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Bestsellery IPN 2022

W 2022 roku najlepiej sprzedawały się następujące tytuły IPN:

KSIĄŻKI

 

Michał Przeperski,
 Mieczysław F.

Rakowski. Biografia
polityczna

Jerzy Kirszak, Bogusław
Polak, Michał

Polak, Generał broni
Władysław Anders
1892–1970. Czyny i

pamięć

Soraya Kuklińska, Oskar
Dirlewanger. SS-

Sonderkommando
„Dirlewanger”

 

Grzegorz
Rąkowski, Kresowe
rezydencje. Zamki,
pałace i dwory na
dawnych ziemiach

wschodnich II RP, t. 1:
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Województwo wileńskie

Jarosław
Molenda, Alfred

Szklarski – sprzedawca
marzeń. Pierwsza
biografia twórcy
przygód Tomka
Wilmowskiego

Jarosław Pałka, Polskie
wojska operacyjne w

Układzie Warszawskim

 

Grzegorz
Rąkowski, Kresowe
rezydencje. Zamki,
pałace i dwory na
dawnych ziemiach

wschodnich II RP, t.
2: Województwo
nowogródzkie

Jarosław
Wąsowicz, Defensor

Ecclesiae. Arcybiskup
Antoni Baraniak

(1904–1977).
Salezjańskie koleje

życia i posługi
metropolity

poznańskiego
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Kazimierz Maciąg, Sam
jeden. Józef Mackiewicz

– pisarz i publicysta

 

Leksykon bezpieki.
Kadra kierownicza

aparatu bezpieczeństwa
1944–1956, tom II, red.

Witold Bagieński,
Magdalena Dźwigał

 

 

 

 

 

PERIODYKI

 

„Biuletyn IPN” nr
5/2022 – Zbrodnie spod

czerwonej gwiazdy

„Biuletyn IPN” nr
1–2/2022 – Armia

Krajowa i jej
kontynuacja
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„Biuletyn IPN” nr
3/2022 – Niemieckie

obozy

 

„Biuletyn IPN” nr
6/2022 – Polskie Siły
Zbrojne na Zachodzie

„Biuletyn IPN” nr
7–8/2022 – Czym była

PRL

 

 

 

KOMIKSY

 

Wojenna odyseja Antka
Srebrnego 1939–1944.

Zeszyt 1. Obrona
Grodna 1939 r.

Wojenna odyseja Antka
Srebrnego 1939–1944.
Zeszyt 2. Ucieczka z

nieludzkiej ziemi 1940 r.

Wojenna odyseja Antka
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Srebrnego 1939–1944.
Zeszyt 4. Bitwa pod

Monte Cassino 1944 r.

 

Wojenna odyseja Antka
Srebrnego 1939–1944.

Zeszyt 3. Szczury
Tobruku 1941 r.

Powstanie
Warszawskie, tom I.
Komiks paragrafowy

 

 

 

GRY

 

Polak Mały

Miś Wojtek

Puzzle 303 (1000
elementów)
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