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Bestsellery IPN – styczeń 2023

Zestawienie najlepiej sprzedających się publikacji IPN w styczniu 2023

KSIĄŻKI
 

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

wschodnich II RP, t.
3: Województwo

białostockie (część
wschodnia).

Województwo poleskie,
Warszawa 2022

2. Ryszard
Kotarba, Żydzi Krakowa

w dobie zagłady
(ZAL/KL Plaszow),

Kraków–Warszawa 2022

3. Maria Radożycka-
Paoletti, Wciąż szukamy

Ojczyzny zgubionej w
wrześniowych

chmurach... Wojennym
szlakiem majora

Władysława Drelicharza
(1913–1944), Warszawa

2022
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4. Artur Ossowski,
„Dzieci z zielonego

autobusu”. Z zeznań o
niemieckim obozie dla
polskich dzieci przy ul.
Przemysłowej w Łodzi

(1942–1945),
Łódź–Warszawa 2022

5. Kamil Dworaczek, W
cieniu radioaktywnej

chmury. Konsekwencje
katastrofy

czarnobylskiej w Polsce,
Wrocław–Warszawa

2022

6. Obozy i więzienia
sowieckie na ziemiach
polskich (1944–1945).

Leksykon, wstęp, oprac.
i red. nauk. Dariusz

Iwaneczko,
Rzeszów–Warszawa

2022

 

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

wschodnich II RP, t.
2: Województwo
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nowogródzkie,
Warszawa 2021

8. Tomasz
Leszkowicz, Spadkobier
cy Mieszka, Kościuszki i

Świerczewskiego.
Ludowe Wojsko Polskie
jako instytucja polityki
pamięci historycznej,

Warszawa 2022

9. Mieczysław
Kaczanowski, Igraszki z

historią,red. Marcin
Stefaniak, Szczecin

2015

 

10. Jerzy Kirszak,
Bogusław Polak, Michał

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

pamięć, Warszawa 2022
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https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/166396,General-broni-Wladyslaw-Anders-18921970-Czyny-i-pamiec.html


PERIODYKI
 

1. „Biuletyn IPN” nr
10/2022

Oświata, kultura i
nauka w okupowanym

kraju

 

 

 

 

 

KOMIKSY
 

1. „W imieniu Polski
walczącej”, z. 5: Akcja
„Góral”. 12 sierpnia

1943

2. Powstanie
Warszawskie, tom I.
Komiks paragrafowy

3. „Wilcze tropy”.
Zeszyt 1. „Zygmunt” –
Zygmunt Błażejewicz

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/171788,Biuletyn-IPN-nr-102022-Oswiata-kultura-i-nauka-w-okupowanym-kraju.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/171788,Biuletyn-IPN-nr-102022-Oswiata-kultura-i-nauka-w-okupowanym-kraju.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/171788,Biuletyn-IPN-nr-102022-Oswiata-kultura-i-nauka-w-okupowanym-kraju.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/171788,Biuletyn-IPN-nr-102022-Oswiata-kultura-i-nauka-w-okupowanym-kraju.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/171788,Biuletyn-IPN-nr-102022-Oswiata-kultura-i-nauka-w-okupowanym-kraju.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/171788,Biuletyn-IPN-nr-102022-Oswiata-kultura-i-nauka-w-okupowanym-kraju.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/komiksy/168409,Akcja-Goral-12-sierpnia-1943.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/komiksy/168409,Akcja-Goral-12-sierpnia-1943.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/komiksy/168409,Akcja-Goral-12-sierpnia-1943.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/komiksy/168409,Akcja-Goral-12-sierpnia-1943.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/komiksy/168409,Akcja-Goral-12-sierpnia-1943.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/komiksy/168419,Powstanie-Warszawskie-tom-I-Komiks-paragrafowy.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/komiksy/168419,Powstanie-Warszawskie-tom-I-Komiks-paragrafowy.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/komiksy/168419,Powstanie-Warszawskie-tom-I-Komiks-paragrafowy.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/komiksy/168419,Powstanie-Warszawskie-tom-I-Komiks-paragrafowy.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/12880,Wilcze-tropy-Zeszyt-1-Zygmunt-Zygmunt-Blazejewicz.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/12880,Wilcze-tropy-Zeszyt-1-Zygmunt-Zygmunt-Blazejewicz.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/12880,Wilcze-tropy-Zeszyt-1-Zygmunt-Zygmunt-Blazejewicz.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/12880,Wilcze-tropy-Zeszyt-1-Zygmunt-Zygmunt-Blazejewicz.html


 

4. Polskie Radio.
Wrzesień '39

5. „W imieniu Polski
Walczącej”, z. 3: „Akcja

pod Arsenałem 26
marca 1943”

 

 

 

GRY 
 

1. ORP Orzeł

2. Polak Mały

3. ZnajZnak – Monte
Cassino

 

4. 111: Alarm dla
Warszawy

5. 303: Bitwa o Wielką

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/komiksy/171245,Polskie-Radio-Wrzesien-03939.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/komiksy/171245,Polskie-Radio-Wrzesien-03939.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/komiksy/171245,Polskie-Radio-Wrzesien-03939.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/komiksy/13414,W-imieniu-Polski-Walczacej-Zeszyt-3-Akcja-pod-Arsenalem-26-marca-1943.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/komiksy/13414,W-imieniu-Polski-Walczacej-Zeszyt-3-Akcja-pod-Arsenalem-26-marca-1943.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/komiksy/13414,W-imieniu-Polski-Walczacej-Zeszyt-3-Akcja-pod-Arsenalem-26-marca-1943.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/komiksy/13414,W-imieniu-Polski-Walczacej-Zeszyt-3-Akcja-pod-Arsenalem-26-marca-1943.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/komiksy/13414,W-imieniu-Polski-Walczacej-Zeszyt-3-Akcja-pod-Arsenalem-26-marca-1943.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/gry/gry-planszow/93258,ORP-Orzel.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/gry/gry-planszow/93258,ORP-Orzel.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/gry/puzzle-edukacyjne/82263,Polak-Maly.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/gry/puzzle-edukacyjne/82263,Polak-Maly.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/gry/gry-planszow/93048,ZnajZnak-Monte-Cassino.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/gry/gry-planszow/93048,ZnajZnak-Monte-Cassino.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/gry/gry-planszow/93048,ZnajZnak-Monte-Cassino.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/gry/gry-planszow/82266,111-Alarm-dla-Warszawy.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/gry/gry-planszow/82266,111-Alarm-dla-Warszawy.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/gry/gry-planszow/82266,111-Alarm-dla-Warszawy.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/gry/gry-planszow/82269,303.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/gry/gry-planszow/82269,303.html


Brytanię

 

 

 

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/gry/gry-planszow/82269,303.html

