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Bestsellery IPN – luty 2023

Najlepiej sprzedające się wydawnictwa IPN w lutym 2023

Książki:

 

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

wschodnich II RP, t.
3: Województwo

białostockie (część
wschodnia).

Województwo poleskie,
Warszawa 2022

Artur Ossowski, „Dzieci
z zielonego autobusu”.
Z zeznań o niemieckim

obozie dla polskich
dzieci przy ul.

Przemysłowej w Łodzi
(1942–1945),

Łódź–Warszawa 2022

Ryszard Kotarba, Żydzi
Krakowa w dobie
zagłady (ZAL/KL

Plaszow),
Kraków–Warszawa 2022
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Tomasz Balbus,
Podpułkownik Ludwik
Marszałek „Zbroja”,

Warszawa 2022

Grzegorz Rąkowski,
Kresowe rezydencje.

Zamki, pałace i dwory
na dawnych ziemiach
wschodnich II RP, t. 2:

Województwo
nowogródzkie,
Warszawa 2021

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

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

Iwaneczko,
Rzeszów–Warszawa

2022

Kamil Dworaczek, W
cieniu radioaktywnej

chmury. Konsekwencje
katastrofy

czarnobylskiej w Polsce,
Wrocław–Warszawa

2022

Tomasz
Leszkowicz, Spadkobier
cy Mieszka, Kościuszki i

Świerczewskiego.
Ludowe Wojsko Polskie
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jako instytucja polityki
pamięci historycznej,

Warszawa 2022

Transformacja
ustrojowa w Polsce.

Nowe perspektywy, red.
Michał Przeperski,

Daniel Wicenty,
Gdańsk–Warszawa 2022

Ks. Józef Marecki,
Misterium iniquitatis.

Osoby duchowne i
zakonne obrządku

łacińskiego
zamordowane przez

ukraińskich
nacjonalistów w latach

1939–1945, Instytut
Pamięci Narodowej,

Wydawnictwo UNUM,
Kraków 2020
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11/2022 – Reparacje

„Biuletyn IPN” nr
12/2022 – Ludowe czy

polskie wojsko

„Biuletyn IPN” nr
1–2/2023 – Dwa
totalitaryzmy

 
Komiksy:

 

Hubert Ronek, Obrona
Grodna 1939

r. Łamigłówki,
Warszawa 2022, 36 s.,

ISBN 978-83-8229-531-3
(seria „Wojenna
odyseja Antka

Srebrnego 1939–1946”)

Zamach na Kutscherę 1
lutego 1944, scenariusz
Sławomir Zajączkowski,

rysunki Krzysztof
Wyrzykowski, koncepcja

serii, wkładka
historyczna i

konsultacja historyczna
Kazimierz Krajewski,
Tomasz Łabuszewski,

Warszawa 2012
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