oraz
środki pracy operacyjnej wojskowych
tajnych służb w Polsce ludowej. Przybliżają zatem najmniej znane kwestie działania komunistycznego aparatu represji. Część tekstów poświęcono
także ludowemu Wojsku Polskiemu,
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które w okresie PRL często działało represyjnie nie tylko na terenie kraju,
jak choćby podczas zwalczania oddziałów podziemia antykomunistycznego,
ale również poza jego granicami, czego najlepszym przykładem jest udział
w inwazji na Czechosłowację.

„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.

„Przegląd Archiwalny IPN”, t. 14
W numerze Agnieszka Dzierżanowska i Jakub Deka piszą o programie
dokumentacyjnym „Straty osobowe
i ofiary represji pod okupacją niemiec
ką 1939–1945”, Tomasz Błaszak o kancelarii komend wojewódzkich MO
w świetle resortowych aktów prawnych,
Iwona Korga o Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Bogdan

 hrzanowski o organizacji wywiadu
C
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 Henryka Ząbeckiego, deportowanego do pracy przymusowej w Berlinie.

Periodyki naukowe
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„Przegląd Archiwalny IPN”

Dostępny nieodpłatnie w księgarniach
IPN oraz w Bibliotece Cyfrowej IPN.

„Śląski Almanach
Powstańczy”

„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.

„Śląski Almanach Powstańczy”
2021, t. 7
Osnowa numeru nawiązuje do setnej rocznicy wybuchu III powstania
śląskiego. Większość artykułów zamieszczonych w tomie omawia 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
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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.

„Institute of National
Remembrance Review”
Czasopismo o charakterze interdyscyplinarnym
adresowane do czytelników anglojęzycznych,
podejmujące problematykę najnowszej historii
Polski i Europy Środkowej pod dwoma totalitaryzmami. Obok artykułów naukowych zawiera
również omówienia i recenzje publikacji historycznych ukazujących się w językach ojczystych
poszczególnych krajów.

„Institute of National Remembrance Review”

Dostępny nieodpłatnie w księgarniach
IPN oraz w Bibliotece Cyfrowej IPN.

„Institute of National Remembrance
Review” 2021, nr 3
Tematem przewodnim numeru są zagadnienia związane z narracjami historiograficznymi i propagandowymi dotyczącymi udziału Związku Sowieckiego
w II wojnie światowej, to jest wielkiej

wojny ojczyźnianej, oraz prezentacja
instytucji pamięci – Muzeum Katyńskiego – Oddziału Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie.

Periodyki naukowe
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„Institute of National Remembrance Review”

„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.
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„Polish-Jewish Studies”
Dwujęzyczny, polsko-angielski rocznik
poświęcony historii społeczności żydowskiej na ziemiach polskich w XX w.,
utrwalaniu pamięci o polskich Żydach
oraz wzajemnym i skomplikowanym
relacjom polsko-żydowskim.

„Polish-Jewish Studies”

Periodyk został przygotowany jako forum wymiany aktualnych ustaleń badawczych w obszarze Jewish Studies
przez badaczy z różnych ośrodków
naukowych.
Dostępny nieodpłatnie w księgarniach
IPN oraz w Bibliotece Cyfrowej IPN.

„Polish-Jewish Studies” 2021, nr 2
Treść drugiego numeru obejmuje przede
wszystkim artykuły odnoszące się do szerokiego spektrum relacji polsko-żydowskich. Edycję zamykają polemiki i recenzje opracowań badawczych z ostatnich
lat, a także sprawozdania z konferencji
naukowych.

Periodyki naukowe
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Periodyki
popularnonaukowe
„Biuletyn IPN”
Czasopismo popularnonaukowe
poświęcone dziejom Polski
w latach 1917–1989, adresowane
do pasjonatów historii.

„Biuletyn IPN”

Na łamach pisma 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.

„Biuletyn IPN” 2022, nr 5
Zbrodnie spod czerwonej gwiazdy

8 zł

Obozy NKWD, sowieckie deportacje, zbrodnie, gwałty i grabieże, które przedstawiamy w numerze dotyczą
tego, co działo się na ziemiach polskich w latach 1944–1946. Kiedy planowaliśmy ten numer, byliśmy przekonani, że będzie on przypomnieniem
tragicznych wydarzeń historycznych.
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Nikt z nas nie przypuszczał, że to samo
będzie się działo na terytorium naszych
sąsiadów teraz, w XXI w.
W „Biuletynie IPN” znajduje się kod
QR do filmu Beaty Hyży-Czołpińskiej
Obława – dokumentu o obławie augustowskiej. Prenumeratorzy otrzymają
DVD z filmem.

Zapowiedzi:
▪ „Biuletyn IPN” 2022, nr 6

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie,
Solidarność Walcząca 40. rocznica
▪ „Biuletyn IPN” 2022, nr 7–8

Czym była PRL?
▪ „Biuletyn IPN” 2022, nr 9

Szlaki nadziei

W numerze przedstawiamy sylwetki
bohaterów, także ciekawe mniej, znane wydarzenia związane z opozycją lat
siedemdziesiątych. Przypominamy powstanie ROPCiO, SKS, początki WZW
na Śląsku i na Pomorzu. Ukazujemy
spotkanie członków KOR z kard. Karolem Wojtyłą. Wspominamy początki rewolucji powielaczowej – druk drugoobiegowych czasopism.
W „Biuletynie IPN” znajduje się kod
QR do filmu Lesława Dobruckiego
Marsz cieni. Prenumeratorzy otrzymają
DVD z filmem.

„Biuletyn IPN” 2022, nr 3
Holokaust, niemieckie obozy zagłady
Przez wszystkie typy obozów niemiec
kich, więzień policyjnych oraz gett
w okresie III Rzeszy przeszło 18 mln
osób. Aż 11 mln z nich zagłodzono,
zakatowano, zastrzelono i zagazowano. W tym systemie Niemcy nie
zapomnieli nawet o dzieciach. W Łodzi
stworzyli obóz wyłącznie dla dzieci polskich. W numerze przedstawiamy też
przykłady Polaków ratujących Żydów.

„Biuletyn IPN”

„Biuletyn IPN” 2022, nr 4
Opozycja przedsierpniowa.
Pamięć o Katyniu

W „Biuletynie IPN” znajduje się kod
QR do filmu Kamila Kulczyckiego Dachau. Wyzwolenie. Prenumeratorzy
otrzymają DVD z filmem.

Periodyki popularnonaukowe
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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.

Periodyk dostępny w sieci EMPiK
i w księgarniach IPN.

„CzasyPismo”

8 zł

„CzasyPismo” 2021, nr 2(20)
Numer jubileuszowy pisma został poświęcony górnośląskiemu środowisku
artystycznemu (oraz artystom w jakiś
sposób ze Śląskiem związanym). Teksty poruszają m.in. kwestie rozpracowywania przez SB Kazimierza Kutza,
Tadeusza Różewicza i Mari Koterbskiej, projektu filmu Andrzeja Wajdy

68

|  Periodyki popularnonaukowe

ok
 lerykach odbywających staż w zakładach pracy, działań operacyjnych
podejmowanych wobec pracowników
Wydziału Grafiki krakowskiej ASP
w Katowicach, losów nieznanych grafik
Teofila Ociepki czy kontrowersji związanych z pogrzebem Zbigniewa Cybulskiego w Katowicach.

Zapowiedź:
Śląsku czy o pierwszym w regionie
ślubie w „obrządku narodowosocjalistycznym”. Jak zawsze część periodyku stanowić będą artykuły poświęcone
różnym zagadnieniom górnośląskiej
historii XX w. – np. teksty o zabezpieczeniu przez SB imprez w katowickim
Spodku czy rozpracowaniu Kazimierza
Kutza w latach osiemdziesiątych.

„CzasyPismo”

Kolejny numer „CzasyPisma” podejmuje głównie problematykę II wojny światowej – znajdziemy tam teksty
m.in. o konspiracji antyniemieckiej (Józefie Korolu oraz o „koniu trojańskim”
Gestapo, czyli o Polskiej Organizacji
Wojskowej „Wyzwolenie”), wykonywaniu kar śmierci w katowickim więzieniu w czasie II wojny światowej, pomocy ludności żydowskiej na Górnym

Periodyki popularnonaukowe
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Zapowiedzi:

Publikacje
popularnonaukowe
Opracowania będące efektem
realizacji różnorodnych projektów
popularyzujących historię.

Monika Sendal

Rok 1945 w pamięci mieszkańców
Kozłowa
Instytut Pamięci Narodowej – Muzeum
w Gliwicach, Gliwice–Katowice–Warszawa
2021, 128 s.

Publikacja przedstawia krótkie biogramy 67 Kozłowian, mieszkańców małej
podgliwickiej miejscowości na Górnym
Śląsku, deportowanych do pracy przymusowej w ZSRR po wkroczeniu Armii
Czerwonej do Kozłowa. Integralną częścią książki są relacje rodzin pokazujące
okoliczności internowania, ale i pobyt
w łagrach sowieckich. Niewątpliwą zaletą publikacji jest bogata ikonografia.
Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8229-076-9
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▪ 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

Zapowiedzi:

„Biblioteka Akademii
Niepodległości”

▪ Kazimierz Raszewski

Wspomnienia z własnych przeżyć
do końca 1920 roku

Reprinty utworów z okresu
międzywojennego.

„Biblioteka Akademii Niepodległości”

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

Reedycja wspomnień i notatek 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 – opublikowanych po raz pierwszy w latach 1927
(t. 1) i 1928 (t. 2) z inicjatywy Komitetu
Organizacyjnego Zjazdu Byłych Więźniów Ideowych z lat 1914–1921.
ISBN: 978-83-8229-334-0
60 zł

Publikacje popularnonaukowe
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„Literatura i Pamięć”
Przypominamy, jak dzieła literac
kie budziły ducha, jak wyrażały
Polaków, jak budowały naszą
tożsamość.
Patronat Honorowy Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy nad serią wydawniczą
„Literatura i Pamięć”.

Kazimierz Maciąg

Sam jeden. Józef Mackiewicz – pisarz
i publicysta
Instytut Pamięci Narodowej – Fundacja

„Literatura i Pamięć”

Rozwoju Systemu Edukacji,
Warszawa 2021, 536 s.

Monografia poświęcona życiu i twórczości jednego z najważniejszych pisarzy 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 biografii.
ISBN: 978-83-8229-312-8
50 zł
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Zapowiedzi:
▪ Anna Rzymska

Powracająca pamięć.
O prozie i poezji Jarosława
Marka Rymkiewicza
▪ Andrzej Waśko

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.

„Literatura i Pamięć”

„Pan Tadeusz”. Media pamięci

▪ Polskie losy w literaturze.

Szkice o lekturach szkolnych
red. nauk. Dariusz Zięba

ISBN: 978-83-8229-247-3
45 zł

Publikacje popularnonaukowe
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„Biblioteka
Biuletynu IPN”
Tematyczne wybory tekstów
z „Biuletynów IPN”.

Adam Hlebowicz

Podróż na Wschód
Warszawa 2021, 512 s.

„Biblioteka Biuletynu IPN”

(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 elit
polskich i strat kultury materialnej na
Wschodzie. Trzon książki stanowią reportaże o ludziach i miejscach od ziem
utraconych przez Karelię, Bajkał po
Kazachstan.
Nagroda Przeglądu Wschodniego 2021 w kategorii „Dzieje Polaków na Wschodzie”
ISBN: 978-83-8229-264-0
50 zł
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Zapowiedzi:
▪ ks. Henryk Paśko

Kleryk w komunistycznej armii
▪ Marek Klecel

Pisarze Niepodległości
▪ Bohaterowie i zbrodniarze

(1939–1945)
oprac. zbiorowe

Eugeniusz Swarcewicz

Paweł Wyszkowski

Wspomnienia kresowego organisty
Warszawa 2021, 152 s.

Tywrowski memoriał męczenników
katolickich na Ukrainie w XX wieku

(seria „Biblioteka Biuletynu IPN”, t. 10)

przekł. Dorota Lewsza,

ISBN: 978-83-8229-265-7
25 zł

„Biblioteka Biuletynu IPN”

Warszawa 2021, 180 s.

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

(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. Umieszczono tam pamiątki
po ofiarach prześladowań komunistycznych, 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

Publikacje popularnonaukowe
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Biblioteka
Biblioteka
Biuletynu
Biuletynu
IPN

Broszury
Opracowania będące efektem realizacji różnorodnych
projektów zarówno edukacyjnych, jak i związanych
z archiwistyką. Są one przekazywane bezpłatnie, znaczna część z nich jest dostępna
w Bibliotece Cyfrowej IPN.

Pomoc niesiona ludności żydowskiej
na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach
1941–1944
oprac. MIchał Siekierka,
Wrocław 2022, 20 s.

W obliczu Zagłady Żydzi w rozmaity
sposób próbowali ratować swoje życie.
Na Kresach Południowo-Wschodnich
chronili się w lasach, opuszczonych domach, budowali ziemianki, szukali pomocy w różnych organizacjach i u zwykłych mieszkańców. Niektórzy Polacy
udzielali pomocy swoim żydowskim
sąsiadom, przedwojennym znajomym
i zupełnie obcym ludziom. Dostarczano im żywność, dokumenty, środki
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 igieny osobistej, lekarstwa, ubrania.
h
Pomagano w znalezieniu schronienia,
ukrywano ich również w swoich gospodarstwach, na stałe lub na pewien czas.
Motywacje osób pomagających Żydom
były bardzo różne: altruistyczne, solidarnościowe, ale wynikały także z pobudek materialnych.
Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.

Akcja Bollwerk
oprac. Aleksandra Pietrowicz, Adam
Pleskaczyński, wyd. 2. poprawione,
Poznań 2022, 38 s.

Maciej Klich

Jarosław Wąsowicz SDB

Stracone złudzenia. Wspomnienie
strajku studenckiego na Uniwersytecie Śląskim w listopadzie–grudniu
1981 r.

O wolne wybory, o niepodległą
Polskę!

Katowice 2021, 96 s.

Omawiane wybory do Sejmu PRL odbyły się 13 października 1985 r. Środowiska opozycyjne w Gdańsku przeprowadziły wówczas szeroko zakrojoną
akcję bojkotującą wydarzenie. Największy rozgłos przyniosła antywyborcza
akcja przeprowadzona 6 października
1985 r., podczas meczu gdańskiej Lechii z Ruchem Chorzów przez Grupy
Wykonawcze FMW oraz kilkoro innych
młodych ludzi związanych ze środowiskiem opozycyjnym.

W związku z 80. rocznicą akcji „Bollwerk” Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu wznowiło
publikację Aleksandry Pietrowicz, uzupełnioną wprowadzeniem w tematykę
Kraju Warty autorstwa dr. Adama Pleskaczyńskiego, poświęconą tej najgłośniejszej akcji sabotażowo-dywersyjnej
ZWZ/AK w okupowanej Wielkopolsce.

Autorem wspomnień jest Maciej Klich,
współzałożyciel NZS na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, internowany
w stanie wojennym, następnie działacz
podziemnej Solidarności. Prócz wspomnień publikacja zawiera zdjęcia dokumentujące wydarzenia tamtych dni.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Publikacja dostępna w formie PDF.

Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8229-416-3

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Gdańsk 2021, 44 s.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży
Publikacja dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-8229-319-7

Broszury
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Zapowiedzi:
▪ Piotr Klimczak

Krzysztof Kamil Baczyński

Daniel Czerwiński, Marcin Węgliński

Strajk dokerów ’46. Tło wydarzeń
i miejskie legendy
Gdańsk 2021, 52 s.

Co wydarzyło się 10 sierpnia 1946 r.
w gdańskim Nowym Porcie? Dlaczego
władza komunistyczna zdecydowała się
użyć siły? Jak doszło do śmierci funkcjonariusza aparatu bezpieczeństwa,
który w propagandzie komunistycznej stał się męczennikiem? Jakie represje spadły na strajkujących? W broszurze czytelnik znajdzie szczegółowe
informacje na temat strajku dokerów
w 1946 r.
Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.
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„Bohaterowie
Niepodległej”

Daniel Szlachta

Grzegorz Łeszczyński

Ksiądz Jan Brandys

Stefan Głogowski „ Józef ”

Warszawa 2021, 40 s.

Warszawa 2021, 32 s.

Biogram kapłana diecezji katowickiej,
który swoją działalnością przyczynił
się do włączenia w 1922 r. części Górnego Śląska do Polski. Podczas II wojny światowej był kapelanem wojsk polskich na Zachodzie oraz na Bliskim
Wschodzie. Walczył w obronie Tobruku, brał udział w procesie formowania
Wojska Polskiego, na którego czele stanął gen. Władysław Anders. Uczestniczył w bitwie o Monte Cassino.

Broszura przedstawia życie Stefana
Głogowskiego, który wprawdzie urodził
się w Dortmundzie, ale całe swoje życie
związał z Polską. Walczył w kampanii
polskiej, w czasie okupacji niemieckiej
był związany z Narodową Organizacją
Wojskową, a następnie z Armią Czerwoną. Po zakończeniu działań wojennych zorganizował Ruch Oporu AK na
ziemi grójeckiej i kierował mniejszymi
strukturami.

ISBN: 978-83-8229-371-5 [druk]

ISBN: 978-83-8229-335-7 [druk]

ISBN: 978-83-8229-372-2 [PDF]

ISBN: 978-83-8229-336-4 [PDF]
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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”

Małgorzata Sokołowska

Marian Miszczuk

Paweł Rokicki

Antoni Kasztelan

Stanisław Marian Sedlaczek

Józef Sknurzyl

Warszawa 2022, 40 s.

Warszawa 2022, 48 s.

Warszawa 2022, 40 s.

Historia kpt. Antoniego Kasztelana,
powstańca wielkopolskiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, szefa
kontrwywiadu Dowództwa Floty, we
wrześniu i październiku 1939 r. obrońcy Helu. Po kapitulacji został osadzony w oflagu jako jeniec honorowy, ale
w roku następnym – wbrew wszelkim
konwencjom – aresztowany przez gestapo, skazany przez sąd niemiecki na
czterokrotną karę śmierci i zgilotynowany w Królewcu.

Broszura poświęcona Stanisławowi
Sedlaczkowi, jednej z najwybitniejszych postaci w ponadstuletnich dziejach harcerstwa. Poświęcił mu całe
swoje dorosłe życie, przez wiele lat wywierał istotny wpływ zarówno na rozwój samego ruchu, jak i na losy tysięcy
młodych Polaków.
ISBN: 978-83-8229-470-5 [druk]

Broszura przedstawia biogram Józefa Sknurzyla, który w latach 1914–1921
walczył o niepodległość Polski. W okupowanym przez Sowietów Wilnie
uczestniczył w zorganizowaniu i uzbrojeniu oddziału konspiracyjnego na wileńskiej Rossie. Aresztowany przez
Sowietów, z ostał zamordowany w więzieniu NKWD w Wilnie.

ISBN: 978-83-8229-471-2 [PDF]

ISBN: 978-83-8229-440-8 [druk]

ISBN: 978-83-8229-420-0 [druk]
ISBN: 978-83-8229-421-7 [PDF]
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ISBN: 978-83-8229-441-5 [pdf]

Zapowiedzi:
▪ Grzegorz Gołębiewski

Mieczysław Głogowiecki
▪ Daniel Szlachta

Tadeusz Jedynak
▪ Jacek Stępowski

Jan Ludwig
▪ Maja Lubiejewska-Chilińska

Magdalena Modzelewska-Rybicka

Szymon Nowak

Jan Żabiński „Franciszek”

„Bohaterowie Niepodległej”

Warszawa 2022, 52 s.

Broszura poświęcona Janowi Żabińskiemu, polskiemu zoologowi, nauczycielowi i agronomowi, dyrektorowi
warszawskiego ZOO, żołnierzowi WP
i powstańcowi warszawskiemu. Podczas okupacji niemieckiej wraz z żoną
Antoniną ukrywał w swoim domu i na
terenie ZOO około 300 Żydów.
ISBN: 978-83-8229-425-5 [druk]
ISBN: 978-83-8229-426-2 [PDF]
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„Bohaterowie Niepodległej”

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

Wojna polsko-bolszewicka
1919–1921
Pakiet materiałów poświęconych zmaganiom odradzającej się po okresie zaborów Rzeczypospolitej Polskiej z Rosją bolszewicką.
Publikacja stanowi zestaw różnorodnych materiałów dydaktycznych przygotowanych z myślą o nauczycielach
przedmiotów humanistycznych i edukatorach. Różnorodność zgromadzonego materiału pozwala sięgnąć po
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znaczną liczbę tematów powiązanych
z wojną polsko-bolszewicką, takich jak:
udział młodzieży w walkach, zaangażowanie kobiet w obronę państwa, los
żołnierza polskiego.

Teka została podzielona na trzy zeszyty: Materiały dla nauczyciela, Materiały
dla ucznia. Część 1 i Materiały dla ucznia. Część II.
Publikacja dostępna w formie PDF.

Zapowiedzi:
▪ Komunistyczna bezpieka
w ludowej Polsce w latach
1944–1990
▪ „Ludowe” Wojsko Polskie
1943–1989

Stan wojenny (1981–1983)
Pakiet materiałów skierowanych do
nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczących takich
przedmiotów jak historia, wiedza
o społeczeństwie, język polski czy historia sztuki. Celem zawartych w publikacji materiałów jest uzupełnienie
i rozwinięcie obecnej w podręcznikach
szkolnych narracji odnoszącej się do

okresu stanu wojennego, tj. przyczyn,
źródeł i okoliczności jego wprowadzenia, przebiegu, najważniejszych wydarzeń oraz skutków dla szeroko pojętego
życia politycznego i społeczno-gospodarczego w latach osiemdziesiątych
XX w.
Publikacja dostępna w formie PDF.

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

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

Tajemnica podlaskiej rakiety V2
wkładka historyczna i konsultacja historyczna Kazimierz Krajewski i Tomasz
Łabuszewski, Warszawa 2021, 40 s.
(seria „Aga, Adam i Hamlet na tropie
tajemnic”, t. 1)

Pierwszy z 12 zeszytów nowej serii komiksowej. 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 odległ ym zakątku Polski, zmusza rodzinę do porzucenia dotychczasowego
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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 K
 owalskich.

Zapraszamy do wspólnej podróży
przez historię Polski w 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

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”. 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

Wszystkie zeszyty z serii dostępne w sprzedaży!

Komiksy
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„Wilcze Tropy”

Zapowiedzi:
▪ Sławomir Czuba (scenariusz), Maciej
Czaplicki, Roman Kucharski (rysunki),
Jan Madejski (gra)

Powstanie warszawskie 1944, t. 1
▪ Michał Konarski, Hubert Ronek,
Tomasz Łabuszewski

Wojenna odyseja Antka Srebrnego
1939–1946, z. 11
▪ Marek Konior
Błękitna Armia
▪ Maciej Silski, Jacek Michalski,
Janusz Skicki

Wincenty Witos.
Premier rządu 1920

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
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Srebrnych. Są one reprezentatywne dla
losów tysięcy Polaków biorących – tak
jak oni – udział w inicjatywach niepodległościowych.
ISBN: 978-83-8098-914-6
39 zł

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

7. W obronie Lwowa
dodruk

Akcja gry toczy się podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Zadaniem
7. Eskadry jest powstrzymanie 1. Armii
Konnej w jej pochodzie na Lwów.
15 zł

Gry planszowe
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Bitwa Warszawska
dodruk

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

ZnajZnak – Kresy
dodruk

Wariant popularnej serii gier „ZnajZnak” wyróżniającej się połączeniem
emocjonującej rozgrywki z ciekawym
przekazem edukacyjnym. Gracze, bawiąc się, poznają historię polskich
Kresów.
15 zł
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Miś Wojtek
dodruk

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

Niepodległa
dodruk

Akcja gry rozpoczyna się w 1914 r.
i trwa do roku 1920. 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

Gry planszowe
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ORP Orzeł
dodruk

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

Polak Mały
dodruk

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

90

|

Gry planszowe

Puzzle
Edukacja i nauka przez
zabawę, nie tylko dla
najmłodszych.

Puzzle 303
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 lotnictwa w II wojnie światowej.
Na 24 stronach książeczki czytelnik
znajdzie sylwetki pilotów, mapy, oznaki
dywizjonów, samoloty, w 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 elementów
20 zł
Puzzle 1000 elementów
25 zł

Puzzle
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Adamus Anna Maria 57
Anduła Kamil 47

Indeks autorów

Hlebowicz Adam 39, 74
Babiński Leon 52
Bagieński Witold 36
Balbus Tomasz 53
Benken Przemysław 23
Białecki Konrad 35
Budzyński Radosław 43
Bułhak Władysław 47
Burczyk Dariusz 23
Cenckiewicz Sławomir 47
Chmielowiec Piotr 52
Ciborska Elżbieta 38
Czaplicki Maciej 86
Czerwiński Daniel 35, 78
Czuba Sławomir 86
Darkiewicz Arek 84
Dąbrowski Marcin 49
Domański Tomasz 30
Drabik Sebastian 6
Dyngosz Ewa 57
Dziuba Adam 31
Dzwonkowski Roman 48
Dźwigał Magdalena 27, 36
Faryś Janusz 52
Frączkiewicz Kamil 35
Frybes Marcin 7
Gańczak Filip 11
Golik Dawid 70
Gołasz Zbigniew 43
Gołębiewski Grzegorz 81
Gontarek Alicja 30
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Greloff Jakub 8
Grosicka Marzena 23, 34
Gruchała Wojciech 73
Gryz Ryszard 50
Gula Edyta 57
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Jaworski Paweł 11
Junes Tom 8
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Klecel Marek 75
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Klich Maciej 77
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Kosiński Paweł 47
Kościański Rafał 16, 35
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Kowalska Ewa 31
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Kruk Marzena 47
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Kubicki Mateusz 44
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Kuchciak Michał 12
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Lewsza Dorota 75
Ligarski Sebastian 13
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Miszczuk Marian 80
Mitrovits Miklos 23
Mutor Marek 43
Namysło Aleksandra 15, 37
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Raszewski Kazimierz 71
Rąkowski Grzegorz 57
Reczek Rafał 16, 35
Rogut Dariusz 25
Rokicki Paweł 80
Ronek Agata 84
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Rosenbaum Sebastian 18, 28
Rzymska Anna 73
Sachnowska Kamila 31
Sacewicz Karol 46
Sawicki Jacek 57
Schirmer Marcin 57
Semczyszyn Magdalena 24
Sendal Monika 70
Siedziako Michał 27
Siekierka Michał 76
Sienkiewicz Jan 39
Sierchuła Rafał 23
Sikora Mirosław 19
Sikorski Tomasz 27, 41
Silski Maciej 86
Skibiński Edward 35
Skibiński Paweł 47
Skicki Janusz 86
Skubisz Paweł 27
Sokołowska Małgorzata 80
Sokulski Mateusz 47
Sołtysiak Grzegorz 38
Stanuch Zbigniew 13, 24
Stefanik Ryszard 13
Stefański Marek 43
Stępowski Jacek 81
Stróżyk Paweł 35
Swarcewicz Eugeniusz 75
Szalai Attila 51
Szczepańska-Dudziak Anna 11
Szczypta-Szczęch Roksana 70

Szlachta Daniel 79, 81
Szumiło Mirosław 23
Szumski Jan 22
Szurmiak Czesław 52
Szymanowicz Adam 46
Święcich Karolina 50
Tochman Krzysztof A. 43
Tomkiewicz Monika 20
Tracz Bogusław 18, 31, 45
Trzeskowska-Kubasik Karolina 21
Walczak Henryk 52
Wardęski Henryk 52
Wasilewski Jarosław 52
Wasilewska Katarzyna 52
Waśko Andrzej 73
Wąsowicz Jarosław 43, 77
Wenklar Michał 26, 34, 70
Węgliński Marcin 78
Węgrzyn Dariusz 18
Wialiki Anatol 22
Wichorowski Ryszard 49
Wiech Stanisław 35
Wyrzykowski Krzysztof 85
Wyszkowski Paweł 75
Wyszyński Stefan 47
Zajączkowski Sławomir 85
Zarychta Michał 35
Zawisza Michał 35
Zięba Dariusz 73
Zygadlewicz Jacek 70
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Indeks tytułów

A droga była niełatwa… Wspomnienia kieleckiego duchownego z lat 1910–1955 50
Akcja Bollwerk 77
Amerykańscy i francuscy przyjaciele „Solidarności”. Reakcje społeczne na „Solidarność”
we Francji i w Stanach Zjednoczonych w latach 1980–1989 7
Andrzej Niesiołowski (1899–1945). Z dziejów nurtu chrześcijańsko-społecznego w polskiej
socjologii 41
Antoni Kasztelan 80
Aparat Bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956. Organizacja – ludzie – działalność 24
„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2021, nr 19 60
Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „ludowej”, t. 2 25
Bitwa Warszawska 88
„Biuletyn IPN” 2022, nr 3 – Holokaust, niemieckie obozy zagłady 67
„Biuletyn IPN” 2022, nr 4 – Opozycja przedsierpniowa. Pamięć o Katyniu 67
„Biuletyn IPN” 2022, nr 5 – Zbrodnie spod czerwonej gwiazdy 66
„Biuletyn IPN” 2022, nr 6 – Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, Solidarność Walcząca 67
„Biuletyn IPN” 2022, nr 7–8 – Czym była PRL? 67
„Biuletyn IPN” 2022, nr 9 – Szlaki nadziei 67
Black Box. Wywiad jako instrument transferu technologii i wsparcia decyzji ekonomicznych w PRL 1955–1990 19
Błękitna Armia 86
Bohaterowie i zbrodniarze (1939–1945) 75
Ciekawe czasy. Wspomnienia z lat 1939–1946 52
„CzasyPismo” 2021, nr 2(20) 69
Dąbrowszczacy i wojna domowa w Hiszpanii. Kontekst międzynarodowy – późniejsze
losy – spory o pamięć 35
Defensori Ecclesiae. Arcybiskup Antoni Baraniak (1904–1977). Salezjańskie koleje życia
i posługi metropolity poznańskiego 43
Dobosz. Stefan Żeromski na drogach niepodległości 73
Droga do Wrocławia. Losy ks. Bolesława Kominka w latach 1903–1956 43
Dzienniki Hansa Franka, t. 1 47
Dzierżyńszczyzna 1932–1937. Rejon skazany na likwidację 22
Gdy człowiek był numerem. Losy obozowe Juliana Szczotki w latach 1942–1945 na podstawie wspomnień oraz korespondencji obozowej 43
Generał broni Władysław Anders 1892–1970. Czyny i pamięć 54
Generał brygady. Pilot Stanisław Skalski 57
Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski 57
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Germanizacja nazw miejscowości w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie 1939–1945.
Wybór źródeł 44
Granica szeroko zamknięta. Polityczne, prawne i społeczne aspekty ucieczek z Polski ludowej 27
Groby polskie na Litwie, t. 1: Rejon wileński, cz. 1 39
Groby polskie na Litwie, t. 2: Rejon wileński, cz. 2 39
Grudzień 1970. Dokumenty 47
Gryf, młot i cyrkiel. Szczecin w polityce władz NRD 1970–1990 11
Gustaw Manteuffel (1832–1916). Życie i dzieło w świetle wybranych archiwaliów 43
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Księgarnie IPN
Zapraszamy na stronę
internetową ipn.gov.pl, gdzie
znajdą Państwo szczegóły
dotyczące pracy księgarni IPN.

BIAŁYSTOK
ul. Warsztatowa 1A, 15–537 Białystok
Marek Kozak
tel. 85 664 57 84
Marek.Kozak@ipn.gov.pl
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ul. Słowackiego 18, 35–060 Rzeszów
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tel. 17 860 60 18
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GDAŃSK
al. Grunwaldzka 216, 80–266 Gdańsk
Krzysztof Filip
tel. 58 668 49 00
Krzysztof.Filip@ipn.gov.pl

SZCZECIN
ul. K. Janickiego 30, 71–270 Szczecin
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tel. 91 48 49 852
Monika.Balul@ipn.gov.pl

KATOWICE
ul. Józefowska 102, 40–145 Katowice
Tomasz Gonet
tel. 32 207 03 10
Tomasz.Gonet@ipn.gov.pl

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

KRAKÓW
Centrum Edukacyjne IPN
„Przystanek Historia”,
ul. Dunajewskiego 8
31–133 Kraków
Elżbieta Pietrzyk-Dąbrowska
tel. 12 211 70 28
Elzbieta.Pietrzyk@ipn.gov.pl
LUBLIN
ul. Staszica 22A, 20–081 Lublin
Anna Dmitruk
tel. 81 53 63 480, 733 747 476
Anna.Dmitruk@ipn.gov.pl
ŁÓDŹ
ul. E. Orzeszkowej 31/35, 91–479 Łódź
dr Artur Kuprianis
tel. 42 616 27 37, 42 616 27 00
(sekretariat)
Artur.Kuprianis@ipn.gov.pl

ul. Janusza Kurtyki 1 (budynek Neptun),
02–676 Warszawa
Dariusz Zbiejczuk
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Dariusz.Zbiejczuk@ipn.gov.pl
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00–193 Warszawa
Michał Zarychta
tel. 22 860 70 43
Michal.Zarychta@ipn.gov.pl
WROCŁAW
pl. Solny 8/9, 50–063 Wrocław
Iwona Gajewska
tel. 730 725 899
Iwona.Gajewska@ipn.gov.pl

Zapraszamy do składania zamówień via mail lub telefon i odbioru
w wybranym punkcie / księgarni IPN po uzgodnieniu terminu.
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Księgarnia internetowa
ipn.poczytaj.pl

Informacje
Sprzedaż wysyłkowa,
e-księgarnia
Wydawnictwa IPN są dostępne w sprzedaży wysyłkowej.
Wybierając najkorzystniejszą
dla siebie formę zamówienia,
otrzymają Państwo interesujące
publikacje do domu, oszczędzając czas i pieniądze.

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

Punkt odbioru:
Czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00–15.30
DANTE G. Baran, G. Fugiel sp.j.
ul. Ojcowska 1
31–344 Kraków
REGON: 351088477
NIP: 679-13-51-324

Informacja o książkach:
tel. 530 473 263 (poniedziałek–piątek
w godzinach 8.00–15.30)

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

Informacja o stanie realizacji
zamówienia:
Księgarnia internetowa ipn.poczytaj.pl
tel. 530 473 263 (poniedziałek–piątek
w godzinach 8.00–15.30),
e-mail: bok@ipn.poczytaj.pl

Obsługa prenumeraty,
zamówienia wysyłkowe i hurtowe:
Joanna Pamuła, tel. 22 581 86 78
Joanna Pszczoła, tel. 22 581 86 79
wydawnictwo@ipn.gov.pl

Zapraszamy na stronę internetową ipn.gov.pl, gdzie znajdą Państwo
szczegóły dotyczące sprzedaży wysyłkowej oraz e-księgarni.
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Notatki
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www.ipn.gov.pl
www.ipn.poczytaj.pl
Fb@Ksiegarnia.IPN

