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Od Wydawnictwa

Tradycja książki historycznej sięga starożytności. Chęć pozna-
nia przeszłości własnej wspólnoty i zrozumienia mechanizmu 
dziejów towarzyszy człowiekowi od wieków. Powołany na mocy 
ustawy sejmowej w 1998 r. Instytut Pamięci Narodowej to nie 
tylko największe polskie archiwum i placówka edukacyjno-na-
ukowa zajmująca się badaniami nad historią Polski i upowszech-
nianiem wiedzy na jej temat, lecz także lider na rynku książek 
historycznych.

W preambule do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej za-
pisano, że został on powołany, mając na względzie:

•  zachowanie pamięci o ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych 
przez naród polski w latach II wojny światowej i po jej zakoń-
czeniu,

•  patriotyczne tradycje zmagań Narodu Polskiego z okupantami, 
nazizmem i komunizmem,

•  czyny obywateli dokonywane na rzecz niepodległego bytu pań-
stwa polskiego i w obronie wolności oraz godności ludzkiej, 

•  obowiązek ścigania zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości 
i zbrodni wojennych, 

•  a także powinność zadośćuczynienia przez nasze państwo 
wszystkim pokrzywdzonym przez państwo łamiące prawa 
człowieka.

Publikacje wydawane przez Instytut dotyczą historii z lat 
1917–1989/90, przybliżając przede wszystkim – choć nie wy-
łącznie – zagadnienia wymienione w preambule ustawy o IPN. 
Celem Instytutu jest nie tylko zainteresowanie Czytelnika his-
torią, ale nade wszystko przedstawienie jej wielowymiarowości 
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i złożoności procesów dziejowych – to decyduje o wyjątkowości 
oferty wydawniczej IPN.

Instytut Pamięci Narodowej publikuje efekty badań włas-
nych, ale również wydawnictwa, które powstały na uczelniach 
czy  zostały przygotowane przez historyków-regionalistów. Dzię-
ki temu oferujemy Czytelnikom bardzo szeroki katalog publika-
cji, obejmujący prace naukowe i popularyzatorskie, monografie 
i edycje źródeł, biografie i wspomnienia, albumy, ale również ko-
miksy, materiały edukacyjne i gry, a nawet puzzle. Część z nich 
udostępniana jest bezpłatnie w formie drukowanej albo w plikach 
pdf/epub/mobi do darmowego pobrania.

Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej regularnie uczest-
niczy w największych imprezach książkowych w Polsce, a publi-
kacje wydawane nakładem IPN są doceniane nie tylko przez czy-
telników, ale i przez ekspertów, otrzymując prestiżowe nagrody.

Publikacje Instytutu są dostępne w księgarniach IPN i punk-
tach sprzedaży w całej Polsce. Można je także zakupić w sprzeda-
ży wysyłkowej ipn.poczytaj.pl – nie wychodząc z domu, zamówią 
Państwo interesujące Was albumy, wspomnienia, monografie czy 
inne książki historyczne lub materiały edukacyjne.

Niniejszy katalog zawiera pełną ofertę wydawniczą obejmują-
cą okres jesień–zima 2019/2020. Najnowsza historia Polski jest 
fascynująca – prowadzi nas od upadku do odrodzenia. Mamy 
nadzieję, że publikacje IPN, które przybliżają próby zniewolenia 
naszej wspólnoty i nasze zmagania o wolność, opisują skompli-
kowane dzieje II Rzeczypospolitej, II wojny światowej oraz „lu-
dowej” Polski, okażą się dla Państwa interesujące i inspirujące. 
Wszak historia magistra vitae est.

Zespół Wydawnictwa IPN
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Mateusz Kubicki

Zbrodnia w Lesie Szpęgawskim 
1939–1940
Gdańsk–Warszawa 2019, 424 s.

Las Szpęgawski to jedno z najważ-
niejszych miejsc na mapie zbrod-
ni pomorskiej 1939 r. Już 2 wrześ-
nia 1939 r. Niemcy rozpoczęli tam 
masowe egzekucje, które trwały do 
stycznia roku 1940. Książka jest pró-
bą stworzenia całościowego obrazu 

Książki poświęcone  historii 
Polski w XX w., opisujące  dzieje 
państwa i narodu  polskiego 
oraz losy obywateli polskich 
w latach 1917–1989.

Monografie

zbrodni. Porządkuje dotychczasowe 
informacje, a także zawiera najnow-
sze ustalenia. Uzupełniają ją niewy-
korzystywane do tej pory materiały 
z archiwów niemieckich oraz doku-
menty uzyskane od rodzin ofiar. 

ISBN: 978-83-8098-747-0, 40 zł
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Marcin Kania

Policja Państwowa w powiecie za-
wierciańskim 1927–1939. Struktury, 
działalność, wojenne i powojenne losy 
funkcjonariuszy
Katowice–Warszawa 2019, 462 s.

Monografia ukazuje stan organizacyj-
ny Policji Państwowej w powiecie za-
wierciańskim w latach 1927–1939, pro-
wadzone przez nią działania związane 
z utrzymaniem porządku i zwalczaniem 
przestępczości, a także ludzi tworzących 
struktury policji. Autor wykorzystał nie 
tylko bogate materiały archiwalne, ale 
również relacje rodzin przedwojennych 
funkcjonariuszy, co pozwoliło na peł-
niejsze pokazanie losów poszczególnych 
osób i całej formacji.

ISBN: 978-83-8098-704-3, 40 zł

MARCIN KANIA 

Policja Państwowa  
w powiecie zawierciańskim 1927–1939
Struktury, działalność, wojenne i powojenne losy funkcjonariuszy

Policja Państw
ow

a w
 pow

iecie zaw
ierciańskim

 1927–1939
Struktury, działalność, w

ojenne i pow
ojenne losy funkcjonariuszy

MARCIN KANIA (1970-2015) – historyk, absolwent Uniwersy-
tetu Śląskiego, pracownik Oddziałowego Biura Lustracyjnego 
IPN w Katowicach. Zajmował się historią organów bezpie-
czeństwa i porządku publicznego II Rzeczypospolitej i Polski 
Ludowej. Wiele lat współpracował z instytucjami i organiza-
cjami społecznymi w zakresie upamiętniania historii formacji 
policyjnych II RP (Policji Państwowej, Policji Województwa 
Śląskiego) oraz losów ich funkcjonariuszy w okresie II wojny 
światowej i w Polsce Ludowej. Był członkiem Ogólnopolskie-
go Stowarzyszenia „,Rodzina Policyjna 1939 r.” w Katowicach. 

Za wkład w budowanie pamięci historycznej został uhonorowany m.in.: Medalem Pro Patria, 
Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Odznaką „, Za Zasługi dla Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”, Kombatanckim 
Krzyżem Pamiątkowym „, Zwycięzcom” oraz Krzyżem Zwycięstwa nadanym przez Kapitułę 
Śląskiej Wojewódzkiej Rady Środowiska byłych młodocianych żołnierzy uczestników II wojny 
światowej i powojennej Zbrojnej Konspiracji Niepodległościowej „,Synów Pułku”.

Opracowanie Marcina Kani jest rozszerzoną i uzupełnioną wersją jego pracy magisterskiej 
poświęconej działalności polskiej Policji Państwowej w powiecie zawierciańskim w latach 
1927–1939. […] Praca ma z pewnością charakter mikrohistoryczny. Może być potraktowana 
jako studium szczegółowe do dziejów całej formacji policyjnej, której historia znalazła już 
dość spore odzwierciedlenie w dotychczasowej literaturze historycznej. […] Szczególne 
znaczenie opracowanie posiadać będzie w Zawierciu. […] Praca jest z pewnością w części 
lokalnej nowatorska, oparta na niebadanym przez innych historyków materiale źródłowym. 
Poszukiwania zresztą obejmują nie tylko archiwa, ale i coś, co umyka zazwyczaj uwadze 
historyków. Pan Kania dotarł również do tradycji formacji przechowanej w kolektywnej 
pamięci rodzin policjantów. To materiał, który pozwolił mu w sposób szczególny, w wielu 
wypadkach spersonalizowany, pokazywać losy całej formacji.

prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek

Zapraszamy

www.ipn.gov.pl
www.ipn.poczytaj.pl

Cena:  40 zł

ISBN: 978-83-8098-704-3

Marta Paszek

Wojskowy Sąd Rejonowy w Kato-
wicach (1946–1955). Organizacja 
i funkcjonowanie 
Katowice–Warszawa 2019, 432 s.

Celem monografii jest rekonstrukcja 
i naukowe opisanie struktury, ob-
sady personalnej i funkcjonowania 
Wojskowego Sądu Rejonowego 
w Katowicach, z uwzględnieniem 
analizy jego orzecznictwa, w całym 
okresie jego działalności, tj. w latach 
1946–1955.

ISBN: 978-83-8098-734-0, 40 zł

Tomasz Danilecki

Między zaangażowaniem, przysto-
sowaniem i sprzeciwem. Postawy 
mieszkańców województwa białosto-
ckiego wobec wyborów powszechnych 
w latach 1957–1969
Białystok–Warszawa 2019, 508 s.  

(seria Oddziału IPN w Białymstoku, t. 43)

Od upadku stalinizmu w Polsce do 
kresu poststalinowskiego autoryta-
ryzmu – objęcie analizą tego okresu 
względnej stabilizacji systemu poli-
tycznego pomiędzy kryzysem z paź-
dziernika 1956 r. a masakrą robot-
ników Wybrzeża w grudniu 1970 r. 
miało na celu także zbadanie istoty 
procesów przystosowawczych zacho-
dzących wtedy w społeczeństwie.

ISBN: 978-83-8098-655-8, 45 zł



 Monografie | 9 

Dawid Golik

Wrzesień 1939 w dolinie Dunajca. 
Bój graniczny i walki nad górnym 
Dunajcem między 1 a 6 września 
1939 roku
Instytut Pamięci Narodowej – Wydawni-

ctwo Attyka, Kraków 2018, 486 s., dodruk

Autor opisuje krótki okres kampa-
nii wrześniowej, od 1 do 6 września 
1939 r., skupiając swoją uwagę na od-
cinku doliny Dunajca – od przełomu 
pienińskiego po Nowy Sącz. Tereny te 
bronione były przez jednostki Armii 
„Karpaty”, a atakowane przez niemie-
cką 2. Dywizję Górską, przy wsparciu 
słowackiej dywizji „Jánošik”. 

ISBN: 978-83-949018-6-8,  

ISBN: 978-83-65644-49-7, 50 zł
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Jacek Witold Wołoszyn

Niepodległościowa konspiracja 
młodzieżowa na ziemiach polskich 
w latach 1944/1945–1956
Lublin 2019, 680 s.

Praca zawiera analizę zjawiska kon-
spiracji młodzieżowej. Podziemne 
organizacje tworzone przez młodzież 
zostały omówione jako małe grupy 
społeczne, przejawy opozycji poli-
tycznej oraz ruchy polityczne in statu 
nascendi. Książka stanowi uzupełnie-
nie wiedzy o losach i wyborach doko-
nywanych przez młodych ludzi, kon-
tynuujących sięgającą XIX w. tradycję 
oporu młodzieżowego.

ISBN: 978-83-8098-645-9, 50 zł

Dagmara Grajczak

Działalność Konsulatu Generalnego 
Rzeczypospolitej Polskiej w Londy-
nie w latach 1939–1945
Lublin–Warszawa 2019, 248 s.

Studium z dziejów instytucji Kon-
sulatu Generalnego RP w Londynie. 
Autorka w sposób wnikliwy przedsta-
wia działalność wszystkich pionów 
jednej z najważniejszych placówek 
konsularnych podczas II wojny świa-
towej, poczynając od działalności 
opiekuńczej wobec Polonii i uchodź-
ców z Polski po akcję poborową na 
terenie Wielkiej Brytanii. Omówiona 
została również organizacja i działal-
ność konsulatu w latach 1919–1939.

ISBN: 978-83-8098-647-3, 30 zł

DAGMARA GRAJCZAK

D
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cena: 50 zł

Zapraszamy:
www.ipn.gov.pl
www.ksiegarnia.ipn.gov.pl 

Działalność 
Konsulatu Generalnego 

Rzeczypospolitej Polskiej 
w Londynie w latach 
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Rzeczypospolitej Polskiej w

 Londynie 
w

 latach 1939–1945

Agata Fijuth-Dudek

Bez złudzeń i bez maski. Publicy-
styka Leopolda Ungera w paryskiej 
„Kulturze” w latach 1970–2000
Lublin–Warszawa 2019, 232 s. + 8 s. 

wkł. zdj.

Książka jest poszukiwaniem odpo-
wiedzi na pytania o rolę i miejsce Le-
opolda Ungera w „Kulturze”, a tak-
że o jego niepowtarzalny warsztat 
dziennikarski. Tłem jest opowieść 
o trudach życia dziennikarza, które 
jak w soczewce pokazywało skompli-
kowaną historię Polski. 

ISBN: 978-83-8098-644-2, 30 zł
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Elżbieta Wojcieszyk

„Fanatycy” i inni. Opór Wielkopo-
lan wobec komunistów w latach 
1956–1970
Poznań–Warszawa 2019, 320 s.

Po krwawo stłumionych walkach 
zbrojnego podziemia o niepodległą 
Polskę nie było realnych możliwości 
działania zorganizowanej opozycji 
politycznej. Polacy trwali w cywilnym 
oporze, w codziennej walce o prze-
trwanie i zachowanie swojej tożsa-
mości kulturowej opartej na chrześ-
cijaństwie, nie utożsamiając się 
z narzuconym, ateistycznym ustro-
jem. Komuniści określali katolików 
obraźliwie „fanatykami”. 

ISBN: 978-83-8098-741-8, 35 zł

Jacek Romanek

Kolaboracja z Sowietami na terenie 
województwa lubelskiego we wrześ-
niu i październiku 1939 r.
Lublin–Warszawa 2019, 184 s. 

Kolaboracja z Armią Czerwoną na te-
renach województwa lubelskiego jest 
jednym z istotnych zagadnień zwią-
zanych ze stosunkiem mniejszości 
narodowych do państwa polskiego 
w czasie II wojny światowej. Skala 
tych działań, a przede wszystkim ich 

skutki stanowią bez wątpienia jeden 
z elementów wpływających na wza-
jemne relacje w całym okresie oku-
pacji.

ISBN: 978-83-8098-696-1, 30 zł
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Artur Pawlicki

Procesy osób oskarżonych o popeł-
nienie zbrodni niemieckich w Kraju 
Warty przed polskimi sądami spe-
cjalnymi w latach 1945–1946, t. 1–2
Poznań–Warszawa 2019, 440 s. (t. 1), 

840 s. (t. 2)

Dwutomowa praca to gruntowna 
i nieszablonowa analiza, jak  również 
uzupełniająca ją część źródłowa, 
które jako całość przynoszą  szereg 
nowych ustaleń, naświetlając waż-
ny fragment złożonej historii  Polski 
pierwszych lat po  zakończeniu 
II woj ny światowej. Rozprawa 
 sta nowi istotny wkład w badania nad 

jednym z wątków dotyczących konse-
kwencji II wojny światowej. Autorowi 
udało się zgromadzić i przeanalizować 
ogromny materiał źródłowy. Podjęta 
tematyka wzbudzi spore zainteresowa-
nie w środowisku historyków zajmują-
cych się okresem tużpowojennym. 

ISBN t. 1: 978-83-8098-375-5, ISBN t. 2: 978-83-

8098-521-6, t. 1: 40 zł, t. 2: 50 zł

Michał Kalisz, Elżbieta Rączy

Dzieje społeczności żydowskiej 
powiatu gorlickiego podczas okupacji 
niemieckiej 1939–1945
Rzeszów–Warszawa 2019, 304 s. + 96 s. 

wkł. zdj., wydanie 2. uzupełnione

Pierwsza publikacja ukazująca w spo-
sób syntetyczny problem zagłady Ży-
dów i stosunków polsko-żydowskich 
w regionie gorlickim w latach 1939–
1945. W pierwszej części przedstawio-
no sytuację Żydów w powiecie gorli-
ckim pod niemiecką okupacją oraz ich 
zagładę, także negatywne postawy pol-
skich mieszkańców. Część druga doty-
czy tej grupy Polaków powiatu gorlic-
kiego, którzy ryzykowali życiem, aby 
ratować Żydów od śmierci. 

ISBN: 978-83-8098-572-8, 35 zł
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Robert Szczerkowski

Udział 163. rezerwowego pułku 
piechoty w wojnie obronnej Polski 
1939 roku
Wrocław–Warszawa 2019, 144 s.

Praca o udziale 163. rezerwowego 
pułku piechoty w kampanii polskiej 
1939 r. ukazuje historię oddziału 
funkcjonującego zaledwie piętnaście 
dni. Był jednym z pułków rezerwo-
wych zmobilizowanych przez Korpus 
Ochrony Pogranicza. Autor wykorzy-
stał głównie relacje byłych żołnierzy 
pułku oraz inne materiały źródłowe 
i archiwalne. 

ISBN: 978-83-8098-690-9, 20 zł

Janusz Faryś

Między Moskwą a Berlinem. Wizje 
polskiej polityki zagranicznej w la-
tach 1918–1939
Szczecin–Warszawa 2019, 440 s.

Monografia dotycząca polskiej polity-
ki zagranicznej w latach 1918–1939. 
Autor opisuje koncepcje dominujące 
w tej dziedzinie, prowadząc czytelni-
ka po meandrach dyplomatycznych 
zabiegów o zachowanie niepodle-
głości i niezależności młodego pań-
stwa polskiego po pokoju w Wersalu. 
Przedstawia koncepcje nie tylko Jó-
zefa Piłsudskiego i Romana Dmow-
skiego, lecz i pozostałych uczestni-
ków życia politycznego.

ISBN: 978-83-8098-682-4, 35 zł

IPN 
Szczecin

IPN Szczecin

Sto lat minęło od niepowtarzalnych w swej wymowie dni listopadowych 1918 roku, 
kiedy dokonał się „cud niepodległości”. Świadek tych wydarzeń, pierwszy prezy-
dent ministrów Jędrzej Moraczewski […] notował: „niepodobna oddać tego szału 
radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął”. „Kto tych  krótkich dni 
nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie z całym narodem, ten nie dozna 
w swym życiu najwyższej radości. Cztery pokolenia na tę chwilę czekały, piąte 
doczekało”. Takie były początki naznaczone ogromnymi sukcesami, które odro-
dzona Rzeczpospolita zawdzięczała dobrym elitom, z wybijającymi się ponad 
przeciętność postaciami Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, przede 
wszystkim jednak patriotycznej postawie ogółu obywateli. Nastąpiło potem 
krótkie 21 lat niepodległości, z wielkimi osiągnięciami i niemałą liczbą porażek, 
typową dla normalności niepodległego państwa. Przyszedł wreszcie dramat 
września 1939 roku. Agresja niemiecka i sowiecka zdruzgotały państwo, ale nie 
były w stanie przerwać ciągłości II Rzeczypospolitej. Postawa narodu polskiego 
czasów II wojny światowej dobitnie poświadczyła, że czas niepodległości nie 
został zmarnowany, a patriotyczne wychowanie przyniosło rezultaty.

Cel tej rozprawy sprowadzam właśnie do przedstawienia wizji  programowych 
polskiej polityki zagranicznej, wypracowanych przez podstawowe partie  
i ugrupowania II Rzeczypospolitej. Analizuję ich realizm i szanse realizacji w zmie-
niających się konfiguracjach stosunków europejskich.
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cena: 35 zł
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MIĘDZY MOSKWĄ 
A BERLINEM

WIZJA POLSKIEJ POLITYKI 
ZAGRANICZNEJ 1918–1939

Marcin Szydzisz

Społeczność żydowska na Dolnym 
Śląsku w świetle działalności Towa-
rzystwa Społeczno-Kulturalnego Ży-
dów w Polsce w latach 1950–1989
Wrocław–Warszawa 2019, 280 s. (seria 

„Historia Dolnego Śląska”)

Z powodu kilku fal wychodźstwa ży-
dowskiego z Dolnego Śląska kilku-
dziesięciotysięczna społeczność skur-
czyła się do kilkuset osób. Ale nie 
tylko ilościowe zmiany dotknęły tę 
ludność. Byli łatwo identyfikowalni. 
Część mówiła w jidysz, uczestniczyła 
we własnym życiu kulturalnym, pra-
cowała w byłych spółdzielniach ży-
dowskich. 

ISBN: 978-83-8098-631-2, 30 zł

ISBN 978-83-8098-631-2

Przez blisko 40 lat w żydowskiej społeczności na Dolnym Śląsku dokonały się po-
ważne zmiany. Zmniejszyła się znacznie jej populacja. Z powodu kilku fal wy-
chodźstwa z regionu, który był planowany na osiedle żydowskie w Polsce, po tej 
idei pozostało tylko wspomnienie. Kilkudziesięciotysięczna społeczność skurczyła 
się do kilkuset osób, ale nie tylko ilościowe zmiany dotknęły tę ludność. Na po-
czątku lat pięćdziesiątych Żydzi, mimo że już zdecydowanie mniej homogenicz-
ni niż ci przedwojenni, cały czas byli łatwo identyfikowalni. Część z nich nadal 
mówiła w języku jidysz, uczestniczyła we własnym życiu kulturalnym, pracowała 
w byłych spółdzielniach żydowskich, a spora grupa dzieci i młodzieży uczyła się 
w szkołach prowadzących zajęcia w ich języku. Pod koniec opisywanego okresu, 
w latach osiemdziesiątych, postrzeganie żydowskiej tożsamości ograniczyło się do 
czynników subiektywnych. Tę niewielką społeczność bardziej scalało wewnętrzne 
przekonanie o żydowskości, o wspólnocie losów niż obiektywne względy, np. język, 
kultura czy religia, które by to potwierdzały. Marcin Szydzisz 

M
arcin Szydzisz 	

Społeczność	żydow
ska	na	Dolnym

	Śląsku	w
	św

ietle	działalności	 
Tow

arzystw
a	Społeczno-Kulturalnego	Żydów

	w
	Polsce	w

	latach	1950–1989

Społeczność	żydowska
na	Dolnym	Śląsku	w	świetle	
działalności	Towarzystwa	
Społeczno-Kulturalnego	 
Żydów	w	Polsce	 
w	latach	1950–1989

Cena: 30 zł

Zapraszamy:
www.ipn.gov.pl

www.ipn.poczytaj.pl

Marcin Szydzisz 
Prawnik, historyk, doktor nauk politycznych. Pracuje jako 
adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. Jest autorem ponad 50  publikacji na 
tematy związane z problematyką bliskowschodnią, mniej-
szościami narodowymi w Polsce i Europie.

UDZIAŁ 163. REZERW
OW

EGO PUŁKU PIECHOTY W
 KAM

PANII POLSKIEJ 1939 ROKU
Robert Szczerkowski

ISBN 978-83-8098-690-9

USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu.
Funkcje badawcze i edukacyjne Instytutu Pamięci
Art. 53. Instytut Pamięci:
1)  informuje społeczeństwo o strukturach i metodach działania 

instytucji, w ramach których zostały popełnione zbrodnie 
przeciwko Narodowi Polskiemu, oraz informuje o strukturach, 
obsadzie personalnej i sposobach działania organów 
bezpieczeństwa państwa;

2)  prowadzi badania naukowe nad porozbiorową i najnowszą 
historią Polski, w tym historią polskiej emigracji oraz historią 
polskiego dziedzictwa kulturowego na Wschodzie, a także 
udostępnia zgromadzone dokumenty innym placówkom 
naukowym i osobom w celu prowadzenia takich badań, 
z zachowaniem warunków określonych w ustawie;

3)  udziela informacji na temat zgromadzonych dokumentów 
oraz  publikuje wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe, 
w tym inwentarze archiwalne;

4)  upowszechnia w kraju i za granicą wyniki swojej pracy oraz 
badań innych instytucji, organizacji i osób nad problematyką 
stanowiącą przedmiot jego działania;

5)  prowadzi działalność edukacyjną, wystawienniczą i wydawniczą 
w kraju i za granicą, w tym w zakresie porozbiorowej 
i najnowszej historii Polski;

6)  formułuje wnioski dotyczące edukacji historycznej;
7)  informuje społeczeństwo o odnalezionych miejscach spoczynku 

i o tożsamości osób poległych w walkach o niepodległość 
i zjednoczenie Państwa Polskiego, a zwłaszcza tych, które straciły 
życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub 
wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie 
od dnia 8  listopada 1917 r. do dnia 31  lipca 1990 r., a także 
o ich działalności niepodległościowej i okolicznościach śmierci.

Cena 20 PLN

Robert 
Szczerkowski

UDZIAŁ 163. 
REZERWOWEGO PUŁKU 
PIECHOTY W KAMPANII 
POLSKIEJ 1939 ROKU
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Tomasz Kozłowski

Koniec imperium MSW. Transfor-
macja organów bezpieczeństwa 
państwa 1989–1990
Warszawa 2019, 328 s., dodruk 

Książka jest wynikiem syntetyczne-
go spojrzenia na proces transforma-
cji organów bezpieczeństwa w latach 
1989–1990, próbą zaprezentowania 
oceny z perspektywy trzydziestu lat, 
które upłynęły od opisywanych wy-
darzeń. 

Publikacja w ramach centralnego pro-
jektu badawczego IPN „Rok 1989 – 
mechanizmy transformacji ustrojowej”.

ISBN: 978-83-8098-632-9, 35 zł
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Władysław Bułhak

Wywiad PRL a Watykan 1962–1978
Warszawa 2019, 840 s., dodruk 

Czy w latach pontyfikatów papie-
ży Jana XXIII i Pawła VI wywiadowi 
PRL udało się skutecznie spenetro-
wać struktury Stolicy Apostolskiej? 
Czy jako narzędzie tej infiltracji udało 
się podstępnie wykorzystać przedsta-
wicieli polskiego Kościoła? Czy w Mos-
kwie i w Warszawie prawidłowo rozu-
miano założenia watykańskiej polityki 
wschodniej? Czy zdołano przewidzieć 
wybór Jana Pawła II i skutki tego wy-
darzenia dla Polski i świata? Na powyż-
sze pytania próbuje odpowiedzieć ni-
niejsza książka.

Publikacja w ramach centralnego 
projektu badawczego IPN „Struktu-
ry i metody działania aparatu bezpie-
czeństwa w Polsce 1944–1989”

ISBN: 978-83-8098-596-4, 45 zł
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Paweł Wawryszuk

Stosunki polsko-jugosłowiańskie 
w latach 1945–1971
Warszawa 2019, 328 s. + 8 s. wkł. (seria 

„Monografie”, t. 145)

Specyfika ustroju gospodarczo-po-
litycznego kraju rządzonego przez 
Josipa Broz-Titę sprawiała, że relacje 
polsko-jugosłowiańskie przeżywały 
okresy rozwoju przeplatane kryzysa-
mi. Książka rozjaśnia meandry wza-
jemnych relacji.

Praca uzyskała nagrodę w katego-
rii prac doktorskich w Konkursie 
im. Władysława Pobóg-Malinowskie-
go „Najlepszy Debiut Historyczny 
Roku w zakresie historii najnowszej”.

ISBN: 978-83-8098-642-8, 35 zł

Marcin Sroka

Komitet Wojewódzki PZPR w Opolu 
w latach 1950–1990. Struktury, 
ludzie, mechanizmy władzy
Wrocław–Warszawa 2019, 416 s. (seria 

„Historia Śląska Opolskiego”)

Próba rekonstrukcji i opis struktur, 
mechanizmów, obsady personalnej, 
a także charakterystyki działalno-
ści opolskiej PZPR z odniesieniem 
do ówczesnych procesów ogólnopol-
skich. Praca obejmuje cały, blisko 
czterdziestoletni okres funkcjonowa-
nia KW PZPR w Opolu. 

ISBN: 978-83-8098-705-0, 30 zł

Struktury, ludzie, mechanizmy władzy

Cena: 40 zł

Zapraszamy: 
www.ipn.gov.pl 

www.ipn.poczytaj.pl

ISBN 978-83-8098-705-0

Marcin Sroka

Marcin Sroka

Doktor nauk społecznych, absolwent Uniwersytetu Opolskie-
go. Aktualnie  nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie 
w Szkole Podstawowej nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. Mi-
kołaja Reja w Bielsku-Białej oraz w Zespole Szkół w Żywcu 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Swoje zain-
teresowania badawcze koncentruje wokół analizy zasobów wir-
tualnych źródeł wiedzy, a także działalności Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej w województwie opolskim. Autor 30 
artykułów naukowych, które ukazały się w kraju i za granicą. 

Marcin Sroka, pod kierunkiem znakomitego absolwenta Instytutu Historycznego 
UWr prof. Krzysztofa Tarki podjął się dzieła niełatwego. Z pozoru straszliwie biurokratycz-
no-statystycznego. Choć historycznego, ale – w dużym stopniu – socjologicznego. Co od 
razu wyszło na dobre doktoratowi i doktorantowi. Zaproponował on do publicznej obrony 
dysertację multidyscyplinarną, barwną, niekiedy niełatwą w odbiorze, choć nadal jednakże 
przede wszystkim historyczną.

(prof. dr hab. Grzegorz Strauchold)

Praca ta poszerza znacznie naszą wiedzę dotyczącą przebiegu wydarzeń związanych 
z tworzeniem i funkcjonowaniem regionalnych struktur PZPR jako partii pełniącej hegemo-
nistyczną rolę polityczną w Polsce Ludowej. Autor wykazał się umiejętnością gromadzenia 
i analizowania materiału źródłowego, a także umiejętnością jego selekcji i hierarchizacji. 
Pozwoliło mu to na przekonywujące zrekonstruowanie i opis struktury, obsady personalnej 
i działalności opolskiej PZPR z jednoczesnym odniesieniem do szerszych procesów charak-
terystycznych dla sprawowania władzy w całej komunistycznej Polsce. Szczególnie chciał-
bym podkreślić poszerzenie pracy o część interpretacyjną i odtworzenie procesów historycz-
nych nie znajdujących odzwierciedlenia w źródłach narracyjnych. 

(prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek)

Komitet Wojewódzki  
PZPR w Opolu  
w latach 1950–1990

M
arcin Sroka   K
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 latach 1950–1990

Aparat bezpieczeństwa wobec mniej-

szości narodowych w Polsce w latach 

1944–1956

redakcja naukowa Jarosław Syrnyk,  

Warszawa 2019, 280 s.

Artykuły opisują działania aparatu bez-
pieczeństwa wobec ludności żydowskiej, 
niemieckiej, ukraińskiej, białoruskiej, li-
tewskiej, romskiej oraz uchodźców z Gre-
cji. Tekst wstępny przedstawia politykę 
państwa wobec mniejszości narodowych.

Publikacja w ramach Centralnego Pro-
jektu Badawczego Instytutu Pamięci  
Narodowej „Aparat bezpieczeństwa  
wobec mniejszości narodowych, etnicz-
nych oraz cudzoziemców” 
ISBN: 978-83-8098-558-2, 30 zł

Z a p r a s z a m y :  
w w w . i p n . g o v. p l
w w w . i p n . p o c z y t a j . p l

MNIEJSZOŚCI  
NARODOWYCH 

W POLSCE  
W LATACH 

1944–1956
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Grzegorz Wszołek

Służba Bezpieczeństwa w Krakowie 
na tle przemian w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych 1989–1990
Warszawa 2019, 296 s.

Na podstawie dokumentów zgroma-
dzonych w IPN autor odtwarza ostat-
nie miesiące funkcjonowania Służby 
Bezpieczeństwa w Krakowie. Oma-
wia też dyskusję prasową na temat 
weryfikacji oficerów SB i lustracji.

ISBN: 978-83-8098-733-3, 30 zł

Paweł Wrona

Armia Komendanta. Związek Strze-
lecki na Lubelszczyźnie w II Rzeczy-
pospolitej
Warszawa 2019, 464 s. (seria „Mono-

grafie”, t. 146)

Książka pokazuje organizację i dzia-
łalność Związku Strzeleckiego na Lu-
belszczyźnie, wskazuje, co wyróżnia-
ło tamtejsze środowiska strzeleckie 
i jaki był ich wkład w dorobek Strzel-
ca w okresie międzywojennym.

Książka nagrodzona w Konkursie 
im. Władysława Pobóg-Malinowskie-
go „Najlepszy Debiut Historyczny 
Roku w zakresie historii najnowszej”.

ISBN: 978-83-8098-658-9, 40 zł

Nie tylko „Po Prostu”. Prasa w do-
bie odwilży 1955–1958
redakcja naukowa Paweł Sasanka, Mi-

chał Przeperski, Warszawa 2019, 552 s.

Monografia zbiorowa ukazująca his-
torię polskiej prasy, a także sam 
okres odwilży 1955–1958. Zawiera 
analizę polityki władz oraz różnych 
agend partyjnych i rządowych wobec 
prasy, ukazuje sytuację dziennikarzy 
i ich punkt widzenia. Opowiada hi-
storię wielu tytułów i skupionych wo-
kół nich środowisk, a także pokazu-
je odmienną perspektywę wydarzeń 
1956 r. przeżywanych w stolicy i in-
nych miastach Polski.

ISBN: 978-83-8098-749-4, 45 zł

Cena: 45 zł
IPN

ISBN 978-83-8098-749-4

9 788380 987494

Zapraszamy:  
www.ipn.gov.pl
www.ipn.poczytaj.pl

W marcu 1956 r. na okładkę poczytnego 
tygodnika „Świat” trafiła fotografia 

przedstawiająca smutnych ludzi, czyta-
jących na ulicy gazetę z doniesieniami 
o śmierci Bolesława Bieruta – polskie-
go namiestnika Stalina. Zgodnie z pro-
pagandową wersją przedstawiała ona 
powszechną żałobę, w jakiej rzekomo 
pogrążyli się w tych dniach Polacy. Kil-
kadziesiąt lat później odnaleziono inne 
zdjęcie z tej serii – ci sami ludzie czytają 
tę samą gazetę z wyraźnym uśmiechem. 
I dlatego obraz ten pozostał na negatywie 
w zbiorach autora.

Drugoplanowym bohaterem obu zdjęć 
jest prasa. W 1956 r. częściowo uniezależ-
niła się od władzy i cieszyła się ogrom-
ną poczytnością. Nie tylko dostarczała 

informacji, lecz także niejednokrotnie 
wpływała na bieg wydarzeń i kształtowała 
nastroje społeczne.  

Niniejszy tom to monografia zbiorowa 
dająca kompleksowe spojrzenie na histo-
rię polskiej prasy, a także fragment dzie-
jów PRL – okres odwilży lat 1955–1958. 
Publikacja przedstawia również nowe 
wątki lub znane wcześniej powierzchow-
nie. Zawiera analizę polityki władz oraz 
różnych agend partyjnych i rządowych 
wobec prasy, ukazuje sytuację dzienni-
karzy i ich punkt widzenia. Opowiada 
historię wielu tytułów i skupionych wo-
kół nich środowisk, wreszcie kładzie duży 
nacisk na odmienną perspektywę wyda-
rzeń roku 1956 przeżywanych w stolicy 
i innych miastach Polski.

PRASA W DOBIE ODWILŻY 1955–1958
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Zapowiedzi:

▪ Tomasz Sikorski

Węzeł gordyjski. Katolicy świeccy 
w PRL (1956–1989)

▪ Krzysztof Kaczmarski

Nie tylko Rothesay. Obozy od-
osobnienia i obozy dyscyplinarne 
w Polskich Siłach Zbrojnych na 
Zachodzie 1939–1943

▪ Tomasz Bereza

Przesiedleni znad Sanu – zamordo-
wani nad Horyniem. Przyczynek do 
losów Polaków deportowanych przez 
Sowietów z obwodu drohobyckiego 
w roku 1940 w ramach „oczyszcza-
nia” pasa przygranicznego

▪ Andrzej Borcz

Obwód Łańcut ZWZ-AK 
a niepodleg łość i socjalizm

▪ Jarosław Kozikowski

Władza a społeczeństwo. Formowa-
nie systemu komunistycznego w wo-
jewództwie białostockim w latach 
1944–1948

▪ Roman Gieroń

Procesy karne w sprawie prze-
stępstw okupacyjnych popełnionych 
przez chłopów wobec Żydów w wo-
jewództwie krakowskim wszczęte 
przed sądami szczególnymi i pow-
szechnymi w latach 1945–1950

▪ Marcin Krzek-Lubowiecki

Wydawnictwo „Myśli Nieinterno-
wanej”. Dzieje niezależnej oficyny 
w latach 1982–1989

▪ Rafał Opulski

„Bestiariusz” komunistów. Mito-
logizacja wroga w propagandzie 
stalinowskiej w Polsce w latach 
1949–1954

▪ Sebastian Rosenbaum

Między katolicyzmem a nacjonaliz-
mem. Związek Niemieckich 
Katolik ów w Polsce w województwie 
śląskim 1923–1939
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Opracowania wieloautorskie 
poświęcone najnowszej historii 
Polski, często wzbogacone 
edycjami źródeł. W tej kategorii 
zawierają się także materiały 
będące efektem spotkań nau
kowych organizowanych przez 
Instytut Pamięci Narodowej.

Studia 
i materiały

Wojewodowie białostoccy  
1919–1944
redakcja naukowa Krzysztof Sychowicz, 

Jarosław Wasilewski, Białystok–Warsza-

wa 2019, 176 s.

Utworzenie województwa białostoc-
kiego w sierpniu 1919 r. było 
kolejnym krokiem na drodze do 
włączenia tych ziem w struktury 
odradzającego się państwa polskiego. 
Autorzy starali się dotrzeć do 
informacji o pochodzeniu społecz-
nym wojewodów, wykształceniu, 
doświadczeniu i innych czynnikach 
istotnych na tym stanowisku.

ISBN: 978-83-8098-689-3, 39 zł

Stefan Bądzyński  
wojewoda białostocki w latach 1919–1920  

Stefan Popielawski  
wojewoda białostocki w latach 1920–1924 

 Marian Rembowski  
wojewoda białostocki w latach 1924–1927 

Karol Henryk Edward Kirst  
wojewoda białostocki w latach 1927–1930 

 Marian Zyndram-Kościałkowski  
wojewoda białostocki w latach 1930–1934 

Stanisław Zygmunt Michałowski  
pełniący obowiązki wojewody w 1934 r. 

Stefan Wiktor Pasławski  
wojewoda białostocki w latach 1934–1936 

Stefan Seweryn Kirtiklis  
wojewoda białostocki w latach 1936–1937 

Henryk Kazimierz Ostaszewski  
administrator województwa białostockiego w 1937 r. 
wojewoda białostocki w latach 1938-1939 

 Józef Przybyszewski  
wojewoda białostocki w 1944 r. 

Wojewodowie 
białostoccy 

1919-1944

Cena 39 zł
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Antykomunizm Polaków  
w XX wieku
redakcja naukowa Piotr Kardela, Karol 

Sacewicz, Białystok–Olsztyn–Warszawa 

2019, 872 s. (seria Oddziału IPN w Bia-

łymstoku, t. 44)

Praca zbiorowa ukazująca różne ob-
licza polskiego antykomunizmu 
w XX  w. Artykuły zostały przygoto-
wane przez czołowych badaczy prob-
lemu, wywodzących się z kilkunastu 
ośrodków akademickich i naukowych 
w Polsce.

ISBN: 978-83-8098-692-3, 50 zł
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Od „Maximis undique pressi” do 
„Totus Tuus Poloniae populous”. 
Metropolie mohylewska i wileńska 
w latach 1798–1992
redakcja naukowa Jarosław Wasilewski, 

Białystok–Warszawa 2019, 238 s.

Zbiór artykułów dotyczących losów 
Kościoła rzymskokatolickiego w XIX 
i XX w. głównie na terenie wschod-
nich ziem byłej I Rzeczypospolitej. 
Dopiero upadek systemu komuni-
stycznego w Europie otworzył drogę 
do normalizacji struktur Kościoła na 
obszarach, które u schyłku XVIII w. 
weszły w skład metropolii mohylew-
skiej. 

ISBN: 978-83-8098-748-7, 35 zł

Od Maximis undique
pressi do Totus 
Tuus Poloniae populus 
Metropolie mohylewska i wileńska  
w latach 1798–1992

O
d M

axim
is undique pressi do Totus Tuus Poloniae populus. 

M
etropolie m

ohylew
ska i w

ileńska w
 latach 1798–1992

Wchodzące w skład niniejszej publikacji artykuły naukowe są owocem wni-
kliwych kwerend archiwalnych i zostały oparte na solidnej podstawie źró-
dłowej. Ich Autorzy wprowadzili do obiegu naukowego szereg nowych 
ustaleń odnoszących się do historii Kościoła na wschodnich terenach Rze-
czypospolitej w XIX i XX wieku. W zaprezentowanych materiałach ukazali 
wiele powiązań religijnych, politycznych i społecznych, które wpływały na 
jego dzieje. Należy jedynie wyrazić pragnienie, aby przedstawione opinie  
i oceny na trwałe weszły do polskiej myśli historycznej XXI wieku.

Z recenzji ks. prof. dr. hab. Waldemara Graczyka

IPN Białystok

35 zł

Pamięć Kresów – Kresy w pamięci
redakcja naukowa Bogusław Tracz, In-

stytut Pamięci Narodowej – Muzeum 

w Gliwicach, Katowice–Gliwice–Warsza-

wa 2019, 392 s.

Publikacja stanowi pokłosie kon-
ferencji naukowej zorganizowanej 
przez Oddziałowe Biuro Badań Hi-
storycznych IPN w Katowicach oraz 
Muzeum w Gliwicach. Uczestnicy – 
reprezentanci różnych dziedzin hu-
manistyki – pokazali fenomen sze-
roko rozumianej „pamięci Kresów” 
w czasach PRL, próby jej rekultywa-
cji w pierwszych latach transformacji 
i obecność w różnorodnych dyskur-
sach współczesności.

ISBN: 978-83-8098-662-6, 35 zł

IPN KATOWICE

Dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych, 
w obliczu erozji systemu, władze zgodziły się 
na utworzenie pierwszych towarzystw i or-
ganizacji zrzeszających mieszkańców daw-
nych polskich ziem położonych na wschód 
od linii Bugu. Za główny cel obrano przy-
wrócenie szeroko rozumianej pamięci o Kre-
sach i pomoc nielicznym rodakom, którzy 
pozostali na Wschodzie. Zaczęto wydawać 
broszury i dodatki do lokalnych czasopism, 
organizowano spotkania, zbierano składki. 
Próbowano nadgonić stracony czas. Wiosną 
1990 r. minęło 45 lat od chwili, kiedy pierwsi 
Polacy z przedwojennych wschodnich woje-
wództw Rzeczypospolitej w zorganizowanych 
transportach na zawsze opuścili swą „małą 
ojczyznę”. Ci, którzy w 1945 r. mieli około 
dwudziestu lat, w 1990 r. zbliżali się do sie-
demdziesiątki. Wielu było schorowanych, 
najstarsi pomimo szczerych chęci nie mogli 
się już czynnie zaangażować w pracę nowo 
powstałych towarzystw. Swoje najlepsze lata 
przeżyli w czasach, kiedy miejscem kulty-
wowania pamięci o utraconym świecie były 
cztery ściany własnego mieszkania. Konstru-
owanie narracji kresowych w wolnej Polsce 
następowało w momencie, kiedy sporo osób, 
które były nosicielami pamięci o  Kresach, już 
nie żyła.

Ze wstępu

PAMIĘĆ KRESÓW – 
KRESY W PAMIĘCI
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W

 – K
R

ESY W
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ISBN 978-83-8098-662-6

9 788380 986626

Zapraszamy:  
www.ipn.gov.pl
www.ipn.poczytaj.pl

Cena: 35 zł

Rok 1922 na Górnym Śląsku. Grani-
ce – administracja – społeczeństwo
redakcja naukowa Sebastian Rosen-

baum, Mirosław Węcki, Katowice– 

Warszawa 2019, 188 s.

Publikacja stanowi pokłosie konfe-
rencji naukowej zorganizowanej 
przez Oddziałowe Biuro Badań 
Historycznych IPN w Katowicach 
z okazji 95. rocznicy przyłączenia 
części Górnego Śląska do II Rzeczy-
pospolitej. Narodzinom i początkom 
województwa śląskiego przyjrzano 
się z możliwie wielu perspektyw.  
Jeden artykuł ukazuje również 
sytuację w części regionu, która 
po podziale pozostała w Rzeszy. 

ISBN: 978-83-8098-612-1, 20 zł 
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Wiara i Niepodległość. Religijne 
i  patriotyczne tradycje terenów 
 diecezji sosnowieckiej (XIX–XX wiek)
redakcja naukowa Adam Dziurok,  

ks. Mariusz Trąba, Katowice–Sosnowiec–

Warszawa 2019, 720 s.

Publikacja pokazuje udział mieszkań-
ców terenów dzisiejszej diecezji 
sosno wieckiej w działalności niepod-
ległościowej w okresie zaborów, II Rze-
czypospolitej, w latach II wojny świa-
towej i w PRL. Ważnym problemem 
poruszonym w książce jest również 
wkład Kościoła katolickiego zarów-
no w walkę o niepodległą Polskę, jak 
i w kształtowanie postaw patriotycznych. 

ISBN: 978-83-8098-699-2, 50 zł

W
iara i Niepodległość

www.ipn.gov.pl
www.ipn.poczytaj.pl

Cena 50 zł
IPN KATOWICE

Zapraszamy:

Publikacja „Wiara i Niepodległość” z jednej strony stanowi „pamiątkę” ob-
chodów stulecia niepodległości, a z drugiej – pokazuje we właściwej perspek-
tywie bardzo różnorodną, skomplikowaną historię ziem znajdujących się dziś 
w wykreślonych w 1992 r. granicach diecezji sosnowieckiej. Diecezja nasza 
jest diecezją młodą, ale tereny ją tworzące mają bardzo skomplikowaną i bo-
gatą przeszłość. Z różnych powodów przez wiele dekad część tej przeszłości, 
zwłaszcza postawy patriotyczne i religijne, była zapomniana. Dlatego myślą 
przewodnią prezentowanych w niniejszym tomie tekstów jest przywrócenie 
pamięci o ludziach, wydarzeniach i miejscach z dziejów naszej diecezji, które 
w XIX i XX w. związane były z umiłowaniem Ojczyzny oraz wiarą w Boga.

(bp Grzegorz Kaszak, Słowo wstępne)

Zebrane w niniejszym tomie teksty mają kilka podstawowych walorów. 
Po pierwsze – przynoszą wiele nowych ustaleń (warto podkreślić, że znacz-
na ich partia w przeważającej części powstała na podstawie kwerend archi-
walnych). Po wtóre – pokazują różne aspekty życia na terenie dzisiejszej die-
cezji: od dążeń patriotycznych i niepodległościowych, przez różnego  rodzaju 
działalność formacyjną; od życiorysów jednostek po funkcjonowanie spo-
łeczności; od działań w warunkach zniewolenia po tworzenie niepodległego 
bytu. Po trzecie – zarówno prezentują mikrobadania (case study) odnoszące 
się do konkretnych miejsc czy osób, jak i zestawiają współczesny stan wie-
dzy na temat ziem dzisiejszej diecezji sosnowieckiej. Wreszcie książkę uznać 
należy za ważny głos w debacie nad tożsamością ziem wchodzących dziś 
w skład diecezji sosnowieckiej. Jej zawartość właściwie ukazuje, że tereny 
te, przez historiografię okresu tzw. Polski Ludowej dość skutecznie kre-
owane na „czerwoną” i komunistyczną ziemię, były obszarem silnie obecnej 
religijności, gdzie duchowni i świeccy wielokrotnie dawali przykłady przy-
wiązania do wiary i kierowania się w swoim życiu społeczną nauką Kościoła 
katolickiego.

(z recenzji dra hab. Macieja Fica, Uniwersytet Śląski)

ISBN 978-83-8098-699-2

Wiara
i Niepodległość
Religijne i patriotyczne tradycje terenów 
diecezji sosnowieckiej (XIX–XX wiek)

9 7 8 8 3 8 0 9 8 6 9 9 2

Sen o wolności, głód nadziei. Wokół 
protestu głodowego w Krakowie-
-Bieżanowie
redakcja naukowa Cecylia Kuta, Józef 

Marecki, Kraków 2019, 408 s.

Książka poświęcona protestowi gło-
dowemu w 1985 r. przy kościele 
pw. Narodzenia NMP w Krakowie-
-Bieżanowie przeciwko nasilonym 
represjom wobec działaczy „Solidar-
ności” i szkalowaniu kapłanów zwią-
zanych z opozycją. Łącznie wzięło 
w nim udział 387 osób z 67 miejsco-
wości. Dopełnieniem artykułów są 
dwa aneksy źródłowe opracowane 
przez redaktorów tomu. 

ISBN: 978-83-8098-639-8, 40 zł

Życie codzienne w PRL
redakcja naukowa Małgorzata Choma-

-Jusińska, Marcin Kruszyński, Tomasz 

Osiński, Lublin–Warszawa 2019, 528 s.

Książka ukazuje wiele aspektów co-
dzienności: prywatność, sferę mate-
rialną, życie kulturalne, a także za-
gadnienia socjalne. Do publikacji 
zaproszono przedstawicieli różnych 
dyscyplin naukowych, dzięki czemu 
tytułowe zagadnienie przedstawione 
zostało z różnych perspektyw, wyko-
rzystano przy tym różnorodne źród-
ła i podejścia badawcze. 

ISBN: 978-83-8098-479-0, 45 zł
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Nie zabijaj. Nacjonalizm i ludo-
bójstwo na Kresach wobec Kościo-
ła, etyki chrześcijańskiej i zasad 
humanizmu
redakcja naukowa Włodzimierz Osad-

czy, Adam Kulczycki, Lublin–Warszawa 

2018, 396 s. + 20 s. wkł. zdj.

Publikacja zawiera omówienie ludo-
bójstwa, dokonanego przez nacjo-
nalistów ukraińskich na ludności 
polskiej, w trzech ujęciach: teoretycz-
no-filozoficznym, opisu faktów histo-
rycznych oraz odniesienia do współ-
czesności. Autorami poszczególnych 
artykułów są cenieni specjaliści bada-
jący to zagadnienie.

ISBN: 978-83-8098-693-0, 40 zł

Struktury i kadra kierownicza urzędów 
bezpieczeństwa publicznego w woje-
wództwie łódzkim w latach 1945–1956

redakcja naukowa Robert Rabiega, Joanna 
Żelazko, oprac. Robert Rabiega, Joanna  
Żelazko, współpraca Robert Witak, Łódź– 
Warszawa 2019, 480 s. + 16 wkł.  
zdj. (Biblioteka IPN w Łodzi, t. 49)

Książka ukazuje zmiany organizacyjne 
i personalne w Urzędach Bezpieczeń-
stwa / Urzędach ds. Bezpieczeństwa 
Publicznego na szczeblach wojewódz-
kim, powiatowych i miejskich. 

Publikacja w ramach Centralnego  
Projektu Badawczego Instytutu Pamięci 
Narodowej „Struktury i metody  
działania aparatu bezpieczeństwa  
w Polsce 1944–1989”.
ISBN: 978-83-8098-538-4, 40 zł

Henryk Paszkiewicz wydobyty  
z zapomnienia
redakcja naukowa Małgorzata Dąbrowska, 

Instytut Pamięci Narodowej – Uniwersytet 

Łódzki, Łódź–Warszawa 2019, 216 s.

Profesor Henryk Paszkiewicz – wybit-
ny uczony wierny idei ciągłości państwa 
polskiego i zasadzie legalizmu zgodne-
go z konstytucją z 1935 r. W publikacji 
zaprezentowano poszczególne etapy 
jego życia, działalność naukową, poli-
tyczną, kulturalną i społeczną. Ponadto 
znalazły się studia ukazujące znaczenie 
dokonań Paszkiewicza jako historyka 
mediewisty, a także recepcję jego dzieł 
na emigracji, w Polsce komunistycznej 
i na forum międzynarodowym. 

ISBN: 978-83-8098-657-2, 30 zł
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Józef Piłsudski 1867–1935 – idee, 
tradycje, nawiązania
redakcja naukowa Sebastian Pilarski, 

Łódź–Warszawa 2019, 592 s.

Publikacja służy ukazaniu: myśli po-
litycznej obozu piłsudczykowskie-
go (w odniesieniu do zagadnień we-
wnętrznej i polityki zagranicznej 
II Rzeczypospolitej), aktywności tych 
środowisk na uchodźstwie oraz form 
upamiętnienia postaci Komendanta 
w XX i XXI w.

ISBN: 978-83-8098-774-6, 45 zł

Solidarność Walcząca 1982–1990
redakcja naukowa Sebastian Ligarski, 

Michał Siedziako, Szczecin 2019, 430 s.

Solidarność Walcząca była jedną 
z najważniejszych organizacji an-
tykomunistycznych, które działały 
w Polsce w latach osiemdziesiątych 
XX w. Wyróżniała się stosowaniem 
radykalnej frazeologii (a niekiedy 
również metod działania), szczegól-
ną dbałością o zasady konspiracji, 
bezkompromisowością wobec władz 
oraz programem, w którym kreślono 
wizję demontażu systemu komuni-
stycznego. 

ISBN: 978-93-8098-728-9, 40 zł

Z dziejów polskiej emigracji politycz-
nej po 1939 roku. Ludzie, struktury, 
idee
redakcja naukowa Patryk Pleskot,  

Warszawa 2019, 464 s.

Książka jest rezultatem odmiennych 
zainteresowań i dróg naukowych oraz 
różnej przynależności instytucjonal-
nej autorów poszczególnych tekstów. 
Tom otwierają artykuły poświęcone 
czasom II wojny światowej, a zamyka-
ją teksty dotyczące epoki Solidarności. 
Publikacja w ramach centralnego pro-
jektu badawczego Instytutu Pamięci  
Narodowej „Polska emigracja 
niepodleg łościowa 1945–1990”.

ISBN: 978-83-8098-623-7, 40 zł
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Tadeusz Paweł Rutkowski

Historiografia i historycy w PRL. 
Szkice
Warszawa 2019, 504 s. (seria „Dzienni-

karze – Twórcy – Naukowcy”)

Prezentowane teksty dotyczą kwestii 
historiograficznych, a także przed-
stawiają działania podejmowane wo-
bec polskich historyków przez aparat 
bezpieczeństwa i władze PZPR. 

ISBN: 978-83-8098-575-9, 45 zł

Jałta. Rzeczywistość, mit i pamięć
redakcja naukowa Sławomir Łukasie-

wicz, Warszawa 2019, 408 s.

Książka jest pokłosiem konferencji 
naukowej zorganizowanej przez 
Instytut Pamięci Narodowej, Europej-
skie Centrum Solidarności i Muzeum 
II Wojny Światowej w 70. rocznicę 
spotkania Stalina, Churchilla i Roose-
velta w lutym 1945 r. w Jałcie. Autorzy 
skoncentrowali się na trzech aspek-
tach tego zagadnienia: na rzeczywi-
stym przebiegu samego spotkania 
i jego znaczeniu międzynarodowym, 
na Jałcie jako micie oraz na pamięci 
o tym wydarzeniu. 

ISBN: 978-83-8098-679-4, 40 zł
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Twórczość na zamówienie
redakcja naukowa Sebastian Ligarski, 

Rafał Łatka, 512 s., Warszawa 2019 (seria 

„Dziennikarze – Twórcy – Naukowcy”)

Tom jest efektem studiów prowa-
dzonych przez naukowców współ-
pracujących przy centralnym pro-
jekcie badawczym IPN „Władze PRL 
wobec środowisk twórczych, dzien-
nikarskich i naukowych”. Ukazuje 
losy wielu prominentnych autorów 
poczytnych powieści, dziennika-
rzy z pierwszych stron gazet czy wy-
bitnych naukowców prowadzących 
badania pod czujnym parasolem 
ochronnym władz. 

ISBN 978-83-8098-665-7, 45 zł
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Polska pod okupacją 1939–1945, 
t. 3
redakcja naukowa Marcin Przegiętka, 

Warszawa 2019, 376 s.

Tom ukazuje, podobnie jak dwa po-
przednie, najważniejsze zagadnie-
nia związane z okupacją na ziemiach 
polskich podczas II wojny światowej: 
politykę okupacyjną, zbrodnie po-
pełnione przez III Rzeszę i Związek 
Sowiecki oraz działalność Polskiego 
Państwa Podziemnego.

ISBN: 978-83-8098-629-9, 35 zł
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Prymas Wyszyński a Niepodległa. 
Naród – patriotyzm – państwo 
w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia
redakcja naukowa Ewa K. Czaczkowska, 

Rafał Łatka, Instytut Pamięci Narodo-

wej – Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, Warszawa 2019, 320 s. 

(seria „Biskupi w realiach komunistycz-

nego państwa”)

Obrona porządku religijnego i moral-
nego, prymatu rodziny, życia rodzin-
nego i ekonomii rodzinnej, wolności 
i suwerenności narodu polskiego – 
wokół tych zagadnień koncentrowało 
się nauczanie patriotyczne Prymasa 
Tysiąclecia. 

ISBN 978-83-8098-729-6, 35 zł

Obszar Zachodni Zrzeszenia WiN 
1945–1947
redakcja naukowa Kazimierz Krajewski, 

Warszawa 2019, 428 s.

Historia wyjątkowej pod względem 
jakościowym struktury konspiracji 
poakowskiej, która na poziomie ko-
mendy starała się wypracować swój 
własny model funkcjonowania – róż-
ny od znacznie silniejszych Obsza-
rów Centralnego i Południowego 
DSZ-WiN. Jak w soczewce w historii 
tego obszaru uwidoczniły się wszyst-
kie mankamenty funkcjonowania 
konspiracji antykomunistycznej.

ISBN 978-83-8098-742-5, 40 zł

W służbie dla prawdy. Prace historyczne 
dedykowane Zbigniewowi Nawrockiemu 
(1957–2017)
redakcja naukowa Jerzy Bednarek,  

Tomasz Balbus, Warszawa 2019, 544 s.

Zbiór kilkudziesięciu tekstów dedyko-
wany pamięci Zbigniewa Nawrockiego. 
W pierwszej części zamieszczono teksty 
wspomnieniowe, których autorzy ilustru-
ją często w sposób bardzo osobisty karie-
rę zawodową i naukową Nawrockiego. 
Druga część zawiera artykuły historycz-
ne dotyczące różnych aspektów działalno-
ści służb specjalnych, polskiej konspiracji 
niepodleg łościowej i struktur komuni-
stycznego aparatu bezpieczeństwa. 

ISBN: 78-83-8098-745-6, 45 zł
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Problemy archiwalnych systemów 
informatycznych
redakcja naukowa Jerzy Bednarek, Pa-

weł Perzyna, Instytut Pamięci Narodo-

wej – Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 

Łódź–Warszawa 2019 r., 168 s. („Sym-

posia Archivistica”, t. 5)

Zebrane w książce teksty przedsta-
wiają problemy archiwalnych sy-
stemów informatycznych w trzech 
aspektach: teoretycznym, praktycz-
nym i technicznym.

ISBN: 987-83-8098-680-0, 20 zł

Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli 
dostatniej. PRL w latach 1970–1975
redakcja naukowa Marcin Bukała, Da-

riusz Iwaneczko, Rzeszów 2019, 466 s.

Książka jest próbą analizy polskiej 
rzeczywistości pierwszej połowy lat 
siedemdziesiątych. Podjęło się jej 
22 historyków reprezentujących roż-
ne krajowe ośrodki naukowe. 

ISBN: 978-83-8098-651-0, 40 zł
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Polish-Georgian Historians 
 Commision. Collected Works
redakcja naukowa David Kolbaia, War-

szawa 2019, 208 s.

Tom jest owocem prac Polsko-Gru-
zińskiej Komisji Historyków, powoła-
nej w 2017 r. przez Studium Europy 
Wschodniej Uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz Uniwersytet I. Dżawa-
chiszwili w Tbilisi we współpracy 
z IPN. Komisja obraduje pod patro-
natem Prezydenta RP i Prezydenta 
Gruzji, a jej celem jest prowadzenie 
wspólnych badań nad okresem 1917–
1921. W prezentowanym tomie zna-
lazła się pierwsza część tekstów przy-
gotowanych w trakcie prac Komisji.

ISBN: 978-83-8098-758-6, 30 zł
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Zapowiedzi:

▪ Poland in 1944. The Perspective of 
Allies and Enemies
redakcja naukowa Martyna Grądzka-Re-

jak, Dawid Golik

▪ Propaganda w PRL i NRD / Pro-
paganda in der Volksrepublik Polen 
und der DDR. Tematy, instytucje, 
kampanie / Themen, Institutionem, 
Kampagnen
redacja naukowa Robert Klementowski, 

Ewa Matkowska, Jarosław Syrnyk, Wroc-

ław–Warszawa 2019, 488 s. (seria „Inne 

strony historii”)

▪ Atlas polskiego podziemia niepod-
ległościowego 1944–1956
redakcja naukowa Rafał Wnuk, Sławo-

mir Poleszak, Agnieszka Jaczyńska, 

Magdalena Śladecka, Warszawa–Lublin 

2019, wydanie 2. poprawione

▪ W służbie państwu i społeczeń-
stwu. 100 lat formacji policyjnych 
na Podkarpaciu 1919–2019
redakcja naukowa Piotr Szopa, Michał 

Skiba

▪ W imię przyszłości partii. Procesy 
o łamanie tzw. praworządności 
socjalistycznej 1956–1957
redakcja naukowa Wojciech Muszyński, 

Warszawa 2019

▪ W imię przyszłości partii. Procesy 
o łamanie tzw. praworządności 
socjalistycznej 1956–1957. Doku-
menty
redakcja naukowa Marcin Zaborski, 

Warszawa 2019

▪ Warszawiacy wobec niepodleg-
łości. Działania mieszkańców 
Warszawy na rzecz odradzania się 
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 
1914–1921
redakcja naukowa Michał Zarychta 

▪ W drodze do władzy. Struktury 
komunistyczne realizujące polity-
kę Rosji Sowieckiej i ZSRR wobec 
Polski (1917–1945)
redakcja naukowa Elżbieta Kowalczyk, 

Konrad Rokicki

▪ Wydział Matematyczno-Przyrod-
niczy Uniwersytetu Stefana Batore-
go w Wilnie (1919–1939)
redakcja naukowa Anna Supruniuk, Jó-

zef Szudy

▪ O wolną wieś i wolną Polskę. 
Ogólnopolski Komitet Oporu Rolni-
ków 1982–1989
redakcja naukowa Cecylia Kuta, Michał 

Wenklar

▪ Migawki z wojennej Warszawy – 
1939, t. 1
redakcja naukowa Robert Spałek

▪ Historia kobiet czy historie 
kobiet?
redakcja naukowa Ewa Chabros,  

Agnieszka Klarman
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Opracowania o charakterze 
encyklopedycznym i biogra
ficznym poświęcone historii 
Polski w XX w.

Słowniki,   
leksykony,
informatory

Słowniki,   
leksykony, 
informatory

Encyklopedia Solidarności. Opozycja 
w PRL 1976–1989, t. 3
redaktor naczelny Grzegorz Waligóra,  

Instytut Pamięci Narodowej – Stowarzy-

szenie Pokolenie w Katowicach,  

Warszawa 2019, 700 s.

Encyklopedia Solidarności. Opozycja 

w PRL 1976–1989 ma na celu możliwie 
wszechstronne przedstawienie ludzi, 
struktur organizacyjnych, wydawnictw 
oraz wydarzeń towarzyszących genezie 
i działalności wielkiego ruchu społecz-
nego aż do chwili załamania się dyktatu-
ry komunistycznej w 1989 r. Publikacja 
wydawana jest w systemie holenderskim 
(każdy tom zawiera biogramy i hasła od 
A do Ż). 

ISBN: 978-83-8098-654-1, 99 zł

Marek Gałęzowski

My idziemy w zórz świtanie… 
Sylwetki oficerów Legionów Polskich 
poległych i zmarłych w walce o nie-
podległość w latach 1914–1916
Warszawa 2019, 304 s. 

Książka przedstawia w formie bio-
gramów sylwetki 127 oficerów Le-
gionów Polskich, w większości po-
ległych bądź zmarłych w wyniku 
otrzymanych ran, a także tych, którzy 
ciężko ranni, dostali się do niewoli 
rosyjskiej i w niej – według najbar-
dziej prawdopodobnej wersji – zmar-
li, oraz kilku oficerów zmarłych z in-
nych przyczyn. 

ISBN: 978-83-8098-685-5, 35 zł
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Represje za pomoc Żydom na 
okupowanych ziemiach polskich 
w czasie II wojny światowej, t. 1
opracowanie Aleksandra Namysło, Mar-

tyna Grądzka, Warszawa 2019, 464 s.

Publikacja stanowi częściowy rezultat 
prac prowadzonych w ramach projek-
tu „Indeks Polaków zamordowanych 
i represjonowanych za pomoc Ży-
dom w okresie II wojny światowej”. 
Celem było ustalenie nazwisk obywa-
teli polskich, nieobjętych ustawodaw-
stwem norymberskim, a mieszkają-
cych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w granicach z 31 sierpnia 
1939 r. i represjonowanych za pomoc 
udzielaną Żydom podczas II wojny 
światowej. Książka zawiera 333 noty 
(dotyczące 654 osób).

ISBN: 978-83-8098-667-1, 40 zł
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Tomasz Stempowski, Konrad Wiesław 

Ślusarski

Zbiór fotografii Głównej Komisji Ba-
dania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu – Instytutu Pamięci Naro-
dowej. Przewodnik archiwalny, t. 1: 
Przegląd zawartości, t. 2: Indeksy
Warszawa 2019, 1112 s. + 40 s. wkł. zdj. 

(t. 1), 288 s. (t. 2)

Książka zawiera omówienie se-
rii i podserii albumów oraz poje-
dynczych fotografii wykonanych 
przede wszystkim przez żołnierzy 
Wehr machtu i funkcjonariuszy SS, 
dokumentujących ogrom zbrodni po-
pełnionych przez wojska niemieckie 
na terenach Polski.

ISBN: 978-83-8098-145-4, 75 zł
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Mateusz Kubicki

Kapitan ostatni opuszcza swój 
statek... Józef Władysław Bednarz 
(1879–1939)
Gdańsk–Warszawa 2019, 104 s. + 16 s. 

wkł. zdj. (seria „Publikacje gdańskiego 

oddziału IPN”, t. 73), dodruk 

Pierwsza na polskim rynku wydaw-
niczym próba odtworzenia całościo-
wego życiorysu nieznanej szerzej po-
staci Józefa Bednarza – bojownika 
PPS walczącego o wolność ojczyzny, 
lekarza psychiatry, od 1933 r. dyrekto-
ra Krajowego Zakładu Psychiatrycz-
nego w Świeciu nad Wisłą, jednej 
z ofiar „Intelligenzaktion” na Pomo-
rzu Gdańskim. 

ISBN: 978-83-8098-622-0, 15 zł

Biografie

Życiorysy postaci historycznych, 
oficerów, partyzantów, ludzi 
polityki, dyplomacji. Sami boha
terowie, ich życie i działalność 
stają się kluczem do zrozumienia 
drogi, jaką Polska przebyła 
w ciągu ostatniego stulecia.

Patryk Pleskot

Góry i teczki: opowieść człowieka 
umiarkowanego. Biografia mówio-
na Andrzeja Paczkowskiego
Warszawa 2019, 468 s., dodruk 

To książka dla tych, którzy próbu-
ją zrozumieć polską rzeczywistość 
ostatnich osiemdziesięciu lat – rze-
czywistość widzianą w kolorze, a nie 
w czarno-białych barwach.

ISBN 978-83-8098-635-0, 40 zł
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Zapowiedzi:

▪ Mirosław Surdej

Aleksander Rusin (1914–2008)

▪ Tomasz Babus

„Fakir”. Sergiusz Kościałkowski. 
Biografia egzekutora Kedywu, 
dowódcy szwadronu brygady 
„ Juranda”, komendanta oddziału 
partyzanckiego Armii Krajowej  
(na tle historii Okręgu Wileńskiego), 
t. 3: Śmierć i zagłada na Wileń-
szczyźnie

Tomasz Balbus

„Fakir”. Sergiusz Kościałkowski.  
Biografia egzekutora Kedywu, do-
wódcy szwadronu brygady „Juran-
da”, komendanta oddziału party-
zanckiego Armii Krajowej (na tle 
historii Okręgu Wileńskiego), t. 2: 
Wojna i śmierć na Wileńszczyźnie
Warszawa 2019, 832 s.

Ciąg dalszy biografii Sergiusza Koś-
ciałkowskiego – aktywność wywia-
dowcza AK, siatki agenturalne Ab-
wehry i ich rozpracowywanie przez 
kontrwywiad AK, odbijanie więźniów 
Gestapo, działalność bojowa brygad 
„Łupaszki” i „Juranda”. 

ISBN: 978-83-8098-573-5, 50 zł
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Adam Szot

Tułaczy los rodziny Sakowiczów. 
Wspomnienia Wincentego, Matyldy 
i Olgierda Sakowiczów z lat 1898–
1970. Listy ks. Stanisława Żuka do 
Matyldy z Sakowiczów Librowskiej 
z lat 1944–1982. Wybór źródeł
Białystok–Warszawa 2019, 412 s. (seria 

Oddziału IPN w Białymstoku, t. 39)

Teksty zebrane przez ks. dr. Adama 
Szota stanowią bardzo interesujące 
źródło do badań nad historią Polaków 
zamieszkałych na ziemiach wschod-
nich II Rzeczypospolitej, które zosta-
ły zagarnięte przez Związek Sowiecki 
w wyniku agresji 17 września 1939 r. 

ISBN: 978-83-8098-561-2, 40 zł

Normatywy Wojskowej Służby We-
wnętrznej (1957–1990)
wybór, wstęp i opracowanie Bartosz  

Kapuściak, Katowice–Kraków 2019, 

952 s. (seria „Normatywy aparatu  

represji”, t. 6)

Prezentowany tom źródeł wraz z ko-
mentarzami pokazuje, jak dużą rolę 
odgrywała WSW zarówno w struk-
turach sił zbrojnych PRL, jak też 
w skali całego kraju, obejmując swo-
im zakresem, szczególnie w latach 
osiemdziesiątych XX w., także obszar 
działań Służby Bezpieczeństwa.

ISBN: 978-83-8098-588-9, 50 zł

Krytyczne opracowania zbio
rów nieznanych dotychczas 
materiałów archiwalnych do 
najnowszej historii Polski. Po
kazują one przede wszystkim 
różne formy represji, których 
obywatele polscy doświadczyli 
w latach dwóch totalitary
zmów, oraz zorganizowane 
przejawy oporu społecznego.

Dokumenty
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Operacja „Zorza”. Wizyta papieża 
Jana Pawła II w Katowicach w 1983 
roku w dokumentach Służby Bez-
pieczeństwa
wybór i opracowanie Anna Badura, 

Grzegorz Kołek, Tomasz Marszałek, Ag-

nieszka Przewłoka, Katowice–Warszawa 

2019, 448 s.

Publikacja zawiera 120 dokumentów 
podzielonych na pięć części. Obra-
zują one w chronologicznym cią-
gu przygotowania i przebieg wizyty. 
Dokumenty do publikacji wybrano 
ze sprawy obiektowej o kryptonimie 
„Zorza” oraz z materiałów admini-
stracyjnych Wydziału WSK KWMO 
Katowice.

ISBN: 978-83-8098-578-0, 40 zł

Wyniki pracy wywiadu naukowo- 
-technicznego MSW PRL 1971–1989
wstęp i opracowanie Mirosław Sikora,  

Katowice–Warszawa 2019, 352 s.

Edycja źródłowa opatrzona obszer-
nym wstępem, zawierająca 20 doku-
mentów (sprawozdania rezydentur 
krajowych Departamentu I MSW oraz 
podsumowanie aktywności wywiadu 
naukowo-technicznego MSW w latach 
1987–1989). Dokumenty przedstawio-
ne w publikacji są podstawowym źród-
łem do analizy działalności służb spe-
cjalnych PRL, prezentują efekty pracy 
pionu wywiadu naukowo-technicznego 
MSW w ostatnich dwóch dekadach ist-
nienia PRL.

ISBN: 978-83-8098-608-4, 35 zł

Sonderfahndungsbuch Polen. Spe-
cjalna księga gończa dla Polski
wstęp i opracowanie Grzegorz Bębnik, 

Katowice–Warszawa 2019, 216 s.

Reprint oryginalnej niemieckiej listy 
proskrypcyjnej z początku 1940 r., 
zawierającej nazwiska osób z terenu 
Polski przeznaczonych do natych-
miastowego aresztowania, przygo-
towany na podstawie egzemplarza 
z zasobu Oddziałowego Archiwum 
IPN w Katowicach z uzupełnieniami 
z egzemplarza z zasobu Biblioteki 
Śląskiej w Katowicach.

ISBN: 978-83-8098-681-7, 30 zł
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Dziennik „Staszka”. (czerwiec–paź-
dziernik 1943 r.)
wstęp i opracowanie Marek Jedynak, In-

stytut Pamięci Narodowej – Muzeum 

Narodowe w Kielcach – Wojewódzka 

Biblioteka Publiczna im. Witolda Gomb-

rowicza w Kielcach, Kielce–Warszawa 

2019, 200 s. (seria „Dzienniki. Wspo-

mnienia. Pamiętniki. Listy”, t. 3), dodruk 

Autentyczny zapis wydarzeń z okre-
su kilku miesięcy (od czerwca do 
października 1943 r.) służby młodego 
człowieka w szeregach AK, w owia-
nych sławą Zgrupowaniach Partyzan-
ckich AK „Ponury”. 

ISBN: 978-83-60108-59-8, ISBN: 978-83-8098-
616-9, 18 zł

Andrzej Paczkowski

Fakty, pogłoski, nastroje. Dziennik 
czasu wojennego (14 XII 1981 – 
13 VIII 1982)
opracowanie Patryk Pleskot, Warszawa 

2019, 186 s.

Spisywane na gorąco na kartkach 
szkolnego zeszytu notatki z pierw-
szych godzin, dni, tygodni i miesię-
cy stanu wojennego. Jako aktywny 
działacz opozycji Paczkowski miał 
znacznie szerszy dostęp do niezależ-
nych informacji niż przeciętny Polak. 
Jako historyk potrafił zarazem z dy-
stansem oceniać fakty, pogłoski i na-
stroje. 

ISBN: 978-83-8098-637-4, 20 zł
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Armia Krajowa w dokumentach 
1939–1945, t. 2, cz. 1–2: Czerwiec 
1941 – kwiecień 1943
Instytut Pamięci Narodowej – Studium 

Polski Podziemnej – Instytut Polski i Mu-

zeum gen. Sikorskiego w Londynie – Woj-

skowe Biuro Historyczne im. gen. broni 

Kazimierza Sosnkowskiego, Warszawa 

2019, 552 s. (cz. 1), 512 s. + 24 s. wkł. zdj., 

(cz. 2), wydanie 2. poprawione i uzupeł-

nione

Nowe wydanie fundamentalnego dzie-
ła, którego redaktorami byli żołnierze 
Armii Krajowej, zawiera, oprócz zna-
nych już dokumentów, również te do-
tychczas niepublikowane. Przedstawia-
ją one obraz organizacji i działalności 
ZWZ/AK w latach 1941–1943.

ISBN całość: 978-83-8098-659-6, ISBN cz. 1: 978-83-
8098-660-2, ISBN cz. 2: 978-83-8098-661-9, 75 zł
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Rok 1939 w dzienniku Hansa Franka
opracowanie Paweł Kosiński, Warszawa 

2019, 168 s.

W publikacji znalazły się zapisy Han-
sa Franka z ostatnich miesięcy 1939 r., 
okresu, w którym kształtowały się 
struktury niemieckiej władzy oku-
pacyjnej i zręby niemieckiej polityki 
okupacyjnej. Jest to komplet 33 doku-
mentów z pierwszego tomu diariu-
sza czynności gubernatora generalne-
go oraz trzy dokumenty z pierwszego 
tomu protokołów i stenogramów róż-
nego rodzaju posiedzeń gremiów kie-
rowniczych Generalnego Gubernator-
stwa. 

ISBN: 978-83-8098-715-9, 20 zł
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Stefan Wyszyński

Pro memoria, t. 7: 1960
redakcja naukowa Rafał Łatka, Instytut 

Pamięci Narodowej – Archidiecezja War-

szawska i Archidiecezja Gnieźnieńska – 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego – Instytut Prymasowski – Muzeum 

Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, 

Warszawa 2019, 328 s. (seria „Kościół  

katolicki w dokumentach”)

Rok 1960 w życiu Kościoła katolickie-
go w Polsce stał przede wszystkim pod 
znakiem dalszego realizowania progra-
mu Wielkiej Nowenny oraz wzrastają-
cej antykościelnej ofensywy władz. 

ISBN serii: 978-83-8098-267-3, ISBN t. 7: 978-83-
8098-643-5, ISBN Wydawnictwa Naukowego UKSW: 
978-83-8090-556-6, 35 zł

Stefan Wyszyński

Pro memoria, t. 8: 1961
redakcja naukowa Monika Wiśniewska, 

Instytut Pamięci Narodowej – Archidie-

cezja Warszawska i Archidiecezja Gnieź-

nieńska – Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego – Instytut Prymasowski 

– Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wy-

szyńskiego, Warszawa 2019, 288 s. (seria 

„Kościół katolicki w dokumentach”)

Tom obrazuje – z perspektywy pryma-
sa Wyszyńskiego – sytuację Kościoła 
w PRL w okresie narastającego napię-
cia w obrębie stosunków wyznanio-
wych. 

ISBN serii: 978-83-8098-267-3, ISBN t. 8: 978-
83-8098-707-4, ISBN Wydawnictwa Naukowego 
UKSW: 978-83-8090-576-4, 30 zł

Stefan Korboński

Listy amerykańskie 1953–1983
redakcja naukowa Roman W. Rybicki, 

Bartosz Nowożycki, Warszawa 2019, 

368 s. (seria „Z archiwum emigracji”, 

t. 6)

Listy oficjalne publikowane przez 
Stefana Korbońskiego w dziennikach 
amerykańskich. W korespondencji 
można prześledzić nie tylko wnikli-
wość autora w obserwowaniu waż-
nych dla Polski wydarzeń, lecz tak-
że realistyczną linię polskiej polityki 
niepodległościowej.

ISBN: 978-83-8098-664-0, 35 zł
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Ignacy Matuszewski

Pisma wybrane, t. 1: Nie ma wolno-
ści bez wielkości, t. 2: O Polskę całą, 
wielką i wolną
redakcja naukowa Sławomir Cenckie-

wicz, Instytut Pamięci Narodowej – LTW 

– Wojskowe Biuro Historyczne, Warsza-

wa 2019, 752 s. (t. 1), 1120 s. (t. 2) 

Wydanie pism politycznych Ignacego 
Matuszewskiego nie tylko przywraca 
pamięć o jednym z najważniejszych 
polityków polskich XX w. Matuszew-
ski przewidział katastrofę Polski 
we wrześniu 1939 r., a już podczas 
II wojny światowej wyznaczył kieru-
nek niezależnej polityki polskiej. 

ISBN t. 1: 978-83-8098-671-8,  
ISBN t. 2: 978-83-8098-672-5, 99 zł (komplet)
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Działalność poselska Gustawa Mor-
cinka, czyli katalog ludzkiej biedy. 
Dokumenty
opracowanie Krystyna Heske-Kwaśnie-

wicz, Lucyna Sadzikowska, Szczecin–

Warszawa 2019, 248 s.

Praca powstała w oparciu o niewyko-
rzystywane i nieznane wcześniej ma-
teriały archiwalne. Z pewnością wy-
pełni lukę w badaniach nad biografią 
Gustawa Morcinka oraz losami i po-
stawami pisarzy w PRL, jakże często 
kontrowersyjnymi czy wręcz tragicz-
nymi. 

ISBN: 978-83-8098-714-2, 30 zł

Wiesław Szpakowicz

Dzienniki cichociemnego 1939–1942
redakcja naukowa Krzysztof Kaczmarski, 

Krzysztof A. Tochman, Rzeszów– 

Warszawa 2019, 408 s. + 128 s. wkł. zdj.,  

wydanie 2. uzupełnione

Zapiski adwokata, działacza ONR  
i Organizacji Polskiej, oficera Kwatery 
Głównej Sztabu Naczelnego Wodza WP 
i PSZ na Zachodzie, jednego z 316 spa-
dochroniarzy AK, który zginął w niewy-
jaśnionych okolicznościach u wybrzeży 
Norwegii, ukazują nieznane lub mniej 
znane fakty z dziejów PSZ we Francji 
i Wielkiej Brytanii. 
Aneks: Wiesław Szpakowicz, Z rozwa-

żań nad narodowym radykalizmem. 

ISBN: 978-83-8098-737-1, 45 zł
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Zapowiedzi:

▪ Z życia politycznego II Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Antykomunizm 
socjalistów. PPS wobec KPRP/
KPP – wypisy z prasy i dokumentów 
(1918–1939)
wybór i opracowanie Karol Sacewicz, 

Białystok–Olsztyn–Warszawa 2019 

▪ Nieznane instrukcje, wytyczne, 
okólniki Departamentu V Mini-
sterstwa Bezpieczeństwa Publicz-
nego dotyczące ruchu ludowego 
i niezależnych działaczy ludowych 
w latach 1945–1954
wstęp, wybór i opracowanie  

Filip Musiał, Mateusz Szpytma,  

Kraków 2019 (seria „Normatywy  

aparatu represji”, t. 7)

▪ Stefan Wyszyński

Pro memoria, t. 6: 1959
redakcja naukowa Grzegorz Łeszczyński

Włodzimierz Kapczyński

Dziennik 1981–1983
Katowice–Warszawa 2019, 404 s.

Osobiste zapiski w formie dzienni-
ka, prowadzone przez Włodzimierza 
Kapczyńskiego na bieżąco podczas 
internowania w czasie stanu wojen-
nego.

ISBN: 978-83-8098-752-4, 40 zł
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Irena Jabłońska-Kaszewska

Ze wspomnień gdańskiej lekarki
Gdańsk–Warszawa 2019, 240 s. + 16 s. 

wkł. zdj. (seria „Publikacje gdańskiego 

oddziału IPN”, t. 74)

Wspomnienia Ireny Jabłońskiej-Ka-
szewskiej (1927–2014) to opowieść 
obejmująca kilka epok w dziejach na-
szego kraju. 

ISBN: 978-83-8098-625-1, 30 zł

Pamiętali… Pamiętamy… Pamiętaj-
cie… Wspomnienia Żydów polskich
opracowanie Michał Zajda, Paweł Sko-

rut, Kraków–Warszawa 2019, 168 s. 

Zapis rozmów przeprowadzonych 
przez autorów opracowania z wy-
branymi osobami pochodzenia ży-
dowskiego oraz z Władysławem Bar-
toszewskim, dotyczących głównie 
losów ludności żydowskiej w czasie 
II wojny światowej oraz w PRL. Tom 
został poprzedzony wstępem zary-
sowującym problem Zagłady na zie-
miach polskich oraz miejsca mniej-
szości żydowskiej w PRL.

ISBN: 978-83-8098-600-8, 20 zł

Świadectwa dotyczące dziejów 
Polski. W indywidualnych, 
subiektywnych zapisach wspo
mnieniowych utrwalone zostały 
zjawiska i procesy historyczne, 
postawy obywateli polskich 
i codzienna rzeczywistość 
widzia na oczami jednostki.

Relacje  
i wspomnienia
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Moja służba Niepodległej. Wspo-
mnienia pułkownika dyplomo-
wanego Józefa Szostaka „Filipa” 
(1897–1984)
opracowanie naukowe i przedmowa  

Daniel Koreś, Wrocław 2019, 660 s.

Wspomnienia wybitnego oficera 
Wojska Polskiego płk. dypl. Józefa 
Szostaka – „beliniaka”, kawalerzysty, 
szwoleżera Józefa Piłsudskiego, ulu-
bieńca generała Bolesława Wieniawy-
-Długoszowskiego. Książka stanowi 
pierwszą część projektu obejmują-
cego wydanie wspomnień i biografii 
Szostaka.

ISBN: 978-83-8098-676-3, 50 zł
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Bronisław Sroka SJ „Kajtek”

Dla Ciebie więzy, pęta niezelżywe. 
Wspomnienia [nie tylko] więzienne
Warszawa 2019, 168 s.

Bronisław Sroka SJ (ur. 1936), aktyw-
ny opozycjonista z lat siedemdziesią-
tych i osiemdziesiątych, był uczniem 
gdańskiego liceum, gdy rozpoczął 
działalność w konspiracji antykomu-
nistycznej. Został aresztowany przez 
UB 2 lutego 1953 r. i skazany na pięć 
lat więzienia. Wspomnienia spisał po 
latach. Już jako jezuita powrócił do 
bolesnego okresu, by przekazać świa-
dectwo o postawie młodych ludzi 
w mrocznych czasach stalinowskich.

ISBN: 978-83-8098-719-7, 20 zł

Bolesław Wójcik

Moja służba w Armii Krajowej. 
Wspomnienia z pracy na kolei, dzia-
łalności konspiracyjnej w Obwodzie 
Garwolin ZWZ-AK oraz okresu 
internowania w ZSRR
Warszawa 2019, 280 s. + 32 s. wkł. zdj.

Praca wyróżniona pierwszą nagro-
dą w konkursie na dziennik, pamięt-
nik lub wspomnienia z lat II wojny 
światowej, ogłoszonym przez IPN 
w 71. rocznicę utworzenia Armii Kra-
jowej. W swoich wspomnieniach  
Bolesław Wójcik przedstawił działal-
ność placówki ZWZ/AK w Pilawie, 
konspirację w rejonie Garwolina oraz 
internowanie w Związku Sowieckim 
w latach 1944–1947.

ISBN: 978-83-8098-718-0, 35 zł
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Zapowiedzi:

▪ Balázs Ablonczy

Pál Teleki (1879–1941)
przekład Szymon Brzeziński

▪ Zygmunt Zieliński

Powroty minionego czasu. 
Zagnieżdżone w pamięci

Helena Świda-Szaciłowska

Wszystko, co pamiętam.  
Wspomnienia (1928–1960)
wstęp i opracowanie Tomasz Osiński, 

Agata Fijuth-Dudek, Lublin–Warszawa 

2019, 188 s.

Wspomnienia ziemianki Heleny Świ-
dy-Szaciłowskiej są obrazem tej war-
stwy społecznej, szczególnie mocno 
dotkniętej zmianami społeczno-poli-
tycznymi XX w. Zapiski, sporządzo-
ne po latach, zaświadczają o rzeczy-
wistości wojennej i powojennej na 
Lubelszczyźnie. Autorka nie stroni 
również od komentarzy dotyczących 
sytuacji w Polsce po 1989 r.

ISBN: 978-83-8098-695-4, 20 zł

Andrzej Rozpłochowski

Jeden z jedenastu. Wspomnienia  
z internowania i uwięzienia  
1982–1984
Warszawa 2019, 432 s. + 32 s. wkł.

Wspomnienia, dziennik i prywat-
na korespondencja z lat 1982–1984 
Andrzeja Rozpłochowskiego – jed-
nego z przywódców śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności, przewodniczące-
go MKZ Katowice oraz członka władz 
krajowych NSZZ „Solidarność”.

ISBN: 978-83-8098-786-9, 35 zł
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Halina Dudała, Mirosław Węcki

Kronika czasu przełomu. Górny Śląsk 
w latach 1919–1926 na fotografiach 
Stefana Pierzchalskiego
Instytut Pamięci Narodowej – Archidiece-

zja Katowicka, Katowice–Warszawa 2019 

(seria IPN Katowice), 240 s.

Stefan Pierzchalski, urodzony w Bis-
kupicach pod Toruniem, rodzinnie 
związał się z Górnym Śląskiem. Pro-
wadząc zakład fotograficzny w Katowi-
cach, dokumentował wydarzenia zwią-
zane z burzliwymi dziejami regionu. 

Publikacja w ramach oddziałowego 
projektu badawczego IPN „Powstania 
śląskie 1919–1920”.

ISBN: 978-83-8098-587-2, 39 zł

Historia w obiektywie. Albumy 
historyczne to połączenie bo
gactwa unikatowych fotografii 
archiwalnych, opatrzonych 
tekstami źródłowymi; prezen
tują kluczowe wydarzenia 
i sylwetki wielkich bohaterów 
z dziejów Polski w XX w.

Albumy

Krzysztof Busse

Między zawierzeniem a dezintegracją. 
Koronacja obrazu Matki Bożej Pocie-
szenia w Starej Błotnicy 21 VIII 1977 r.
Instytut Pamięci Narodowej – Kuria Die-

cezji Radomskiej, Radom–Lublin 2018, 

176 s.

Album przedstawia uroczystość koro-
nacji obrazu w Starej Błotnicy 21 sierp-
nia 1977 r. przez kardynała Karola Woj-
tyłę niedługo przed jego wyborem na 
papieża. W publikacji znajduje się bo-
gaty materiał ikonograficzny pochodzą-
cy ze zbiorów IPN i kościelnych. Przed-
stawione zostały również działania 
Służby Bezpieczeństwa związane z tą 
uroczystością.

ISBN: 978-83-8098-694-7, 39 zł
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Mariusz Zemło, Jarosław Wojciechowicz

W służbie Ojczyźnie. Korpus 
Ochrony Pogranicza – 24 Baon KOP 
„Sejny”
Białystok 2019, 224 s.

Książka to świadectwo wysiłku po-
dejmowanego przez Polaków w celu 
odzyskania utraconych dóbr; świade-
ctwo ochrony wartości. Opracowanie 
jest zarazem hołdem złożonym tym 
wszystkim osobom i podejmowanym 
przez nie działaniom, dzięki którym 
zachowana jest ponadtysiącletnia cią-
głość narodu. 

ISBN: 978-83-8098-746-3, 39 zł
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Nadia Sola-Sałamacha

Moda patriotyczna w stroju i jego 
dodatkach od konfederacji barskiej 
do XX wieku
Lublin 2019, 240 s.

Album ukazuje zjawisko wyraża-
nia przez Polaków uczuć patriotycz-
nych przez strój i dodatki do niego. 
Głównym założeniem było opisanie 
procesu tworzenia się świadomej 
stylizacji wyglądu zewnętrznego, 
tak by epatował on miłością do oj-
czyzny lub wrogością wobec jej prze-
ciwników. Proces ten został ukazany 
począwszy od narodzin mody naro-
dowej na przełomie XVI i XVII w.  
po koniec II wojny światowej.

ISBN: 978-83-8098-788-3, 39 zł

Paweł Wąs

Konspiracyjne Wojsko Polskie – album 
fotograficzny. „Do Polski Wolnej,  
Suwerennej, Sprawiedliwej i Demo-
kratycznej prowadzi droga przez 
walkę ze znikczemnieniem, zakłama-
niem i zdradą”
Łódź 2019, 464 s.

W albumie przedstawiono dzieje nie-
podległościowej organizacji zbrojnej, 
zrzeszającej w głównej mierze byłych 
żołnierzy AK, której twórcą i dowódcą 
był kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc”. 

Publikacja w ramach centralnego pro-
jektu badawczego IPN „Podziemie nie-
podległościowe w Polsce 1944–1956”.

ISBN: 978-83-8098-619-0, 59 zł
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Mariusz Krzysztofiński

Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918– 
2012). Metropolita przemyski 
obrządku łacińskiego
Rzeszów–Warszawa 2019, 550 s. (seria 

IPN Oddział w Rzeszowie)

Album został opracowany w związ-
ku z uchwałą Sejmu RP uznającą 
rok 2018 rokiem abp. Ignacego To-
karczuka. Prezentuje drogę życiową 
i posługę duszpasterską ordynariu-
sza przemyskiego. 

ISBN: 978-83-8098-515-5, 59 zł

Zenon Harasym

Tadeusz Rożek – oficer i fotograf. 
Fotografia wojenna z okresu I wojny 
światowej
Wrocław–Warszawa 2019, 176 s.

Historia żołnierza-fotografa Tadeu-
sza Rożka, ofiary zbrodni katyńskiej. 
Jego pasja – fotografia, stała się inspi-
racją do powstania albumu. Uzupeł-
nieniem ikonografii są kopie doku-
mentów wojskowych i prywatnych.

ISBN: 978-83-8098-638-1, 39 zł
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Tomasz Łabuszewski, Anna Obrębska, 

Małgorzata Ptasińska

Przez Morze Czerwone.  
Rzeczpospolita Polska  
na uchodźstwie 1945–1990
Warszawa 2019, 656 s.

Album przedstawia sylwetki sześ-
ciu prezydentów RP na uchodźstwie, 
działalność rządów emigracyjnych, 
Skarbu Narodowego, Rady Narodo-
wej, historię polskich partii politycz-
nych na Zachodzie. Wiele miejsca 
poświęcono aktywności społecznej 
polskich emigrantów, działalności 
w stowarzyszeniach kombatanckich 
i polonijnych, akcjom pomocowym 
dla pozostającego pod władzą komu-
nistów kraju. 

ISBN: 978-83-8098-683-1, 59 zł
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Jerzy Kirszak

Generał Kazimierz Sosnkowski 
1885–1969
Warszawa 2012, 472 s., dodruk

Album zawiera obszerny szkic bio-
graficzny, poruszający wszystkie naj-
ważniejsze epizody z życia generała. 
Również te najtrudniejsze. Najwięk-
szą wartością i atrakcją albumu jest 
jego wspaniała szata graficzna, nie-
zwykle bogata warstwa ikonograficz-
na, pełna niepublikowanych wcześ-
niej zdjęć i dokumentów. 

ISBN: 978-83-7629-370-7, 59 zł

Andrzej Wesołowski, Kamil Stepan

To proste – będziemy się bić! Polskie 
przygotowania obronne marzec–
sierpień 1939
Instytut Pamięci Narodowej – Wojsko-

we Biuro Historyczne, Warszawa 2019, 

520 s.

Album poświęcony polskim przygo-
towaniom obronnym w okresie od za-
ostrzenia kryzysu w stosunkach pol-
sko-niemieckich do wybuchu wojny.

ISBN: 978-83-8098-697-8, 59 zł
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Tomasz Głowiński, Rafał Igielski, 

Mieczysław Lebel

Bitewnym szlakiem września 1939 
roku. Polskie bitwy i boje w obronie 
Rzeczypospolitej
Wrocław–Warszawa 2019, 296 s.

Każde ze 123 opisanych zdarzeń mia-
ło swoją dramaturgię i mniejsze lub 
większe znaczenie, ale wszystkie au-
torzy uznali za emblematyczne dla 
walk toczonych w obronie Polski. Za-
mieszczone w książce grafiki z jed-
nej strony ilustrują poszczególne 
bitwy i boje, a z drugiej mają przybli-
żyć opisywane wydarzenia. 

ISBN: 978-83-8098-698-5, 49 zł
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Zapowiedzi:

▪ Filip Gańczak, Piotr Litka

Profesor dr Jan Sehn (1909–1965). 
Prawnik, sędzia śledczy, łowca 
nazistów

▪ Franciszek Grabowski

Generał brygady pilot Stanisław 
Skalski 

▪ Witold Żarnowski

“Rather die than betray the cause”. 
The Gestapo detention centre at 
al. Szucha 25

▪ Grzegorz Rąkowski

Kresowe rezydencje, t. 2: Wojewódz-
two nowogródzkie
(seria „Dopalanie Kresów”)

▪ Wojciech Muszyński

Białe Legiony przeciwko bolszewi-
kom. Polskie formacje wojskowe 
w Rosji w latach 1918–1920
(seria „Dopalanie Kresów”)

▪ Tomasz Stempowski

„Najbardziej tajemniczy kraj świa-
ta”. Związek Sowiecki w fotogra-
fiach i tekstach Juliena H. Bryana, 
1930–1959 / “The Most Mysterious 
of Countries”. The Soviet Union in 
the Photographs and Writings of 
Julien H. Bryan, 1930–1959 

Wojciech Muszyński

Białe Legiony przeciwko bolszewikom. 
Polskie formacje w Rosji 1918–1920
Warszawa 2019, 480 s. (seria „Dopalanie 

Kresów”)

Kontynuacja Białych Legionów 1914–1918. 
Kapitulacja Bobrujska jest tu punktem 
wyjścia do rozważań nad dalszymi losa-
mi bohaterów tych zmagań. Wielu dow-
borczyków nie pogodziło się z kapitulacją 
i nie złożyło broni w maju 1918 r. Żołnie-
rze zamierzali kontynuować walkę o wol-
ną Polskę. To oni zainicjowali tworzenie 
niemal wszystkich – mniejszych i więk-
szych – polskich oddziałów wojskowych 
w różnych częściach Rosji: od Ukrainy po 
Syberię i od Morza Białego po Kaukaz.

ISBN: 978-83-8098-784-5, 59 zł
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„Pamięć i Sprawiedliwość” 
Półrocznik naukowy poświęcony  
historii najnowszej, przygotowywany 
przez Biuro Badań Historycznych IPN. 
Dostępny nieodpłatnie w księgarniach 
IPN.

„Pamięć i Sprawiedliwość” 
nr 33/2019
Okrągła, 30. rocznica wyborów 
czerwcowych 1989 r. skłaniała ba-
daczy dziejów Polski XX w. do pod-
sumowań dotyczących przebiegu 
polskiej transformacji ustrojowej. 
Najnowszy numer pisma poświęco-
no latom osiemdziesiątym, kiedy roz-
poczęły się nieuchronne zmiany sy-
stemowe, których dopełnieniem stały 
się wydarzenia 1989 r. Nie ograni-
czono się jednakże tylko do przedsta-
wienia przebiegu kryzysu i upadku 
systemu komunistycznego w Polsce, 
ale uwzględniono także perspektywę 
całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Dostępny w formie PDF.

Periodyki 
naukowe
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„Komunizm. System – Ludzie –  
Dokumentacja” nr 8/2019
W najnowszym numerze polecamy: 
∙ Antoni Dudek, Stosunek rządu Ta-

deusza Mazowieckiego do problemu 

tzw. uwłaszczenia nomenklatury i afe-

ry alkoholowej 
∙ Patryk Pleskot, Kontrwywiadowcza 

ochrona kapitalizmu. Rozpracowanie 

Oddziału Warszawskiego „Interpolco-

mu” w latach 1983–1990.

„Komunizm. System – Ludzie – 
Dokumentacja”
Rocznik naukowy, wydawany przez 
Instytut Pamięci Narodowej Oddział 
w Lublinie oraz Towarzystwo Na-
uki i Kultury „Libra”, poświęcony jest 
szeroko rozumianym zagadnieniom 
funkcjonowania partii komunistycz-
nej w Polsce oraz Związku Sowie-
ckim i krajach bloku wschodniego. 
Dostępny nieodpłatnie w księgar-
niach IPN.
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„Aparat Represji w Polsce Ludowej 
1944–1989” nr 1(16)/2018
Głównym tematem numeru jest prze-
stępczość wśród funkcjonariuszy 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
i Milicji Obywatelskiej, a także żołnie-
rzy Wojsk Ochrony Pogranicza. Pozo-
stałe artykuły ukazują zróżnicowane 
przejawy działalności komunistycz-
nego aparatu represji, m.in. sprawę 
pobicia w czasie stanu wojennego na-
uczyciela i instruktora harcerskiego 
z VIII LO w Poznaniu czy proceder 
niszczenia materiałów SB w latach 
1989–1990 w województwie piotr-
kowskim. Uzupełnieniem jest bio-
gram Władysława Sławińskiego. 

Zapowiedź:
„Aparat Represji w Polsce Ludowej 
1944–1989” nr 1(17)/2019
Najnowszy numer rocznika przy-
bliża struktury, kadry, a także meto-
dy, środki i formy pracy operacyjnej 
komunistycznego aparatu represji. 
Kontynuowana jest problematyka 
przestępczości wśród funkcjonariu-
szy SB i MO. Dwa teksty poświęco-
ne są problematyce wywiadu PRL. 
W innych opisano m.in. Inspektorat 
Ochrony Funkcjonariuszy WUSW, 
działanie Wojskowej Prokuratury Re-
jonowej w Gdańsku, a także zbrodnie 
i przestępstwa popełnione w czasie 
akcji przeciwpartyzanckich na obsza-
rze Polesia Lubelskiego po 1947 r.

„Aparat Represji w Polsce Ludowej 
1944–1989”
Rocznik naukowy, którego głównym  
celem jest pogłębienie, skoordynowanie 
oraz upowszechnienie prac  
badawczych dotyczących aparatu  
represji w PRL.

Dostępny nieodpłatnie w księgarniach 
IPN i na ipn.poczytaj.pl.



60 | Periodyki naukowe 

„Przegląd Archiwalny” nr 11/2018
W najnowszym tomie m.in. Szymon 
Czwarno i Wojciech Kujawa piszą 
o archiwum rodzinnym Ewy i Jerze-
go Stolarskich, przekazanym do Archi-
wum IPN w ramach projektu Archi-
wum Pełne Pamięci; Dariusz Burczyk 
– o uczestniczkach podziemia nie-
podległościowego sądzonych przez 
WSR w Gdańsku; Bartosz Kapuściak 
– o brakach i celowym niszczeniu ma-
teriałów Głównego Zarządu Infor-
macji i Wojskowej Służby Wewnętrz-
nej; Grzegorz Wołk – o Konfederacji 
Polski Niepodległej w Wielkopol-
sce w latach 1979–1989; Magdalena 

„Przegląd Archiwalny”
Periodyk naukowy wydawany przez 
Archiwum IPN służy prezentowaniu 
zagadnień dotyczących szeroko ro-
zumianej archiwistyki w kontekście 
funkcjonowania pionu archiwalnego 
Instytutu i charakteru zgromadzone-
go w nim zasobu.

Dźwigał i Łukasz Skubisz publiku-
ją dokumenty dotyczące zamie-
szek w Szczecinie 1 sierpnia 1948 r. 
z udziałem junaków Powszechnej 
Organizacji  
„Służba Polsce” i ludności cywilnej. 
Dostępny w księgarniach IPN.
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„Śląski Almanach Powstańczy” 
Rocznik wydawany przez Muzeum  
Powstań Śląskich w Świętochłowicach, 
Instytut Historii UŚ oraz (od 4 nume-
ru) IPN Katowice. Poza cyklicznie za-
mieszczaną kroniką najważniejszych 
wydarzeń upamiętniających tradycję 
powstańczą wszystkie publikowane 
teksty mają charakter naukowy. 
Dystrybucję periodyku prowadzi  
Muzeum Powstań Śląskich w Święto-
chłowicach.

„Śląski Almanach Powstańczy” 
2019, t. 5, W stulecie I powstania 
śląskiego, nie tylko o rocznicy walk
redakcja Grzegorz Bębnik, Maciej Fic, 

Zbigniew Gołasz, Lech Krzyżanowski, 

Mirosław Węcki

Tom zawiera m.in. teksty prezentu-
jące czas powstań i plebiscytu w op-
tyce Stolicy Apostolskiej, kluczowe 
zagadnienia dotyczące funkcjono-
wania kolei na Górnym Śląsku, opi-
nie o walkach na Górnym Śląsku za-
mieszczane na stronach „The New 
York Times” oraz „Ilustrowanego 
Kuriera Codziennego” czy zaangażo-

wanie mieszkańców Lublina na rzecz 
pomocy dla powstańców śląskich. 
Nie zabrakło tekstów ukazujących 
losy powstańców śląskich w okre-
sie międzywojennym oraz w czasie 
II wojny światowej.
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Zapowiedzi:

▪ „Polish-Jewish Studies” 
Nowy, wydawany równolegle w ję-
zyku angielskim i polskim rocznik 
poświęcony relacjom polsko-żydow-
skim oraz dziejom społeczności 
żydowskiej na ziemiach polskich 
w XX w. Celem jest również pre-
zentacja ogólnopolskich i lokalnych 
badań oraz działań na rzecz zacho-
wania pamięci o polskich Żydach. 
Czasopismo jest zaplanowane jako 
forum wymiany myśli naukowej 
w obszarze Jewish Studies dla wszyst-
kich badaczy, nie tylko tych związa-
nych z IPN. 
Dostępny nieodpłatnie w księgar-
niach IPN.

„Polish-Jewish Studies” nr 1/2019
Pierwszy numer koncentruje się na 
tematyce II wojny światowej. Teksty 
dotyczą zarówno pozytywnych, jak 
i negatywnych doświadczeń we wza-
jemnych relacjach. Dopełnieniem 
numeru są teksty sprawozdawcze 
z ważnych wydarzeń naukowych 
i działań na rzecz zachowania pa-
mięci o polskich Żydach oraz teksty 
recenzyjne.

▪ „Institute of National Remem-
brance Review”
Periodyk adresowany do czytelników 
angielskojęzycznych. Celem jest 
rzetelna prezentacja problematyki 
najnowszej historii Polski i Europy 
Środkowej pod dwoma totalitary-
zmami. Każdy z kolejnych numerów 
czasopisma będzie miał charakter 
interdyscyplinarnego zbioru studiów 
nad wybranym problemem dziejów 
państw byłego bloku komunistyczne-
go. Obok artykułów naukowych znaj-
dą się również prezentacje miejsc 
pamięci oraz muzeów historycznych 
w Europie Środkowo-Wschodniej, 
upamiętniających okres wojny, 
okupacji i dyktatury komunistycznej. 
Publikowane będą również omówie-
nia i recenzje publikacji historycz-
nych ukazujących się w językach 
ojczystych poszczególnych krajów.
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„Biuletyn IPN”
Czasopismo popularnonaukowe  
poświęcone dziejom Polski w latach 
1917–1989 adresowane do pasjonatów 
historii. Na łamach biuletynu publiko-
wane są rozmowy z badaczami,  
świadkami historii, artykuły pracowni-
ków IPN, archiwalia, wspomnienia. 
Periodyk dostępny w placówkach  
Poczty Polskiej, w sieci EMPiK,  
w księgarniach IPN i w prenumeracie.

Periodyki 
popularnonaukowe
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„Biuletyn IPN” nr 11/2019
Powołany przed 95 laty KOP to nie  
tylko strażnicy polskich granic, ale 
również polskiej kultury, tożsamości 
naszego terytorium. We Wrześniu ’39 
wielu żołnierzy KOP oddało życie,  
broniąc ojczyzny. Jeszcze przed klęską 
wrześniową z niezłomnego polskiego 
ducha rodziła się konspiracja.  
Rocznica powołania KOP stała się  
dobrą okazją do przypomnienia tej 
nowatorskiej, jak na czasy dwudzie-
stolecia międzywojennego, formacji 
wojskowej.

W listopadowym numerze „Biulety-
nu IPN” przedstawiamy początki kon-
spiracji w okresie II wojny światowej. 

Bezpośrednio po klęsce wrześniowej, 
głównie na terenie Generalnego Gu-
bernatorstwa, zaczęły spontanicz-
nie powstawać konspiracyjne orga-
nizacje przygotowujące się do walki 
o niepodległość Polski. 
W numerze nie zabrakło także wspo-
mnienia o śp. Kornelu Morawieckim 
i podstawach tworzonej przez niego 
w PRL konspiracji.

Zapowiedź:

▪ „Biuletyn IPN” nr 12/2019
Polska – Węgry – wspólne losy

„Biuletyn IPN” nr 10/2019
W przededniu rocznicy śmierci bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki, która staje 
się okazją do obchodów Narodowego 
Dnia Pamięci Duchownych Niezłom-
nych, warto przedstawić ludzi, któ-
rzy mieli odwagę służyć Bogu i Oj-
czyźnie.

Do „Biuletynu IPN” 10/2019 dołą-
czono płytę DVD z filmem Klerycy 
w komunistycznej armii (49 min) w re-
żyserii Stanisława Królaka. Film ten 
otrzymał Grand Prix Prezesa IPN 
w konkursie Audycja Historyczna 
Roku 2018.
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„CzasyPismo”
Półrocznik przygotowywany przez 
katowicki Oddział IPN, mający za za-
danie popularyzację badań historycz-
nych nad XX-wiecznymi dziejami 
Górnego Śląska i obszarów sąsied-
nich. Szczególny nacisk położono na 
problematykę funkcjonowania syste-
mów totalitarnych – nazizmu i ko-
munizmu, i ich oddziaływania na 
społeczeństwo regionu. 
Periodyk dostępny w sieci EMPiK 
i w księgarniach IPN.

„CzasyPismo” nr 1–2(15-16)/2019
Tematem wiodącym numeru jest ar-
chitektura Górnego Śląska i jej prze-
miany w XX w., z uwzględnieniem 
wpływów polityki i debat ideowych 
na kształt budownictwa. Z innych 
zagadnień warto zwrócić uwagę na 
blok tekstów dotyczących okresu po-
wstań śląskich, w tym artykuł o roli 
kobiet w tym czasie, debatę o przeło-
mie 1989 r. w województwie katowi-
ckim czy obraz mistrzostw świata na 
żużlu w Chorzowie w 1973 r. z per-
spektywy SB.

„CzasyPismo 2019” – wydanie  
specjalne w jeżyku angielskim
Totalitarianism in the Borderland.  
Ethnicity, Politics, and Culture  
in the Industrial Area of Upper 
Silesia (1933–1989). Special  
Issue of CzasyPismo
redakcja Adam Dziurok, Adam Dziuba, 

Bogusław Tracz, Sebastian Rosenbaum

Tom zawiera artykuły, w których 
wciąż odbijają się charakterysty czne 
rysy Górnego Śląska w dobie III Rze-
szy i Polski „ludowej” – problemy  
etniczne, obecność przemysłu i od-
działywania totalitarnych reżimów. 
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Włodzimierz Suleja

Dawniej to było. Przewodnik po 
historii Polski
Instytut Pamięci Narodowej – Stowa-

rzyszenie Wspólnota Polska, Warszawa 

2019, 480 s.

Publikacja wchodzi w skład pakietu 
edukacyjnego „Dawniej to było” przy-
gotowanego przez Stowarzyszenie 
Wspólnota Polska. Niniejsze szki-
ce, obejmujące czasy najdawniejsze, 
a doprowadzone niemal do chwili 
bieżącej, są próbą przybliżenia histo-
rii Polski i Polaków. 

ISBN druk B5: 978-83-8098-609-1, ISBN  
pdf A4: 978-83-8090-610-7, 40 zł

Opracowania będące efektem 
realizacji różnorodnych projektów 
popularyzujących historię, zarów
no edukacyjnych, jak i związanych 
z archiwistyką. W dużej mierze są 
one przekazywane bezpłatnie jako 
pomoce dydaktyczne, znaczna 
część z nich jest dostępna na stro
nie internetowej IPN.

Materiały 
eduka cyjne 
i popularyzatorskie
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Karol Kasprowicz, Jan Pomorski, Andrzej 

Stępnik, Bartłomiej Stolarz

Szlakami Polski Niepodległej 
1914–1922. Interaktywny atlas hi-
storyczny. Przewodnik metodyczny 
dla nauczycieli 
Warszawa 2019, 224 s.

Przewodnik metodyczny do aplika-
cji Szlakami Polski Niepodległej 1914–

1922. Interaktywny atlas historyczny. 

Aplikacja stanowi novum w polskiej 
przestrzeni edukacyjnej. Obecnie jest 
przeznaczona tylko na urządzenia 
mobilne. Zapewne wkrótce będzie 
ona migrować na inne platformy cy-
frowe. Umożliwia samodzielną pracę 
nad materiałem historycznym.

ISBN: 978-83-8098-721-0

Maciej Korkuć

Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945
Warszawa 2019, 144 s.

Autor przedstawia w popularnej for-
mie dzieje Polski w latach 1939–1945. 
Koncentruje się m.in. na takich za-
gadnieniach, jak sprawa polska na 
arenie międzynarodowej, losy polskie-
go społeczeństwa pod okupacją nie-
miecką i sowiecką, terror obu oku-
pantów czy rola Polskiego Państwa 
Podziemnego.

Publikacja także w językach:  
angielskim, niemieckim, francuskim, 
hiszpańskim, włoskim, rosyjskim 
i ukraińskim.

ISBN: 978-83-8098-708-1

W służbie Niepodległej. Henryk Glass 
(1896–1984)
opracowanie Karol Sacewicz, Olsztyn 2019, 

50 s.

Henryk Stanisław Glass ps. „Chudy 
Wilk”, „Mieczysław Wolski”, „Martel”, 
„Stanisław Jankowski” – niezłomny  
patriota, wychowawca młodzieży,  
instruktor harcerski, żołnierz, antyko-
munista, konspirator, mistrz ucieczek, 
publicysta, doktor nauk politycznych, 
mąż, kochający ojciec. Postać nietuzin-
kowa, która całym życiem pełniła służbę 
Bogu i Polsce. 

Do broszury dołączona jest płyta CD. Pub-
likacja jest dostępna też w formie PDF.

ISBN: 978-83-8098-646-6
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Anna Zechenter

Zmowa 1939. Pakt Stalin–Hitler
Kraków 2019, 112 s. (seria „Biblioteka 

Biuletynu IPN”)

Broszura popularnonaukowa o się-
gających aż po Jałtę skutkach paktu 
między Niemcami i Związkiem So-
wieckim. Dziś wielu chciałoby za-
pomnieć, że wojna wybuchła nie 
w 1941, lecz w 1939 r., gdy dwa totali-
tarne państwa napadły na Polskę.

ISBN: 978-83-954170-4-7

Tadeusz Gajda „Tarzan”, Wiesław 
Budzik „Roland”
opracowanie Michał Wenklar, Kraków 

2019, 32 s.

W 1946 r. 24-letni Wiesław Budzik, 
przyjmując pseudonim „Roland”, do-
łączył do oddziału 22-letniego Tade-
usza Gajdy „Tarzana”. Pięć miesięcy 
później obaj zostali kolejno aresz-
towani i po okrutnym śledztwie za-
siedli na ławie oskarżonych. Przed 
plutonem egzekucyjnym stanęły 
ostatecznie trzy osoby: Gajda, Budzik 
i działacz WiN Kazimierz Orczewski. 
Broszura edukacyjna dostępna także 
w formie PDF.

ISBN: 978-83-954170-3-0

Tomasz Ceran, Izabela Mazanowska, 

Monika Tomkiewicz

Zbrodnia pomorska 1939
Warszawa 2018, 48 s., dodruk

Według Jochena Böhlera w 1939 r. na 
Pomorzu Gdańskim zamordowano 
ok. 30 tys. osób. Skala zbrodni nie-
mieckich na obszarze przedwojenne-
go województwa pomorskiego w 1939 
r., ich charakter i rola Selbstschutz 
Westpreussen to argumenty, które 
świadczą o potrzebie wprowadzenia 
do historiografii, edukacji i pamięci 
narodowej nowego pojęcia. 
Publikacja także w językach: angiel-
skim, niemieckim i rosyjskim.  
Dostępna też w formie PDF.

ISBN: 978-83-8098-466-0
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„Wiarusy”
opracowanie Dawid Golik, Kraków 

2019, 30 s.

Oddział partyzancki „Wiarusy” stano-
wił po 1947 r. najsilniejszą i najbar-
dziej aktywną grupę zbrojnego pod-
ziemia w ówczesnym województwie 
krakowskim. W jego szeregach wal-
czyło na przestrzeni trzech kolejnych 
lat kilkudziesięciu żołnierzy, związa-
nych podczas okupacji niemieckiej 
zarówno z AK, jak i z konspiracją lu-
dową oraz narodową – w większości 
dawnych partyzantów zgrupowania 
„Błyskawica”, dowodzonego przez Jó-
zefa Kurasia „Ognia”. 

ISBN 978-83-954170-5-4

Filip Gańczak, Piotr Litka

Profesor dr Jan Sehn (1909–1965). 
Prawnik, sędzia śledczy, łowca 
nazistów
Instytut Pamięci Narodowej – Instytut 

Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana 

Sehna, Warszawa–Kraków 2019, 48 s.

Profesor Jan Sehn (1909–1965), dłu-
goletni dyrektor Instytutu Ekspertyz 
Sądowych w Krakowie, położył wiel-
kie zasługi dla rozliczenia zbrodni 
niemieckich w Polsce.

ISBN 978-83-8098-739-5

Zapowiedź:

▪ Od Gomułki do Gomułki
redakcja naukowa Michał Wenklar, Kra-

ków 2019 (seria „Z archiwów bezpieki – 

nieznane karty PRL”, t. 26)
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Agnieszka Kowalczyk

Józef Piłsudski – pisarz
Warszawa 2019

Autorka omówiła działalność pi-
sarską Piłsudskiego: od publicysty-
ki i utworów wspomnieniowych po 
opracowania historyczne i teksty 
użytkowe, np. rozkazy. Ukazała tra-
dycje literackie, które wpływały na 
pisarstwo Marszałka, dokonała też 
analizy jego języka i stylu.

ISBN: 978-83-8098-780-7, 

ISBN FRSE: 978-83-65591-97-5

Dzieje najnowsze  
w literaturze polskiej
redakcja naukowa Krzysztof Dybciak, 

Joanna Gruchała, Warszawa 2019, 328 s.

W jedenastu szkicach autorzy omó-
wili wybrane utwory poetów i proza-
ików polskich XX i XXI w: Wierzyń-
skiego, Mackiewicza, Czarnyszewicza, 
Czapskiego, Nowakowskiego, Rym-
kiewicza, Libery, Tokarczuk, Stasiu-
ka i Wencla, pokazując, w jaki spo-
sób odbiła się w tych dziełach historia 
Polski.

ISBN: 978-83-8098-779-1, 

ISBN FRSE: 978-83-65591-98-2, 35 zł

Wojciech Kudyba

Pamięć i godność.  
O poezji Jana Polkowskiego
Warszawa 2019, 272 s.

Autor omówił twórczość poetycką 
Jana Polkowskiego jako ilustrację za-
angażowania poety w rzeczywistość 
Polski od lat sześćdziesiątych XX w. 
Pokazano zarówno odniesienia do 
historii minionej jak i do wydarzeń, 
których Polkowski był obserwatorem, 
a niekiedy także uczestnikiem.

ISBN: 978-83-8098-781-4, 

ISBN FRSE: 978-83-65591-99-9, 30 zł

„Literatura i Pamięć”

Nie można opowiadać dziejów Polski, pomijając 
ogromną rolę literatury, bez niej są one kalekie 
i uboższe. Dlatego rozpoczynamy wydawanie  
serii „Literatura i Pamięć”, którą kierujemy  
przede wszystkim do nauczycieli, a także uczniów 
chcących poszerzyć swą wiedzę. Przypominamy,  
jak dzieła literackie budziły ducha, jak wyrażały 
Polaków, jak budowały naszą tożsamość.



„Literatura i Pamięć” • Materiały eduka cyjne i popularyzatorskie | 71 



72 | Materiały eduka cyjne i popularyzatorskie • Teki edukacyjne

Agresja sowiecka na Polskę i okupa-
cja wschodnich terenów Rzeczypo-
spolitej
redakcja naukowa Magdalena Dzienis-

-Teodorczuk, Białystok–Warszawa 2019

ISBN 978-83-8098-706-7

Teki edukacyjne
Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli 
historii i innych przedmiotów  
humanistycznych przekazywana  
bezpłatnie do szkół.
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Zbrodnia pomorska 1939
redakcja naukowa Mirosław Sprenger, 

Tomasz Ceran, Warszawa 2019

ISBN 978-83-8098-710-4

AKCJA 1005
W 1944 r. z co najmniej 24 pomorskich miejsc 
kaźni (w tym z trzech największych: Piaśnicy, 
Szpęgawska i Mniszka) w ramach akcji zaciera-
nia śladów Niemcy wydobyli i spalili zwłoki osób 
zabitych w 1939 r. Z tej przyczyny, a także z po-
wodu zniszczenia dokumentacji Selbstschutzu, 
nie udało się zidentyfikować wszystkich za-
mordowanych ani ustalić dokładnej liczby ofiar 
zbrodni pomorskiej.

OBSZAR
przedwojenne województwo pomorskie

CZAS TRWANIA
wrzesień–grudzień 1939 r. 

(„akcja eutanazyjna” do stycznia 1940 r.)

MECHANIZM ZABIJANIA
zbiorowe egzekucje w lasach, żwirowniach i piaskowniach, 

zazwyczaj poprzedzone okrutnym traktowaniem 
zatrzymanych Polaków

OFIARY
 polska ludność cywilna (inteligencja, rolnicy, robotnicy)
 pomorscy Żydzi
 osoby chore psychicznie

SPRAWCY
  niemieckie grupy operacyjne policji i Służby Bezpieczeń-

stwa (Einsatzgruppen IV i V oraz Einsatzkommando 16)
  jednostka szturmowo-wartownicza  

SS-Wachsturmbann „Eimann”
 Selbstschutz Westpreussen

LUDOLF VON ALVENSLEBEN
Dowódca Selbstschutzu Westpreussen, były adiutant szefa SS 
Heinricha Himmlera. Przekonywał, że „honorem dla każdego Po-
laka będzie, by jego ścierwem nawieźć niemiecką ziemię”. Niemiec 
to członek rasy nordyckiej, Polak zaś to słowiański podczłowiek. 
Podobnie jak większość członków Selbstschutzu uniknął odpowie-
dzialności karnej. Zmarł w Argentynie w 1970 r. 

„INNI NIEMCY”
Nie wszyscy miejscowi Niemcy brali udział w ekster-
minacji swoich polskich sąsiadów. W jednostkowych 
przypadkach starali się pomagać Polakom, wydosta-
wać ich z więzień, odmawiali udziału w egzekucji. Cza-
sami więzi lokalne okazywały się silniejsze niż wojenna 
demoralizacja i nazistowska propaganda. 

ALBERT FORSTER
Namiestnik Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Za-
chodnie, który w ciągu 5 lat zamierzał uczynić 
z  polskiego Pomorza niemieckie Prusy. Jako 
pierwszą metodę „odpolszczenia” tych tere-
nów wybrał masową eksterminację polskich elit 
i warstwy przywódczej. Stracony w 1952 r. 

WAS DU FÜR VOLK UND HEIMAT TUST,
IST IMMER RECHT GETAN!

CO CZYNISZ DLA NARODU I OJCZYZNY,
JEST ZAWSZE SŁUSZNE!

Motto z albumu Selbstschutzu Westpreussen 

Albert Forster wygłaszający antypolskie przemówienie, 
Gdańsk, sierpień 1939 r.

Okładka niemieckiej książki 
propagandowej 
Polska – państwo grabieżca 
z 1939 r.

Ekshumacja ofiar w Wysokiej, 1946 r.

Ludolf von Alvensleben, Bydgoszcz, 1939 r.

Okręg Rzeszy
Gdańsk-

-Prusy Zachodnie

Okręg Rzeszy Poznań 
(Kraj Warty)

Generalne
Gubernatorstwo

SKALA ZBRODNI NIEMIECKICH 
W 1939 R. (LICZBA OFIAR CYWILNYCH)

Górny Śląsk

30 tys.

10 tys.

5 tys.

1,5 tys.

1 tys.
Rejencja

ciechanowska

„KORYTARZ POMORSKI” 
Niemcy nie pogodzili się z przyłączeniem Pomorza 
do Polski po I wojnie światowej. II RP traktowali jako 
„państwo sezonowe”. Województwo pomorskie na-
zywali „korytarzem pomorskim” lub „korytarzem 
polskim”, rozdzielającym terytorium III Rzeszy.

SELBSTSCHUTZ WESTPREUSSEN
Organizacja paramilitarna złożona z Niemców etnicznych 
mieszkających przed wojną na Pomorzu, którzy wzięli udział 
w eksterminacji swoich polskich sąsiadów. Po rozwiązaniu 
Selbstschutzu jego członkowie wstąpili do SS lub niemiec-
kiej policji.

infografika_zbrodnia pomorska — kopia1.indd   1 23.08.2019   10:38:25
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Poznański Czerwiec
redakcja naukowa Marta Szczesiak-  

-Ślusarek i in., Warszawa 2019

ISBN 978-83-8098-684-8



Teki edukacyjne • Materiały eduka cyjne i popularyzatorskie | 75 

Policja Państwowa 1919–1939
redakcja naukowa Dawid Zagził, 

 Białystok–Olsztyn–Warszawa 2019

ISBN: 978-83-8098-766-1

Zapowiedzi:

▪ Polskie drogi do niepodległości 
1914–1919
redakcja naukowa Katarzyna Helik,  

Paweł Kowalski, Magdalena Zapolska-

-Downar

▪ Piekło zesłania. Listy deportowa-
nych obywateli II Rzeczypospolitej 
w głąb ZSRS
redakcja naukowa Ewa Dyngosz
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„Bohaterowie 
Niepodległej”
Krótkie opracowania w formie 
broszurowej przedstawiające 
bohaterów, którzy uczestniczyli 
w zmaganiach o niepodległość 
Rzeczypospolitej w  póżnych  
okresach jej najnowszej historii.

Tomasz Sikorski

Antoni Sikorski
Warszawa 2019, 56 s.

Biografia Antoniego Sikorskiego (1893–
1987), bohatera, który już w wieku 18 lat 
wszedł niezwykle aktywnie w nurt pol-
skiej historii i pozostał w nim przez całe 
życie. Gdy przyszedł dzień zbrojnego wy-
stąpienia narodu przeciwko zaborcom, 
porzucił studia i w sierpniu 1914 r. wstą-
pił do powstających Legionów Polskich. 
Po wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-
-bolszewickiej został oficerem służby sta-
łej w WP. We wrześniu 1939 r. po raz ko-
lejny objął na froncie dowództwo grupy 
operacyjnej. Mundur zdjął po 34 latach 
służby w 1947 r. jako podpułkownik. 

ISBN: 978-83-8098-775-3

BOHATEROWIE
NIEPODLEGŁEJPISMO O NA JNOWSZE J HISTORII  POLSKI

BIULETYN IPNBIULETYN IPN

Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Celem serii jest upamięt-
nienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, 
jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko-bolszewic-
kiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich 
i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczą-
cych w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.

Tomasz Sikorski

ANTONI 
SIKORSKI

Marek Gałęzowski

Wacław Lipiński
Warszawa 2019, 48 s.

Wacław Lipiński był żołnierzem I Bry-
gady Józefa Piłsudskiego. Walczył o gra-
nice Rzeczpospolitej, broniąc Lwo-
wa przed Ukraińcami i Wileńszczyzny 
przed bolszewikami.

W niepodległej Polsce był dyrektorem 
Instytutu Józefa Piłsudskiego w War-
szawie. We wrześniu 1939 roku pełnił 
funkcję szefa propagandy Dowództwa 
Obrony Warszawy. Został jednym z przy-
wódców niepodległościowej konspiracji 
piłsudczykowskiej. Po wojnie aresztowa-
ny przez komunistów. Zginął w więzie-
niu we Wronkach 4 kwietnia 1949 r.
ISBN: 978-83-8098-755-5

BOHATEROWIE
NIEPODLEGŁEJPISMO O NA JNOWSZE J HISTORII  POLSKI

BIULETYN IPNBIULETYN IPN

Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Celem serii jest upamięt-
nienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, 
jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko-bolszewic-
kiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich 
i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczą-
cych w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.

Marek Gałęzowski

WACŁAW 
LIPIŃSKI
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Przemysław Olstowski

Gustaw Orlicz-Dreszer
Warszawa 2019, 40 s. 

Gustaw Orlicz-Dreszer, żołnierz Le-
gionów Polskich, członek POW, ka-
walerzysta, generał dywizji WP, 
inspektor armii, uczestnik I woj-
ny światowej oraz wojny polsko-
-bolszewickiej 1919–1920, realiza-
tor przewrotu majowego 1926 r., 
przedstawiciel obozu sanacyjnego 
i jednocześnie bliski współpracow-
nik marszałka Józefa Piłsudskiego 
w zmaganiach o Niepodległą.

ISBN 978-83-8098-607-7

BOHATEROWIE
NIEPODLEGŁEJ

Przemysław Olstowski

GUSTAW  
ORLICZ-DRESZER

PISMO O NA JNOWSZE J HISTORII  POLSKI

BIULETYN IPNBIULETYN IPN

Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Celem serii jest upamięt-
nienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, 
jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko-bolszewic-
kiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich 
i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczą-
cych w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.

Bohaterowie_niepodleglej_okladka_Orlicz-Dreszer.indd   Wszystkie strony 17.06.2019   12:12:52

Daniel Koreś

Konstanty Plisowski
Warszawa 2019, 56 s.

Konstanty Plisowski był żołnierzem 
w I wojnie światowej, walczył następ-
nie w wojnie o utrzymanie granic 
odradzającej się Rzeczypospolitej. 
W 1939 r. dowodził obroną Twier-
dzy Brzeskiej. Objął funkcję zastęp-
cy Grupy Operacyjnej Kawalerii 
Władysława Andersa, dowodził No-
wogródzką Brygadą Kawalerii, która 
przebijając się na południe, walczyła 
z Niemcami i Sowietami. 28 wrześ-
nia dostał się do niewoli sowieckiej 
w obozie w Starobielsku. Figuruje 
na Liście straceń nr 2585 zbrodni ka-
tyńskiej.

ISBN 978-83-8098-633-6

BOHATEROWIE
NIEPODLEGŁEJPISMO O NA JNOWSZE J HISTORII  POLSKI

BIULETYN IPNBIULETYN IPN

Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Celem serii jest upamięt-
nienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, 
jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko-bolszewic-
kiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich 
i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczą-
cych w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.

Daniel Koreś

KONSTANTY 
PLISOWSKI

Konstanty Plisowski_okladka.indd   Wszystkie strony 13.06.2019   10:14:30

Daniel Koreś

Józef Szostak „Filip”
Warszawa 2019, 56 s.

Józef Szostak walczył w Legionach 
Polskich, następnie brał udział 
w walkach o wschodnie granice Rze-
czypospolitej. W okresie międzywo-
jennym kontynuował służbę w szere-
gach Wojska Polskiego. We wrześniu 
1939 r. dowodził 13. Pułkiem Ułanów 
Wileńskich, później działał w struk-
turach konspiracyjnych Polskiego 
Państwa Podziemnego. W 1950 r. zo-
stał aresztowany przez funkcjonariu-
szy MBP i oskarżony o działanie „na 
szkodę Narodu Polskiego”. Skazano 
go na 7 lat więzienia.

ISBN 978-838098-649-7

BOHATEROWIE
NIEPODLEGŁEJPISMO O NA JNOWSZE J HISTORII  POLSKI

BIULETYN IPNBIULETYN IPN

Daniel Koreś

JÓZEF SZOSTAK 
„FILIP”

Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Celem serii jest upamięt-
nienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, 
jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko-bolszewic-
kiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich 
i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczą-
cych w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.

Szostak_okladka.indd   Wszystkie strony 17.06.2019   10:34:25
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Jerzy Kirszak

Karol Piłat
Warszawa 2019, 48 s. 

Karol Piłat o wolność Polski bił się 
z wszystkimi zaborcami. Następnie, 
u zarania niepodległości, uczestni-
czył w walkach z Ukraińcami i So-
wietami. Walczył w kampanii pol-
skiej 1939 r. Wsławił się jako obrońca 
Tobruku i zwycięzca w bitwie pod 
Gazalą. Zasłynął jako zdobywca 
Monte Cassino i Piedimonte. Zdoby-
wał Ankonę i Bolonię. Koleje życia 
Karola Piłata w powojennej Polsce są 
przykładem stosunku władzy ludo-
wej do prawdziwych patriotów i bo-
haterów wojennych.

ISBN 978-83-8098-605-3

BOHATEROWIE
NIEPODLEGŁEJ

Jerzy Kirszak

KAROL PIŁAT

PISMO O NA JNOWSZE J HISTORII  POLSKI

BIULETYN IPNBIULETYN IPN

Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Jej celem jest upamiętnie-
nie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, jak 
również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć – m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, wojny polsko-bolszewickiej, człon-
ków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich i śląskich 
oraz innych polskich formacji wojskowych, uczestniczących w zmaganiach 
o Niepodległą i jej granice.

Bohaterowie_niepodleglej_okladka_Pilat.indd   Wszystkie strony 17.06.2019   11:50:18

Zapowiedź:

▪ Tomasz Gąsowski

Władysław Belina-Prażmowski

Krzysztof Korda

Ksiądz Józef Wrycza
Warszawa 2019, 40 s. 

Ksiądz Józef Wrycza był działaczem 
narodowym na Pomorzu. Angażo-
wał się w życie społeczne i kultural-
ne, nieustannie zabiegał o podtrzy-
mywanie ducha polskości, z bronią 
w ręku wziął udział w batalii o przy-
łączenie Pomorza do Polski w 1920 r. 
Był też aktywny w regionalnym ruchu 
kaszubskim. W okresie międzywo-
jennym został liderem Towarzystwa 
Powstańców i Wojaków. W czasie 
II wojny stał na czele organizacji kon-
spiracyjnej „Gryf Pomorski”. Po woj-
nie był inwigilowany przez UB/SB.

ISBN 978-83-8098-618-3

BOHATEROWIE
NIEPODLEGŁEJ

Krzysztof Korda

KSIĄDZ 
JÓZEF WRYCZA

PISMO O NA JNOWSZE J HISTORII  POLSKI

BIULETYN IPNBIULETYN IPN

Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły 
w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 
o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Celem serii jest upamięt-
nienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, 
jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości 
Polski. W serii znajdą się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart 
podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, 
których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnie-
rzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko-bolszewic-
kiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich 
i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczą-
cych w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.

Bohaterowie_niepodleglej_okladka_ksWrycza.indd   Wszystkie strony 17.06.2019   11:58:21
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Komiksy
Historia w lekkiej formie przygo-
towana z myślą o najmłodszych 
i młodzieży.

Michał Konarski (scenariusz), 

Hubert Ronek (rysunki)

Przemarsz przez piekło 1944 r.
Warszawa 2019, 48 s. (seria „Wojenna ody-

seja Antka Srebrnego 1939–1946”, z. 10)

Poznajemy historię mamy i siostry 
Antka, które uciekły z transportu de-
portacyjnego. Udało im się dotrwać 
pod Baranowiczami do rozpoczęcia 
konfliktu niemiecko-sowieckiego. Po 
kilkunastu miesiącach znów musia-
ły się jednak ukrywać, żeby uniknąć 
wywiezienia na roboty do III Rzeszy. 
Los zaprowadził je do Warszawy, gdzie 
obydwie włączyły się do konspiracji 
niepodległościowej.

ISBN: 978-83-8098-691-6, 15 zł

Grzegorz Drojewski (scenariusz), Michał 

Konarski (scenariusz), Tomasz Robaczew-

ski (scenariusz), Hubert Ronek (rysunki)

Wojenna odyseja Antka Srebrnego. 
Wydanie zbiorcze
Warszawa 2019, 440 s.

Zbiorcza edycja zeszytów 1–10 cyklu 
komiksowego to publikacja kolek-
cjonerska, wzbogacona o dodatkowe 
elementy edukacyjne (quiz, plakaty, 
płytę z filmami).

ISBN: 978-83-8098-756-2, 99 zł
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Grzegorz Drojewski (scenariusz), 

Hubert Ronek (rysunki)

Operation “Market Garden” 1944
tłumaczenie Jerzy Giebułtowski, Warsza-

wa 2019, 40 s. (seria “The Wartime Odys-

sey of Antek Srebrny 1939–1944”, z. 6)

Angielska wersja popularnego cyklu 
komiksowego, dostępna nieodpłatnie 
w księgarniach IPN.

ISBN: 978-83-8098-652-7

Grzegorz Drojewski (scenariusz), 

Hubert Ronek (rysunki)

Direction Wilhelmshaven 1945
tłumaczenie Jerzy Giebułtowski, War-

szawa 2019, 40 s. (seria “The Wartime 

Odyssey of Antek Srebrny 1939–1944”, 

z. 7)

Angielska wersja popularnego cyklu 
komiksowego, dostępna nieodpłatnie 
w księgarniach IPN.

ISBN:978-83-8098-663-3

Sławomir Zajączkowski (scenariusz), 

Krzysztof Wyrzykowski (rysunki)

Starachowice, 6 sierpnia 1943, 
Końskie, 5 czerwca 1944
koncepcja serii, wkładka historyczna 

i konsultacja historyczna Kazimierz Kra-

jewski, Tomasz Łabuszewski, Warsza-

wa 2019, 40 s. (seria „W imieniu Polski 

Walczącej”, z. 4)

Komiks ukazuje dwie mało znane ak-
cje polskiego podziemia niepodleg-
łościowego w Starachowicach i Koń-
skich, dokonane przez oddział AK 
por. Antoniego Hedy „Szarego”. 

ISBN: 978-83-8098-753-1, 15 zł
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Tomasz Wilczkiewicz

Waleczny Tadzio
Łódź 2019, 28 s.

Komiks upamiętnia postać Tadeusza 
Jeziorowskiego. Zapisał się on w hi-
storii jako bohaterski obrońca Płoc-
ka w wojnie polsko-bolszewickiej, 
najmłodszy odznaczony Krzyżem 
Walecznych oraz pilot poległy w Ksa-
werowie pod Łodzią w walce z Luf-
twaffe podczas kampanii polskiej 
1939 r. 

Komiks bezpłatnie dystrybuowany 
w szkołach i placówkach kultural-
nych Łodzi i Płocka.

Sławomir Zajączkowski (scenariusz), 

Tomasz Bereźnicki (rysunki) 

Wrzesień pułkownika Maczka
konsultacja historyczna Bogusław 

Kleszczyński, Tomasz Bereza, Rzeszów–

Warszawa 2018, 64 s., dodruk

Dowodzona przez pułkownika Sta-
nisława Maczka brygada stoczyła 
z Niemcami na terenie dzisiejszego 
województwa podkarpackiego dwie 
bitwy w okolicach Rzeszowa i Łań-
cuta. Do komiksu została dołączona 
płyta z dwoma utworami skompo-
nowanymi przez Tomasza Bereźnic-
kiego. 

ISBN: 978-83-8098-686-2, 15 zł

Zapowiedź:

▪ Ireneusz Koniar

Błękitna armia

▪ Tomasz Robaczewski (scenariusz), 

Hubert Ronek (rysunki)

The Battle of Monte Cassino 
1944
tłumaczenie Jerzy Giebułtowski 

(seria “The Wartime Odyssey  

of Antek Srebrny 1939–1944, z. 4)
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Polskie Państwo Podziemne 
Szczecin 2019

Edukacyjna gra historyczna ukazu-
jąca spektrum działalności Polskie-
go Państwa Podziemnego poprzez 
portrety i biografie osób, które były 
czynnie zaangażowane w działalność 
konspiracyjną w ramach PPP. Atu-
tami gry są oryginalna szata graficz-
na i dołączona broszura, zawierająca 
esej historyczny oraz biogramy bo-
haterów.

Gra nieprzeznaczona do sprzedaży. 
Dystrybucja w ranach projektów edu-
kacyjnych realizowanych przez Biuro 
Edukacji Narodowej.

Gry planszowe
Edukacja i nauka przez zabawę, 
nie tylko dla najmłodszych.
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ZnajZnak Monte Cassino
Warszawa 2019, wydanie 2. poszerzone

Gra uczy rozpoznawania  symboli hi-
storycznych związanych z wielkim 
wyczynem 2. Korpusu Polskiego 
pod wodzą gen. Władysława Ander-
sa. Każda para kart ma zawsze je-
den wspólny symbol. Należy go jak 
najszybciej znaleźć i prawidłowo na-
zwać. Do gry dołączona jest broszu-
ra zawierająca opis gry, informacje 
o wydarzeniach historycznych oraz 
losach weteranów.

ISBN: 978-83-8098-614-5, 20 zł

7. W obronie Lwowa
Warszawa 2018, dodruk

Zadaniem 7. Eskadry Myśliwskiej jest 
powstrzymanie bolszewickiej 1. Ar-
mii Konnej, która galopuje w kierun-
ku Lwowa.  
7. w obronie Lwowa to pierwsza część 
lotniczej trylogii. Ciąg dalszy histo-
rii eskadr noszących to samo „gwiaź-
dziste godło” przedstawiają osadzo-
ne w czasie II wojny światowej gry 
111 i 303. 
Zawiera dwa warianty: prosty,  
dla dzieci od 8 roku życia,  
i zaawansowany – dla dorosłych.

15 zł

Niepodległa
Warszawa 2018, dodruk

Niepodległa to edukacyjna gra plan-
szowa na 100-lecie odrodzenia Pol-
ski. Poprzez zabawę ukazuje wy-
darzenia, które doprowadziły do 
odzyskania przez Polskę niepodleg-
łości. Gra ma dwa warianty: pod-
stawowy (30 min) i zaawansowa-
ny (90 min) i jest przeznaczona dla 
2 do 4 graczy w wieku od 12 lat.

ISBN: 978-83-8098-444-8, 99 zł
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111 
Warszawa 2017, dodruk

Gra przeznaczona dla 2 osób. Ak-
cja rozgrywa się we wrześniu 1939 r. 
i odtwarza walkę w obronie polskie-
go nieba, jaką toczyła 111. Eskadra 
Myśliwska. Niemieckie Luftwaffe ata-
kuje Warszawę.

15 zł

Zapowiedź:

▪ Polak mały
Warszawa 2014, dodruk

Miś Wojtek
Warszawa 2018, dodruk

Edukacyjna gra planszowa dla 2–5 
graczy. Ukazuje dzieje Polaków wy-
wiezionych z terenów okupowanych 
przez Związek Sowiecki i ich długą 
wędrówkę z Rosji przez Iran, Palesty-
nę, Egipt i Włochy aż do Szkocji

ISBN: 978-83-8098-159-1, 45 zł
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Audiobooki
Fascynujące wspomnienia,  
pamiętniki, dzienniki czytane  
przez najlepszych aktorów.

Wacław Lipiński

Dziennik. Wrześniowa obrona 
Warszawy 
w interpretacji Mariusza Bonaszew-

skiego, Warszawa 2019  

(cykl „Pamiętniki do słuchania”)

Wacław Lipiński, żołnierz Legio-
nów Polskich, oficer Wojska Polskie-
go, podczas obrony Warszawy, we 
wrześniu 1939 r., prowadził dzien-
nik, w którym znalazło się wiele za-
pisów dotyczących życia codzienne-
go oblężonej stolicy, a także ciekawe 
z punktu widzenia źródłowego opisy 
przebiegu odpraw i narad Dowódz-
twa Obrony Warszawy i posiedzeń 
z przedstawicielami Komitetu Oby-
watelskiego. 

Publikacja zawiera także książeczkę 
z opracowaniem historycznym Mar-
ka Gałęzowskiego i CD z archiwalny-
mi przemówieniami radiowymi Wac-
ława Lipińskiego.

ISBN: 978-83-8098-712-8,  
ISBN książki: 978-83-8098-711-1, 29 zł 
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Harcerze w służbie Niepodległej
Olsztyn–Warszawa 2019

Wydawnictwo płytowe zawierające 
zbiór audycji radiowych nagranych 
przez pracowników olsztyńskiej De-
lagatury IPN w Radiu Olsztyn. Ze-
brano w nich życiorysy najważniej-
szych postaci, które całym życiem 
służąc Bogu i Polsce, realizowały za-
pisy prawa harcerskiego i słowa przy-
rzeczenia. Wśród nich znaleźli się: 
Olga Drahanowska, Andrzej Mał-
kowski, Stanisław Sedlaczek, Henryk 
Glass, Aleksander Kamiński, Tomasz 
Strzembosz.

Najwyższa cena.  
Generałowie Wojska Polskiego  
polegli we wrześniu 1939 r.
Olsztyn–Warszawa 2019

Płyta prezentuje życiorysy czte-
rech generałów służby czynnej Woj-
ska Polskiego, którzy we wrześ-
niu 1939 r. Zginęli z bronią w ręku 
w walce z niemieckim najeźdźcą:  
Józefa Kustronia, Franciszka Włada, 
Stanisława Grzmota-Skotnickiego, 
Mikołaja Bałtucia.

Audycje radiowe  
na płytach CD

Wydawnictwa nieprzeznaczone do 
sprzedaży. Dystrybucja w ramach 
projektów edukacyjnych realizowanych 
przez Biuro Edukacji Narodowej.
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Gorzkie zwycięstwo. Generał na 
„zmywaku”
Olsztyn–Warszawa 2019

Radiowa opowieść o wielkich Pola-
kach, wielkich patriotach i doskona-
łych generałach Wojska Polskiego: 
Jożefie Hallerze, Józefie Unrugu, Ka-
zimierzu Sosnkowskim, Stanisłąwie 
Maczku, Stanisławie Sosabowskim, 
Nikodemie Suliku. Poświęcili oni 
swoje życie służbie ojczyźnie, ale ze 
względów politycznych zostali wy-
rzuceni na margines społeczeństwa. 
O tym gorzkim zwycięstwie i otym, 
aby niegdy o nich nie zapomnieć, 
jest to dwupłytowe wydawnictwo.

Dziesięć kroków. Memoriał  
Warszawski 1944
Warszawa 2019, Instytut Pamięci Naro-

dowej – Fundacji „Sztafeta”

Projekt upamiętniający losy ludno-
ści cywilnej w czasie powstania war-
szawskiego. Na płycie znalazło się 
10 utworów, z których każdy został 
zainspirowany autentycznymi histo-
riami. Piosenki obrazują przeżycia 
i emocje, a opowieści świadków osa-
dzone są w konkretnej historycznej 
rzeczywistości.
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W imię przyszłości partii. Procesy o łamanie tzw. praworządności socjalistycznej 1956–
1957. Dokumenty   30

W służbie dla prawdy. Prace historyczne dedykowane Zbigniewowi Nawrockiemu 
(1957–2017)   27

W służbie Niepodległej. Henryk Glass (1896–1984)   67
W służbie Ojczyźnie. Korpus Ochrony Pogranicza – 24 Baon KOP „Sejny”   50
W służbie państwu i społeczeństwu. 100 lat formacji policyjnych na Podkarpaciu 1919–

2019   30
Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945   67
Waleczny Tadzio   81
Warszawiacy wobec niepodległości. Działania mieszkańców Warszawy na rzecz odradza-

nia się Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1914–1921   30
Węzeł gordyjski. Katolicy świeccy w PRL (1956–1989)   18
Wiara i Niepodległość. Religijne i patriotyczne tradycje terenów diecezji sosnowieckiej 

(XIX–XX wiek)   21
„Wiarusy”   69
Władysław Belina-Prażmowski   78
Władza a społeczeństwo. Formowanie systemu komunistycznego w województwie biało-

stockim w latach 1944–1948   18
Wojenna odyseja Antka Srebrnego. Wydanie zbiorcze   79
Wojewodowie białostoccy 1919–1944   19
Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach (1946–1955). Organizacja i funkcjonowanie   8
Wrzesień 1939 w dolinie Dunajca, Bój graniczny i walki nad górnym Dunajcem między 

1 a 6 września 1939 roku   9
Wrzesień pułkownika Maczka   81
Wszystko, co pamiętam. Wspomnienia (1928–1960)   48
Wydawnictwo „Myśli Nieinternowanej”. Dzieje niezależnej oficyny w latach 1982–1989   18
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919–

1939)   30
Wyniki pracy wywiadu naukowo-technicznego MSW PRL 1971–1989   37
Wywiad PRL a Watykan 1962–1978   15



 Materiały eduka cyjne i popularyzatorskie | 97 

Z dziejów polskiej emigracji politycznej po 1939 roku. Ludzie, struktury, idee   23
Z życia politycznego II Rzeczypospolitej Polskiej. Antykomunizm socjalistów. PPS wobec 

KPRP/KPP – wypisy z prasy i dokumentów (1918–1939)   44
Zbiór fotografii Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu –  

Instytutu Pamięci Narodowej. Przewodnik archiwalny, t. 1: Przegląd zawartości   33
Zbiór fotografii Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu –  

Instytutu Pamięci Narodowej. Przewodnik archiwalny, t. 2: Indeksy   33
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Informacje

Księgarnie i punkty sprzedaży 
Wydawnictw IPN

BIAŁYSTOK
Punkt sprzedaży publikacji
ul. Warsztatowa 1A, 15–537 Białystok
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w  godzinach 8:30–15:30
Krzysztof Jodczyk
tel. 85 664 57 84
Krzysztof.Jodczyk@ipn.gov.pl

BYDGOSZCZ
Punkt sprzedaży publikacji
ul. Grudziądzka 9–15, 85–130 Bydgoszcz
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w  godzinach 9:00–15:00
Agnieszka Śliwińska
tel. 52 325 95 27
Agnieszka.Sliwinska@ipn.gov.pl

GDAŃSK
Księgarnia IPN
al. Grunwaldzka 216, 80–266 Gdańsk
Księgarnia czynna: poniedziałek–środa, 
piątek w godzinach 10:00–15:00, czwartek 
10:00–18:00
Krzysztof Filip
tel. 58 668 49 00
Krzysztof.Filip@ipn.gov.pl

KATOWICE
Punkt sprzedaży publikacji
ul. Józefowska 102, 40–145 Katowice
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w  godzinach 7:00–15:00
Tomasz Gonet
tel. 32 207 03 10
Tomasz.Gonet@ipn.gov.pl

KRAKÓW
Księgarnia IPN
Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek 
Historia”, ul. Dunajewskiego 8
31–133 Kraków
Księgarnia czynna: poniedziałek–piątek 
w godzinach 11:00–16:00
Elżbieta Pietrzyk-Dąbrowska
tel. 12 211 70 28
Elzbieta.Pietrzyk@ipn.gov.pl

LUBLIN
Księgarnia IPN
ul. Wodopojna 2, 20–086 Lublin
Księgarnia czynna: poniedziałek–wtorek 
w godzinach 9:00–17:00,  
środa 9:00–13:00
Katarzyna Syska
tel. 81 53 63 480
Katarzyna.Syska@ipn.gov.pl

ŁÓDŹ
Punkt sprzedaży publikacji
ul. Orzeszkowej 31/35, 91–479 Łódź
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w  godzinach 10:00–14:00
dr Artur Kuprianis 
tel. 42 616 27 37, 42 616 27 00  
(sekretariat)
Artur.Kurpianis@ipn.gov.pl

Punkt sprzedaży publikacji
ul. Sienkiewicza 85/87, 90–318 Łódź
Punkt czynny:
poniedziałek–piątek w godzinach 
10:00–14:00
Bartłomiej Kluska
tel. 42 201 46 68, 42 201 46 61  
(sekretariat) 
Bartlomiej.Kluska@ipn.gov.pl

POZNAŃ
Księgarnia IPN
ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań
Księgarnia czynna: poniedziałek–piątek 
w godzinach 9:00–13:00
Sylwia Przybylak
tel. 61 835 69 02
Sylwia.Przybylak@ipn.gov.pl

RZESZÓW
Punkt sprzedaży publikacji
ul. Słowackiego 18, 35–060 Rzeszów
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w  godzinach 7:30–15:30
Małgorzata Dobosiewicz
tel. 17 860 60 18
Malgorzata.Dobosiewicz@ipn.gov.pl
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SZCZECIN
Punkt sprzedaży publikacji
ul. Janickiego 30, 71–270 Szczecin
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w  godzinach 8:30–14:00
Monika Balul
tel. 91 48 49 852
Monika.Balul@ipn.gov.pl

WARSZAWA
Księgarnia IPN
Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek 
Historia”, ul. Marszałkowska 21/25  
(wejście od ul. Oleandrów),  
00–628 Warszawa
Księgarnia czynna: poniedziałek–piątek 
w godzinach 10:00–19:00
Bogdan Chojniarz
Marcin Pancerow, tel. 22 576 30 06
ksiegarnia@ipn.gov.pl

Księgarnia IPN
ul. Krakowskie Przedmieście 64  
(Dom Polonii), 00–322 Warszawa
Księgarnia czynna: poniedziałek–piątek 
w godzinach 9:50–17:50 
Dariusz Zbiejczuk
tel. 797 918 664
Dariusz.Zbiejczuk@ipn.gov.pl

Księgarnia IPN
ul. Wołoska 7 (budynek Mars), 
02–675 Warszawa
Księgarnia czynna: poniedziałek–piątek 
w godzinach 8:30–16:00
Księgarnia prowadzi sprzedaż wysyłkową 
książek i gier oraz prenumeratę czaso-
pism.
Joanna Pamuła, tel. 22 581 86 78 
Joanna.Pamula@ipn.gov.pl
Joanna Pszczoła, tel. 22 581 86 79
Joanna.Pszczola@ipn.gov.pl

Punkt sprzedaży publikacji
ul. Stawki 2 (Intraco, 10 p.)
00–193 Warszawa
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w  godzinach 9:00–15:00
Michał Zarychta 
tel. 22 860 70 43
Michal.Zarychta@ipn.gov.pl

WROCŁAW
Punkt sprzedaży publikacji 
ul. Długosza 48
51–162 Wrocław
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w  godzinach 8:30–16:00
Grzegorz Maślanka
tel. 71 326 97 23
Grzegorz.Maslanka@ipn.gov.pl

Zapraszamy na stronę internetową ipn.gov.pl, gdzie znajdziecie Państwo szczegóły dotyczące pracy punktów sprzedaży.
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Informacje  

Sprzedaż wysyłkowa

Wydawnictwa IPN są dostępne 
w sprzedaży wysyłkowej. Wybiera-
jąc najkorzystniejszą dla siebie formę 
zamówienia, otrzymują Państwo 
interesujące publikacje do domu, 
oszczędzając czas i pieniądze. 

Księgarnia internetowa  
ipn.poczytaj.pl

Zamawianie książek:
Zamówienia przyjmowane są tylko za pośred-
nictwem internetu:
www.poczytaj.pl  
lub e-mail:  
prawa@poczytaj.pl

Informacja o książkach: 
tel. 12-626-48-04 (poniedziałek–piątek 
w  godzinach 8:00–15:30)

Informacja o stanie realizacji zamówienia:
Księgarnia internetowa ipn.poczytaj.pl
tel. 12 626 48 04 (poniedziałek–piątek w go-
dzinach 8:00–15:30) 
e-mail: info@poczytaj.pl

Punkt odbioru:
Czynny od poniedziałku do piątku 
w  godzinach 14:00–18:00
DANTE G. Baran, G. Fugiel sp.j.
ul. Ojcowska 1, 31–344 Kraków
REGON: 351088477
NIP: 679-13-51-324 

Zapraszamy na stronę internetową ipn.gov.pl, gdzie znajdziecie Państwo szczegóły dotyczące sprzedaży wysyłkowej.

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