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  | 5 Od Wydawnictwa

Od Wydawnictwa 

Dzieje Kościołów i związków wyznaniowych na ziemiach polskich – w czasie II wojny światowej 
i w latach „ludowej” Polski – cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem badaczy. Zderzenie religii 
z ideologiami totalitarnymi pozwala bowiem nie tylko odtworzyć jednostkowe dzieje duchownych 
czy wiernych, opisać losy wspólnot, ale także skłania do namysłu nad mechanizmami zniewalania 
człowieka – nie tylko w wymiarze fizycznym, ale również duchowym.

Instytut Pamięci Narodowej, wydając szereg publikacji dotyczących historii Kościoła w latach 
okupacji – niemieckiej i sowieckiej – przede wszystkim uporządkował badania nad dziejami Kościołów 
i związków wyznaniowych w latach powojennych. Przyniosło to efekt w postaci kilkuset publikacji 
naukowych, popularnonaukowych i edukacyjnych, które nie tylko pozwalają poznać historię Kościołów 
i represji, którymi doświadczał je reżim komunistyczny, ale także umożliwiają głębszy wgląd w istotę 
czerwonego totalitaryzmu. Przybliżają one jego założenia ideologiczne, opisują narzędzia realizacji 
polityki antyreligijnej oraz pozwalają poznać sylwetki scenarzystów działań antywyznaniowych i ich 
bezpośrednich wykonawców.

Polska „pojałtańska” była państwem niemal jednolitym wyznaniowo – większość społeczeństwa 
deklarowała jako swoje wyznanie religię rzymskokatolicką. Stanowiło to olbrzymie wyzwanie dla 
komunistów odwołujących się do ideologii materialistycznej. Po wstępnej fazie wzajemnego „mijania 
się” państwa i Kościoła od końca lat 40. – po spacyfikowaniu podziemia i jawnej opozycji – władze 
reżimu rozpoczęły zdecydowaną walkę z religią i Kościołem. Do drugiej połowy lat 70. Kościół 
katolicki był jedynym zinstytucjonalizowanym przeciwnikiem systemu komunistycznego. To na 
nim koncentrowało się wiele działań aparatu partyjnego, administracji państwowej czy bezpieki. 
W kolejnych latach, przede wszystkim ze względu na wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, rola 
Kościoła ewoluowała na tyle, że w latach 80. stał się on „trzecią siłą”, swoistym mediatorem między 
opozycją a totalitarną władzą, zaś w latach 1988–1989 gwarantem zawieranego przy Okrągłym Stole 
kompromisu.

Oddawany w ręce Czytelników katalog prezentuje publikacje naukowe, popularnonaukowe 
i edukacyjne, które dotyczą historii Kościołów i związków wyznaniowych na terenie Polski (także 
okupowanej) w XX wieku. Pozwalają one na fascynującą podróż po najnowszych dziejach Polski – 
opisując wydarzenia dramatyczne i radosne, zjawiska znane i zapomniane, bohaterów i zdrajców, 
ukazując przypadki ludzkiej niezłomności i upadku. Zapraszamy do lektury.

Zespół Wydawnictwa IPN 
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Michał Ceglarek

Kapelani Wojska Polskiego z okresu 
wojny polsko-sowieckiej 1919–1921

Warszawa 2021, 448 s. 

(seria „Monografi e”, t. 160)

Trwająca w latach 1919–1921 wojna 
polsko-sowiecka spowodowała 
mobilizację wielu grup społecznych. 
Jedną z nich było duchowieństwo. 
Księża diecezjalni i zakonni podjęli 
zadania kapelanów wojskowych. 
W całym okresie wojny szeregi 
Wojska Polskiego zasiliło 
631 księży. Stanowili oni czynnik 
budujący i utrzymujący morale 
żołnierzy na pierwszej linii frontu 
oraz społeczeństwa będącego na 
terytorium pozafrontowym.

ISBN: 978-83-8229-230-5, 45 zł 

NNowości
Monografi e
Ksiąźki poświęcone historii Polskiw XX w., 
opisujące dzieje państwai narodu polskiego 
oraz losy obywateli polskich
w latach 1917–1989.

Kapelani Wojska Polskiego z okresu 
wojny polsko-sowieckiej 1919–1921

Warszawa 2021, 448 s. 

(seria „Monografi e”, t. 160)

Trwająca w latach 1919–1921 wojna 
polsko-sowiecka spowodowała 
mobilizację wielu grup społecznych. 
Jedną z nich było duchowieństwo. 
Księża diecezjalni i zakonni podjęli 
zadania kapelanów wojskowych. 
W całym okresie wojny szeregi 

631 księży. Stanowili oni czynnik 
budujący i utrzymujący morale 
żołnierzy na pierwszej linii frontu 
oraz społeczeństwa będącego na 

Ksiąźki poświęcone historii Polskiw XX w., 
narodu polskiego 
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Jarosław Durka

Władze Polski „ludowej” 
wobec Jasnej Góry 
w latach 1945–1989

Katowice–Warszawa 2021, 754 s. 

(seria wydawnicza Oddziału 

IPN  w Katowicach)

Książka opisuje dzieje Jasnej Góry 
w okresie Polski „ludowej”, od 
zakończenia II wojny światowej 
aż do końca rządów Wojciecha 
Jaruzelskiego. Komuniści, starając 
się ograniczyć oddziaływanie Jasnej 
Góry na społeczeństwo, na dużą 
skalę stosowali wobec sanktuarium 
i jego gospodarzy cały wachlarz 
środków represyjnych.

ISBN: 978-83-8229-175-9, 60 zł

Katowice–Warszawa 2021, 754 s. 

(seria wydawnicza Oddziału 

IPN  w Katowicach)

Książka opisuje dzieje Jasnej Góry 

zakończenia II wojny światowej 

Jaruzelskiego. Komuniści, starając Jaruzelskiego. Komuniści, starając 
się ograniczyć oddziaływanie Jasnej się ograniczyć oddziaływanie Jasnej 
Góry na społeczeństwo, na dużą Góry na społeczeństwo, na dużą 
skalę stosowali wobec sanktuarium skalę stosowali wobec sanktuarium 

ISBN: 978-83-8229-175-9, 60 złISBN: 978-83-8229-175-9, 60 złISBN: 978-83-8229-175-9, 60 złISBN: 978-83-8229-175-9, 60 złISBN: 978-83-8229-175-9, 60 złISBN: 978-83-8229-175-9, 60 złISBN: 978-83-8229-175-9, 60 złISBN: 978-83-8229-175-9, 60 złISBN: 978-83-8229-175-9, 60 złISBN: 978-83-8229-175-9, 60 złISBN: 978-83-8229-175-9, 60 złISBN: 978-83-8229-175-9, 60 złISBN: 978-83-8229-175-9, 60 zł
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Mieczysław Ryba

Kościół i państwo na Kresach 
Południowo-Wschodnich 
II Rzeczypospolitej

Warszawa 2021, 368 s.

W książce zostały omówione 
niezwykle skomplikowane relacje 
religijne i narodowościowe 
na Kresach Wschodnich 
II Rzeczypospolitej. Autor swoje 
zainteresowania koncentruje na 
terenach, gdzie występowała zacięta 
rywalizacja polsko-ukraińska 
o sympatie miejscowej ludności. 
Książka zawiera analizy postaw 
politycznych duchowieństwa 
greckokatolickiego, prawosławnego 
oraz rzymskokatolickiego, 
a także opis polityki władz polskich 
w stosunku do różnych Kościołów. 
W dużym stopniu rozważania 
prof. Mieczysława Ryby stanowią 
klucz do zrozumienia zarówno 
kwestii tożsamości narodowej 
Ukraińców w II RP, jak i polityki 
wyznaniowej państwa polskiego.

ISBN: 978-83-8229-258-9, 40 zł 
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Tomasz Sikorski

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

Warszawa 2021, 520 s. + 32 s. wkł.

Monografi a poświęcona jest 
środowiskom katolików świeckich 
w PRL w latach 1956–1989. 
Książka składa się z dwóch części. 
W pierwszej przedstawiono 
historię środowisk, w drugiej zaś 
poszczególnych postaci z nimi 
związanych, czasami mniej znanych 
bądź po prostu zapomnianych. 
Książkę uzupełniają w większości 
dotąd niepublikowane fotografi e 
pozyskane ze zbiorów prywatnych.

ISBN: 978-83-8229-078-3, 50 zł
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Pontyfi kat wielu zagrożeń. 
Jan Paweł II w świetle dokumentów sprawy 
„Kapella” 1979–1990

oprac. Irena Mikłaszewicz 

i Andrzej Grajewski, Warszawa 2021, 304 s.

Publikacja to unikatowy zbiór dokumentów jednej 
z operacji sowieckiego wywiadu, prowadzonej pod 
nadzorem Moskwy przez I Wydział KGB Litewskiej 
Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Stanowi 
interesujący przyczynek do zbadania relacji między 
ZSRS a Stolicą Apostolską oraz ważne źródło 
informacji dotyczących wiedzy i wyobrażeń KGB na 
temat poczynań Jana Pawła II.

ISBN: 978-83-8229-064-6, 40 zł 

oprac. Irena Mikłaszewicz 

i Andrzej Grajewski, Warszawa 2021, 304 s.

Publikacja to unikatowy zbiór dokumentów jednej 
z operacji sowieckiego wywiadu, prowadzonej pod 
nadzorem Moskwy przez I Wydział KGB Litewskiej 

interesujący przyczynek do zbadania relacji między 

informacji dotyczących wiedzy i wyobrażeń KGB na 

ISBN: 978-83-8229-064-6, 40 zł 

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

Kazania świętokrzyskie 1974–1976
wstęp i oprac. Rafał Łatka, 

Beata Mackiewicz, Dominik Zamiatała, 

Instytut Pamięci Narodowej – Solideo, 

Warszawa 2021, 200 s. (seria „Kościół 

katolicki w dokumentach”) 

Publikacja zawiera wygłaszane 
w latach 1974–1976 w kościele 
Świętego Krzyża w Warszawie 
wystąpienia kard. Stefana 
Wyszyńskiego, nazywane „Kazaniami 
Świętokrzyskimi”. W ramach 
tego cyklu Prymas odnosił się 
do kluczowych kwestii z zakresu 
katolickiej nauki społecznej. Teksty 
źródłowe zostały poprzedzone 
obszernym wstępem przybliżającym 
kontekst wygłaszanych wystąpień 
oraz umiejscawiającym je 
w nauczaniu kard. Wyszyńskiego.

ISBN: 978-83-8229-176-6, 25 zł

obszernym wstępem przybliżającym 
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Stefan Wyszyński

Pro memoria, t. 9: 1962
red. nauk. ks. Andrzej Poniński, Instytut 

Pamięci Narodowej – Archidiecezja 

Warszawska – Archidiecezja Gnieźnieńska – 

Wydawnictwo UKSW, 

Warszawa 2020, 416 s. (seria „Kościół 

katolicki w dokumentach”) 

Zapiski kard. Stefana Wyszyńskiego 
z 1962 r., w tym z inauguracji Soboru 
Watykańskiego II. Polskim tłem 
i składową tego pamiętnego roku były 
dawne i świeże zjawiska na płaszczyźnie 
relacji państwo–Kościół. Był to pierwszy 
pełny rok bez nauczania religii w szkołach 
i pierwszy rok katechizacji w sieci 
punktów katechetycznych, niezależnych 
od władz oświatowych. Także w roku 
1962 powołano w MSW 
Departament IV, któremu zlecono szeroki 
zakres inwigilacji duchowieństwa. 
Jednocześnie trwała Wielka Nowenna 
i w szeregi rządców diecezji, jako 
wikariusz kapitulny, wszedł młody 
biskup Karol Wojtyła.

ISBN: 978-83-8229-127-8, 45 zł 

Stefan Wyszyński

Pro memoria, t. 9: 1962
red. nauk. ks. Andrzej Poniński, Instytut 

Pamięci Narodowej – Archidiecezja 

Warszawska – Archidiecezja Gnieźnieńska – 

Wydawnictwo UKSW, 

Warszawa 2020, 416 s. (seria „Kościół 

katolicki w dokumentach”) 
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Opracowania poświęcone najnowszej 
historii Polski, często wzbogacone 
edycjami źródeł. W tej kategorii 
zawierają się także materiały 
będące efektem spotkań naukowych 
organizowanych przez Instytut Pamięci 
Narodowej. 

Studia i materiały

Ile z nauki, ile z ideologii. 
Religioznawstwo w PRL

red. nauk. Łucja Marek i Rafał Łętocha, 

Instytut Pamięci Narodowej 

– Instytut Religioznawstwa 

Uniwersytet Jagielloński, 

Kraków 2021, 352 s.

Studium o charakterze 
przyczynkarskim, wskazuje 
problemy i zagadnienia badawcze 
oraz otwiera dyskurs naukowy 
dotyczący funkcjonowania i rozwoju 
religioznawstwa w okresie PRL, 
zwłaszcza problemów jego 
ideologizacji i wykorzystania 
w polityce władz komunistycznych. 

Wśród autorów 12 artykułów są 
historycy, religioznawcy, fi lozofowie 
i prawnicy.

ISBN: 978-83-8229-202-2, 40 zł

organizowanych przez Instytut Pamięci 
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Urząd do spraw Wyznań. 
Struktury – działalność – ludzie, t. 2

red. nauk. Rafał Łatka, 

Warszawa 2021, 496 s. 

Drugi tom serii zainicjowanej 
w 2020 roku jest kolejną publikacją 
mającą na celu opisanie struktur, 
działalności i pracowników aparatu 
wyznaniowego Polski ludowej 
oraz wybranych aspektów jego 
działalności w pierwszej dekadzie 
panowania w Polsce systemu 
komunistycznego.

ISBN: 978-83-8229-257-2, 45 zł

Urząd do spraw Wyznań. 
Struktury – działalność – ludzie, t. 2

red. nauk. Rafał Łatka, 

Warszawa 2021, 496 s. 

Drugi tom serii zainicjowanej 
w 2020 roku jest kolejną publikacją 
mającą na celu opisanie struktur, 
działalności i pracowników aparatu 
wyznaniowego Polski ludowej 
oraz wybranych aspektów jego 
działalności w pierwszej dekadzie 
panowania w Polsce systemu 

ISBN: 978-83-8229-257-2, 45 zł
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Zostali na Wschodzie. 
Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 
1945–1991, t. 1

red. nauk. Adam Hlebowicz, Warszawa 

2021, 488 s. (seria „Słowniki”, t. 8)

Słownik prezentuje sylwetki 
kapłanów, nauczycieli, naukowców 
i innych przedstawicieli elit polskich, 
którzy po 1945 r. pozostali na terenie 
ZSRS. Jedni nie chcieli, a inni nie 
mogli osiąść w powojennej Polsce. 
Podjęli misję przeciwstawiania się 
sowietyzacji, ocalenia języka, kultury, 
przechowania wiary. Nie zabiegali 
o honory, nie liczyli na ordery czy 
wyrazy uznania. Niczym żołnierze na 

Zostali na Wschodzie. Zostali na Wschodzie. 
Słownik inteligencji polskiej w ZSRS Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 
1945–1991, t. 1t. 1t. 1

red. nauk. Adam Hlebowicz, Warszawa red. nauk. Adam Hlebowicz, Warszawa 

2021, 488 s. (seria „Słowniki”, t. 8)2021, 488 s. (seria „Słowniki”, t. 8)2021, 488 s. (seria „Słowniki”, t. 8)2021, 488 s. (seria „Słowniki”, t. 8)2021, 488 s. (seria „Słowniki”, t. 8)2021, 488 s. (seria „Słowniki”, t. 8)

Słownik prezentuje sylwetki Słownik prezentuje sylwetki Słownik prezentuje sylwetki Słownik prezentuje sylwetki Słownik prezentuje sylwetki Słownik prezentuje sylwetki Słownik prezentuje sylwetki Słownik prezentuje sylwetki Słownik prezentuje sylwetki Słownik prezentuje sylwetki 
kapłanów, nauczycieli, naukowców kapłanów, nauczycieli, naukowców kapłanów, nauczycieli, naukowców kapłanów, nauczycieli, naukowców kapłanów, nauczycieli, naukowców kapłanów, nauczycieli, naukowców kapłanów, nauczycieli, naukowców kapłanów, nauczycieli, naukowców 
i innych przedstawicieli elit polskich, i innych przedstawicieli elit polskich, i innych przedstawicieli elit polskich, i innych przedstawicieli elit polskich, i innych przedstawicieli elit polskich, i innych przedstawicieli elit polskich, 

straconych placówkach pełnili służbę, 
nie zważając na jej dramatyczne 
konsekwencje – więzienia i łagry 
sowieckie, represje… Niech biogram 
każdego z nich przyczyni się do 
zachowania jego ofi ary i pracy 
w pamięci narodu. 

ISBN: 978-83-8229-182-7, 45 zł

Słowniki,
leksykony,
informatory

Opracowaniao charakterze 
encyklopedycznym 
i biografi cznym poświęcone 
historii Polskiw XX w.
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bp. Mariusz Leszczyński  

Księża diecezjalni ekspatrianci 
Archidiecezji Lwowskiej 
obrządku łacińskiego. 
Słownik biografi czny

Warszawa 2020, 1120 s.

Słownik zawiera 636 biogramów 
księży wyświęconych do 1945 r., 
którzy z powodu II wojny światowej 
i z przyczyn politycznych zaistniałych 
po jej zakończeniu zostali zmuszeni 
do opuszczenia terytorium 
archidiecezji lwowskiej w latach 
1939–1959. Autor w swojej pracy 
oparł się głównie na materiałach 
archiwalnych, przechowywanych 
w archiwach diecezjalnych 
i zakonnych, oraz na źródłach 
drukowanych i opracowaniach.

ISBN: 978-83-8098-328-1, 85 zł
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Biografi e i studia 
biografi czne

Życiorysy postaci historycznych, 
ofi cerów, partyzantów, ludzi kościoła, 
polityki, dyplomacji. 

Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, 

ks. Dominik Zamiatała 

Prymas Stefan Wyszyński. Biografi a
Instytut Pamięci Narodowej – Soli Deo, 

Warszawa 2020, 120 s. (seria „Biskupi 

w realiach komunistycznego państwa”)

Książka jest najbardziej kompletnym, 
jak do tej pory, opracowaniem 
biografi i Prymasa Tysiąclecia. 
Ukazuje spektrum jego aktywności 
religijnej i społecznej oraz nauczania. 
Została przygotowana na podstawie 
szerokiej bazy źródłowej i licznych 
opracowań. W przygotowaniu wersje 
obcojęzyczne: niemiecka, węgierska, 
słowacka i hiszpańska.  

ISBN: 978-83-8098-819-4, 15 zł

Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, 

Dominik Zamiatała   

Primate Stefan Wyszyński. 
A Biography 

Instytut Pamięci Narodowej – Solideo, 

Warszawa 2021, 120 s. + 8 s. wkł. zdj. 

(seria „Biskupi w realiach 

komunistycznego państwa”)

Anglojęzyczna wersja popularnej, 
ilustrowanej biografi i prymasa 
Stefana Wyszyńskiego.

ISBN: 978-83-8229-194-0, 20 zł

ISBN: 978-83-8229-195-7 [PDF]

Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, 

Primate Stefan Wyszyński. Primate Stefan Wyszyński. 
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Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, 

Dominik Zamiatała

Il Primate Stefan Wyszyński. 
Biografi a

Instytut Pamięci Narodowej – Soli Deo, 

Warszawa 2021, 128 s.

(seria „Biskupi w realiach 

komunistycznego państwa”)

Włoska wersja popularnej, 
ilustrowanej biografi i Prymasa.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8229-281-7 [PDF]
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Literatura i Pamięć 

Przypominamy, jak dzieła literackie 
budziły ducha, jak wyrażały Polaków, 
jak budowały naszą tożsamość.

Patronat Honorowy 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
nad serią wydawniczą „Literatura i Pamięć” 

Krzysztof Dybciak

Pisarz, który został papieżem. 
Twórczość Karola Wojtyły – Jana Pawła II 

Instytut Pamięci Narodowej –

 Fundacja Rozwoju  Systemu Edukacji, 

Warszawa 2020, 464 s.

Monografi a twórczości literackiej Karola Wojtyły –
Jana Pawła II adresowana nie tylko do badaczy, lecz 
przede wszystkim do czytelników zainteresowanych osobą 
i dziedzictwem papieża Polaka. Książka Krzysztofa Dybciaka 
to opowieść biografi czna o wyjątkowym człowieku 
Karolu Wojtyle – poecie, dramaturgu, kapłanie, potem 
biskupie, kardynale, wreszcie papieżu Janie Pawle II.

ISBN: 978-83-8229-130-8, 45 zł

Publikacje 
popularnonaukowe



Nowości  •  Publikacje popularnonaukowe  | 21

Jerzy Sikora

Pisarstwo Prymasa Tysiąclecia 
Instytut Pamięci Narodowej – Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji, Warszawa 2020, 312 s. 

Książka pokazuje pisarstwo Wyszyńskiego w nowej optyce, 
dotychczas pomijanej przez badaczy. Jego pisarstwo jest 
dokumentem, świadectwem, ale również refl eksją fi lozofi czną 
i religijną, medytacją, modlitwą, kazaniem. Publikacja jest 
skierowana do młodej generacji czytelników, ale będzie 
cennym źródłem również dla badaczy spuścizny Prymasa 
Tysiąclecia.

ISBN: 978-83-8229-146-9, 40 zł
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Tematyczne wybory tekstów 
z „Biuletynów IPN”

Paweł Wyszkowski

Tywrowski memoriał męczenników katolickich 
na Ukrainie w XX wieku

Warszawa 2020, 120 s. 

(seria „Biblioteka Biuletynu IPN”, t.  8)

Przewodnik po szczególnym muzeum – Memoriale 
męczenników Kościoła katolickiego na Ukrainie w XX wieku, 
działającym w Tywrowie na Ukrainie. To miejsce pamięci 
i modlitwy, stworzone przez o. Pawła Wyszkowskiego. 
Umieszczono tam pamiątki po ofi arach komunistycznych 
prześladowań – zdjęcia więzionych księży i świeckich, 
szczątki pomordowanych, nagrane i spisane relacje świadków, 
nieznane dokumenty.

ISBN: 978-83-8229-056-1, 25 zł

Biblioteka 
Biuletynu IPN 
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Adam Hlebowicz

Podróż na Wschód
Warszawa 2021, 512 s. 

(seria „Biblioteka Biuletynu IPN", t. 9)

Publikacja zawiera uporządkowane tematycznie artykuły 
poświęcone głównie problematyce kresowej: rozważania 
nad znaczeniem pojęcia „Kresy" i przywracaniem pamięci 
o nich oraz ilustrowany przykładami opis zagłady polskich 
elit i strat kultury materialnej na Wschodzie. Trzon książki 
stanowią reportaże o pomnikach i grobach polskich 
zesłańców oraz męczenników, o naszych rodakach z uporem 
podtrzymujących trwanie kultury i języka polskiego – od ziem 
utraconych przez Karelię, Bajkał po Kazachstan.

ISBN: 978-83-8229-264-0, 50 zł

Adam Hlebowicz

Podróż na Wschód

Publikacja zawiera uporządkowane tematycznie artykuły Publikacja zawiera uporządkowane tematycznie artykuły 
poświęcone głównie problematyce kresowej: rozważania poświęcone głównie problematyce kresowej: rozważania 
nad znaczeniem pojęcia „Kresy" i przywracaniem pamięci nad znaczeniem pojęcia „Kresy" i przywracaniem pamięci nad znaczeniem pojęcia „Kresy" i przywracaniem pamięci 
o nich oraz ilustrowany przykładami opis zagłady polskich o nich oraz ilustrowany przykładami opis zagłady polskich o nich oraz ilustrowany przykładami opis zagłady polskich 
elit i strat kultury materialnej na Wschodzie. Trzon książki 
stanowią reportaże o pomnikach i grobach polskich 
zesłańców oraz męczenników, o naszych rodakach z uporem 
podtrzymujących trwanie kultury i języka polskiego – od ziem podtrzymujących trwanie kultury i języka polskiego – od ziem 
utraconych przez Karelię, Bajkał po Kazachstan.utraconych przez Karelię, Bajkał po Kazachstan. B
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Eugeniusz Swarcewicz

Wspomnienia kresowego organisty
Warszawa 2021, 114 s. (seria „Biblioteka Biuletynu IPN", t. 10)

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

ISBN: 978-83-8229-265-7, 25 złB
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Broszury

Krótkie opracowania w formie 
broszurowej przedstawiające 
bohaterów, którzy uczestniczyli 
w zmaganiach o niepodległość 
Rzeczypospolitej w różnych 
okresach jej najnowszej historii. 
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s. Teresa Antonietta Frącek RM

Мать Матильда Геттер
przekł. Iwan Kozłowski, 

Warszawa 2021, 90 s.

Wersja rosyjska broszury 
poświęconej życiu matki Matyldy 
Getter ze Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi, które 
w latach II wojny światowej, kierując 
się sumieniem i ewangelicznym 
wezwaniem do niesienia pomocy 
bliźnim, ratowały życie Żydom, 
ukrywając ich w swoich klasztorach, 
w domach dla dzieci, szpitalach 
i zakładach opiekuńczych, chociaż za 
to groziła śmierć.  

Publikacja także w języku portugalskim.
W przygotowaniu wersja ukraińska.
Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8229-154-4 [PDF]

Marek Gałęzowski

Ksiądz Józef Panaś
Warszawa 2021, 40 s. 

Broszura przedstawia losy ofi cera 
i kapelana II Brygady Legionów 
Polskich, Józefa Panasia 
(1887–1940), uczestnika konspiracji 
we Lwowie, ofi arę zbrodni 
komunistycznych. 

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8229-116-2 [druk] 

ISBN: 978-83-8229-117-9 [PDF]

ГЕРОИ 
НЕЗАВИСИМОЙ

сестра Тереса Антониетта Фронцек, 
орден Сестер Францисканок Семьи Марии

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

Prymas Tysiąclecia, 
Kardynał Stefan Wyszyński (1901–1981). 
Życie i nauczanie

Kraków–Warszawa 2021, 60 s.

Materiały dla nauczycieli klas VII–VIII szkół 
podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. 
Zadaniem niniejszej teki jest ukazanie 
wieloaspektowej działalności Prymasa Tysiąclecia: 
w pierwszej kolejności jako duszpasterza, następnie 
jako męża stanu i „niekoronowanego króla Polski„. 
Tłem dla biografi i bohatera jest historia Polski 
XX wieku, której był on nie tylko świadkiem, ale 
i czynnym uczestnikiem.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8229-289-3
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SOLI DEOStefan Wyszyński Prymas Polski
3 VIII 1901 – 28 V 1981

JEDYNEMU BOGU
KALENDARIUM
3 VIII 1901 urodzony w Zuzeli nad Bugiem
1920 początek kształcenia w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku 3 VIII 1924 święcenia kapłańskie z rąk bp. Wojciecha Owczarka 1925-1929 studia na Wydziale Prawa Kanonicznego oraz Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL. 1929 stopień  doktora prawa kanonicznego
1931-1939 profesor prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku
1932 redaktor naczelny "Ateneum Kapłańskiego"

X 1939 ukrywał się  przed Gestapo
1 VIII – 2 X 1944 kapelan AK „Kampinos”
IX 1945 starania o ponowne otwarcie seminarium we Włocławku 1945 rektor seminarium, redaktor czasopisma „Ład Boży”
1946 biskup ordynariusz diecezji lubelskiej (mianowany przez  papieża Piusa XII)12 V 1946 sakra biskupia (przyjęta z rąk prymasa Augusta Hlonda) 1948 arcybiskup metropolita warszawsko-gnieźnieński, prymas Polski12 I 1953 wyniesiony przez papieża Piusa XII do godności kardynała
25 IX 1953 aresztowanie Prymasa
25 IX – 28 X 1956 internowany kolejno w: Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku   Śląskim oraz Komańczy 
26 VIII 1956 oodczytanie przez bp. Michała Klepacza w Częstochowie   Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego
1957-1966 Wielka Nowenna
3 V 1966 Akt Oddania Narodu Polskiego Matce Bożej, obchody Tysiąclecia Chrztu         Polski
1974–1976  cykl Kazań Świętokrzyskich
1980-1981 rola pośrednika w negocjacjach pomiędzy władzą a „Solidarnością”28 V 1981 śmierć Prymasa (spoczął w katedrze św. Jana w Warszawie)

Nie byłoby na stolicy tego Papieża – Polaka (...) gdyby nie było Twojej wiary niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojegozawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresudziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, który jest związany z Twoim biskupim 
i prymasowskim posługiwaniem.

Jan Paweł II, 22 X 1978

57 lat 
KAPŁAŃSTWA 33 lata 

PRYMASOSTWA

KALENDARIUM
3 VIII 1901 
1920 pocz
3 VIII 1924 
1925-1929

1929 stopie
1931-1939 

1932 redaktor naczelny "Ateneum Kap

X 1939
1 VIII – 2 X 1944 
IX 1945 
1945 rektor seminarium, redaktor czasopisma „

1946 biskup ordynariusz diecezji lubelskiej (mianowany przez  papie12 V 1946
1948 arcybiskup metropolita warszawsko-gnie12 I 1953 

25 IX 1953
25 IX – 28 X 1956

26 VIII 1956 

ski Prymas Polski
SOLI DEOStefan Wyszy
SOLI DEOStefan Wyszy
SOLI DEOń
SOLI DEOń
SOLI DEOski Prymas Polski
SOLI DEOski Prymas Polski
SOLI DEO
3 VIII 1901 – 28 V 1981

JEDYNEMU BOGU
KALENDARIUM
3 VIII 1901 urodzony w Zuzeli nad Bugiem

początek kształcenia w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku 3 VIII 1924 święcenia kapłańskie z rąk bp. Wojciecha Owczarka 1925-1929 studia na Wydziale Prawa Kanonicznego oraz Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL. 
 stopień  doktora prawa kanonicznego

1931-1939 profesor prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku
 redaktor naczelny "Ateneum Kapłańskiego"

X 1939 ukrywał się  przed Gestapo
1 VIII – 2 X 1944 kapelan AK „Kampinos”
IX 1945 starania o ponowne otwarcie seminarium we Włocławku rektor seminarium, redaktor czasopisma „Ład Boży”ży”ż

 biskup ordynariusz diecezji lubelskiej (mianowany przez  papieża Piusa XII)12 V 1946 sakra biskupia (przyjęta z rąk prymasa Augusta Hlonda) arcybiskup metropolita warszawsko-gnieźnieński, prymas Polski12 I 1953 wyniesiony przez papieża Piusa XII do godności kardynała
25 IX 1953 aresztowanie Prymasa
25 IX – 28 X 1956 internowany kolejno w: Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku   Śląskim oraz Komańczy 
26 VIII 1956 oodczytanie przez bp. Michała Klepacza w Częstochowie   Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego
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Miejsca internowania prymasa Stefana Wyszyńskiegoskiego

Miejsca internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego

Stoczek Klasztorny miejsce internowania 12 X 1953 - 6 X 1954

Komańcza
miejsce internowania 29 X 1955 - 28 X 1956

Rywałd 
miejsce internowania 25 IX 1953 - 12 X 1953

Prudnik Śląski miejsce internowania 6 X 1954 - 29 X 1955

Warszawa

skiego
prymasa Stefana Wyszyńskiego

Stoczek Klasztorny Stoczek Klasztorny miejsce internowania 
miejsce internowania 12 X 1953 - 6 X 1954
12 X 1953 - 6 X 1954

Komań

Rywałd 
miejsce internowania 25 IX 1953 - 12 X 1953

Prudnik Śląski miejsce internowania 6 X 1954 - 29 X 1955

Warszawa

o Twojej wiary niezieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego
o Jasnej Góry i tego cało Jasnej Góry i tego cało Jasnej Góry i tego ca ego okresułego okresuł

zany z Twoim biskupim 
ugiwaniem.
 II, 22 X 1978

prymasa Stefana Wyszy
prymasa Stefana Wyszy

Prudnik 
miejsce internowania 6 X 1954 - 29 X 1955

1957-1966 
3 V 1966
1957-1966 Wielka Nowenna
3 V 1966 Akt Oddania Narodu Polskiego Matce Bo

51

Karty pracy

51

karta pracy nr 8 –

Prymas na fotografiach

Prymas Stefan Wyszyński spotykał się z ważnymi osobami związanymi z historią Kościoła i Polski.

Podpisz, w czyim towarzystwie widzimy prymasa Wyszyńskiego na przedstawionych fotografiach.

1.

Źródło: PAP

……………………………………………………………………………………………………………………

2.

Źródło: PAP

……………………………………………………………………………………………………………………

Komańcza
miejsce internowania 
miejsce internowania 29 X 1955 - 28 X 1956
29 X 1955 - 28 X 1956

515151……………………………………………………………………………………………………………………
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46

karta pracy nr 3*

Poniższe fotografie przedstawiają dwa puste fotele przeznaczone odpowiednio dla prymasa Stefana Wyszyń-

skiego i papieża Pawła VI. W oparciu o zdjęcia, materiał źródłowy z teki i wiadomości z innych źródeł odpo-

wiedz na pytania. 

Czas: 15 minut.

a) Jakiego miejsca i jakich uroczystości dotyczą fotografie?

……………………………………………………………………………………………………………………

b) W jakich latach miały miejsce przedstawione wydarzenia?

……………………………………………………………………………………………………………………

c) Dlaczego władze PRL nie pozwoliły uczestniczyć w nich Prymasowi Polski i Ojcu Świętemu?

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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28 | Zapowiedzi

Zapowiedzi:

Monografie

▪ Wojciech Paduchowski

„Karły”. Krzyż i Nowa Huta 
w kwietniu 1960 r. 

Studia i materiały 

▪ Arcybiskup Jerzy Stroba  
(1909–1999)

red. nauk. Konrad Białecki

▪ Biskupi w rzeczywistości  
politycznej Polski „ludowej”, t. 2 

red. nauk. Rafał Łatka

▪ Kościół, Żydzi, jezuici
red. nauk. Michał Wenklar

▪ Miejsca święte pod nie świętym 
nadzorem. Polityka władz wobec 
sanktuariów w latach 1945–1989

red. nauk. Konrad Białecki

▪ „Nadzieje i rozczarowania”. 
Środowiska katolików świeckich 
w Polsce (1944/1945–1956)

red. nauk. Michał Siedziako,  

Tomasz Sikorski

Słowniki

▪ ks. Józef Marecki

Misterium inquitatis.  
Osoby duchowne I zakonne 
obrządku łacińskiego zamordowane 
prze ukraińskich nacjonalistów 
w latach 1939–1945

▪ Zostali na Wschodzie. Słownik  
inteligencji polskiej w ZSRS 
1945–1991, t. 2

red. nauk. Adam Hlebowicz

Biografie i studia biograficzne

▪ Ryszard Gryz

Biografia bp. Czesława Kaczmarka

▪ Marek Mutor

Droga do wrocławskiej stolicy  
biskupiej. Losy ks. Bolesława Kominka 
w latach 1903–1956

▪ Tomasz Sikorski, Urszula Kozłowska

Andrzej Niesiołowski (1899–1945). 
Z dziejów nurtu chrześcijańsko- 
-społecznego w polskiej socjologii 

▪ Jarosław Wąsowicz SDB

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

▪ Wokół Kościoła i władzy.  
Studia dedykowane 
ks. prof. dr. hab. Zygmuntowi Zielińskiemu  
w 90. rocznicę urodzin 

red. nauk. Rafał Łatka,  

ks. Józef Wołczański  

i ks. Dominik Zamiatała

Dokumenty

▪ Wojciech Kucharski, Dorota Misiejuk

Sobór oczami komunistów, t. 2: 
Sobór Watykański II w świetle  
dokumentów UdsW i PZPR.  
Wybór źródeł

▪ Stefan Wyszyński 
Dzieła zebrane, t. XX

red. nauk. Iwona Czarcińska  

i Beata Mackiewicz

▪ Dziennik abp. Ignacego Tokarczuka, 
t. 1: 1975–1978

oprac. ks. Józef Wołczański

▪ Urząd ds. Wyznań i jego struktury 
terenowe w województwie opolskim 
w latach 1950–1989. Wybór źródeł 

wstęp i oprac. Zbigniew Bereszyński
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▪ Patryk Pleskot

Księża i dyplomaci. Spotkania 
pracowników amerykańskich 
placówek dyplomatycznych 
w PRL z przedstawicielami 
Kościoła w świetle dokumentów 
(1974–1988)

Relacje i wspomnienia

▪ ks. Henryk Peszko

A droga była niełatwa…  
Wspomnienia kieleckiego  
duchownego z lat 1910–1955

wstęp i oprac. Ryszard Gryz  

i Karolina Święcich

Albumy 

▪ Wojciech Kucharski, Rafał Łatka,  

     Marek Mutor

Kardynał Bolesław Kominek



KATALOG

                   



KATALOG
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MMonografie

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

Piotr Abryszeński, Daniel Gucewicz

Grudniowa kolęda. Kościół katolicki 
w Trójmieście wobec Grudnia ’70

Gdańsk–Warszawa 2020, 376 s.  

(seria „Publikacje gdańskiego  

oddziału IPN”, t. 78)

Książka stanowi pierwszą próbę 
kompleksowego przedstawienia 
reakcji Kościoła katolickiego na rewoltę 
grudniową 1970 r.  w Trójmieście. 
Opisano w niej również działania 
władz komunistycznych, które 
w obliczu kryzysu starały się 
wykorzystać autorytet duchowieństwa 
do własnych celów.

ISBN: 978-83-8229-010-3, 40 zł

Marcin Dąbrowski

Wydarzenia 26 czerwca 1959 roku 
w Kraśniku Fabrycznym.  
Przyczyny – przebieg – represje

Warszawa–Lublin 2020, 424 s.

Monografia poświęcona 
konfliktowi, do jakiego doszło 
26 czerwca 1959 r. w Kraśniku 
Fabrycznym na Lubelszczyźnie 
między mieszkańcami a władzą 
komunistyczną na tle starań 
o budowę kościoła katolickiego w tym 
przyfabrycznym mieście.

ISBN: 978-83-8229-029-5, 45 zł
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Adam Dziurok, Bogusław Tracz

W obronie krzyża.  
Protest w Gliwicach w 1960 roku

Instytut Pamięci Narodowej – 

 Muzeum w Gliwicach,  

Katowice–Gliwice –Warszawa 2020, 256 s. 

Monografia przygotowywana 
w związku 60. rocznicą wystąpienia 
wiernych w Gliwicach w obronie 
krzyża przy kościele franciszkanów. 
Gliwicki protest, w którym 
wzięło udział ok. tysiąca osób, był 
najliczniejszym wystąpieniem 
przeciwko władzom PRL na terenie 
województwa katowickiego pomiędzy 
Październikiem '56 a Marcem '68. 

ISBN: 978-83-8098-935-1, 30 zł

Adam Dziurok, Jerzy Myszor

Prymas Stefan Wyszyński  
a Górny Śląsk – kontakty, wizyty, 
wystąpienia

Instytut Pamięci Narodowej – Fundacja 

Centrum Badań nad Historią Kościoła 

im. ks. prof. Wincentego Myszora,  

Katowice–Warszawa 2020, 248 s.

Monografia przedstawiająca relacje 
abp./kard. Stefana Wyszyńskiego 
z diecezją katowicką w okresie 
jego prymasostwa w latach 1949–
1981. W aneksie zamieszczono 
listy i przemówienia, ważniejszą 
korespondencję czy też sprawozdania 
sporządzone przez Urząd/Służbę 
Bezpieczeństwa.

 

ISBN: 978-83-8098-917-7, 30 zł 

ks. Lech Gralak, ks. Piotr Tylec

Kryptonim „Pątnicy”. Służba 
Bezpieczeństwa wobec pieszych 
pielgrzymek na Jasną Górę  
w latach 1976–1988

Warszawa 2020, 472 s.  

(seria „Monografie”, t. 155)         

Publikacja ukazuje, prowadzone 
w latach 1976–1988, przestępcze 
działania organów bezpieczeństwa 
i nieugiętą postawę przytłaczającej 
większości uczestników pielgrzymek 
na Jasną Górę, zarówno duchownych, 
jak i świeckich.

ISBN: 978-83-8229-042-4 

Nakład wyczerpany
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Joanna Karbarz-Wilińska

„Dęby i burzany”. Ukraińskie organizacje 
i partie związane z biskupem 
stanisławowskim Grzegorzem 
Chomyszynem (1925–1939)

Gdańsk–Warszawa 2020, 316 s.  

(seria „Publikacje gdańskiego  

oddziału IPN”, t. 79)

Książka uzupełnia obecną w nauce 
polskiej lukę w zakresie opracowań 
dotyczących ukraińskiego nurtu 
chrześcijańskiego związanego 
z biskupem stanisławowskim 
Grzegorzem Chomyszynem. Ukazuje 
jego funkcjonowanie oraz zasięg 
oddziaływania w życiu politycznym 
Ukraińców. Prezentuje rolę, jaką w nim 
odegrał duchowny, a także działalność 
organizacji i partii chrześcijańskich, które 
wspierał.

ISBN: 978-83-8229-025-7, 40 zł

Szczepan Kowalik, Arkadiusz Kutkowski

Śmierć nieosądzona.  
Sprawa księdza Romana Kotlarza

Lublin–Warszawa 2020,  

400 s. + 56 s. wkł. ilustr.

Książka przybliża sylwetkę 
duchownego, który brał udział 
w manifestacjach 25 czerwca 1976 r., 
a następnie w kilku kazaniach 
upomniał się o osoby represjonowane 
po tych wydarzeniach i w rezultacie 
sam stał się ofiarą bezprawnych 
działań ze strony PRL-owskiego 
aparatu represji. Prześladowania 
zakończyły się śmiercią ks. Kotlarza 
18 sierpnia 1976 r. 

ISBN: 978-83-8098-787-6, 40 zł

Daniel Gucewicz

Kalwaryjska rebelia. Z historii 
wybranych sanktuariów Pomorza 
Gdańskiego w okresie Polski ludowej

Gdańsk–Warszawa 2020, 368 s.  

(seria „Publikacje gdańskiego  

oddziału IPN”, t. 76)

Na Pomorzu Gdańskim od stuleci 
panowała głęboko zakorzeniona tradycja 
pielgrzymowania do miejsc świętych. 
Po II wojnie światowej nieuchronnie 
musiała się ona skonfrontować 
z systemem komunistycznym, dążącym 
do laicyzacji i ateizacji polskiego 
społeczeństwa, co oznaczało również 
walkę z publicznymi przejawami 
religijności. Książka przedstawia różne 
oficjalne inicjatywy i działania skierowane 
przeciwko owej „kościelnej rebelii”.

ISBN: 978-83-8098-809-5, 35 zł 
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Bartłomiej Noszczak

Antymilenium. Konflikt państwa 
z Kościołem na tle obchodów 
tysiąclecia chrztu Polski  
(1956–1966/1967)

Warszawa 2020, 504 s.  

(seria „Monografie”, t. 150)

Książka prezentuje wybrany 
aspekt polityki wyznaniowej PRL: 
wielopłaszczyznowe starcie państwa 
z Kościołem katolickim w latach 
1956–1966/1967. Autor skupił się 
na tych działaniach aparatu władzy, 
które w sposób jednoznacznie 
intencjonalny, potwierdzony dzięki 
analizie i interpretacji materiałów 
źródłowych, zostały wymierzone 
w projekt Milenium.

ISBN: 978-83-8098-835-4, 45 zł

Bartłomiej Noszczak

Międzynarodówka antykościelna. 
Współpraca polskiego Urzędu 
do spraw Wyznań z jego 
odpowiednikami w państwach 
komunistycznych (1954–1989)  
– preliminaria badawcze

Warszawa 2020, 224 s. (seria „Urząd  

ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie”) 

Publikacja ukazuje współpracę 
UdsW z analogicznymi instytucjami 
z krajów demokracji ludowej. 
Spotkania dwu- i wielostronne były 
dla zatrudnionych w nich towarzyszy 
okazją do wymiany doświadczeń oraz 
projektowania wspólnych działań 
antykościelnych.

ISBN: 978-83-8098-340-3, 35 zł

Bartłomiej Noszczak

Za klasztorną furtą. Migawki z życia 
i działalności jezuitów w Warszawie 
(1945–1956)

Warszawa 2020, 554 s.  

(seria „Warszawa nie?pokonana”, t. XXIII)       

Książka stwarza okazję do poznania 
historii jezuitów w Warszawie 
w pierwszej powojennej dekadzie. 
Nie tylko zagląda za kulisy, lecz 
także obrazuje aspekty życia 
i działalności jezuitów. Przybliżając 
ich „sekrety”, opowiada również 
o stalinowskiej Polsce, w której 
członkowie Towarzystwa Jezusowego 
pełnili swoją misję, narażeni 
na prześladowania ze strony 
komunistycznego państwa. 

ISBN: 978-83-8098-977-1, 50 zł
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Władysław Bułhak 

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

Autor porusza zagadnienie pracy 
z różnymi kategoriami osób będących 
źródłami informacji, problematykę 
inspiracji i dezinformacji, sprawę 
kooperacji multilateralnej i bilateralnej 
w ramach ponadnarodowych wspólnot 
wywiadowczych, wreszcie opisuje 
działalność analityczno-informacyjną 
i prognostyczno-ostrzegawczą. 

Najlepsza książka historyczna w plebiscycie 
„Historia zebrana” Histmag.org w kategorii 

„Okiem badacza” (2019)

Wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców 
Katolickich FENIKS w kategorii „Historia’’(2020)

ISBN: 978-83-8098-596-4, 50 zł

Milena Kindziuk

Historyczne i polityczne aspekty 
komunikacji społecznej prymasa 
Józefa Glempa w okresie przełomu 
w Polsce w latach 1981–1992
Instytut Pamięci Narodowej – Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, 

Warszawa 2019, 640 s. (seria „Biskupi 

w realiach komunistycznego państwa”)

W latach 1981–1992 w aktywności 
prymasa Glempa stosunkowo często 
występowały motywy społeczno-
polityczne i historyczne. Publikacja 
zawiera wystąpienia publiczne, 
a także dokonania w zakresie relacji 
z władzami i ówczesną opozycją 
dotyczące powyższych problemów. 

ISBN: 978-83-8098-549-0 [druk], 50 zł

ISBN: 978-83-8090-494-1 [PDF]

Sebastian Rosenbaum

Między katolicyzmem 
i nacjonalizmem. Związek 
Niemieckich Katolików w Polsce 
w województwie śląskim 1923–1939

Katowice–Warszawa 2020, 808 s.

Pierwsza tak obszerna monografi a 
poświęcona stowarzyszeniu mniejszości 
niemieckiej z międzywojennego 
województwa śląskiego. Przedstawia 
korzenie organizacji, strukturę VdK, jego 
oddziaływanie na forum województwa 
śląskiego i diecezji katowickiej, formy 
aktywności społeczno-kulturalnej oraz 
dyskurs rozwijany w Związku. Jest 
też próbą ukazania przemian w łonie 
społeczności niemieckich katolików 
pod wpływem „narodowej rewolucji” 
w Trzeciej Rzeszy. 

ISBN: 978-83-8098-523-0, 50 zł
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cena 50 zł

Zapraszamy:

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

INSTYTUT 
PAMIĘCI
NARODOWEJ

ISBN: 978-83-8098-523-0
DR SEBASTIAN ROSENBAUM
historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań 
Historycznych IPN w Katowicach. Zajmuje 
się historią Górnego Śląska w XIX i XX w., 
szczególnie problematyką narodowościową.

Od chwili powstania do likwidacji jesienią 1939 r. (po niemieckiej inwazji na 
Polskę) Związek Niemieckich Katolików w Polsce (Verband deutscher Katholiken 
in Polen) był jedyną ogólnopolską organizacją mniejszości niemieckiej, liczą-
cą w całym kraju okresowo prawie 27 tys. członków (1937 r.). Związek działał 
w województwie śląskim, na Pomorzu, w Wielkopolsce, Galicji, próbował eks-
pandować na Łódzkie – wszędzie tam, gdzie istniały zwarte skupiska Niemców 
katolickiej konfesji. Powołany do życia przez działaczy niemieckiego politycz-
nego katolicyzmu, znalazł się w centrum problemów dotykających przez całe 
dwudziestolecie międzywojenne mniejszość niemiecką w Polsce, szczególnie na 
polskim Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim (w województwie śląskim). Konflik-
ty z hierarchią kościelną polskiego Kościoła katolickiego, z polskimi władzami 
świeckimi i organizacjami społeczno-politycznymi oraz polską opinią publiczną, 
które stanowią część historii Związku, wpisują się w typowe modus operandi 
niemieckich stowarzyszeń mniejszościowych w Drugiej Rzeczypospolitej. Z dru-
giej strony konflikt miał też wewnątrzniemieckie pole bitwy: VdK znalazł się od 
początku w sporze z nacjonalistycznymi ugrupowaniami mniejszości niemieckiej.  
Wskutek przejęcia władzy w Niemczech przez nazistów 30 stycznia 1933 r. do-
szło do głębokiego kryzysu VdK w latach 1933–1935, spowodowanego różnym 
stosunkiem działaczy do „narodowej rewolucji” w Rzeszy.

Z Wprowadzenia

Nacjonalizm i katolicyzm to dwa kluczowe fe-
nomeny, w których realizowała się aktywność 
Związku Niemieckich Katolików w Polsce (VdK). 
Pytając o wzajemny stosunek czynnika naro-
dowego i wyznaniowego w dyskursie związko-
wym, VdK uznać trzeba za przypadek granicz-
ny, balansujący na pograniczu światopoglądów, 
między kategoriami „narodu” i „wiary”, i tym 
samym trudny do jednoznacznego zakwali-
fikowania. Podstawowe założenie nacjona-
lizmu – przekonanie, że naród jest dobrem 
najwyższym – nigdy nie należało do rdzenia 
dyskursu Verbandu. Za najwyższe dobro 
uznawano Boga i ponad interes narodowy 
przedkładano zasadniczo interes kościelny 
oraz naukę katolicką. Jednak po „narodowej 
rewolucji” w Rzeszy nastąpiła dyfuzja pier-
wiastków nazistowskich i nacjonalistycznych 
w obręb dyskursu związkowego (nieoznacza-
jąca wszakże całościowego zagarnięcia owego 
dyskursu przez narodowy socjalizm), o tyle 
ułatwiona, że pierwiastki nacjonalistyczne już 
wcześniej obecne były w wypowiedziach eli-
ty VdK. Narodowy socjalizm jako państwowa 
doktryna Trzeciej Rzeszy stał się zjawiskiem, 
przed którego intelektualnym wpływem nie-
mieccy katolicy w Polsce nie potrafili się bronić.

Fragment książki
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Wojciech Kucharski

Komuniści i Watykan. Polityka 
komunistycznej Polski wobec  
Stolicy Apostolskiej 1945–1974

Warszawa 2019, 528 s. 

Praca przedstawia najważniejsze 
problemy dotyczące polityki 
komunistów polskich wobec Stolicy 
Apostolskiej w latach 1945–1974. 
Cezura początkowa wskazuje 
datę ogłoszenia przez władze 
komunistyczne uchwały, znoszącej 
konkordat między Polską a Stolicą 
Apostolską. W konsekwencji stosunki 
dyplomatyczne zostały zerwane. 
Dopiero w 1974 r., gdy powołano 
zespoły ds. stałych kontaktów 
roboczych, nawiązano ponownie 
niepełne relacje. 

ISBN: 978-83-8098-546-9, 45 zł

Rafał Łatka 

Episkopat Polski wobec stosunków 
państwo-Kościół i rzeczywistości 
społeczno-politycznej PRL 1970–1989 

Warszawa 2019, 848 s. (seria „Biskupi  

w realiach komunistycznego państwa”)

Monografia zawiera opis i analizę 
ram instytucjonalnych oraz 
mechanizmów funkcjonowania 
poszczególnych organów 
wewnętrznych Episkopatu, 
stosunków Episkopatu z władzami 
oraz jego miejsca w relacjach 
państwo–Kościół i stosunku do 
rzeczywistości politycznej.

Najlepsza Książka Historyczna Roku w konkursie 
o nagrodę im. Oskara Haleckiego (2019)

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich 
FENIKS w kategorii „Historia” (2020)

ISBN: 978-83-8098-597-1, 50 zł

ks. Piotr Tylec

Władze komunistyczne wobec 
Kościoła katolickiego w dekanacie 
Janów Lubelski w latach 1944–1981

Lublin–Warszawa 2019,  

604 s. + 16 s. wkł.

Autor opisuje położenie 
i przynależność administracyjną tego 
terenu, specyfikę ludności, struktury 
władz komunistycznych zajmujących 
się Kościołem katolickim oraz ich 
działania dezintegracyjne, które 
doprowadziły do naruszenia jedności 
kapłańskiej. Przedstawia również 
działania opozycyjne duchownych 
i sprzeciw mieszkańców świeckich.

ISBN: 978-83-8098-879-8, 50 zł
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Aleksandra Kmak-Pamirska

Zmienność pamięci. Biskup Carl 
Maria Splett w polskiej i niemieckiej 
pamięci historycznej

Warszawa 2017, 502 s.  

(seria „Monografie”, t. 131)

Autorka analizuje proces przemian, 
jakim podlegała pamięć o Carlu 
Marii Spletcie, który pełnił funkcję 
biskupa gdańskiego i administratora 
apostolskiego diecezji chełmińskiej 
w okresie II wojny światowej. Publikacja 
z jednej strony jest interesującą 
w formie biografią, z drugiej zaś – 
ważnym elementem debaty historycznej 
nad pojęciem pamięci historycznej 
o ludziach, wydarzeniach i zjawiskach  
społeczno-politycznych.

ISBN: 978-83-8098-268-0, 45 zł

Elżbieta Wojcieszyk

„Fanatycy” i inni. Opór  
Wielkopolan wobec komunistów 
w latach 1956–1970

Poznań–Warszawa 2019, 320 s.  

(seria „Monografie”, t. 147)

Tytułowymi „fanatykami” 
komuniści nazywali obraźliwie 
katolików. W książce podjęto próbę 
scharakteryzowania różnych form 
przeciwstawiania się komunistom 
w wybranych środowiskach: 
akademickim, harcerskim, 
prawniczym, kombatanckim oraz 
poznańskiego Kościoła katolickiego.

ISBN: 978-83-8098-741-8, 35 zł

Sebastian Ligarski 

W kleszczach 
totalitaryzmów. Księdza 
Romana Gradolewskiego 
i ojca Jacka Hoszyckiego życiorysy 
niedopowiedziane 

Warszawa 2017, 239 s. + 16 s. wkł. zdj.  

(seria „Monografie”, t. 123) 

W 1949 r. władze komunistyczne 
przystąpiły do kolejnej fazy walki 
z Kościołem. W tej „ofensywie” sięgano 
po różne środki deprecjonowania 
duchowieństwa, przede wszystkim 
oskarżano jego członków o kolaborację 
z okupantem niemieckim. Przypadek 
ks. Gradolewskiego i o. Hoszyckiego nie 
był odosobniony, lecz dokładnie wpisał 
się w toczącą się w tym okresie walkę 
o „rząd dusz” w powojennej Polsce.

ISBN: 978-83-8098-115-7, 30 zł
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Rafał Łatka, ks. Józef Marecki

Kościół katolicki w Polsce rządzonej 
przez komunistów 

Warszawa 2017, 152 s. 

Niniejsza publikacja ma ukazać 
trudną drogę kształtowania 
tożsamości narodu przez Kościół 
katolicki, jego wpływ na odzyskanie 
wolności i budowanie przyszłości  
na polskiej ziemi w drugiej  
połowie XX w.

ISBN: 978-83-8098-249-9, 20 zł

Leszek Molendowski 

Zakony męskie diecezji chełmińskiej 
i ich losy w czasie II wojny światowej

Gdańsk–Warszawa 2017, 216 s. i 16 s. 

wkł. zdj. (seria „Publikacje gdańskiego 

Oddziału IPN”, t. 63) 

Niniejsza książka po raz pierwszy 
w polskiej historiografii opisuje 
historię osiedlania się i działalności 
męskich zgromadzeń zakonnych 
w diecezji chełmińskiej w okresie 
międzywojennym. Główna narracja 
skupia się na losach zakonników 
przebywających w placówkach 
zakonnych w momencie wybuchu  
II wojny światowej.

ISBN: 978-83-8098-163-8, 30 zł

Alina Zavadzka 

Duszpasterstwo polskie 
na Wileńszczyźnie w okresie 
sowieckim (1944–1990) 
Białystok 2017, 278 s. (seria wydawnicza 

Oddziału IPN w Białymstoku, t. 30) 

Autorce udało się pokazać główne 
metody działań ateistycznych 
władz so wieckich wobec katolików 
polskich. Zwróciła też uwagę na 
wzajemną nieuf ność w relacjach 
polsko-litewskich, trwającą przez 
cały czas prześladowań oraz pokazała 
chronologicznie antykatolicką 
politykę władz, która cechowała się 
naprzemiennym natężeniem lub 
liberalizacją.

ISBN: 978-83-62357-18-5 

Nakład wyczerpany
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Maciej Krzywosz 

Cuda w Polsce Ludowej. Studium 
przypadku prywatnego objawienia 
maryjnego w Zabłudowie 

Białystok 2016, 478 s.  

(seria wydawnicza Oddziału IPN  

w Białymstoku, t. 32) 

13 maja 1965 r. czternastoletnia 
Jadwiga Jakubowska 
z podbiałostockiego Zabłudowa 
zobaczyła na łące Matkę Boską. 
Książka przedstawia cud zabłudowski 
oraz jego społeczne skutki na tle 
innych podobnych zjawisk w Polsce 
Ludowej. Może być przyczynkiem do 
dyskusji o relacjach między religią 
a „nowoczesnością” w jej swoistej, 
prowincjonalnej wersji.

ISBN: 978-83-62357-89-5

Nakład wyczerpany

Edyta Kołtan 

Zgromadzenie Sióstr Maryi  
Niepokalanej w Polsce  
i w Niemczech w latach 1945–1970

Wrocław 2016, 274 s. 

Książka poświęcona jest powojennym 
dziejom Zakonu Sióstr Maryi 
Niepokalanej w Polsce i Niemczech 
w kontekście relacji narodowościowych 
charakterystycznych dla Śląska. 
Wpisuje się w nurt badań nad żeńskim 
ruchem zakonnym w Europie 
Środkowo-Wschodniej, w świecie 
przedzielonym żelazną kurtyną. 
Opracowanie oparte zostało w znacznej 
mierze na niepublikowanych wcześniej 
źródłach z Niemiec, Polski i Włoch, 
głównie archiwach zakonnych 
Zgromadzenia.

ISBN: 978-83-61631-46-0, 30 zł

Rafał Łatka 

Polityka władz PRL wobec Kościoła 
katolickiego w województwie 
krakowskim w latach 1980–1989 

Instytut Pamięci Narodowej –  

Wydawnictwo Dante, Kraków 2016,  

558 s. (seria „Kościół w okowach”)

Książka jest pierwszym tak wnikliwym 
i całościowym studium dziejów 
relacji między władzami a Kościołem 
katolickim w ostatniej dekadzie 
komunizmu w województwie 
krakowskim. Przez pryzmat 
zachodzących tam wydarzeń 
udało się Autorowi ukazać rolę 
trzech najważniejszych ośrodków 
kształtujących politykę władz: 
administracji państwowej, SB oraz 
aparatu PZPR.

ISBN: 978-83-8950-022-9

Nakład wyczerpany
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Agnieszka Przewłoka 

Kluby Inteligencji Katolickiej  
w województwie katowickim 
1956–1989 

Katowice 2016, 373 s. 

Zrzeszanie się w kluby dyskusyjne 
było najbardziej charakterystyczną 
formą inteligenckiej aktywności 
podczas tzw. przełomu 
październikowego w 1956 r.  
Na zaktywizowanie tej grupy od 1955 r. 
wpływał tygodnik „Po prostu” oraz 
Klub Krzywego Koła w Warszawie. 
Pod ich patronatem powstawały nowe 
stowarzyszenia, które przyjmowały 
nazwę Klubów Inteligencji, śród nich 
także nawiązujące do światopoglądu 
chrześcijańskiego, a zakładane  
przez świeckich.

ISBN: 978-83-8098-087-7, 35 zł

Rafał Reczek

Pielgrzymowanie w PRL  
na przykładzie pieszych pielgrzymek 
Duszpasterstwa Rolników Diecezji 
Gorzowskiej z Klenicy  
do Częstochowy w latach 1984–1989 

Poznań 2016, 422 s.  

(seria „Studia i materiały  

poznańskiego IPN”, t. XXXVI)

Pielgrzymka Duszpasterstwa 
Rolników Diecezji Gorzowskiej to 
jedyna w tym okresie pielgrzymka 
rolników na Jasną Górę. Była ona 
nie tylko dziełem formacyjnym, 
służącym pogłębianiu wiary, 
ale miała też walor edukacyjno-
historyczny, a także szczególny 
wymiar patriotyczny, łącząc miłość 
Ojczyzny z wyznawaną wiarą.

ISBN: 978-83-63275-28-0, 40 zł

Andrzej Sznajder 

Budownictwo kościołów w diecezji 
częstochowskiej w latach 1945–1989 

Katowice 2016, 376 s. 

Jest to kompletna monografia 
dotycząca całej diecezji 
i całego okresu komunistycznego. 
Opracowanie znacząco poszerza 
stan naszej wiedzy na temat historii 
diecezji częstochowskiej i w sposób 
modelowy otwiera perspektywę 
badań regionalnych nad tą 
problematyką w kolejnych diecezjach. 
Przyczynia się do istotnego  
postępu w badaniach nad historią 
Kościoła w Polsce XX wieku.

ISBN: 978-83-8098-075-4, 35 zł
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Jan Pietrzykowski SDB 

Towarzystwo Salezjańskie w Polsce 
w warunkach okupacji 1939–1945 

Warszawa 2015, 366 s.  

(seria „Monografie”, t. 109)

Pierwszy całościowy opis dziejów 
polskich salezjanów w latach 
okupacji, który ukazuje struktury 
i życie codzienne zgromadzenia 
zakonnego, proces przygotowywania 
do służby w Kościele kleryków i braci 
zakonnych, działalność wychowawczą 
i edukacyjną oraz zaangażowanie 
w duszpasterstwo. Autor zwraca też 
uwagę na udział salezjanów w tajnych 
kompletach i innych formach pracy 
konspiracyjnej, a także ratowanie 
Żydów i pomoc dla najuboższych.

ISBN: 978-83-7629-854-2

Nakład wyczerpany

ks. Marcin Kapłon 

Diecezja przemyska w latach 
1944–1964

Instytut Pamięci Narodowej – Katolickie 

Stowarzyszenie „Civitas Christiana”  

Oddział Okręgowy w Rzeszowie, Rzeszów–

Przemyśl 2015, 712 s. + 28 s. wkł. zdj. 

Monografia ukazuje diecezję 
przemyską w latach 1944–1964, 
gdy duchowieństwo w całej Polsce 
musiało się zmierzyć z trudnościami 
wynikającymi nie tylko ze strat 
personalnych, duchowych 
i materialnych będących wynikiem 
okupacji, ale przede wszystkim 
z narastającymi represjami władz 
komunistycznych.

ISBN: 978-83-7629-927-3, 50 zł

Robert Żurek 

Kościół rzymskokatolicki 
w Polsce wobec Ziem Zachodnich 
i Północnych 1945–1948 

Szczecin–Warszawa–Wrocław 2015, 614 s.

Praca oparta na imponującej bazie 
bibliograficznej wypełnia jedną 
z ostatnich „białych plam” w historii 
stosunków polsko-niemieckich, 
i podejmuje polemikę z „czarną 
legendą” kard. Hlonda i polskiego 
Kościoła z lat 1945–1948 na 
ziemiach na wschód od Odry i Nysy 
Łużyckiej. Walorem monografii 
jest umiejętna konfrontacja źródeł 
polskich i niemieckich, świeckich 
i kościelnych.

ISBN: 978-83-6133-655-6, 50 zł
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Daniel Gucewicz 

Próba sił? Rok 1966 w Gdańsku. 
Milenium kontra Tysiąclecie

Gdańsk 2014, 435 s. + 24 s. wkł. zdj.  

(seria „Publikacje gdańskiego  

Oddziału IPN”, t. 45) 

Po wydarzeniach związanych 
z obchodami milenijnymi w Gdańsku 
trójmiejscy dziennikarze byli 
przekonani, że społeczeństwo wie 
o incydentach i związanych z nimi 
aresztowaniach. Na antenie Radia 
Wolna Europa z kolei wyrażano 
nadzieję, że opinia publiczna nie 
zapomni o ich przyczynach. Pamięć 
o tych incydentach zniknęła jednak 
na długo, przyćmiona przede 
wszystkim innymi wydarzeniami: 
Grudniem ‘70 i Sierpniem’80.

ISBN: 978-83-7629-735-4, 40 zł

Zbigniew Stanuch 

Walka o religię. Katechizacja 
szkolna i pozaszkolna na Pomorzu 
Zachodnim w latach 1945–1961 

Szczecin 2014, 236 s.

Publikacja omawia problem 
nauczania religii na Pomorzu 
Zachodnim w latach 1945–1961. 
Ukazuje proces stopniowego 
eliminowania religii ze szkół 
i sprzeciwu Kościoła katolickiego 
wobec zamierzeń ówczesnych władz.

ISBN: 978-83-6133-634-1, 30 zł

Lucyna Żukowska

Między śmiercią a diabłem. Kościół 
ewangelicki w Gdańsku w okresie 
rządów NSDAP (1933–1945) 

Bydgoszcz–Gdańsk 2014, 210 s. + 8 s. 

wkł. zdj. (seria „Publikacje gdańskiego 

Oddziału IPN”, t. 38)

Głównym założeniem publikacji 
jest kompleksowe przedstawienie 
warunków sprawowania misji przez 
Ewangelicki Kościół Unijny w Wolnym 
Mieście Gdańsku w okresie rządów 
NSDAP. Przedmiotem szczególnej 
uwagi jest analiza oddziaływania 
dyktatury partyjnej na wszystkie 
formy aktywności Kościoła. 

ISBN: 978-83-7629-553-4 

Nakład wyczerpany
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Kornelia Banaś 

Komunistyczny aparat bezpieczeństwa 
wobec pielgrzymek stanowych  
do Piekar Śląskich (1947–1989) 

Katowice 2013, 390 s.  

(seria wydawnicza Oddziału IPN  

w Katowicach) 

Powojenne pielgrzymki stanowe do 
sanktuarium maryjnego w Piekarach 
Śląskich były uważane za fenomen 
religijny, kulturowy, społeczny 
i polityczny. Dlatego lokalne władze 
prowadziły systematyczną politykę 
ograniczania tych zgromadzeń. 
Autorka skupia uwagę na działaniach 
UB/SB, ponieważ są one najmniej 
znane i zbadane. Podstawę badań 
stanowią nieznane dotąd źródła 
historyczne oraz materiały z archiwów 
państwowych i kościelnych.

ISBN: 978-83-7629-472-8, 35 zł

Kluby Inteligencji Katolickiej jako 
przestrzeń działań niezależnych 
w latach osiemdziesiątych XX wieku 

red. nauk. Konrad Białecki,  

Warszawa–Poznań 2014, 616 s.  

(seria „Monografie”, t. 98)

Dzieje piętnastu spośród 
kilkudziesięciu funkcjonujących w latach 
80. Klubów Inteligencji Katolickiej – 
zarówno wielkomiejskich, jak i tych 
z mniejszych ośrodków. Choć były 
one stowarzyszeniami o charakterze 
elitarnym, ich wpływ na kształtowanie 
opinii publicznej oraz na ówczesne 
przemiany społeczno-polityczne 
był o wiele większy, niż mogłaby 
sugerować stosunkowo skromna 
liczba członków. 

ISBN: 978-83-7629-685-2

Nakład wyczerpany

Izabela Mazanowska 

„Będą Was prześladować z mego 
powodu”. Polityka władz państwo-
wych wobec zakonów i zgromadzeń 
zakonnych diecezji chełmińskiej 
w latach 1956–1970 

Bydgoszcz–Gdańsk 2013, 352 s.  

(seria „Publikacje gdańskiego  

Oddziału IPN”, t. 30) 

Książka poświęcona tematowi 
polityki władz wobec zakonów 
i zgromadzeń zakonnych w diecezji 
chełmińskiej za czasów Władysława 
Gomułki. Autorka bada zagadnienie 
inwigilacji zakonów i zgromadzeń 
przez aparat bezpieczeństwa oraz 
sposób realizacji w „terenie” założeń 
polityki podatkowej i majątkowej 
wobec Kościoła.

ISBN: 978-83-7629-436-0, 35 zł
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Krzysztof Sychowicz 

Władze komunistyczne wobec 
Kościołów i związków wyznaniowych 
w województwie białostockim 
w latach 1944–1975

Białystok 2013, 592 s. + wkł. zdj.  

(seria wydawnicza Oddziału IPN  

w Białymstoku, t. 18)

Praca znacząco rozszerza 
wiedzę o polityce władz PRL 
wobec Kościołów i związków 
wyznaniowych na terenie 
województwa białostockiego. 
Ukazuje indywidualne postawy 
kapłanów i wiernych w ich 
złożoności i skomplikowanych 
uwarunkowaniach. Wnosi wiele do 
poznania historii parafii.

ISBN: 978-83-6235-705-5, 10 zł

Konrad Białecki 

Klub Inteligencji Katolickiej  
w Poznaniu w latach 1956–1991 

Instytut Pamięci Narodowej –  

Wydawnictwo Poznańskie,  

Poznań 2012, 472 s.

Monografia dotycząca poznańskiego 
KIK-u w latach 1956–1991. Jest ona 
przypomnieniem o działaczach, którzy 
w trudnych latach komunistycznego 
zniewolenia, wykorzystując „luki 
w systemie”, starali się zorganizować 
przestrzeń wolności. Przestrzeń, 
w której katolicy, w większości 
ludzie z rzadkim wówczas wyższym 
wykształceniem, mogliby spotykać 
się na wieczornych dyskusjach, 
wykładach, spotkaniach formacyjnych 
i rekolekcjach.

ISBN: 978-83-7177-898-8, 74 zł

Adam Dziurok 

Kruchtoizacja. Polityka władz 
partyjno-państwowych wobec Kościoła 
katolickiego w latach 1945–1956 
w województwie śląskim/katowickim 

Katowice 2012, 750 s.

Obszerna monografia stanowi próbę 
ukazania mechanizmów polityki 
władz wobec Kościoła katolickiego 
w województwie śląskim  
(1945–1950), a później katowickim/
stalinogrodzkim (1950–1956). 
Tytułowa kruchtoizacja dotyczy 
jednego z kluczowych elementów 
strategii władz komunistycznych 
w Polsce – wyeliminowania Kościoła 
z uczestnictwa w życiu publicznym.

Publikacja dostępna w formie PDF, EPUB i MOBI.

ISBN: 978-83-7629-390-5, 50 zł



46 | Monografie

Krzysztof Michalski 

Działalność Komisji Wspólnej 
przedstawicieli Rządu PRL 
i Episkopatu Polski 1980–1989

Warszawa 2012, 296 s.  

(seria „Monografie”, t. 80)

Komisja Wspólna przedstawicieli 
Rządu PRL i Episkopatu Polski, 
sięgająca korzeniami końca lat 
40. XX w. wciąż pozostaje jednym 
z najbardziej tajemniczych gremiów 
PRL. Najkonkretniejszym rezultatem 
jej prac w tym okresie były tzw. 
ustawy majowe. Po 1989 r. Komisja 
stała się symbolem instytucjonalizacji 
relacji państwo–Kościół.

Książka wyróżniona. w Konkursie  
im. Władysława Pobóg-Malinowskiego  

na Najlepszy Debiut Historyczny Roku (2008)

ISBN: 978-83-7629-345-5, 3 zł

Szczepan Kowalik 

Konflikt wyznaniowy w Wierzbicy. 
Niezależna parafia w polityce  
władz PRL (1962–1977)

Lublin 2012, 391 s. + 32 s. wkł. zdj.

Dzięki pozostawionej przez władze 
komunistyczne i zachowanej do 
naszych czasów zadziwiająco 
drobiazgowej dokumentacji Autor 
opisał mechanizmy konfliktu 
w Wierzbicy, o których ówcześni 
uczestnicy i obserwatorzy 
wierzbickich wydarzeń w większości 
nie mieli pojęcia. Porwanie biskupa 
przez parafian było bowiem ledwie 
jednym z wielu tragicznych, niekiedy 
wręcz groteskowych wydarzeń, które 

rozgrywały się na tych terenach 
przez całą dekadę.

ISBN: 978-83-7629-410-0 

Nakład wyczerpany
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Dominik Zamiatała 

Zakony męskie w polityce władz 
komunistycznych w Polsce w latach 
1945–1989, t. 2: Działalność 
duszpasterska i społeczna zakonów 
w latach 1945–1989 

Warszawa 2012, 376 s.

Praca stanowi kontynuację 
pierwszego (wydanego poza 
IPN) tomu dotyczącego zakonów 
w czasach PRL. Drugi tom został 
poświęcony przede wszystkim 
polityce władz komunistycznych 
w Polsce w latach 1945–1989 
wobec działalności społecznej 
i duszpasterskiej zakonów 
męskich. Pozwala lepiej ocenić 
znaczenie polityki dla ograniczenia 
i wyeliminowania Kościoła 
z przestrzeni społecznej. 

ISBN: 978-83-7629-337-0, 35 zł

s. Agnieszka Michna 

Siostry zakonne – ofiary zbrodni 
nacjonalistów ukraińskich na terenie 
metropolii lwowskiej obrządku 
łacińskiego w latach 1939–1947 

Warszawa 2010, 112 s.  

(seria „Monografie”, t. 61)

W latach 1939–1947 na Kresach 
Wschodnich nacjonaliści ukraińscy 
dokonali zbrodni ludobójstwa na 
ponad 120 tysiącach Polaków, w tym 
także stanu duchownego. Książka 
przedstawia tragiczne losy polskich 
sióstr zakonnych rzymskokatolickiej 
metropolii lwowskiej w czasie  
II wojny światowej i tuż po niej.

ISBN: 978-83-7629-122-2

Nakład wyczerpany
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Cecylia Kuta 

„Działacze” i „Pismaki”. Aparat 
bezpieczeństwa wobec organizacji 
katolików świeckich w Krakowie 
w latach 1957–1989

Instytut Pamięci Narodowej –  

Wydawnictwo Dante,  

Kraków 2009, 480 s.

Monografia opisująca działania 
bezpieki wobec środowisk 
katolickich. Część I poświęcono 
środowiskom tzw. łagodnej opozycji. 
W części II przedstawiono genezę, 
specyfikę i charakter organizacji 
i środowisk katolików świeckich na 
terenie Krakowa. Przede wszystkim 
jednak przedstawiono mechanizm 
działania tajnych służb.

ISBN: 978-83-9290-944-6

Nakład wyczerpany

Андрей Лебедев, Виктор Пичуков, кс. 
Славомир Лясковски / Andriej Lebiediew, 

Wiktor Piczukow,  ks. Sławomir Laskowski

Костёл и власть на Гомельщине 
20–30-е годы ХХ в. / Kościół a władze  
na Homelszczyźnie (lata 20.–30. XX w.) 

Instytut Pamięci Narodowej –  

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 

Warszawa–Lublin–Homel 2009, 470 s.

Książka w języku rosyjskim 
omawiająca położenie Kościoła 
katolickiego na Homelszczyźnie 
w latach 20. i 30. XX w.  
Zawiera kilkaset źródeł (w języku 
rosyjskim, białoruskim, polskim)
dokumentujących etapy likwidacji 
struktur kościelnych, opisujących 
stosowane przez władze 
komunistyczne metody propagandy 

antyreligijnej, szykany i represje 
w stosunku do kleru i wiernych, 
a także opór wobec ateizacji 
i sowietyzacji. 

ISBN: 978-83-7629-0423

Nakład wyczerpany
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ks. Józef Marecki 

Zakony pod presją bezpieki.  
Aparat bezpieczeństwa  
wobec wspólnot zakonnych  
na terenie województwa 
krakowskiego 1944–1975 

Instytut Pamięci Narodowej –  

Wydawnictwo WAM, Kraków 2009,  

690 s. (seria „Kościół w okowach”)

Monografia ukazująca represje 
komunistyczne wobec wspólnot 
zakonnych w Krakowskiem. Straty, 
jakich doznały zakony w okresie 
zniewolenia komunistycznego, 
były znaczne. Inwigilacje, łamanie 
ludzkich sumień, niszczenie 
podstaw materialnych przez 
likwidacje domów czy przejmowanie 
własności zakonnych, a także 

ks. Przemysław Mardyła 

Duszpasterstwo w czasach 
stalinowskich. Władze komunistyczne 
wobec działalności Kościoła 
rzymskokatolickiego w archidiecezji 
krakowskiej w latach 1945–1956 

Instytut Pamięci Narodowej – 

Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, 498 s. 

(seria „Kościół w okowach”)

Pierwsza monografia 
ukazująca aktywność władzy 
komunistycznej przeciw Kościołowi 
w diecezji krakowskiej. Szczegółowo 
zrelacjonowano w niej z jednej strony 
wysiłki lokalnego Kościoła, starającego 
się wypełnić misję w warunkach państwa 
totalitarnego, z drugiej zaś działania 
administracyjne i represje wymierzone 
w działalność duszpasterską.

ISBN: 978-83-7505-419-4

Nakład wyczerpany

próby ograniczenia działalności 
duszpasterskiej należały do typowych 
form represji. 

ISBN: 978-83-7505-399-9

Nakład wyczerpany
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Łucja Marek 

„Kler to nasz wróg”. Polityka 
władz państwowych wobec 
Kościoła katolickiego na terenie 
województwa katowickiego  
w latach 1956–1970 

Katowice 2009, 652 s.

Monografia ukazuje działania 
terenowych władz partyjno- 
-państwowych w ramach realizacji 
ogólnopolskich wytycznych 
dotyczących polityki wyznaniowej. 
Ramy chronologiczne pracy 
obejmują okres pomiędzy kryzysami 
politycznymi i odżywającymi 
nadziejami społeczeństwa na  
normalizację stosunku państwa do 
Kościoła, a także powrót biskupów 

Roksana Szczęch 

Zniszczyć „reakcyjny kler”. Procesy 
pokazowe osób współpracujących 
z oddziałem Jana Totha ps. „Mewa” 
przed Wojskowym Sądem Rejonowym 
w Rzeszowie w latach 1949–1950

Wydawnictwo Akade,  

Kraków 2009, 182 s.

Książka prezentuje mechanizm 
działalności władz komunistycznych 
wobec podziemia niepodległościowego 
i duchowieństwa współpracującego 
z tym podziemiem w Polsce. 
Wyrazem walki z Kościołem były 
organizowane publiczne procesy 
sądowe z udziałem duchowieństwa 
zaangażowanego w działalność w ruchu 
niepodległościowym.

ISBN: 978-83-7287-033-9

Nakład wyczerpany

śląskich z wygnania i zmiany 
personalne na kierowniczym 
stanowisku w wojewódzkim aparacie 
partyjnym.

BN: 978-83-6007-120-5 

Nakład wyczerpany
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Jacek Witold Wołoszyn 

„Walczyć o dusze młodzieży”. 
Zmagania Związku Młodzieży 
Polskiej z Kościołem katolickim  
na Lubelszczyźnie 1948–1957 

Lublin 2009, 325 s.

W „walce o dusze młodzieży” stanęły 
naprzeciw siebie dwie siły: z jednej 
strony był to Kościół, z drugiej 
władze komunistyczne, a dokładnie 
ich młodzieżowa emanacja, jaką 
w latach 1948–1956 był Związek 
Młodzieży Polskiej. Zmonopolizował 
on właściwie – na wzór sowieckiego 
Komsomołu – cały proces 
wychowania młodych Polaków, dążąc 
m.in. do dokonania zmiany ich 
mentalności.

ISBN: 978-83-7629-039-3

Nakład wyczerpany 

Jacek Żurek 

Ruch „księży patriotów” 
w województwie katowickim 
w latach 1949–1956 

Warszawa–Katowice 2009, 400 s.

Pierwsza monografia, która opisuje 
zjawisko ruchu księży patriotów, jego 
genezę i funkcjonowanie na obszarze 
Górnego Śląska.

Nagroda KLIO I stopnia  
w kategorii monografii naukowych (2009)

ISBN: 978-83-6046-496-0

Nakład wyczerpany
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Maria Dębowska 

Kościół katolicki na Wołyniu  
w warunkach okupacji 1939–1945 

Rzeszów 2008, 480 s.

Książka prezentuje obraz Kościoła 
katolickiego w diecezji łuckiej, 
żytomierskiej i kamienieckiej 
w okresie II wojny światowej. 
Omawia warunki społeczno- 
-polityczne pod okupacją sowiecką 
i niemiecką, funkcjonowanie 
centralnych urzędów i instytucji, 
praktyki religijne, działalność 
niepodległościową duchowieństwa 
polskiego oraz sylwetki duchownych.

ISBN: 978-83-60464-83-0, 30 zł

Aparat bezpieczeństwa wobec kurii 
biskupich w Polsce 

red. nauk. Adam Dziurok,  

Warszawa 2009, 480 s.  

(seria „Monografie”, t. 57)

Problem infiltracji i inwigilacji kurii 
biskupich przez komunistyczny 
aparat bezpieczeństwa należy 
do najistotniejszych, a zarazem 
słabo dotąd zbadanych zagadnień 
związanych z historią Kościoła 
katolickiego w PRL. Książka 
dostarcza wielu nowych istotnych 
informacji dotyczących zarówno 
dziejów Kościoła w Polsce, 
jak i metod działania pionu 
wyznaniowego komunistycznego 
aparatu bezpieczeństwa.

ISBN: 978-83-7629-099-7

Nakład wyczerpany

Igor Hałagida 

„Szpieg Watykanu”. Kapłan 
greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk 
(1896–1977)

Warszawa 2008, 663 s.  

(seria „Monografie”, t. 41)

Historia jednej z czołowych postaci 
Kościoła greckokatolickiego w okresie 
PRL. W 1954 r. ks. Hrynyk został 
aresztowany, oskarżony o „szpiegostwo 
na rzecz Watykanu” i skazany na karę 
więzienia. Drogę życiową kapłana 
ukazano na tle polityki wyznaniowej 
i narodowościowej PRL, zawiłych relacji 
polsko-ukraińskich, skomplikowanych 
odniesień między wiernymi Kościoła 
katolickiego i prawosławnego.  

ISBN: 978-83-60464-85-4

Nakład wyczerpany
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Bartłomiej Noszczak 

Polityka państwa wobec Kościoła 
rzymskokatolickiego w Polsce 
w okresie internowania prymasa 
Stefana Wyszyńskiego 1953–1956 

Warszawa 2008, 500 s.  

(seria „Monografie”, t. 46)

Prezentowana praca opisuje działania 
komunistycznego aparatu władzy 
wobec Kościoła w okresie izolacji 
prymasa Stefana Wyszyńskiego 
(1953–1956). Książka pokazuje, 
jakimi metodami i jak dalece 
skutecznie państwo wykorzystało 
izolację kardynała do osiągnięcia 
własnych celów.

ISBN: 978-83-7629-010-2

Nakład wyczerpany

Milena Przybysz 

Wyspy wolności. Duszpasterstwo 
Akademickie w Łodzi 1945–1989 

Łódź 2008, 200 s. 

Zamierzeniem autorki publikacji 
było zaprezentowanie procesu 
rozwoju koncepcji duszpasterskich, 
jakie podejmował łódzki Kościół 
w środowiskach akademickich, jak 
również próba odzwierciedlenia 
sytuacji i uwarunkowań, 
w jakich ośrodkom Duszpasterstwa 
Akademickiego przyszło 
funkcjonować w komunistycznej 
rzeczywistości.

ISBN: 978-83-925820-3-8, 35 zł

ks. Bogdan Stanaszek 

Księża diecezji sandomierskiej  
więzieni przez władze  
komunistyczne po II wojnie światowej 

Rzeszów 2008, 288 s. + 16 s. wkł. zdj.

Praca ukazuje tragiczne losy 
księży diecezji sandomierskiej, 
więzionych po II wojnie światowej 
z powodów politycznych. Ich losy 
to przykład przemyślanej strategii 
komunistycznych władz wymierzonej 
w Kościół katolicki.

ISBN: 978-83-7629-009-6, 3 zł
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Filip Musiał, Marek Lasota 

Kościół zraniony. Proces księdza 
Lelity i sprawa kurii krakowskiej 

Instytut Pamięci Narodowej – 

 Wydawnictwo Barbara,  

Kraków 2003, 400 s. 

Praca ukazuje kulisy rozpracowania 
grupy konspiracji narodowej 
kierowanej przez ks. Lelitę 
i ubowskiej prowokacji zmierzającej 
do powiązania z tą sprawą 
najwyższych hierarchów Kościoła 
w Krakowie. Przedstawia ubecką 
agenturę w Kurii, operując po raz 
pierwszy nie tylko pseudonimami, 
ale i nazwiskami informatorów 
komunistycznych służb 
bezpieczeństwa.

ISBN: 83-918836-3-9

Nakład wyczerpany

Jan Żaryn 

Kościół w PRL 
Warszawa 2004, 208 s.  

(seria „39/89”, t. 1)

Autor opowiada o niezmiennych 
warunkach formalnoprawnych 
działalności Kościoła katolickiego 
obowiązujących w państwie 
komunistycznym zarządzanym 
w sposób totalitarny przez ateistyczną 
partię, o polityce wyznaniowej tego 
państwa, zależnej m.in. od oporu 
Kościoła i słabości rządzących, 
w końcu o rzeczywistej pozycji 
katolicyzmu w Polsce w tym okresie.

ISBN: 838-90-7859-7

Nakład wyczerpany

Bartłomiej Noszczak

„Sacrum” czy „profanum”? Spór 
o istotę obchodów Milenium polskie-
go (1949–1966)

Instytut Pamięci Narodowej –  

Warszawskie Towarzystwo Naukowe, 

Warszawa 2002, 273 s.

Monografia wydarzeń, które 
w powszechnej świadomości Polaków 
uległy zatarciu. Autor podjął próbę 
nakreślenia konfliktu, jaki wybuchł 
między komunistycznym państwem 
a działającym na jego terenie 
Kościołem katolickim o to, komu 
przynależą prawa do świętowania 
tysiąclecia państwa.

ISBN: 83-907328-6-6, 83-7141-490-0

Nakład wyczerpany
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SStudia 
i materiały
Opracowania poświęcone 
najnowszej historii Polski, 
często wzbogacone edycjami 
źródeł. W tej kategorii 
zawierają się także materiały 
będące efektem spotkań 
naukowych organizowanych 
przez Instytut Pamięci 
Narodowej. IPN

IPN
projekt
centralny

badawczy

WŁADZE KOMUNISTYCZNE WOBEC KOŚCIOŁÓW 
I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH W POLSCE 1944–1989

BISKUPI W REALIACH 
KOMUNISTYCZNEGO PAŃSTWA

Oddawany w ręce czytelników tom ma za zadanie przybliżyć 
podejście hierarchii Kościoła katolickiego do rzeczywistości 
politycznej Polski „ludowej”. Celem publikacji jest przedsta-
wienie sytuacji biskupów w realiach komunistycznej władzy. 
Chodzi nie tylko o zaprezentowanie ich poglądów dotyczących 
sytuacji powojennej Polski, lecz także omówienie, w jaki sposób 
duchowieństwo, wierni i władze komunistyczne oceniali poglądy 
i postawę danego biskupa. W tomie znalazły się studia dotyczą-
ce m.in. kard. Adama Stefana Sapiehy, kard. Karola Wojtyły, 
kard. Franciszka Macharskiego, bp. Czesława Kaczmarka czy 
bp. Herberta Bednorza.  

Redaktor tomu wyraża nadzieję, że zebrane studia staną się 
inspiracją do podjęcia dalszych badań nad szeroko rozumianą 
działalnością hierarchii kościelnej w rzeczywistości politycznej 
Polski „ludowej”. 

Ze wstępu Rafała Łatki 

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

Cena: 40 zł
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Biskupi w rzeczywistości 
politycznej Polski „ludowej”

red. nauk. Rafał Łatka, Warszawa 2020, 

448 s.  (seria „Biskupi w realiach 

komunistycznego państwa”)

Celem publikacji jest przedstawienie 
sytuacji biskupów w realiach 
komunistycznej władzy. Chodzi nie 
tylko o zaprezentowanie ich poglądów 
dotyczących sytuacji powojennej 
Polski, lecz także omówienie, 
w jaki sposób duchowieństwo, wierni 
i władze komunistyczne oceniali 
poglądy i postawę danego biskupa. 
W tomie znalazły się studia dot. m.in. 
kard. Adama Stefana Sapiehy, 
kard. Karola Wojtyły, kard. Franciszka 
Macharskiego, bp. Czesława 
Kaczmarka czy bp. Herberta Bednorza. 

ISBN: 978-83-8098-802-6, 40 zł

Epistolografi a w Polsce Ludowej 
(1945–1989). List i jego pochodne 
w systemie państwa komunistycznego

red. nauk. Anna Maria Adamus, 

Bartłomiej Noszczak, 

Warszawa 2020, 568 s.  

Publikacja udowadnia, że szeroko 
rozumiane źródła epistolarne są 
cennym materiałem do poznania 
przeszłości komunistycznej Polski. 
List i jego pochodne nie tylko 
służyły do komunikacji społecznej 
i instytucjonalnej, lecz także 
były narzędziem politycznym, 
formą protestu i interwencji, 
a nawet „bronią słabych” w walce 
z opresyjnym reżimem.

ISBN: 978-83-8229-070-7, 50 zł

Epistolografia
w Polsce Ludowej (1945–1989)

Epistolografia
w Polsce Ludowej (1945–1989)

Epistolografia w Polsce Ludowej (1945–1989)

O czym pisali więźniowie polityczni w grypsach? Jaką rolę odegrały listy w walce 

tajnej policji politycznej z rewizjonizmem niemieckim i amerykańskim wywiadem? 

Do jakich badań można wykorzystać korespondencję zakładową konduktorów i listy

uczonych? Czy „listy od czytelników” do czasopism pisali tylko czytelnicy? 

Odpowiadając na te i wiele innych pytań, niniejsza publikacja udowadnia, że szeroko

rozumiane źródła epistolarne są cennym materiałem do poznania przeszłości 

komunistycznej Polski. List i jego pochodne nie tylko służyły do komunikacji społecznej

i instytucjonalnej, lecz były także narzędziem politycznym, formą protestu 

i interwencji, a nawet „bronią słabych” w walce z opresyjnym reżimem. 

Mimo ograniczeń systemowych wpływały na ówczesną rzeczywistość polityczną, 

społeczną, kulturalną i gospodarczą. Czytając tę książkę, można się przekonać, 

że liczba okołoepistolarnych wątków jest tak duża, że pozwala uzyskać wgląd 

w niemal każdy aspekt funkcjonowania PRL. 

Zapraszamy | www.ipn.gov.pl, www.ipn.poczytaj.pl

Epistolografia_2020-okładka(do druku)_Layout 1  14-12-2020  12:12  Strona 1
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Kościół wobec niepodległości 
Polski 1918–1989. 
Ludzie – miejsca – wydarzenia 

red. nauk. Krzysztof Sychowicz 

i Jarosław Wasilewski, Białystok–

Warszawa 2020, 424 s.

Nie można bez Chrystusa zrozumieć 
dziejów Polski – powiedział 
Jan Paweł II w 1979 r. na placu 
Zwycięstwa w Warszawie. Zwrócił 
w ten sposób uwagę na fenomen 
polskiej historii – szczególną więź 
polskiego ludu z Kościołem, która 
ujawniała się zwłaszcza w czasach 
walki o wolność. Celem zebranych 
w niniejszej publikacji artykułów 
jest przedstawienie niektórych 
osób i wydarzeń związanych z tym 
zagadnieniem.

ISBN: 978-83-8098-194-2, 45 zł

Kardynał Bolesław Kominek 
– biskup, dyplomata, wizjoner

red. nauk. Wojciech Kucharski, 

Rafał Łatka, Instytut Pamięci Narodowej – 

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, 

Warszawa 2020, 408 s. (seria „Biskupi 

w realiach komunistycznego państwa”)

Tom dotyczy różnorodnych aspektów 
biskupiej posługi kard. Bolesława 
Kominka. Autorzy przybliżają jego 
rolę jako ordynariusza i członka 
Episkopatu oraz jego działalność 
w sferze publicznej. 

ISBN: 978-83-8229-015-8, 35 zł

Polskie wizje i oceny komunizmu 
(1917–1989)

red. nauk. Marek Kornat i Rafał Łatka, 

Instytut Pamięci Narodowej –

 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffl  a 

Polskiej Akademii Nauk, 

Warszawa 2020, 384 s.

Ideologia komunistyczna i ustrój 
będący jej odwzorowaniem nie 
przestają być przedmiotem 
rozważań historycznych. Za wręcz 
niezbędne uznać trzeba opracowania 
dotyczące idei komunistycznej jako 
projekcji teoretycznej, jak i systemu 
sowieckiego jako prawzoru rządów 
totalitarnych. Na tom składają 
się teksty przygotowane przez 
historyków, politologów, fi lozofów 
i prawników.

ISBN: 978-83-8098-851-4, 35 zł
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Ideologia komunistyczna i ustrój będący jej odwzorowaniem nie 
przestają być przedmiotem rozważań historycznych. Z różnych 
perspektyw można oglądać te zjawiska. Potrzebne są studia wokół 
dziejów myśli sowietologicznej, ale nie tylko. Za wprost niezbęd-
ne uznać trzeba opracowania zapatrywań rozmaitych kierunków 
i przedstawicieli myśli politycznej wobec idei komunistycznej jako 
projekcji teoretycznej, jak i wobec systemu sowieckiego jako pra-
wzoru rządów totalitarnych.

Tom Polskie wizje i oceny komunizmu (1917–1989) składa się z tek-
stów przygotowanych przez historyków, politologów, filozofów czy 
też prawników. Teksty zostały pogrupowane w sposób problemowo-
-chronologiczny w pięciu działach: „Spojrzenie na komunizm przed 
1939 r.”, „Środowiska i organizacje wobec komunizmu po 1939 r.”, 
„Kościół katolicki wobec komunizmu”, „Sylwetki”, „Transformacja 
ustrojowa”.

Ze wstępu Marka Kornata i Rafała Łatki

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

ISBN 978-83-65880-62-8 (IHPAN)
ISBN 978-83-8098-851-4 (IPN)

Cena: 35 zł
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Ideologia komunistyczna i ustrój będący jej odwzorowaniem nie 
przestają być przedmiotem rozważań historycznych. Z różnych 
perspektyw można oglądać te zjawiska. Potrzebne są studia wokół 
dziejów myśli sowietologicznej, ale nie tylko. Za wprost niezbęd-
ne uznać trzeba opracowania zapatrywań rozmaitych kierunków 
i przedstawicieli myśli politycznej wobec idei komunistycznej jako 
projekcji teoretycznej, jak i wobec systemu sowieckiego jako pra-
wzoru rządów totalitarnych.

Tom Polskie wizje i oceny komunizmu (1917–1989) składa się z tek-
stów przygotowanych przez historyków, politologów, filozofów czy 
też prawników. Teksty zostały pogrupowane w sposób problemowo-
-chronologiczny w pięciu działach: „Spojrzenie na komunizm przed 
1939 r.”, „Środowiska i organizacje wobec komunizmu po 1939 r.”, 
„Kościół katolicki wobec komunizmu”, „Sylwetki”, „Transformacja 
ustrojowa”.

Ze wstępu Marka Kornata i Rafała Łatki

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

ISBN 978-83-65880-62-8 (IHPAN)
ISBN 978-83-8098-851-4 (IPN)

Cena: 35 zł
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Urząd do spraw Wyznań – 
struktury, działalność, ludzie, 
t. 1: Struktury wojewódzkie 
i wybrane aspekty działalności

red. nauk. Rafał Łatka, 

Warszawa 2020, 520 s. 

(seria „Urząd ds. Wyznań: 

struktury, działalność, ludzie”)

Książka inauguruje szerszy projekt 
badawczy prowadzony przez IPN, 
który będzie obejmować opracowania 
naukowe o centrali UdsW, publikacje 
zawierające podstawowe źródła na 
temat struktur, działalności i obsady 
personalnej aparatu wyznaniowego 
oraz pozycje poświęcone aktywności 
tych struktur w latach 1945–1956, 
1957–1975 i 1975–1990. 

ISBN: 978-83-8098-890-3, 45 zł

Jarosław Wasilewski 

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

Białystok–Warszawa 2019, 238 s. 

(seria wydawnicza Oddziału IPN 

w Białymstoku, t. 46)

Zbiór artykułów dotyczących losów 
Kościoła rzymskokatolickiego 
w XIX i XX w., głównie na 
terenie wschodnich ziem byłej 
I Rzeczypospolitej. Dopiero upadek 
systemu komunistycznego w Europie 
otworzył drogę do normalizacji 
struktur Kościoła na obszarach, które 
u schyłku XVIII w. weszły w skład 
metropolii mohylewskiej. 

ISBN: 978-83-8098-748-7, 30 zł

Prymas Wyszyński a Niepodległa. 
Naród – patriotyzm – państwo 
w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia

red. nauk. Ewa K. Czaczkowska, 

Rafał Łatka, Instytut Pamięci Narodowej –

 Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, Warszawa 2019, 320 s. 

Nauczanie prymasa Stefana 
Wyszyńskiego miało podwójny wymiar: 
duszpasterski i patriotyczny.  Obrona 
porządku religijnego i moralnego, 
prymatu rodziny, życia rodzinnego, 
a także wolności i suwerenności 
narodu polskiego – wokół tych 
zagadnień koncentrowało się nauczanie 
patriotyczne Prymasa Tysiąclecia.

Nagroda Stowarzyszenie Wydawców Katolickich 
FENIKS w kategorii „Historia – Niepodległa” (2020)

ISBN: 978-83-8098-729-6

Nakład wyczerpany

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
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Księża dla władzy groźni. Duchowni 
współpracujący z opozycją (1976–1989), t. 1 

red. nauk. Rafał Łatka, 

Warszawa 2019, 560 s. 

Publikacja składa się z 23 artykułów, 
w których autorzy analizują kwestią 
współpracy duchowieństwa z opozycją 
w latach 1976–1989. Opracowanie ma 
charakter zbioru studiów i nie aspiruje do 
wyczerpania podejmowanej problematyki. 
Część z nich to próby całościowego 
spojrzenia na aktywność poszczególnych 
kapłanów, walczących o nowe świątynie, 
wygłaszających antykomunistyczne kazania 
czy wspierających środowiska opozycyjne.

ISBN: 978-83-8098-776-0, 45 zł

Księża dla władzy groźni. Duchowni 
współpracujący z opozycją (1976–1989), t. 2

red. nauk. Rafał Łatka, 

Warszawa 2020, 336 s.

Książka jest kontynuacją rozważań 
podjętych w pierwszym tomie wydanym 
w 2019 r. W publikacji znalazły się 
teksty w różnorodny sposób ujmujące 
zagadnienie współpracy duchowieństwa 
z opozycją. Zaprezentowano w niej sylwetki 
poszczególnych kapłanów, opisy parafi i, 
a także portrety zbiorowe. 

ISBN: 978-83-8229-026-4, 40 zł
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Katolicki Uniwersytet Lubelski 
1918–2018, t. 1–3 
t. 1: 1918–1944, 
t. 2: 1944–1989, 
t. 3: 1989–2018
red. nauk. Grzegorz Bujak (t. 1), Agata Mirek (t. 2), 

Jarosław Rabiński (t. 3), 

Instytut Pamięci Narodowej –

 Katolicki Uniwersytet Lubelski, 

Lublin–Warszawa 2019, 240 s. (t. 1), 

560 s. (t. 2), 224 s. (t. 3)

Publikacja zawiera wieloaspektowe 
opracowanie dziejów Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego w jego stuletniej 
historii, realizowane w trzech tomach, 
obejmujących odpowiednio okresy 
1918–1944, 1944–1989 oraz 1989–2018. 
W układzie poszczególnych tomów 
wyszczególniono części poświęcone 
kadencjom kolejnych rektorów. Ukazują 
one kontekst społeczno-polityczny 
funkcjonowania uczelni w danym okresie, 
ze szczególnym uwzględnieniem polityki 
państwa wobec Kościoła katolickiego. 

Sprzedaż publikacji prowadzi wyłącznie 
księgarnia internetowa ipn.poczytaj.pl

ISBN komplet: 978-83-8098-792-0, 99 zł
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Relacje Kościół–państwo 
na Górnym Śląsku w latach 
1945–1989. Konfl ikt ideologiczny

red. nauk. Adam Dziurok, 

Katowice–Warszawa 2019, 416 s. 

Niniejszy tom, zawierający 
13 artykułów historyków z Katowic, 
Opola i Warszawy, ukazuje konfl ikt 
w relacjach Kościół–państwo na 
kilku płaszczyznach: specyfi ki 
lokalnej, rozmów duchowieństwa 
z przedstawicielami władz, prasy, 
zaangażowania społeczno-
-politycznego duchowieństwa, 
szkolnictwa oraz pielgrzymowania.

ISBN: 978-83-8098-574-2, 40 zł

Sen o wolności, głód nadziei. 
Wokół protestu głodowego 
w Krakowie-Bieżanowie

red. nauk. Cecylia Kuta, 

ks. Józef Marecki, Kraków 2019, 408 s. 

(seria „Kościół w okowach”) 

Od 19 lutego do 31 sierpnia 1985 r. 
przy kościele pw. Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny 
w Krakowie-Bieżanowie prowadzona 
była głodówka rotacyjna. Stanowiła 
ona formę protestu zorganizowanego 
w obliczu nasilających się represji 
przeciwko działaczom podziemnej 
„Solidarności”, a także wobec 
szkalowania kapłanów, którzy 
związani byli z opozycją. Książka 
ukazuje szczegóły tych wydarzeń. 

ISBN: 978-83-8098-639-8, 40 zł

Wiara i Niepodległość. 
Religijno-patriotyczne tradycje 
terenów obecnej diecezji 
sosnowieckiej 

red. nauk. Adam Dziurok, ks. Mariusz 

Trąba, Katowice–Sosnowiec–Warszawa 

2019, 720 s. (seria wydawnicza 

Oddziału IPN w Katowicach)

Publikacja pokazuje udział mieszkańców 
terenów diecezji w działalności 
niepodległościowej w okresie 
zaborów, II Rzeczypospolitej, 
II wojny światowej i PRL. 
Omawia również wkład Kościoła 
katolickiego w walkę o niepodległą 
Polskę i kształtowanie postaw 
patriotycznych.

ISBN: 978-83-8098-699-2, 50 zł 

wokół protestu głodowego
w Krakowie-Bieżanowie

Od 19 lutego do 31 sierpnia 1985 r. przy kościele pw. Narodzenia NMP
w Krakowie-Bieżanowie trwała głodówka rotacyjna. Była to forma protestu 
przeciwko zaostrzającym się represjom wobec działaczy podziemnej „Solidarności” 
i szkalowaniu duchownych związanych z opozycją. W wydanym na początku 
protestu oświadczeniu, skierowanym do władz PRL, żądano wolności słowa, 
zaprzestania ataków na Kościół katolicki w Polsce i prześladowania jego kapłanów, 
uwolnienia więźniów politycznych, zaniechania aresztowań i skazywania osób
za przekonania, bicia zatrzymanych, szykanowania, wyrzucania z pracy
z powodów politycznych, stosowania haniebnej i bezprawnej kary banicji.

Uczestnicy protestu wystosowali wiele apeli, rezolucji i odezw do władz
i społeczeństwa oraz listów do hierarchów kościelnych, w tym do Jana Pawła II.
Wyjątkową inicjatywą było odsłonięcie w bieżanowskiej świątyni tablicy 
upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej. Szerokim echem odbiła się uroczystość 
złożenia na cmentarzu bieżanowskim ziem z pól bitewnych i miejsc straceń 
Polaków. Oba wydarzenia nagłośniły protest nie tylko w wymiarze lokalnym, lecz 
także ogólnopolskim. Łącznie wzięło w nim udział 387 osób z 67 miejscowości. 

Niniejsza publikacja jest wyrazem szacunku i wdzięczności dla uczestników 
rotacyjnej głodówki z 1985 r. oraz wszystkich tych, którzy wspierali ich moralnie
i materialnie. Spoglądając na opisywane wydarzenia z perspektywy trzech dekad, 
wyraźnie widać sens podjętego wówczas protestu. Współcześnie jego uczestnicy
w większości nie pojawiają się w mediach elektronicznych czy na pierwszych 
stronach gazet. Pozostają w cieniu bieżących wydarzeń politycznych. Nasza 
książka chce przypomnieć ich rolę w walce o suwerenną Polskę.

9 788377 301449

ISBN 978-83-7730-144-9
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SEN O WOLNOŚCI,
GŁÓD NADZIEI

KOŚCIÓŁ W OKOWACH
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Od Vixdum Poloniae unitas  
do Totus tuus Polaniae populus. 
Wileńska prowincja kościelna 
w latach 1925–1992.  
Studia i materiały 

red. nauk. Jarosław Wasilewski,  

Waldemar F. Wilczewski,  

Białystok–Warszawa 2018, 344 s.  

(seria wydawnicza Oddziału IPN  

w Białymstoku, t. 36)

Praca jest plonem konferencji, 
która w zamyśle organizatorów 
miała być okazją do spotkania, 
prezentacji badań, dyskusji 
i wymiany doświadczeń dla badaczy 
zainteresowanych naukowym 
rozpoznaniem dziejów Kościoła 
na wschodnich obszarach 
Rzeczypospolitej.

ISBN: 978-83-8098-393-9, 35 zł

Nie zabijaj. Nacjonalizm 
i ludobójstwo na Kresach wobec 
Kościoła, etyki chrześcijańskiej 
i zasad humanizmu 

red. nauk. Włodzimierz Osadczy,  

Adam Kulczycki, Warszawa–Lublin 2018, 

396 s. + 20 s. wkł. zdj. 

Publikacja omawia zagadnienie 
ludobójstwa dokonanego przez 
nacjonalistów ukraińskich 
na ludności polskiej w trzech 
ujęciach: teoretyczno-filozoficznym, 
opisu faktów historycznych oraz 
odniesienia do współczesności. 
Autorami poszczególnych artykułów 
są cenieni specjaliści badający to 
zagadnienie.

ISBN: 978-83-8098-693-0 

Nakład wyczerpany

Stefan Wyszyński wobec oporu 
społecznego i opozycji 1945–1981 

red. nauk. Ewa K. Czaczkowska,  

Instytut Pamięci Narodowej –  

Wydawnictwo Naukowe UKSW,  

Warszawa 2018, 312 s. 

Autorzy tomu kompleksowo 
przebadali zagadnienie stosunku 
Stefana Wyszyńskiego do oporu 
społecznego. Znajdują się w nim 
rozważania dotyczące nie tylko jego 
nauczania, ale również praktycznego 
działania, szczególnie w okresie 
pełnienia funkcji prymasa Polski.

ISBN: 978-83-8098-427-1 

Nakład wyczerpany 
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Uwięzienie Prymasa. 
Nowe fakty i dokumenty 

oprac. Marian Piotr Romaniuk, 

Warszawa 2018, 64 s. 

(seria „Biskupi w realiach 

komunistycznej władzy”)

Materiały z sesji zorganizowanej 
w 60. rocznicę uwolnienia prymasa 
Stefana Wyszyńskiego ukazują 
nieznane dotąd fakty i dokumenty 
z lat 1953–1956, kluczowego okresu 
dla zrozumienia biografi i prymasa 
Polski. 

ISBN: 978-83-8098-424-0, 15 zł

Pół wieku Milenium. 
Religijne, polityczne i społeczne 
aspekty obchodów Tysiąclecia 
Chrztu Polski (1956–1966/1967)
           red. nauk. Bartłomiej Noszczak,

                          Warszawa 2017, 1024 s. 

Tom pokonferencyjny obrazuje 
przywołane wydarzenia na wybranych 
przykładach w ramach mikro- 
i makrostudiów historycznych. 
Pretekstem do jego powstania była 
obchodzona w 2016 r. pięćdziesiąta 
rocznica obchodów wielkiego 
jubileuszu polskiego chrześcijaństwa.

ISBN: 978-83-8098-423-3, 50 zł

„Bić takiego wroga jak kler”. 
Osoby duchowne i zakonne  
w miejscach odosobnienia 
za żelazną kurtyną 

red. nauk. Martyna Grądzka-Rejak, 

ks. Józef Marecki,  Instytut Pamięci Narodowej – 

Wydawnictwo Dante, Kraków 2016, 320 s. 

(seria „Kościół w okowach”)

Publikacja jest poświęcona osobom 
duchownym i zakonnym więzionym, 
internowanym i przetrzymywanym 
w obozach pracy przez komunistyczne 
władze.  Zawiera wstrząsające 
świadectwa cierpień, bohaterstwa 
i męczeństwa ludzi Kościoła w Polsce, 
Czechosłowacji i na Węgrzech. 
Utrwala pamięć o prześladowanych 
i wskazuje oprawców. 

ISBN: 978-83-89500-37-3

Nakład wyczerpany
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Kościół katolicki w Europie 
Środkowo-Wschodniej w obliczu 
dwóch totalitaryzmów 
(1917–1990), t. 1–2

Ateistyczny nazizm i komunizm, 
dwa zbrodnicze totalitaryzmy, które 
odcisnęły się bolesnym piętnem 
w dziejach Europy Środkowo-
-Wschodniej w XX stuleciu, 
zadały dotkliwe rany Kościołowi 
katolickiemu. Nie były jednak 
w stanie zniszczyć tkwiącej 
w człowieku tęsknoty za Bogiem. 

Kościół katolicki w Europie Środkowo-
-Wschodniej w obliczu dwóch 
totalitaryzmów (1917–1990), t. 1

red. nauk Mariusz Krzysztofi ński, 

ks. Józef Wołczański, Instytut Pamięci 

Narodowej – Fundacja Uniwersytecka 

w Stalowej Woli – Wydawnictwo 

bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji 

Lwowskiej Obrządku Łacińskiego, 

Rzeszów–Stalowa Wola–Lwów 2015, 

296 s. + 32 s. wkł. zdj.

ISBN: 978-83-7629-912-9, 30 zł

Kościół katolicki w Europie Środkowo-
-Wschodniej w obliczu dwóch 
totalitaryzmów (1917–1990), t. 2

red. nauk. Mariusz Krzysztofi ński, 

ks. Józef Wołczański, Instytut Pamięci 

Narodowej – Wydawnictwo bł. Jakuba 

Strzemię Archidiecezji Lwowskiej 

Obrządku Łacińskiego, Rzeszów–Lwów 

2017, 299 s. + 12 s. wkł. zdj. 

ISBN: 978-83-8098-250-5

Nakład wyczerpany

Zamieszczone w tomach artykuły 
ukazują stosunek Kościoła 
katolickiego do socjalizmu 
i komunizmu w okresie najazdu 
bolszewickiego na Polskę, realia 
działalności duszpasterzy za 
wschodnią granicą w latach 20. oraz 
represje wobec kapłanów, prezentują 
następnie losy Kościoła w okresie 
II wojny światowej oraz w okresie 
rządów komunistycznych.
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Dzieje Kościoła katolickiego 
na Pomorzu Zachodnim,
 t. 1: 1945–1956

Szczecin 2016, 260 s. 

Na prezentowany tom studiów 
składają się artykuły przygotowane 
na podstawie referatów 
wygłoszonych podczas pierwszej 
ogólnopolskiej konferencji naukowej 

poświęconej historii Kościoła 
katolickiego na Pomorzu Zachodnim, 
zorganizowanej w 2015 r. 
na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Szczecińskiego 
oraz dodatkowo teksty wówczas 
niereferowane.

ISBN: 978-83-6557-406-0, 30 zł

Dzieje Kościoła katolickiego 
na Pomorzu Zachodnim, t. 1–4

Projekt realizowany w latach 
2015–2018 we współpracy 
z Wydziałem Teologicznym 
Uniwersytetu Szczecińskiego 
stanowi próbę opisu działalności 
i roli Kościoła katolickiego na 
Pomorzu Zachodnim bezpośrednio 
po II wojnie światowej. 

red. nauk. Michał Siedziako, 

Zbigniew Stanuch, 

ks. Grzegorz Wejman
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Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, 
t. 2: 1956 –1972 

Szczecin–Warszawa 2017, 420 s. 

Na prezentowany tom studiów składają się artykuły 
przygotowane na podstawie referatów wygłoszonych podczas 
drugiej ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej 
historii Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, 
zorganizowanej w 2016 r. na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Szczecińskiego. 

ISBN: 978-83-8098-356-4,

Nakład wyczerpany

Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, 
t. 3: 1972–1978 

Szczecin–Warszawa 2018, 472 s. 

Na prezentowany tom studiów składają się artykuły 
przygotowane na podstawie referatów wygłoszonych podczas 
trzeciej ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej 
historii Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, 
zorganizowanej w 2017 r. na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Szczecińskiego. 

ISBN: 978-83-8098-548-3, 40 zł

Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim,
t. 4: 1979–1989/1990

Szczecin–Warszawa 2019, 504 s. 

Na prezentowany tom studiów składają się artykuły 
przygotowane na podstawie referatów wygłoszonych podczas 
czwartej ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej 
historii Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, 
zorganizowanej w 2018 r. na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

ISBN: 978-83-8098-805-7, 45 zł
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Wierni do końca. Studia i materiały 
źródłowe o „Poznańskiej Piątce” 
męczenników II wojny światowej 

red. nauk. Rafał Sierchuła,  

ks. Jarosław Wąsowicz SDB, Poznań 

2016, 212 s. (seria „Studia i materiały 

poznańskiego IPN”, t. XL, wyd. II)

Bohaterowie pracy to piątka 
wychowanków salezjańskich 
zamordowanych przez Niemców 
w czasie II wojny światowej, 
wyniesionych na ołtarze przez  
Jana Pawła II. Są to: Czesław 
Jóźwiak, Franciszek Kęsy, Edward 
Kaźmierski, Edward Klinik 
i Jarogniew Wojciechowski.

ISBN: 978-83-63275-36-5, 30 zł

Komunistyczny aparat represji  
wobec Polskiej Prowincji Dominikanów 

red. nauk. Marek Miławicki OP,  

Michał Wenklar, Dominikański Instytut 

Historyczny w Krakowie – Instytut  

Pamięci Narodowej – Wydawnictwo  

Wysoki Zamek, Kraków 2015, 485 s.

Zbiór referatów z konferencji 
naukowej. Skala i metody działań 
podejmowanych przez władzę 
przeciwko zakonowi  
oo. dominikanów, spięcia na linii 
zakon–państwo, a także specyficzne 
formy działalności duszpasterskiej 
dominikanów w PRL zostały tu 
opisane na tle innych zgromadzeń 
zakonnych. 

ISBN: 978-83-94143-40-4, 978-83-94143-41-1

Nakład wyczerpany

Obchody Millenium na uchodźstwie 
– w 50. rocznicę 

red. nauk. Rafał Łatka, Jan Żaryn, 

Wydawnictwo Naukowe UKSW – Instytut 

Pamięci Narodowej, Warszawa 2016,  

532 s. + 24 s. wkł. zdj. 

Monografia wypełnia lukę badawczą 
w zakresie historii i roli polskiego 
Kościoła katolickiego poza granicami 
kraju w latach 1945–1990 oraz losów 
polskiej emigracji.

ISBN: 978-83-8090-192-6

Nakład wyczerpany
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Wyznania religijne w Rybniku  
i powiecie rybnickim w XIX i XX w. 

red. nauk. Adam Dziurok, Dawid Keller, 

Bogdan Kloch, Muzeum w Rybniku – 

Instytut Pamięci Narodowej, Rybnik 2015, 

392 s. (seria „Zeszyty Rybnickie”, nr 22)

Studia nad dziejami wspólnot 
religijnych, parafii, religijnością 
mieszkańców oraz architekturą 
obiektów sakralnych na terenie 
należącym do Rybnika i powiatu 
rybnickiego.

ISBN: 978-83-6395-911-1, 978-83-7629-914-3, 35 zł

ks. Tadeusz Krahel 

Archidiecezja wileńska w latach  
II wojny światowej. Studia i szkice 

Białystok 2014, 320 s.  

+ wkł. zdj. + 5 map (seria wydawnicza 

Oddziału IPN w Białymstoku, t. 23)

Na publikację autorstwa uznanego 
badacza dziejów Kościoła 
i duchowieństwa na Kresach 
Wschodnich składa się 16 tekstów 
poświęconych strukturom 
i duchowieństwu archidiecezji 
wileńskiej.

ISBN: 978-83-6235-741-3, 20 zł
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Komunistyczny aparat represji 
wobec jezuitów Prowincji Polski 
Południowej 

red. nauk. Andrzej Paweł Bieś SJ,  

Filip Musiał, Instytut Pamięci Narodowej –  

Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, 379 s.

Tom jest pokłosiem sesji naukowej, 
która odbyła się 14 czerwca 2012 r.  
Jezuici byli jedną z najsilniej 
represjonowanych wspólnot 
zakonnych w Polsce Ludowej. 
Artykuły ilustrują zarówno działania 
komunistycznego aparatu represji 
wobec jezuitów, jak i ukazują 
heroizm niektórych z nich w starciu 
z totalitarnym reżimem. W publikacji 

Duszpasterstwa środowiskowe  
w latach 1945–1989.  
Archidiecezja krakowska

red. nauk. Cecylia Kuta, ks. Józef Marecki, 

Instytut Pamięci Narodowej –  

Wydawnictwo Avalon,  

Kraków 2014, 272 s.

W niniejszym zbiorze prezentowane 
są przykładowe formy pracy 
duszpasterstw środowiskowych na 
terenie archidiecezji krakowskiej 
w XX w. Artykuły opracowane 
zostały zasadniczo przez historyków 
i dlatego, co zrozumiałe, pominięto 
w nich kwestie teologiczne, 
pastoralne i kanoniczne.

ISBN: 978-83-773-0144-9

Nakład wyczerpany

podjęto także trudną problematykę 
współpracy części jezuitów 
z bezpieką.

ISBN: 978-83-277-0050-6

Nakład wyczerpany
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Pielgrzymka nadziei. II wizyta Jana 
Pawła II w Ojczyźnie. Materiały 
pokonferencyjne 

red. Jan M. Ruman, Instytut Pamięci  

Narodowej – Muzeum Jana Pawła II  

i Prymasa Wyszyńskiego,  

Warszawa 2014, 150 s.

Upamiętnianie i badanie 
dziedzictwa św. Jana Pawła II 
jest poważnym obowiązkiem 
instytucji zaangażowanych w sferę 
ochrony dziedzictwa narodowego 
i historycznej edukacji Polaków. 
Publikacje tego typu stanowią cenny 
wkład w realizację tego istotnego 
zadania.

ISBN: 978-83-6272-402-4, 978-83-7629-754-5

Nakład wyczerpany

Wczoraj i dziś. Z dziejów Kościoła 
rzymskokatolickiego w Polsce 
północno-wschodniej.  
Studia i materiały

red. nauk. Waldemar Brenda,  

Anna Pyżewska, Krzysztof Sychowicz, 

Białystok 2014, 230 s. (seria wydawnicza 

Oddziału IPN w Białymstoku, t. 20)

Kościół rzymskokatolicki w czasach 
PRL dla większości polskiego 
społeczeństwa był głównym 
gwarantem zachowania narodowej 
tożsamości. Rządzący Polską 
komuniści pozostawali z nim 
w ciągłym konflikcie, co skutkowało 
represjami. Niniejsze wydawnictwo 
ukazuje regionalny wymiar tej 
konfrontacji, zarówno w okresie 
Polski Ludowej, jak i po  
przemianach 1989 r.

ISBN: 978-83-6235-717-8, 10 zł
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Stosunki państwo–Kościół w Polsce 
1944–2010. Studia i materiały

red. nauk. Rafał Łatka, Instytut Pamięci 

Narodowej – Księgarnia Akademicka, 

Kraków 2013, 138 s. (seria „Societas”)

Tom jest pokłosiem konferencji 
naukowej zorganizowanej przez 
Instytut Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
7 listopada 2011 r. w Krakowie. 
Celem tomu jest zaprezentowanie 
stosunków państwo–Kościół 
w ujęciu syntetycznym i przy 
pomocy zróżnicowanych aparatów 
badawczych.

ISBN: 978-83-763-8282-1

Nakład wyczerpany

Aparat represji wobec Kościoła  
w latach 1944–1956. Terytorium 
obecnej diecezji sandomierskiej 

red. nauk. Mariusz Krzysztofiński,  

ks. Józef Marecki, ks. Bogdan Stanaszek, 

Instytut Pamięci Narodowej – 

Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, 490 s.

Tom pokonferencyjny, zawiera 
artykuły opisujące działalność 
wybranych wojewódzkich 
i powiatowych struktur 
aparatu represji przeciw 
Kościołowi, przedstawiające 
sylwetki zwalczających Kościół 
funkcjonariuszy UB oraz poddanych 
tym represjom kapłanów.

ISBN: 978-83-776-7838-1

Nakład wyczerpany 
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Represje wobec żeńskich 
zgromadzeń zakonnych w PRL. 
Zagadnienia wybrane 

red. nauk. Jerzy Myszor,  

Adam Dziurok, Katowice 2012, 224 s.

Publikacja jest zbiorem artykułów 
z sesji naukowej zorganizowanej 
15 marca 2012 r. przez Wydział 
Teologiczny UŚ w Katowicach i IPN. 
Przybliża mało znane wydarzenia 
z życia zgromadzeń zakonnych 
w okresie Polski Ludowej. 

ISBN: 978-83-7629-389-9, 30 zł

Kościół i kultura niezależna 
red. nauk. Bogusław Tracz,  

Katowice 2011, 302 s.

Materiały konferencyjne. 
Jednym z fenomenów lat 80. 
XX w. był związek Kościoła 
z ludźmi kultury. W budynkach 
parafialnych tworzono azyle 
i grupy duszpasterskie zrzeszające 
twórców, organizowano dla nich 
rekolekcje, dawano możliwość 
dyskusji oraz prezentowania 
dorobku artystycznego i naukowego 
z pominięciem państwowej cenzury.  

ISBN: 978-83-7629-264-9 

Nakład wyczerpany
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Władze wobec Kościołów i związków 
wyznaniowych na Środkowym 
Nadodrzu w latach 1945–1989, t. 1–4 

Projekt realizowany we współpracy 
z Wyższym Seminarium 
Duchownym Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej 
w Gościkowie-Paradyżu podejmuje 
problematykę wyznaniową w okresie 
powojennym na Środkowym 
Nadodrzu, stanowiącym obszar 
obecnego województwa lubuskiego.

red. nauk. Elżbieta Wojcieszyk

Władze wobec Kościołów i związków 
wyznaniowych na Środkowym 
Nadodrzu w latach 1945–1956 

Poznań 2012, 293 s.  (seria „Studia 

i materiały poznańskiego IPN”, t. XX)

Autorzy zamieszczonych w tomie 
artykułów omawiają różnorodne 
(prawne, administracyjne, 
gospodarcze i ideologiczne) 

aspekty polityki władz wobec 
kościołów, wskazując jednocześnie 
na jej specyfi kę w tym regionie. 
Podejmują także temat relacji 
władz Polski Ludowej z różnymi 
grupami wyznaniowymi: Kościołem 
katolickim, prawosławnym 
ewangelicko-augsburskim, 
świadkami Jehowy oraz wyznawcami 
judaizmu.

ISBN: 978-83-6327-518-1, 30 zł
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Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych 
na Środkowym Nadodrzu w latach 1980–1989 

Poznań–Warszawa 2016, 168 s. 

(seria „Studia i materiały poznańskiego IPN”, t. XXVII) 

Autorzy zamieszczonych w tomie artykułów przedstawiają 
relacje między władzami, Kościołem i „Solidarnością” 
na ziemi lubuskiej, pokazują postawy duchowieństwa 
po wprowadzeniu stanu wojennego oraz metody pracy 
operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec opozycyjnie 
nastawionych księży.

ISBN: 978-83-8098-002-0, 20 zł

Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych 
na Środkowym Nadodrzu w latach 1956–1970 

Poznań 2013, 217 s. 

(seria „Studia i materiały poznańskiego IPN”, t. XXVI)

Autorzy zamieszczonych w tomie artykułów omawiają relacje 
władz Polski Ludowej w okresie rządów Władysława Gomułki 
z Kościołami i związkami wyznaniowymi, które w latach 
1956–1970 były poddawane zinstytucjonalizowanej opresji.

ISBN: 978-83-6327-507-5, 30 zł

Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych 
na Środkowym Nadodrzu w latach 1970–1980 

Poznań 2014, 180 s. 

(seria „Studia i materiały poznańskiego IPN”, t. XXIX)

W trzecim tomie serii na podstawie materiałów źródłowych 
został ukazany wpływ na Kościół takich wydarzeń, jak: 
grudzień 1970 r. na Wybrzeżu, przejęcie władzy przez 
Edwarda Gierka, wybór papieża Polaka czy narodziny 
NSZZ „Solidarność”.

ISBN: 978-83-6327-514-3, 20 zł
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Kościół i kultura w latach 
osiemdziesiątych XX wieku. 
Doświadczenia warszawskie 
red. nauk. ks. Wiesław A. Niewęgłowski, 

współpraca Małgorzata Romańska,  

Katowice–Warszawa 2011, 140 s.

Na publikację składają się teksty 
i wypowiedzi osób biorących 
udział w życiu kulturalnym 
stolicy w czasie stanu wojennego, 
które znalazły swą artystyczną 
i duchową przystań w Kościele. 
Prawie 30 lat później spotkały się one 
na konferencji panelowej „Kościół 
i kultura w latach osiemdziesiątych”. 
Refleksje wspomnieniowe 
przedstawili pracownicy nauki, literaci, 
dziennikarze, aktorzy i plastycy.

ISBN: 978-83-7629-329-5, 20 zł

Kościół katolicki w realiach władzy 
komunistycznej na Pomorzu 
Środkowym w latach 1945–1989 

red. nauk. Tadeusz Ceynowa,  

Paweł Knap, Szczecin 2011, 232 s.

Lata 1944–1989, zwieńczone 
upadkiem komunizmu w Polsce, 
zapisały w historii trudną i nierzadko 
tragiczną kartę. Polakom, po 
okrucieństwach II wojny światowej, 
nie było dane żyć w wolnej ojczyźnie. 
Pomimo tego dokonali ogromnego 
dzieła odbudowy kraju ze zniszczeń 
wojennych oraz wcielania do 
organizmu państwa ziem zachodnich 
i północnych.

ISBN: 978-83-6133-633-4

Nakład wyczerpany

Niezłomni ludzie Kościoła – sylwetki 
red. nauk. Jan Żaryn,  

Instytut Pamięci Narodowej – 

Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, 216 s. 

(seria „Kościół w okowach”)

Publikacja prezentuje losy ośmiu 
kapłanów i jednej siostry zakonnej, 
którzy zapisali się w historii swoją 
nieugiętą postawą w okresie 
komunistycznego zniewolenia. 
Składające się na tom artykuły zostały 
pierwotnie wygłoszone w formie 
referatów na konferencji naukowej 
o tym samym tytule, w 2009 r. 

ISBN: 978-83-750-5838-3 

Nakład wyczerpany
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Represje wobec Kościoła w krajach 
bloku wschodniego. Komuniści 
przeciw religii po 1944 r. 

red. nauk. ks. Józef Marecki,  

Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, 275 s. 

(seria „Kościół w okowach”) 

Referaty z międzynarodowego 
kolokwium zorganizowanego 
w 2009 r. przez Oddział IPN 
w Krakowie, słowacki Ústav 
pamäti národa oraz Wyższą 
Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną 
„Ignatianum” w Krakowie. 
Ukazują one różnorodność działań 
antykościelnych i prześladowań 
duchowieństwa na Litwie, Słowacji, 
Ukrainie, Węgrzech oraz w Czechach 
i w Polsce.

ISBN: 978-83-750-5756-0

Nakład wyczerpany 

Oaza wolności. Duszpasterstwa 
akademickie w latach 
siedemdziesiątych XX w.  
Materiały pokonferencyjne 

red. nauk. Marta Marcinkiewicz,  

Szczecin 2011, 134 s.

Tradycja duszpasterstw akademickich 
sięga XIV w. Ich rozwój nastąpił 
w dwudziestoleciu międzywojennym. 
W czasie II wojny światowej działały 
one w konspiracji. W PRL nie były 
wyłącznie miejscem pogłębiania 
religijności, ale też miejscem 
swobodnej wymiany myśli i rozwoju 
intelektualnego. Prezentowane 
materiały są owocem sesji 
popularnonaukowej 19 listopada 
2008 r. w Gorzowie Wlkp. 

ISBN: 978-83-6133-637-2, 20 zł
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Polityka władz państwowych wobec 
Kościoła katolickiego na Pomorzu 
Zachodnim i ziemi lubuskiej 
w latach 1945–1989

red. nauk. ks. Tadeusz Ceynowa,  

Paweł Knap, Szczecin 2010, 292 s.

Publikacja jest owocem konferencji 
naukowej zorganizowanej przez 
IPN Oddział w Szczecinie i Katedrę 
Historii Kościoła Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Jej celem było 
przybliżenie historii walki „o rząd 
dusz”, jaką toczyły komunistyczne 
władze z Kościołem oraz opis 
struktury i metody aparatu represji, 
którego zadaniem była ateizacja 
społeczeństwa.

ISBN: 978-83-6133-680-8

Nakład wyczerpany

Solidarność z błoń. Wokół nauczania 
społecznego Jana Pawła II 

red. nauk. Maciej Drzonek,  

Michał Siedziako, Szczecin 2011,  

192 s. + 16 s. wkł. zdj.

9 czerwca 1979 r. na krakowskich 
Błoniach Jan Paweł II wygłosił 
homilię, która przeszła do historii 
pod nazwą „Bierzmowania 
dziejów”. Niniejsza praca zawiera 
artykuły i wspomnienia dotyczące 
bezpośrednio lub pośrednio kwestii 
nauczania społecznego Jana 
Pawła II (również wcześniejszego, 
z kardynalskich czasów), solidarności 
jako jego idei przewodniej oraz 
skutków przesłania papieskiego.

ISBN: 978-83-6133-649-5

Nakład wyczerpany
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„Tyś jest kapłanem na wzór…”  
Ks. Jerzy Popiełuszko  
w Bytomiu 8 X 1984 r. 

red. nauk. Andrzej Sznajder,  

Katowice 2010, 136 s.

Publikacja jest wkładem do 
pasjonującej kroniki wielkiej 
wojny ideologicznej prowadzonej 
z Kościołem przez cały czas istnienia 
Polski Ludowej, której Błogosławiony 
Kapłan stał się ofiarą. Oprócz osoby 
Księdza Jerzego, autorzy przedstawiają 
też ciekawe tło społeczno-polityczne, 
zwracając uwagę czytelnika na fakt, iż 
Duchowny nie był bynajmniej jedyną 
ofiarą represji władz wobec ludzi 
Kościoła.

ISBN: 978-83-7629-236-6

Nakład wyczerpany

Nie można uśmiercić nadziei. 
Reminiscencje śmierci  
księdza Jerzego Popiełuszki 
w Wielkopolsce 1984–1989 

red. nauk. Waldemar Handke,  

Jarosław Wąsowicz SDB,  

Poznań 2009, 192 s. (seria „Studia  

i materiały poznańskiego IPN”, t. XIII)

Tytuł książki nawiązuje do słów 
ks. Popiełuszki wypowiedzianych 
podczas jednego z kazań. 
Uprowadzenie ks. Jerzego i jego 
śmierć najpierw wywołały szok 
i przygnębienie w środowiskach 
związanych z opozycją polityczną 
i Kościołem. Z czasem duchowa 
spuścizna po nim podtrzymywała 
nadzieję na zmianę ówczesnej 
rzeczywistości politycznej.

ISBN: 83-88517-48-1

Nakład wyczerpany
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Katarzyna Maniewska

Kościół katolicki w Bydgoszczy 
wobec prób laicyzacji i dezintegracji 
społeczeństwa w okresie rządów 
Edwarda Gierka (1970–1980)

Instytut Pamięci Narodowej –  

Instytut Historii PAN – Wydawnictwo 

Neriton, Warszawa 2007, 274 s.

W oparciu o liczne źródła 
proweniencji kościelnej oraz 
instytucji i urzędów państwowych, 
zanalizowano poszczególne 
segmenty i determinanty życia 
religijnego bydgoszczan w latach 70. –  
w okresie tzw. pozornej normalizacji 
stosunków pomiędzy państwem 
a Kościołem katolickim. 

ISBN: 978-83-89729-89-7

Nakład wyczerpany

Grzegorz Majchrzak

Kontakt operacyjny  
„Delegat” vel „Libella” 

Warszawa 2009, 224 s.  

(seria „Studia i materiały”, t. 14)

Książka opisuje przypadek 
kontaktu operacyjnego „Delegata” 
vel „Libelli”, czyli ks. Henryka 
Jankowskiego. Z jednej strony 
stanowi on niewątpliwie przykład 
uwikłania w nazbyt bliskie 
kontakty z funkcjonariuszami SB, 
z drugiej zaś jest dowodem na to, 
że ewentualnych ocen nie należy 
dokonywać zbyt pochopnie. Tom 
zawiera obszerne omówienie tej 
sprawy oraz wybór dokumentów 
z nią związanych. 

ISBN: 978-83-7629-040-9

Nakład wyczerpany

Kościół i Prymas Stefan Wyszyński 
1956–1966 

red. nauk. Adam Dziurok  

i Wiesław Jan Wysocki, Instytut Pamięci 

Narodowej – „Societas Vistulana”, 

Katowice–Kraków 2008, 152 s.

Publikacja stanowi zbiór artykułów 
poświęconych funkcjonowaniu 
Kościoła w okresie rządów 
komunistycznych od przełomu 
Października 1956 r. do obchodów 
milenijnych w 1966 r. Skupia 
się na osobie prymasa Stefana 
Wyszyńskiego i warunkach, w jakich 
działał wówczas polski Kościół, 
narażony na liczne antyreligijne 
akcje, a także relacjach między PRL 
a Stolicą Apostolską. 

ISBN: 978-83-6103-309-7

Nakład wyczerpany
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Jan Paweł II w Łodzi.  
W dwudziestą rocznicę wizyty 
red. nauk. Milena Przybysz, Mieczysław 

Różański, Janusz Wróbel, Łódź 2007, 

182 s. + 20 s. wkł. zdj.

Publikacja jest pokłosiem konferencji 
zorganizowanej w czerwcu 2007 r. 

przez Oddział IPN w Łodzi oraz 
Archiwum Archidiecezjalne 
w Łodzi. Składają się na nią 
referaty wygłoszone podczas sesji. 
Uzupełnieniem jest aneks źródłowy 
zawierający niepublikowane 
dotąd dokumenty SB, materiały 
z Archiwum Archidiecezjalnego, 
fragmenty „Raportu o Łodzi” oraz 
wiele fotografii. 

ISBN: 978-83-925820-8-3, 30 zł

Salezjańska Szkoła Organistowska 
w Przemyślu i jej likwidacja  
w roku 1963 r. 

red. nauk. Robert Witalec,  

Igor Witowicz, Instytut Pamięci 

Narodowej – Towarzystwo Salezjańskie, 

Rzeszów 2007, 312 s.

Książka ukazuje dzieje i osiągnięcia 
Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej 
w Przemyślu od momentu powstania 
do likwidacji przez władze. Składa 
się z trzech części. W pierwszej 
przedstawiono historię szkoły 
oraz wydarzenia związane z jej 
likwidacją. Część druga to dokumenty, 
wspomnienia oraz relacje świadków, 
uczniów i nauczycieli szkoły. Część 
trzecią stanowi obszerny zbiór fotografii.

ISBN: 978-83-88659-65-2

Nakład wyczerpany

Milenium kontra Tysiąclecie – 1966
red. nauk. Konrad Białecki,  

Stanisław Jankowiak, Jan Miłosz,  

Poznań 2006, 191 s.

Publikacja jest pokłosiem 
konferencji naukowej i wystawy 
zorganizowanej w 2006 r. przez 
Oddział IPN w Poznaniu, Archiwum 
Archidiecezjalne w Gnieźnie, 
Archiwum Archidiecezjalne 
w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu i Collegium 
Europaeum w Gnieźnie. Składają się 
na nią referaty wygłoszone podczas 
sesji.

ISBN: 978-83-60464-27-4

Nakład wyczerpany
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Władze wobec Kościołów i związków 
wyznaniowych w Wielkopolsce 
w latach 1945–1956 

Poznań 2008, 229 s. 

(seria „Studia i materiały poznańskiego 

IPN”, t. II) 

Praca opisuje ciekawe, a dotąd słabo 
zbadane zagadnienie, jakim były 
działania podejmowane przez różne 
organy władz partyjno-państwowych 

„na odcinku wyznaniowym” 
w Wielkopolsce w latach 1945–1956. 
Zamieszczone tu artykuły pokazują 
ich skalę i zróżnicowanie. 

ISBN: 978-83-925139-3-3, 30 zł

Władze wobec Kościołów 
i związków wyznaniowych 
w Wielkopolsce w latach 
1945–1989, t. 1–4

Opracowanie stanowi próbę 
spojrzenia na relacje 
państwo–Kościół 
w okresie powojennym przez 
pryzmat doświadczeń Wielkopolski.

red. nauk. Konrad Białecki
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Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych 
w Wielkopolsce w latach 1956–1970 

Poznań 2009, 280 s. 

(seria „Studia i materiały poznańskiego IPN”, t. XVIII) 

Głównym celem książki jest pokazanie różnorodności 
działań podejmowanych przeciwko Kościołom i związkom 
wyznaniowym przez różne ogniwa aparatu partyjnego 
i państwowego w latach 1956–1970.

ISBN: 978-83-9287-610-6, 30 zł

Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych 
w Wielkopolsce w latach 1970–1980 

Poznań 2010, 273 s. 

(seria „Studia i materiały poznańskiego IPN”, t. XII) 

Publikacja przedstawia relacje państwo-Kościół w latach 70.
XX w. przez pryzmat doświadczeń Wielkopolski. Jest 
też głosem w dyskusji, na ile lata rządów ekipy Edwarda 
Gierka były czasem autentycznego pozytywnego przełomu 
w relacjach państwo–Kościół, a na ile kontynuacją linii 
wyznaczonej przez poprzedników.

ISBN: 978-83-9287-617-5, 30 zł

Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych 
w Wielkopolsce w latach 1980–1989 

Poznań 2011, 320 s. 

(seria „Studia i materiały poznańskiego IPN”, t. XVI) 

Ostatnia część opracowania opisującego relacje 
państwo–Kościół w Wielkopolsce, dotycząca okresu 
1980–1989. Zawiera 16 artykułów, które rzucają ciekawe 
światło na wiele aspektów tej złożonej relacji.

ISBN: 978-83-9321-887-5, 35 zł
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Kościół katolicki w czasach 
komunistycznej dyktatury. 
Między bohaterstwem a agenturą. 
Studia i materiały, t. 1–3

Trzytomowe opracowanie 
zawierające zbiór artykułów 
poświęconych działalności aparatu 
bezpieczeństwa wobec Kościoła, 
jak również sylwetkom duchownych 
inwigilowanych przez bezpiekę. 
Zawiera też edycję dokumentów 
Służby Bezpieczeństwa. 

Kościół katolicki w czasach 
komunistycznej dyktatury. 
Między bohaterstwem a agenturą. 
Studia i materiały, t. 1 

red. nauk. Ryszard Terlecki, ks. Jan 

Szczepaniak, Instytut Pamięci 

Narodowej – Wydawnictwo WAM, 

Kraków 2007, 452 s.

Zbiór opracowań oraz edycji 
źródeł, opartych na zasobach 
archiwalnych IPN. Publikacja ta 

przedstawia zarówno przykłady 
heroicznej i niezłomnej postawy 
ludzi Kościoła, jak i przypadki zdrady 
i sprzeniewierzenia się powołaniu. 
W przypadkach uzasadnionych 
bliskimi związkami z kościelnymi 
instytucjami, studia zajmują się 
również osobami świeckimi.

ISBN: 978-83-7318-799-3

Nakład wyczerpany
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Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. 
Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, t. 2 

red. nauk. Ryszard Terlecki, ks. Jan Szczepaniak, 

Instytut Pamięci Narodowej – Wydawnictwo WAM, 

Kraków 2008, 464 s. 

W tomie znajdują się m.in. rozprawy poświęcone 
inwigilacji Kościoła krakowskiego w czasie obchodów 
milenijnych w roku 1966 i działaniom wymierzonym 
przeciw Arcybiskupiemu Seminarium Duchownemu 
w Krakowie oraz opracowania dotyczące ks. Józefa 
Gorzelanego, ks. Józefa Dewera, Edwarda Leśniaka i tajnych 
współpracowników „Kurowski” („Wiktor”) i „Kos”. 

ISBN: 978-83-7505-135-3

Nakład wyczerpany

Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. 
Między bohaterstwem a agenturą, Studia i materiały, t. 3 

red. nauk. ks. Jan Szczepaniak i Marek Lasota, 

Kraków 2010, 521 s.

Kolejny tom studiów poświęconych zmaganiom Kościoła 
katolickiego z komunistycznym aparatem represji. W tomie 
zawarto m.in. blok artykułów poświęconych metodom 
pozyskiwania duchownych do współpracy oraz kilka tekstów 
ukazujących represje komunistyczne wobec zakonów 
żeńskich.

ISBN: 978-83-75055-56-6

Nakład wyczerpany
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Represje wobec duchowieństwa 
Kościołów chrześcijańskich w okresie 
stalinowskim w krajach byłego  
bloku wschodniego 
red. nauk. Jerzy Myszor i Adam Dziurok,  

Wydział Teologiczny  

Uniwersytetu Śląskiego – 

 Instytut Pamięci Narodowej,  

Katowice 2004, 243 s.

Publikacja stanowi pokłosie 
międzynarodowej konferencji 
zorganizowanej 50 lat od wysiedlenia 
przez władze komunistyczne 
biskupów śląskich (listopad 1952 r.). 
Był to jeden z istotnych etapów 
walki z Kościołem w Polsce i próba 

jego podporządkowania poprzez 
instalowanie na stanowiskach 
wikariuszy kapitulnych duchownych 
skłonnych do współpracy z władzą.

ISBN: 83-70302-79-3

Nakład wyczerpany

Władze komunistyczne wobec  
Kościoła katolickiego  
w Łódzkiem 1945–1967 

red. nauk. Janusz Wróbel  

i Leszek Próchniak,  

Warszawa 2005, 187 s.  

(seria „Konferencje”, t. 28)

Tom zawiera referaty wygłoszone 
na konferencji poświęconej historii 
Kościoła w Łódzkiem w latach 
1945–1967. Zawarte w książce 
referaty mają w większości charakter 
pionierski, gdyż zostały opracowane 
na podstawie udostępnionych 
niedawno archiwów partyjnych oraz 
archiwów aparatu bezpieczeństwa 
i ukazują kulisy antykościelnej 
polityki komunistycznego państwa.

ISBN: 83-89078-96-1

Nakład wyczerpany
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Represje wobec Kościoła 
katolickiego na Dolnym Śląsku 
i Opolszczyźnie 1945–1989 

red. nauk. Stanisław A. Bogaczewicz, 

Sylwia Krzyżanowska,  

Wrocław 2004, 225 s.  

(„Studia i materiały, t. 4)

Publikacja wpisuje się w nurt 
podejmowanych przez IPN badań 
dotyczących represji wobec 
Kościoła katolickiego w Polsce. 
Prezentuje sytuację, znaczenie oraz 
doświadczenia Kościoła w naszym 
kraju za rządów komunistycznych 
na przykładzie Dolnego Śląska 
i Opolszczyzny, z uwzględnieniem 
ich specyfiki.

ISBN: 83-89078-49-X

Nakład wyczerpany

Z dziejów Kościoła katolickiego 
w Wielkopolsce  
i na Pomorzu Zachodnim 

red. nauk. Stanisław Jankowiak  

i Jan Miłosz, Poznań 2004, 82 s.  

(seria „Materiały pomocnicze IPN”, t. 3)

Zamieszczone w publikacji 
teksty są jedną z pierwszych 
prób przedstawienia stosunków 
między państwem a Kościołem 
w Wielkopolsce i na Pomorzu 
Zachodnim. Opisana tu została 
wizja Kościoła w programie dwóch 
systemów totalitarnych, a także 
zanalizowane różnorodne problemy 
z pierwszego okresu istnienia tzw. 
Polski Ludowej.

ISBN: 83-71772-76-9

Nakład wyczerpany

Nowa Huta – Miasto walki i pracy 
red. nauk. Ryszard Terlecki, Marek Lasota, 

Jarosław Szarek, Kraków 2002, 131 s.  

(seria „Konferencje IPN”, t. 3)

Książka jest zbiorem artykułów 
przybliżających dzieje Nowej Huty 
w PRL. Od walki o nowohucki krzyż, 
przez działania Wydziału ds. Wyznań 
WRN w Krakowie, historię „polskich 
miesięcy” w Nowej Hucie – 1956, 
1968, 1970 i 1980 r. , po działalność 
nowohuckiej „Solidarności”. 
W tekstach przybliżono także sytuację 
gospodarczą i społeczno-polityczną  
tej jednej z najważniejszych  
dzielnic Krakowa.

ISBN: 83-7188-586-5, 83-89078-4

Nakład wyczerpany
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Studia Rzeszowskie, t. 10 
red. nauk. Jan Draus,  

Instytut Europejskich Studiów 

Społecznych w Rzeszowie –  

Instytut Pamięci Narodowej,  

Rzeszów 2003, 237 s.

Tom studiów poświęcony głównie 
dziejom diecezji przemyskiej 
w okresie sprawowania w niej 
rządów przez biskupa ordynariusza 
Ignacego Tokarczuka. Większość 
artykułów została dedykowana 
arcybiskupowi Tokarczukowi 
w 85. rocznicę urodzin i 60. lecie 
kapłaństwa.

ISBN: 83-89326-01-9

Nakład wyczerpany

Do prześladowania  
nie daliśmy powodu…  
Materiały z sesji poświęconej 
procesowi Kurii krakowskiej 

red. nauk. Ryszard Terlecki,  

Kraków 2003, 208 s. + 4 nlb 

Małopolska to teren bodaj 
najaktywniejszych działań 
konspiracyjnych przeciw władzy 
komunistycznej. W tekstach 
składających się na publikację 
podjęto wątek śledztwa i tzw. 
procesu kurii krakowskiej z 1953 r., 
dla których szerszy kontekst tworzą 
artykuły poruszające temat postaw 
krakowskiego duchowieństwa 
w ówczesnej rzeczywistości 
społeczno-politycznej.

ISBN: 83-88385-29-1

Nakład wyczerpany
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Słowniki, 
leksykony, 
informatory

Słowniki, 
leksykony, 
informatory

Opracowania o charakterze 
encyklopedycznym 
i biografi cznym poświęcone 
historii Polski w XX w. 

Prymas Tysiąclecia w słowie 
pisanym. Bibliografi a życia, 
twórczości i posługi kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 1921–2017, 
t. 1–2 

red. nauk. Marian Piotr Romaniuk, 

Instytut Pamięci Narodowej – 

Wydawnictwo Naukowe UKSW, 

Warszawa 2018, 

944 s. (t. 1), 852 s. (t. 2), 

wydanie 2. poprawione, poszerzone 

Drugie wydanie bibliografi i 
prymasa Wyszyńskiego poprawione 
i uzupełnione o wykaz artykułów, 
druków zwartych i prac naukowych 
z lat 2006–2017 dotyczących 
najnowszej historii Polski, 
a także materiałów wykorzystanych 
w przygotowaniu Positio super 
virtibus. Pojawiają się tu też artykuły 
z prasy włoskiej. 

ISBN: 978-83-8098-425-7, 99 zł
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Represje wobec osób duchownych 
i zakonnych na terenie 
woj. krakowskiego 1944–1975.
Leksykon biografi czny, t. 1
red. nauk. ks. Józef Marecki, Instytut Pa-

mięci Narodowej – Wydawnictwo WAM, 

Kraków 2014, 416 s. 

(seria „Kościół w okowach”)

Pierwszy tom leksykonu 
przedstawia sylwetki niemal 
200 osób duchownych i zakonnych 

represjonowanych w latach 
1944–1975 w woj. krakowskim. 
Pierwszy tom wzbogacono 
o szerokie wprowadzenie w historię 
Kościoła katolickiego w PRL i opis 
stosowanych wobec duchownych 
szykan. 

ISBN: 978-83-277-0051-3

Nakład wyczerpany

Represje wobec osób duchownych 
i zakonnych na terenie i zakonnych na terenie 

Represje wobec osób duchownych 
i zakonnych na terenie 
woj. krakowskiego 1944–1975.
Leksykon biografi czny, t. 1–2

W dwóch tomach leksykonu 
przedstawiono sylwetki niemal 
pół tysiąca osób duchownych 
i zakonnych represjonowanych 
do 1975 r. Każdy opis składa się 
z krótkiej biografi i duchownego, 
wykazu stosownych wobec niego 
represji oraz bibliografi i. Oprócz 
działań UB i SB uwzględniono 
represje administracyjne czy 
fi nansowe, kreśląc pełny obraz 
prześladowania Kościoła przez 
komunistyczne państwo. 

1944–1975 w woj. krakowskim. 

o szerokie wprowadzenie w historię 
Kościoła katolickiego w PRL i opis 
stosowanych wobec duchownych 

ISBN: 978-83-277-0051-3

Nakład wyczerpany
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ks. Józef Marecki

Represje wobec osób duchownych i zakonnych 
na terenie woj. krakowskiego 1944–1975
Leksykon biografi czny, t. 2

Instytut Pamięci Narodowej – Wydawnictwo Avalon, 

Kraków 2016, 416 s. (seria „Kościół w okowach”)

Drugi tom leksykonu przedstawia sylwetki 
260 duchownych i zakonnych represjonowanych w latach 
1944–1975 w województwie krakowskim. 

ISBN: 978-83-97-7730-182-1, 38 zł
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Życiorysy postaci historycznych, 
oficerów, partyzantów, ludzi 
Kościoła, polityki, dyplomacji. 
Życie i działalność tych bohaterów 
stają się kluczem do zrozumienia 
drogi, jaką Polska przebyła w ciągu 
ostatniego stulecia.

BBiografie i studia 
biograficzne

Anna Jagodzińska

Kustosz Pamięci.  
Ksiądz Leon Stępniak (1913−2013). 
Więzień Dachau  
i Mauthausen-Gusen

Instytut Pamięci Narodowej –  

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

Warszawa 2020, 436 s. 

Biografia księdza kanonika 
Leona Stępniaka – ocalonego 
więźnia niemieckich obozów 
koncentracyjnych Dachau 
i Mauthausen-Gusen, powstała 
ze spisanych przez autorkę 
wielogodzinnych, osobistych z nim 
rozmów i relacji innych osób.

ISBN: 978-83-8098-811-8, 35 zł
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Witold Konopka 

Brat Ludwik Muzalewski  
(1883–1944).  
Życie – posługa – męczeństwo 

Gdańsk–Warszawa 2019,  

96 s. + 8 s. wkł. zdj. 

Publikacja opisuje życie brata 
Ludwika Muzalewskiego, członka 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy. 
Autor przedstawił jego losy na tle 
kolejnych epok, ukazując wpływ 
tzw. wielkiej polityki na losy 
głównego bohatera. Martyrologia 
duchowieństwa polskiego w czasie 
II wojny światowej stała się dla 
autora przyczynkiem do wnikliwych 
badań na temat osób duchownych, 
które stały się ofiarami konfliktu 
zbrojnego. 

ISBN: 978-83-8098-512-4, 15 zł

Miloš Doležal 

Jakby nam już dzisiaj  
przyszło umrzeć. Dramat życia, 
kapłaństwa i męczeńskiej śmierci 
czyhoskiego proboszcza  
ks. Josefa Toufara 

przekł. Andrzej Babuchowski,  

Warszawa 2018, 504 s. 

Biografia czeskiego księdza 
męczennika Josefa Toufara, 
proboszcza z Czyhoszczy na 
Wysoczynie. 11 grudnia 1949 r., 
podczas odprawianej przez niego 
mszy, kilkakrotnie poruszył 
się krzyżyk ołtarzowy. Władze 
uznały, że zostało to sfingowane. 
Księdza aresztowano i brutalnymi 
metodami zmuszano, by przyznał 
się do skonstruowania oszukańczego 

mechanizmu. W wyniku tortur  
ks. Toufar zmarł, został potajemnie 
pochowany w zbiorowym grobie.

ISBN: 978-83-8098-516-2, 45 zł



92 |  Biografie i studia biograficzne

Mariusz Krzysztofiński 

W służbie Chrystusa Króla.  
Ks. Józef Sondej 

Rzeszów 2013, 288 s. + 40 s. wkł. zdj.

Biografia ks. Józefa Sondeja, jednego 
z najbardziej zasłużonych kapłanów 
rzeszowskich.

ISBN: 978-83-7629-589-3, 40 zł

Marian Piotr Romaniuk 

Prymas Tysiąclecia  
w pamięci Polaków 1981–2011 

Instytut Pamięci Narodowej – 

Wydawnictwo Archikonfraterni Literackiej, 

Warszawa 2011, 960 s.

Księga jest próbą ukazania 
aktualności nauczania Stefana 
Wyszyńskiego i zainteresowania jego 
przesłaniem w trudnych dla Polaków 
czasach. Zawiera opis wydarzeń 
po śmierci prymasa, związanych 
z Jego posługą. Przybliża te wartości, 
które winniśmy pielęgnować, aby 
przekazać je kolejnym pokoleniom.

ISBN: 978-83-6189-012-6, 978-83-7629-276-2

Nakład wyczerpany

Christus vinicit. Księga 
dedykowana Biskupowi Edwardowi 
Frankowskiemu w 80. rocznicę 
urodzin 

red. nauk. Mariusz Krzysztofiński,  

ks. Józef Wołczański,  

Kraków–Rzeszów–Stalowa Wola–Toruń 

2017, 696 s. 

Książka zawiera relacje, 
wspomnienia oraz artykuły dotyczące 
ks. bp. Edwarda Frankowskiego 
i dziejów Kościoła katolickiego 
w Polsce. 

ISBN: 978-83-936042-3-4

Nakład wyczerpany
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Grzegorz Chajko 

Arcybiskup Bolesław Twardowski 
(1864–1944). Metropolita lwowski 
obrządku łacińskiego 

Rzeszów 2010, 496 s. + 32 s. wkł. zdj.

Wydawać by się mogło, że 
przywoływanie osoby i jej dokonań 
sprzed kilku dziesięcioleci, 
zaprzepaszczonych niemal przez 
wichry historii, może uchodzić za 
anachronizm. Tak jednak nie jest. 
Dobrze się stało, że współcześni 
czytelnicy mogą zapoznać się 
z tym ważnym dla historii Kościoła 
człowiekiem, przyjrzeć się jego 
inicjatywom, metodom ich realizacji, 
a nade wszystko uczyć się wierności 
Panu Bogu.

ISBN: 978-83-7629-186-4, 20 zł

Karol Madaj, Małgorzata Żuławnik 

Proboszcz getta 
Warszawa 2010, 184 s. + płyta DVD  

(seria „Kto ratuje jedno życie...”, t. 5) 

Niezwykła historia o ks. Marcelim 
Godlewskim, parafii w getcie, 
Żydach, katolikach i ukrywaniu 
dzieci w sierocińcu w Aninie. 
Proboszcz zdobywał jedzenie, 
fałszował dokumenty i pomagał 
w ucieczkach. Po latach otrzymał 
tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów 
Świata. 

Wyróżnienie Towarzystwa Przyjaciół Historii 
w kategorii „Najlepsze varsaviana” (2010/2011) 

Nagroda KLIO II stopnia w kategorii  
varsaviana (2011)

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-7629-135-2 
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Grzegorz Sado 

O Polskę biało-czerwoną.  
Ksiądz Stanisław Domański  
ps. „Cezary” (1914–1946)

Instytut Pamięci Narodowej –  

Wydawnictwo „Jedność”,  

Kielce 2009, 151 s.

Biografia kapłana diecezji 
sandomierskiej oraz 
przywódcy lokalnej organizacji 
antykomunistycznej. W działalność 
konspiracyjną zaangażował się 
już czasie okupacji niemieckiej – 
współpracował z Armią Krajową. 
Po 1945 r. pod pseud. „Cezary” 
kontynuował działalność w ramach 
podziemia niepodległościowego. 
W 1946 r. został ciężko ranny, 
wkrótce zmarł. Nabożeństwo 

Paweł Spodenkiewicz 

Ksiądz Stefan Miecznikowski,  
jezuita i harcerz 

Łódź 2010, 191 s. + zdjęcia

Książka jest biografią o. Stefana 
Miecznikowskiego SJ (1921–2004) –  
kapłana, duszpasterza, organizatora 
pomocy charytatywnej i harcerza. 
Okres jego największej aktywności 
to czasy stanu wojennego, kiedy 
kierował on w Łodzi Ośrodkiem 
Pomocy dla Internowanych i ich 
Rodzin. Autor opisuje nieznane 
fakty z życia księdza i osadza 
je na tle powojennych dziejów 
Kościoła, Towarzystwa Jezusowego 
i harcerstwa.

ISBN: 978-83-9293-045-7

Nakład wyczerpany

żałobne w Siennie, ostatniej parafii  
ks. Domańskiego, stało się 
manifestacją patriotyczną lokalnej 
społeczności.

ISBN: 978-83-7442-931-3

Nakład wyczerpany



Dokumenty | 95

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

DDokumenty

Andrzej Grajewski, Michał Skwara 

Agca non era solo. 
Sul coinvolgimento dei servizi 
segreti comunisti nell’attentato 
a Giovanni Paolo II

przekł. Michał Brywczyński, 

Instytut Pamięci Narodowej – 

Instytut Gość Media, 

Katowice–Warszawa 2020, 456 s.

Publikacja (włoska wersja językowa 
książki wydanej przez IPN Katowice 
w 2015 roku) ma wyjątkowy 
charakter. Zawiera procesowy 
dokument w postaci postanowienia 
o umorzeniu śledztwa autorstwa 
prokuratora oraz artykuł naukowy 
będący wnikliwą analizą historyczną. 

Książka jest próbą przybliżenia 
kulisów, przygotowań, przebiegu 
i konsekwencji zamachu na Jana 
Pawła II z 13 maja 1981 roku.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

ISBN: 978-83-8098-903-0



96 |  Dokumenty

Stefan Wyszyński

Pro memoria

Pierwsze, całościowe wydanie 
zapisków prymasa Stefana 
Wyszyńskiego z lat 1948–1981. 
„Pro memoria” są dokumentem 
wyjątkowym, stanowią bowiem 
spisywane niemal z dnia na dzień 
unikatowe świadectwo niestrudzonej 
działalności prymasowskiej. 
W ramach serii ukaże się 
27 tomów, niemal każdy 
z nich dotyczy kolejnego roku życia 
prymasa Wyszyńskiego. 

ISBN serii: 978-83-8098-267-3

Stefan Wyszyński 

Pro memoria, t. 1: 1948–1952 
oprac. Paweł Skibiński, 

Instytut Pamięci Narodowej – UKSW, 

Warszawa 2017, 504 s. 

Pierwszy tom zawiera zapiski 
powstałe w latach 1948–1952. 

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich 
FENIKS w kategorii „Historia” (2018)

ISBN: 978-83-8098-273-4

Nakład wyczerpany
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Stefan Wyszyński 

Pro memoria, t. 2: 1953
oprac. Ewa K. Czaczkowska, 

Instytut Pamięci Narodowej – UKSW, 

Warszawa 2017, 264 s. 

Drugi tom zawiera zapiski powstałe między 1 stycznia a 20 września 
1953 roku. W tomie prezentowane są zatem notatki prymasa z ostatnich 
dziewięciu miesięcy przed aresztowaniem.

ISBN: 978-83-8098-274-1

Nakład wyczerpany

Stefan Wyszyński 

Pro memoria, t. 3: 1953–1956 
red. nauk. Iwona Czarcińska, ks. Andrzej Gałka, 

Instytut Pamięci Narodowej – Archidiecezja Warszawska 

i Archidiecezja Gnieźnieńska – UKSW, 

Warszawa 2018, 288 s. 

Trzeci tom zawiera notatki z czasu uwięzienia. Podstawą wydania stał 
się rękopis prymasa znajdujący się w Archiwum Archidiecezjalnym 
w Gnieźnie. Zarówno więzienne „Pro memoria”, jak i teksty napisane przez 
prymasa w czasie odosobnienia ukazują go jako człowieka, który mimo zła, 
jakie go spotkało i jakiego doznał Kościół, ani przez chwilę nie przestaje 
wierzyć, że Bóg go prowadzi.

ISBN: 978-83-8098-437-0

Nakład wyczerpany

Stefan Wyszyński

Pro memoria, t. 4: 1956–1957
oprac. Michał Białkowski, 

Instytut Pamięci Narodowej – Archidiecezja Warszawska – 

Archidiecezja Gnieźnieńska – UKSW, Warszawa 2020, 584 s.

Zapiski kard. Stefana Wyszyńskiego od października 1956 do końca 
1957 roku obejmują m.in. Październik '56 i wyjazd prymasa do Rzymu 
po odbiór nominacji kardynalskiej.

ISBN: 978-83-8098-316-8, 50 zł
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Stefan Wyszyński 

Pro memoria, t. 5: 1958 
red. nauk. s. Małgorzata Krupecka USJK, 

Instytut Pamięci Narodowej – Archidiecezja Warszawska 

i Archidiecezja Gnieźnieńska – UKSW, Warszawa 2018, 440 s. 

Rok 1958 stanowił w Polsce przełom między krótkotrwałą odwilżą popaździernikową 
a powrotem do sprawdzonych metod ofensywy ideologii i władzy komunistycznej. 
Rok ten przynosił kolejne, defi nitywne już rozczarowania niespełnionymi 
obietnicami partii, która koniunkturalnie „normalizowała” stosunki z Kościołem, 
gdy potrzebowała poparcia społecznego, by szybko się potem wycofywać.

ISBN: 978-83-8098-448-6, 40 zł

Stefan Wyszyński

Pro memoria, t. 6: 1959
oprac. Grzegorz Łeszczyński, 

Instytut Pamięci Narodowej – Archidiecezja Warszawska 

i Archidiecezja Gnieźnieńska – UKSW, Warszawa 2019, 336 s.

Rok 1959 w Polsce był trzecim rokiem po odwilży październikowej, uwidocznionej 
w relacjach państwo–Kościół uwolnieniem z internowania Prymasa Tysiąclecia 
i ponownym nawiązaniem wzajemnych kontaktów przez stworzenie Komisji 
Wspólnej Rządu i Episkopatu. Początek roku to przede wszystkim czas dzielenia 
się prymasa z wiernymi wrażeniami z dwumiesięcznego pobytu w Rzymie, gdzie 
uczestniczył w konklawe, które wybrało nowego papieża.

ISBN: 978-83-8098-818-7, 35 zł

Stefan Wyszyński 

Pro memoria, t. 7: 1960 
red. nauk. Rafał Łatka, 

Instytut Pamięci Narodowej – Archidiecezja Warszawska  i Archidiecezja Gnieźnieńska – 

UKSW – Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego –

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Warszawa 2019, 312 s. 

Rok 1960 w życiu Kościoła katolickiego w Polsce stał przede wszystkim pod 
znakiem dalszego realizowania programu Wielkiej Nowenny, ułożonego przez 
prymasa Stefana Wyszyńskiego, oraz wzrastającej antykościelnej ofensywy władz 
Polski Ludowej.

ISBN: 978-83-8098-643-5, 35 zł
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Stefan Wyszyński 

Pro memoria, t. 8: 1961 
red. nauk. Monika Wiśniewska, 

Instytut Pamięci Narodowej – 

Archidiecezja Warszawska 

i Archidiecezja Gnieźnieńska – UKSW – 

Instytut Prymasowski Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego – 

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 

Wyszyńskiego, 

Warszawa 2019, 288 s. 

Tom ósmy zapisków obrazuje – 
z perspektywy prymasa 
Wyszyńskiego – sytuację Kościoła 
w PRL w okresie narastającego 
napięcia w obrębie stosunków 
wyznaniowych. 

ISBN t. 8: 978-83-8098-643-5, 30 zł
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„Dialog należy kontynuować…” 
Rozmowy operacyjne  
Służby Bezpieczeństwa  
z ks. Henrykiem Gulbinowiczem  
z lat 1969–1985. Studium przypadku

wybór, wstęp i oprac. Rafał Łatka  

i Filip Musiał,  

Kraków–Warszawa 2020, 264 s.  

(seria „Biskupi w realiach 

komunistycznego państwa”)

Edycja źródeł dokumentujących 
trwający 16 lat dialog operacyjny 
księdza, później biskupa i kardynała 
Henryka Gulbinowicza ze Służbą 
Bezpieczeństwa. Rozmowy 
rozpoczęły się w 1969 r. i były 
prowadzone – z różną częstotliwością –  
do 1985 r.  

Listy z KL Dachau  
Wiktora Jacewicza SDB 
red. nauk. Jarosław Wąsowicz SDB, 

Poznań 2020, 232 s. + 16 s. wkł. ilustr. 

(seria „Studia i materiały poznańskiego 

IPN”, t. XLVIII)

Wydawnictwo źródłowe zawierające 
87 listów kleryka Witolda Jacewicza 
wysyłanych z KL Dachau w latach 
1941–1945, ukazujących warunki 
i realia pobytu w niemieckim 
obozie koncentracyjnym. Książka 
opatrzona jest dodatkowo aneksem 
fotograficznym, wykazem skrótów, 
bibliografią i indeksem osób.

ISBN: 978-83-8098-948-1, 35 zł

Zebrane dokumenty uzupełniają 
wiedzę o biografii duchownego 
wspierającego „Solidarność” w latach 
80.

ISBN: 978-83-8098-339-7, 35 zł 
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o. Władysław Gurgacz

Refleksje
oprac. Maria Chodyko przy współpr. 

Krzysztofa Dorosza SJ, Instytut Pamięci 

Narodowej – Prowincja Wielkopolsko- 

-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego, 

Warszawa 2020, 336 s. + 32 s. wkł. 

ilustr., dodruk 

Unikalny pamiętnik duchowy 
prowadzony w latach 1931–1947 
odnaleziony po kilkudziesięciu 
latach. Są to w znacznej mierze 
zapiski czynione w trakcie rekolekcji 
ręką jednego z najbardziej znanych 
kapelanów polskiego podziemia 
niepodległościowego. To krytyczne 

wydanie zawiera także bogaty 
materiał ilustracyjny, fotokopie zdjęć, 
korespondencji i dokumentów.

ISBN: 978-83-8098-889

Nakład wyczerpany

Protokoły wizytacji kanonicznych 
przeprowadzonych przez biskupa 
lubelskiego Stefana Wyszyńskiego 
w parafiach na terenach obecnej 
diecezji zamojsko-lubaczowskiej 
1946–1948

wstęp i oprac.  

bp Mariusz Leszczyński,  

Warszawa 2020, 336 s.  

(seria „Biskupi w realiach 

komunistycznego państwa”)

Prezentowane protokoły wizytacyjne 
bp. Wyszyńskiego są nie tylko 
cennym źródłem informacji na 
temat dziejów parafii, ale także na 
temat jego życia. Potwierdzają, że 
był to pasterz wybitny, o głębokiej 
duchowości, szerokich horyzontach 
myślowych i wielkiej gorliwości.

ISBN: 978-83-8098-887-3, 35 zł
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Stefan Kardynał Wyszyński  
Prymas Polski. Dzieła Zebrane,  
t. XIX, styczeń–lipiec 1967 

red. nauk.  Iwona Czarcińska,  

Beata Mackiewicz, Anna Rastawicka, 

Instytut Pamięci Narodowej – Instytut 

Prymasowski Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego – Soli Deo,  

Warszawa 2019, 424 s.  

(seria „Stefan Kardynał Wyszyński, 

Prymas Polski, Dzieła zebrane”)

Na tom składa się 56 autoryzowanych 
tekstów, czyli przemówień, homilii 
i listów pasterskich, wygłoszonych 
bądź napisanych od stycznia do 
sierpnia 1967 roku.

Wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców 
Katolickich FENIKS w kategorii „Seria 
wydawnicza (Dzieła zebrane)” (2020)

ISBN: 978-83-8098-554-4, 63 zł

"Operacja „Zorza”. Wizyta papieża 
Jana Pawła II w Katowicach  
w 1983 roku w dokumentach Służby 
Bezpieczeństwa 

wybór i oprac. Anna Badura,  

Grzegorz Kołek, Tomasz Marszałek, 

Agnieszka Przewłoka, Katowice–Warszawa 

2019, 448 s. (seria wydawnicza Oddziału 

IPN  w Katowicach)

Publikacja zawiera 120 dokumentów 
ukazujących wizytę Jana Pawła II 
w Katowicach – przede wszystkim 
materiały operacyjne SB, a także 
materiały ilustrujące działania 
kurii katowickiej. Dokumenty 
zostały opatrzone przypisami. 
W sumie zawartych tu jest prawie 

500 biogramów funkcjonariuszy, 
duchownych, figurantów, a także 
liczne fotografie oraz film operacyjny 
dotyczący wizyty.

ISBN: 978-83-8098-578-0, 40 zł
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Instrukcje, wytyczne, pisma 
Departamentu IV Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych z lat  
1962–1989. Wybór dokumentów 
red. i oprac. Adam Dziurok i Filip Musiał, 

Kraków–Katowice 2017, 933 s.  

(seria „Normatywy aparatu represji”, t. 5)

Zgromadzone w tomie dokumenty 
pokazują rozległość oddziaływania 
władzy na Kościół metodami 
operacyjnymi, a więc „miękkimi”. 
Panorama ta daje adekwatne 
wyobrażenie o skali i treści 
antykościelnej polityki PZPR  
po 1956 r., a więc w łagodnej fazie 
komunizmu.

ISBN: 978-83-7730-368-9

Nakład wyczerpany

Daniel Koteluk 

Proboszczowie parafii Czerwieńsk 
w latach 1945–1989 w świetle 
dokumentów proweniencji 
państwowej

Poznań–Warszawa 2017, 140 s.  

(seria „Studia i materiały poznańskiego 

IPN", t. XLI)

Historia Kościoła w Czerwieńsku po II 
wojnie światowej. Książka opisuje sylwetki 
proboszczów, trudności dnia codziennego, 
wyzwania związane z budowaniem nowej 
wspólnoty z wiernych przybyłych 
z różnych zakątków Polski 
oraz niełatwe relacje z różnymi 
organami władzy komunistycznej. 
Dodatkowym walorem publikacji jest 
duża liczba fotografii.

ISBN: 978-83-8098-166-9

Nakład wyczerpany
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Sobór oczami polskich komunistów. 
Sobór Watykański II w świetle 
dokumentów MSW i MSZ

wstęp, wybór i oprac.

 Wojciech Kucharski, Dariusz 

Misiejuk, Warszawa 2017, 448 s. 

(seria „Dokumenty”, t. 62)

Przedmiotem publikacji jest stosunek 
do soboru władz PRL, które wiedzę 
na jego temat czerpały z MSZ, MSW, 
UdsW i z prasy, ale przede wszystkim 
z ambasady PRL w Rzymie. Niektórzy 
pracownicy ambasady w istocie byli 
funkcjonariuszami wywiadu MSW 
lub współpracownikami SB.

ISBN: 978-83-8098-138-6

Nakład wyczerpany

„Wszystko marność oprócz 
kochania Boga”. Siostry od aniołów 
w sowieckich więzieniach i łagrach 

wybór, wstęp i oprac. 

Ilona Lewandowska, współpr. Alicja 

Bronakowska, Białystok 2016, 

354 s. + wkł. zdj. (seria wydawnicza 

Oddziału IPN w Białymstoku, t. 29) 

Opis losów zakonnic, które poniosły 
śmierć lub cierpiały za wiarę i swoją 
wierność charyzmatowi zgromadzenia. 
W 1950 r. zostały zdekonspirowane 
i znalazły się na liście wrogów 
państwa. Wśród męczenniczek łagrów 
sowieckich były osoby wybitne,
jak s. Wanda Broniszewska, której 
biografi a i tragiczne losy są dziś 
powszechnie znane i opisywane.

ISBN: 978-83-62357-14-7

Nakład wyczerpany
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Andrzej Grajewski, Michał Skwara 

Agca nie był sam. Wokół udziału komunistycznych służb specjalnych 
w zamachu na Jana Pawła II

Instytut Pamięci Narodowej – Instytut Gość Media, 

Katowice 2015, 440 s.

Publikacja zawiera prokuratorskie postanowienie o umorzeniu śledztwa 
oraz artykuł naukowy będący wnikliwą analizą historyczną. Jest kolejną 
próbą przybliżenia kulisów, przygotowań, przebiegu i konsekwencji 
zamachu na Jana Pawła II z 13 maja 1981 r. Jej wartość tkwi w bogatym 
materiale faktografi cznym ukazującym ustalenia polskich prokuratorów 
w śledztwie i uzupełnionym o wiele innych szczegółów dotyczących 
zamachu.

ISBN: 978-83-7629-885-6 

Nakład wyczerpany

„Papież musiał zginąć”. Wyjaśnienia Ali Agcy 
wstęp i oprac. dok. Andrzej Grajewski, 

wybór dok. Andrzej Grajewski, Michał Skwara, 

Instytut Pamięci Narodowej – Instytut Gość Media, 

Katowice 2011, 664 s.

W kwietniu 2006 r. pion śledczy IPN w Katowicach wszczął śledztwo 
w sprawie zamachu na życie Jana Pawła II. Niniejsza publikacja przybliża 
szczegóły zamachu, odsłania kolejne fazy przygotowań do niego, ujawnia 
tożsamość uczestniczących w nim osób oraz zwraca uwagę na wątki, które 
w trakcie procesu, prawdopodobnie z przyczyn politycznych, nigdy nie 
zostały rozwinięte ani wyjaśnione. 

ISBN: 978-83-7629-266-3

Nakład wyczerpany
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Maciej Sobieraj 

Między oporem a lojalnością. 
Działania SB wobec KUL  
na przykładzie rozpracowania  
prof. Jerzego Kłoczowskiego 

oprac. dok. Michał Mroczek,  

Lublin 2015, 848 s.

Kiedy w 2004 r. zaczęła się historia, 
która jest tematem tej książki, profesor 
Jerzy Kłoczowski od dawna należał do 
najbardziej znanych polskich historyków. 
Całe życie zawodowe związany z KUL, 
był powszechnie uważany za jednego 
z najwybitniejszych historyków Kościoła 
w Polsce. Nieocenione są także jego 
zasługi dla „Solidarności” oraz działania 
przy formowaniu nowej rzeczywistości 
po 1989 r.

ISBN: 978-83-7629-916-7 

Nakład wyczerpany

„Nie umieram bohatersko,  
ale żyję w pracy i trudzie”. Listy  
ks. Stanisława Żuka z lat 1944–1983 

wybór, wstęp i oprac.  

Edyta Chrzanowska, ks. Adam Szot, 

Białystok 2014, 745 s. + 16 s. wkł. zdj. 

(seria wydawnicza Oddziału IPN  

w Białymstoku, t. 19)

242 listy ks. Stanisława Żuka, 
kapłana archidiecezji wileńskiej. 
Informacje zawarte w listach 
znacznie wzbogacają wiedzę 
historyków o codziennym życiu 
duchownych, którzy po II wojnie 
światowej dobrowolnie zdecydowali 
się pozostać na terenie Związku 
Sowieckiego, by służyć tamtejszym 
katolikom.

ISBN: 978-83-6235-729-1, 50 zł
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Duchowni greckokatoliccy 
i prawosławni w Centralnym Obozie 
Pracy w Jaworznie (1947–1949). 
Dokumenty i materiały

zebrał i oprac. Igor Hałagida,  

Warszawa 2012, 272 s.

Centralny Obóz Pracy w Jaworznie 
jest dla Ukraińców w Polsce 
tragicznym symbolem pierwszego 
powojennego okresu. To właśnie 
tam w kwietniu 1947 r. utworzono 
tzw. podobóz ukraiński, w którym 
w następnych miesiącach osadzono 
niemal 4 tys. osób. Wśród uwięzionych 
w „ukraińskim podobozie” było także  
27 duchownych (22 greckokatolickich 
i 5 prawosławnych). Ich losom 
poświęcona jest niniejsza publikacja.

ISBN: 978-83-7629-367-7, 978-83-9284-838-7

Nakład wyczerpany

Instrukcje, wytyczne, okólniki 
dyrektor Departamentu V MBP 
dotyczące działań przeciwko 
Kościołowi katolickiemu  
w latach 1945–1953 

wybór i oprac. Adam Dziurok,  

ks. Józef Marecki, Filip Musiał,  

Instytut Pamięci Narodowej – 

Wydawnictwo Avalon,  

Kraków–Katowice 2012, 424 s.  

(seria „Normatywy aparatu represji”, t. 3)

W publikacji ukazano metody 
i organizację pracy operacyjnej MBP 
oraz szczegółowe instrukcje określające, 
jak zwalczać kościół katolicki 
i organizacje kościelne. W aneksie 

zamieszczono fragmenty narad 
MBP dotyczące działań przeciwko 
Kościołowi.

ISBN: 978-83-7730-080-0

Nakład wyczerpany
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Pielgrzymki Jana Pawła II  
do Krakowa w oczach SB.  
Wybór dokumentów 

oprac. Rafał Łatka, Kraków 2012, 381 s.

Książka ukazuje kulisy działań tajnej 
policji politycznej wobec papieża 
Polaka. Jest to pierwsza publikacja 
zbierająca tajne dokumenty 
bezpieki opisujące przygotowania 
do przyjazdu Jana Pawła II do 
Małopolski, działania podejmowane 
w czasie jego obecności oraz ocenę 
pielgrzymek z punktu widzenia 
funkcjonariuszy. Opracowanie 
zawiera też dokumenty SB dotyczące 
spraw o kryptonimach „Lato ‘79” 
„Zorza” oraz „Zorza II”.

ISBN: 978-83-89500-90-8, 3 zł

„Śmierci się z nas nikt nie boi”.  
Listy kapłanów archidiecezji 
wileńskiej z ZSRR. Wybór źródeł 

wstęp, wybór i oprac.  

ks. Adam Szot, Waldemar F. Wilczewski, 

Białystok 2012, 416 s.  

(seria wydawnicza Oddziału IPN  

w Białymstoku, t. 15)

Księża archidiecezji wileńskiej pozostali 
po II wojnie światowej w granicach 
ZSRS starali się utrzymywać kontakt 
ze swymi konfratrami przebywającymi 
w Polsce. Lektura listów pozwala na 
zrozumienie głównych problemów 
nękających księży, ukazuje ich troski 
i nadzieje, problemy osobiste i pracę 
duszpasterską.

ISBN: 978-83-6235-700-0

Nakład wyczerpany
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Maria Dębowska

Reaktywowanie duszpasterstwa 
w diecezjach żytomierskiej 
i kamienieckiej. Materiały źródłowe 
Kurii Diecezjalnej w Łucku  
1941–1945

Rzeszów 2010, 277 s.

Duszpasterstwo na Ukrainie 
sowieckiej zostało wyeliminowane 
w wyniku bezwzględnej walki władz 
z Kościołem katolickim, rozpoczętej 
po rewolucji bolszewickiej. 
Niszczenie struktur Kościoła 
katolickiego dokończono w drugiej 
połowie lat 30. XX w., aresztując 
ostatnich kapłanów i zamykając 
kościoły. Odtąd życie religijne zeszło 
do podziemi.

ISBN: 978-83-7629-150-5, 20 zł

Łucja Marek, ks. Mariusz Trąba

Przypadek ks. Brunona Magotta. 
Studium źródłoznawcze 
dokumentacji kościelnej i akt 
aparatu bezpieczeństwa 

Katowice 2010, 305 s.

Wśród materiałów stworzonych przez 
funkcjonariuszy SB zachowała się 
teczka ewidencji operacyjnej na jednego 
z najbardziej znanych i szanowanych 
duchownych ks. Brunona Magotta,  
zawierająca akta dotyczące jego 
kontaktów z bezpieką. Niniejsza 
praca zawiera zestawienie i analizę 
źródeł kościelnych oraz akt SB, dzięki 
czemu naświetla z obu stron sytuację 
współpracy lub oporu duchownych 
katolickich wobec reżimu.

ISBN: 978-83-7629-154-3

Nakład wyczerpany
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Nadzorować, interweniować, karać. 
Nazistowski obóz władzy wobec 
Kościoła katolickiego w Zabrzu 
(1934–1944). Wybór dokumentów 

oprac. Sebastian Rosenbaum,  

Mirosław Węcki,  

Katowice 2010, 413 s. (seria wydawnicza 

Oddziału IPN w Katowicach)

Ponad 200 zgromadzonych w tym 
tomie dokumentów przynosi obraz 
polityki partii nazistowskiej wobec 
Kościoła katolickiego na terenie 
Zabrza, od donosów, poprzez notatki 
na temat kazań, akta postępowań 
operacyjnych gestapo, sprawozdania 
sytuacyjne NSDAP na tematy 
kościelne, po charakterystyki księży 
i ich świeckich współpracowników. 

ISBN: 978-83-8098-299-4, 40 zł

Aparat bezpieczeństwa 
w walce z Kościołem katolickim 
w województwie pomorskim 
(bydgoskim) w latach 1945–1956 

Bydgoszcz–Gdańsk 2010, 468 s.  

(seria „Publikacje gdańskiego  

Oddziału IPN”, t. 4)

W publikacji zaprezentowano łącznie 
130 dokumentów z lat 1945–1956. 
Materiały te, niegdyś oznaczone 
klauzulami „tajne” i „ściśle tajne”, 
stanowią dziś cenne źródło poznania 
pracy organów bezpieczeństwa wobec 
Kościoła. Edycję źródeł poprzedza 
wnikliwy wstęp dr Alicji Paczoskiej- 
-Hauke, w którym autorka omówiła 

strukturę aparatu bezpieczeństwa do 
walki z Kościołem i represje wobec 
duchowieństwa.

ISBN: 978-83-7629-091-1

Nakład wyczerpany
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Rafał Dyrcz, Justyna Laska,  

ks. Jarosław Raźny, Ewa Zając 

Teczka Ewidencji Operacyjnej  
na Księdza. Teoria i praktyka pracy 
operacyjnej SB 

Kraków 2009, 432 s.

Publikacja poświęcona metodom 
pracy operacyjnej komunistycznego 
aparatu bezpieczeństwa. Zawiera 
dokumenty zawarte w zachowanej 
Teczce Ewidencji Operacyjnej na 
Księdza oraz najważniejsze normatywy 
komunistycznego resortu spraw 
wewnętrznych. Jest to pierwsza w skali 
ogólnopolskiej tak obszerna publikacja 
dotycząca TEOK, niektóre dokumenty 
zostały upublicznione po raz pierwszy.

ISBN: 978-83-61033-24-0

Nakład wyczerpany

Salezjańska Szkoła Mechaniczna 
w Łodzi (1922–1962). Organizacja, 
funkcjonowanie, represje, likwidacja. 
Wybór źródeł 

wstęp, wybór i oprac. Krzysztof Kolasa, 

Jarosław Wąsowicz SDB,  

Instytut Pamięci Narodowej – 

Wydawnictwo Salezjańskie,  

Łódź 2010, 520 s.

Książka zawiera kompleksową 
historię Salezjańskiej Szkoły 
Mechanicznej w Łodzi, jednej 
z najlepszych szkół mechanicznych 
w Polsce. Zgromadzone w publikacji 
dokumenty ukazują organizację 
i funkcjonowanie szkoły, represje 
stosowane wobec niej przez 

niemieckie władze okupacyjne, aparat 
bezpieczeństwa i administracyjno-
-oświatowy PRL oraz proces jej 
likwidacji.

ISBN: 978-83-7201-415-3, 45 zł
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Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1982–1984, t. 1 
wstęp Jan Żaryn, red. nauk. Jolanta Mysiakowska, wybór i oprac. 

Jakub Gołębiewski, Jolanta Mysiakowska, Anna K. Piekarska, 

Warszawa 2009, 408 s. (seria „Dokumenty”, t. 33)

Wydanie zawiera 130 dokumentów archiwalnych.

Publikacja dostępna w formie PDF, EPUB, MOBI.

ISBN: 978-83-7629-030-0

Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1982–1984, t. 2: 
Śledztwo w sprawie uprowadzenia i zabójstwa 
ks. Jerzego Popiełuszki

wstęp i oprac. Jakub Gołębiewski, Warszawa 2014, 

670 s. (seria „Dokumenty”, t. 58)

Wydanie zawiera 198 dokumentów archiwalnych.

Publikacja dostępna w formie PDF, EPUB, MOBI.

ISBN: 978-83-7629-622-7, 20 zł

Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 
1982–1984, t. 1–2

Edycja dokumentów pochodzących w większości z akt kontrolnych 
śledztwa Prokuratury Wojewódzkiej w Toruniu w sprawie 
uprowadzenia i zabójstwa kapelana „Solidarności”.  
Są to protokoły przesłuchań podejrzanych, oskarżonych, zeznania 
świadków, dokumenty z akt w sprawie karnej przeciwko sprawcom 
porwania i zabójstwa ks. Popiełuszki, notatki informacyjne 
funkcjonariuszy MSW oraz wybrane pisma procesowe, które 
pozwalają na odtworzenie przebiegu śledztwa.



Dokumenty | 113

Tomasz Balbus, Katarzyna Stróżyna 

„Ojczyznę wolną racz nam wrócić 
Panie…” Komunistyczna bezpieka 
wobec kardynała 
Henryka Gulbinowicza 
w latach 1970–1990

Wrocław 2008, 502 s. + płyta DVD

W pierwszej części książki 
przedstawiono działalność 
duszpasterską i patriotyczną 
kardynała Henryka Gulbinowicza 
oraz działania operacyjne bezpieki 
wymierzone w jego osobę. Część 
druga ukazuje struktury SB 
skierowane do walki z kapłanami 
archidiecezji wrocławskiej 
i środowiskami katolików 
świeckich. W trzeciej części zawarto 

Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę 
1945–1989. Wybór dokumentów 

red. nauk. ks. Władysław Piotr Wlaźlak, 

Andrzej Sznajder, 

Katowice 2009

Kulminacyjny moment konfl iktu 
o swobodę pielgrzymowania przypadł 
na kilkanaście tygodni po pierwszej 
wizycie Jana Pawła II w Polsce. 
Sprawa trwała do wiosny 1981 roku, 
a jej przebieg ilustrują 32 dokumenty. 
Trudno wskazać jeden czynnik, który 
przesądził o odstąpieniu od tego 
planu. Być może spowodowała to 
bezpośrednia interwencja papieża 
Polaka.

ISBN: 978-83-6145-841-8, 40 zł

109 dokumentów dotyczących 
działalności kardynała, w większości 
dotychczas nieznanych. 

Publikacja z fi lmem DVD 
Po stronie Boga jest zwycięstwo

ISBN: 978-83-926417-5-9

Nakład wyczerpany
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Niezłomni, t. 1–4 

Czterotomowe opracowanie prezentuje 
sylwetki duchownych i świeckich, którzy 
w sposób zdecydowany opierali się 
działaniom komunistycznej dyktatury. 
Przez lata inwigilowani i podsłuchiwani, 
śledzeni i represjonowani, otoczeni agenturą, 
pozostali wierni Bogu i Ojczyźnie.

red. nauk. ks. Józef Marecki i Filip Musiał

Nigdy przeciw Bogu. 
Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich 

Instytut Pamięci Narodowej – Wydawnictwo WAM, 

Warszawa–Kraków 2007, 818 s. (seria „Niezłomni”, t. 1)

Pierwszy tom z serii prezentuje postaci czterech kapłanów: 
kard. Henryka Gulbinowicza, abp. Ignacego Tokarczuka, bp. Juliusza 
Bieńka i bp. Jana Pietraszkę.

ISBN: 978-83-7318-992-8

Nakład wyczerpany
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W obronie Ojczyzny i Kościoła. 
Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich 

Instytut Pamięci Narodowej – Wydawnictwo WAM, 

Warszawa–Kraków 2008, 650 s. (seria „Niezłomni”, t. 2)

Drugi tom z serii prezentuje sylwetki czterech kapłanów: 
kard. Adama Stefana Sapiehy, bp. Pawła Latuska, bp. Franciszka 
Musiela i bp. Edwarda Frankowskiego.

ISBN: 978-83-7505-257-2

Nakład wyczerpany

Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka 
wobec kard. Karola Wojtyły

Kraków 2009, 685 s. (seria „Niezłomni”, t. 3)

Zawarte w trzecim tomie dokumenty – w znacznej części 
dotąd nieznane i niepublikowane – ukazują metody działania 
komunistycznego aparatu represji przeciw księdzu, a później 
krakowskiemu metropolicie, kardynałowi Karolowi Wojtyle 
w latach 1946–1978.

ISBN: 978-83-7505-409-5

Nakład wyczerpany

W służbie Boga i Polski. Komunistyczna bezpieka 
wobec kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Kraków 2014, 780 s. (seria „Niezłomni”, t. 4)

Czwarty tom z serii w całości dotyczy działań prowadzonych 
przez UB/SB przeciw kard. Wyszyńskiemu. Zgodnie z zasadami 
przyjętymi dla tej serii, najpierw przedstawiono zarys biografi i 
prymasa, następnie streszczono główne kierunki prowadzonych 
przeciw niemu działań operacyjnych, a w części zasadniczej 
zaprezentowano materiał źródłowy ukazujący niezłomność 
tytułowego bohatera.

ISBN: 978-83-7767-891-6

Nakład wyczerpany
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Jan Paweł II w Szczecinie.  
Meldunki operacyjne 
Wojewódzkiego Urzędu Spraw 
Wewnętrznych z 1987 roku 

wstęp Zbigniew Stanuch, wybór 

i oprac. Magdalena Semczyszyn, 

Anna Sitkowska, Zbigniew Stanuch, 

Warszawa–Szczecin 2008, 224 s.  

(seria „Dokumenty”, t. 22)

20. rocznica wizyty Jana 
Pawła II w Szczecinie stała się 
przyczynkiem do opublikowania 
materiałów źródłowych dotyczących 
tego wydarzenia. Meldunki 
operacyjne zawierają informacje 
o relacjach państwo–Kościół na 

Pomorzu Zachodnim, a także 
przygotowaniach, przebiegu i echach 
papieskiej wizyty.

ISBN: 978-83-60464-65-6

Nakład wyczerpany

„Postanowiono załatwić 
odmownie...” Budownictwo sakralne 
w diecezji częstochowskiej  
(1957–1989). Wybór dokumentów 

wstęp, wybór i oprac. Andrzej Sznajder, 

ks. Władysław Piotr Wlaźlak, Katowice – 

Częstochowa–Rzeszów 2008, 432 s.  

(seria wydawnicza Oddziału IPN  

w Katowicach)

Zebrane w niniejszym tomie 
źródła ukazują kulisy polityki 
komunistycznych władz wobec 
starań Kościoła katolickiego 
o budowę nowych świątyń w diecezji 
częstochowskiej. Przedstawiają 
perfidną i wysoce arogancką politykę 
władz wobec kwestii budownictwa 
sakralnego.

ISBN: 978-83-6012807-7

Nakład wyczerpany
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Operacja „Zorza II”. Służba 
Bezpieczeństwa i Komitet 
Wojewódzki PZPR wobec wizyty 
Jana Pawła II w Trójmieście 
(czerwiec 1987) 

wstęp i red. nauk.   

Sławomir Cenckiewicz,  

Marzena Kruk,  

oprac. Sławomir Cenckiewicz,  

Adam Chmielecki, Marzena Kruk,  

Monika Krzencessa-Trichet,  

Piotr Semków, Przemysław Wójtowicz, 

Warszawa–Gdańsk 2008, 311 s.  

(seria „Dokumenty”, t. 28)

Celem operacji „Zorza II” była 
„ochrona operacyjna” trzeciej 
pielgrzymki Jana Pawła II do 
Polski. Zamieszczone w publikacji 

dokumenty dotyczą przebiegu 
operacji na terenie Trójmiasta.

ISBN: 978-83-60464-90-8

Nakład wyczerpany

Przeciw Kościołom i religii. 
Sprawozdania Sekcji 5.  
Wydziału V Wojewódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego 
w Krakowie 1946–1952 

red. nauk. Filip Musiał,  

Kraków 2008, 372 s. + płyta DVD  

(seria „Raporty bezpieki”, t. 1)

Sprawozdania Sekcji 5. Wydziału V 
WUBP w Krakowie (pierwsze 
datowane jest na luty 1946 r., 
a ostatnie na styczeń 1953 r.) 
zamieszczono w formie skanów na 
płycie DVD. Materiały archiwalne 
poprzedzone są obszernym 
wprowadzeniem merytorycznym.

ISBN: 978-83-7287-031-5

Nakład wyczerpany
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Metody pracy operacyjnej aparatu 
bezpieczeństwa wobec kościołów 
i związków wyznaniowych  
1945–1989 

wstęp, wybór dok.,  

red. nauk. Adam Dziurok,  

Warszawa 2004, 620 s.  

(seria „Dokumenty”, t. 13)

Tom zawiera niepublikowane 
dotychczas dokumenty „pionu 
kościelnego” aparatu bezpieczeństwa. 
Materiały, które zachowały się 
po kilku akcjach niszczenia 
dokumentów byłego Departamentu IV 
MSW, pokazują wachlarz środków 
i metod stosowanych przeciwko 
Kościołowi katolickiemu i innym 
związkom wyznaniowym w Polsce.

ISBN: 83-89078-72-4

Nakład wyczerpany

Jacek Pawłowicz 

Płockie milenium. Uroczystości 
milenijne w diecezji płockiej 
w tajnych dokumentach Służby 
Bezpieczeństwa 

Instytut Pamięci Narodowej –  

Wydawnictwo Adam Marszałek,  

Warszawa 2006, 322 s. 

Edycja protokołów nieznanych 
funkcjonariuszy Służby 
Bezpieczeństwa na temat 
przygotowań i samego przebiegu 
uroczystości milenijnych 1966 r. 
w diecezji płockiej. Są to tajne i ściśle 
tajne dokumenty, których poza 
wąskim kręgiem funkcjonariuszy SB 
nikt nigdy nie miał prawa widzieć, 
a tym bardziej publikować. Rzucają 

one zupełnie nowe światło na 
Kościół w diecezji płockiej.

ISBN: 978-83-7441-380-0

Nakład wyczerpany
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Represje wobec duchowieństwa 
górnośląskiego w latach 1939–1956 
w dokumentach

wstęp, wybór i oprac.  

Kornelia Banaś i Adam Dziurok,  

Katowice 2003, 282 s.  

(seria „Dokumenty”, t. 8)

Publikacja zawiera dokumenty 
ukazujące prześladowanie 
duchowieństwa świeckiego 
i zakonnego na terenie Górnego 
Śląska w okresie nazizmu 
i stalinizmu. Obrazują one metody 
oraz skalę represji stosowanych 
wobec duchowieństwa uważanego 
w obu systemach za wroga 
zagrażającego wprowadzaniu 
„jedynie słusznych” ideologii. 

ISBN: 83-89078-27-9

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

RRelacje  
i wspomnienia

ks. Dominik Ściskała

Pamiętnik kapelana wojskowego 
i inne zapiski z lat 1914–1945

wstęp i oprac. ks. Szczepan Kowalik, 

Warszawa–Lublin 2020,  

474 s. + 128 s. wkł. zdj.

Zapis wspomnień ks. Dominika 
Ściskały. Lata 1914–1945 to czas 
niezwykle ważny i trudny dla 
Polski. Obserwatorem i uczestnikiem 
ówczesnych wydarzeń jest polski 
duchowny. Dzięki ks. Ściskale 
możemy spojrzeć na dzieje 
z perspektywy wiernego Polsce 
i Kościołowi katolickiemu księdza – 
jednego z wielu. 

ISBN: 978-83-8098-973-3, 50 zł

ks. Zygmunt Zieliński

Zagnieżdżone w pamięci.  
Powroty minionego czasu

Warszawa 2020, 872 s.

Edycja zawiera wspomnienia 
księdza profesora Zygmunta 
Zielińskiego z całego okresu jego 
życia. Autor opisuje m.in. swój 
pobyt w seminarium duchownym, 
próbę werbunku przez UB, posługę 
kapłańską, długoletnią pracę na KUL. 
Wydanie zostało poprzedzone wstępem 
opracowanym przez Rafała Łatkę. 

ISBN: 978-83-8098-876-7, 50 zł
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Edward Bulanda 

Wspomnienia jezuity (1939–1954) 
oprac. Bartłomiej Noszczak,  

Warszawa 2017, 312 s. + 16 s. wkł. zdj. 

Ojciec Edward Bulanda – jezuita, 
uczony, prowincjał Prowincji 
Wielkopolsko-Mazowieckiej, 
profesor „Bobolanum”, 
rekolekcjonista, więzień okresu 
stalinowskiego. We wspomnieniach 
przedstawia nieznane, a często 
wręcz sensacyjne fakty związane 
z życiem i działalnością jezuitów 
w najtrudniejszym dla Kościoła 
katolickiego w Polsce w okresie 
panowania reżimów – nazistowskiego 
i komunistycznego.

ISBN: 978-83-8098-367-0, 35 zł

Bronisław Sroka SJ „Kajtek” 

„Dla Ciebie więzy, pęta niezelżywe”. 
Wspomnienia (nie tylko) więzienne 

Warszawa 2019, 168 s. 

Bronisław Sroka SJ, aktywny 
opozycjonista z lat 70. i 80., był 
uczniem gdańskiego liceum, gdy 
rozpoczął działalność w konspiracji 
antykomunistycznej. 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 
świadectwo o postawie młodych ludzi 
w mrocznych czasach stalinowskich.

ISBN: 978-83-8098-719-7, 20 zł

Non omnis moriar. Abp Ignacy 
Tokarczuk we wspomnieniach 

red. nauk. Mariusz Krzysztofiński, 

 Rzeszów 2016, 472 s. + 32 s. wkł. zdj., 

 dodruk

 

Koncentrując się na jednej osobie 

o formacie instytucji, opracowanie 

podejmuje szereg kręgów 

kontekstualnych.  Na tym tle jeszcze 

dobitniej jawi się bohater –  

abp Ignacy Tokarczuk.  Omawiana 

praca bez wątpienia jest oryginalna 

i zrealizowana ze szlachetnych 

pobudek ocalenia wspomnień  

o jednej z najważniejszych postaci 

życia społecznego kraju przełomu 

XX i XXI w.

ISBN: 978-83-8098-005-1, 45 zł
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Stanisław Gabański 

Dobrze! Zapiski kleryka-żołnierza 
(1965–1967) 

wstęp i oprac. Józef Marecki,  

Kraków 2013, 326 s.

Pamiętnik Stanisława Gabańskiego, 
seminarzysty z Tarnowa, opisuje życie 
kleryka-żołnierza w latach  
1965–1967, czyli w okresie kulminacji 
antykościelnej polityki ekipy Gomułki. 
Jest więc, dodatkowo z tego powodu, 
cennym źródłem do badania historii 
polityki wyznaniowej PRL.

ISBN: 978-83-7730-089-3

Nakład wyczerpany

Wokół procesu biskupa kieleckiego 
Czesława Kaczmarka. Wspomnienia 
nazaretanki s. Izabelli Machowskiej

oprac. Tomasz Domański,  

Danuta Kozieł, Wydawnictwo Jedność  – 

Instytut Pamięci Narodowej, Kielce 

2013, 238 s.

Wstrząsający dokument czasów 
stalinowskich. Opisuje tragiczne, 
a jednocześnie charakterystyczne dla 
tej epoki koleje losu – aresztowanie, 
uwięzienie na Mokotowie, brutalne 
śledztwo, sfingowany proces, wyrok 
i więzienie, szykany funkcjonariuszy 
bezpieki, kolejne batalie o możliwość 
wyjścia na wolność i wreszcie, na 
fali popaździernikowej odwilży, 
umorzenie postępowania sądowego 
z braku dowodów winy.

ISBN: 978-83-7660-750-4 

Nakład wyczerpany

Nie można zdradzić Ewangelii.  
Rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem 

rozmawiał i oprac. Mariusz Krzysztofiński, 

 Rzeszów–Kraków 2012,  

wyd. 2 uzupełnione Rzeszów–Kraków 2013; 

wyd. 3 zmienione Przemyśl 2017,  

136 s. + 40 s. wkł. zdj.

Tematyka rozmów ukazuje drogę 
życiową abp. Ignacego Tokarczuka, 
począwszy od młodości, aż po okres 
posługi biskupiej w Przemyślu 
i kres komunizmu. Wśród tematów 
rozmów są zagadnienia dotyczące 
antykomunistycznej postawy 
arcybiskupa, jego związków 
z działaczami opozycji demokratycznej 
oraz rozmów z Janem Pawłem II  
i ks. Jerzym Popiełuszką.

ISBN: 978-83-6498-922-3

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

AAlbumy

Mariusz Krzysztofiński 

Arcybiskup Ignacy Tokarczuk 
(1918–2012). Metropolita przemyski 
obrządku łacińskiego

Rzeszów–Warszawa 2019, 550 s.  

(seria wydawnicza Oddziału IPN  

w Rzeszowie)

Prezentowany album prezentuje 
drogę życiową i posługę duszpasterską 
ordynariusza przemyskiego. 
Poprzedzony został przedmowami 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
abp. Stanisława Gądeckiego – 
Przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski, abp Adama Szala – 
Metropolity Przemyskiego oraz  
dr. Jarosława Szarka – Prezesa IPN. 

Wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich 
FENIKS w kategorii „Edytorstwo” (2020)

ISBN: 978-83-8098-515-5, 59 zł

Wiesław Jan Wysocki

Ksiądz major Ignacy Jan Skorupka 
(1893–1920)

Warszawa 2020, 408 s.

Album prezentuje symboliczną 
i legendarną postać kapelana 
wojskowego ks. Ignacego Skorupki, 
poległego w boju pod Ossowem 
14 sierpnia 1920 r., pośmiertnie 
awansowanego do stopnia 
majora i odznaczonego orderem 
Virtuti Militari klasy 5 i Krzyżem 
Niepodległości (1933). W 2010 r. 
ks. Skorupka został uhonorowany 
Orderem Orła Białego.

ISBN: 978-83-8098-981-8, 69 zł
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Rafał Łatka, Beata Mackiewicz,  

ks. Dominik Zamiatała 

Kardynał Stefan Wyszyński  
1901–1981

Instytut Pamięci Narodowej  – Instytut 

Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 

Warszawa 2019, 560 s. (seria „Biskupi  

w realiach komunistycznego państwa”) 

Album prezentuje życie i działalność 
prymasa Stefana Wyszyńskiego. 
W pierwszej części książki przyjęto 
układ chronologiczny, w drugiej zaś 
postanowiono przedstawić materiał 
fotograficzny w ujęciu problemowym. 
Zawiera unikalne, nigdy wcześniej 
niepublikowane fotografie.

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich 
FENIKS w kategorii „Historia” (2020)

ISBN: 978-83-8098-382-3, 59 zł

Krzysztof Busse 

Między zawierzeniem 
a dezintegracją. Koronacja obrazu 
Matki Bożej Pocieszenia  
w Starej Błotnicy 21 VIII 1977 r. 

Instytut Pamięci Narodowej –  

Kuria Diecezji Radomskiej,  

Radom–Lublin 2018, 176 s.

Album przedstawia uroczystość 
koronacji obrazu w Starej Błotnicy 
w dniu 21 VIII 1977 r. przez 
kardynała Karola Wojtyłę niedługo 
przed jego wyborem na papieża. 
W publikacji znajduje się bogaty 
materiał ikonograficzny pochodzący 
ze zbiorów IPN i kościelnych. 
Przedstawione zostały również 
przygotowania, obserwacje i działania 
dezintegracyjne SB związane z tą 
uroczystością.

ISBN: 978-83-8098-694-7, 39 zł

Łukasz Kobiela 

August Hlond 1881–1948 
Instytut Pamięci Narodowej  

– Stowarzyszenie Pokolenie,  

Warszawa–Wrocław 2018, 568 s. 

Biografia Augusta Hlonda może 
uchodzić za symbol losu Polaków 
żyjących na przełomie XIX i XX w. 
Wzrastanie w tęsknocie za ojczyzną –  
wymarzoną i, zdawać by się mogło, 
nieosiągalną. IPN, publikując 
niniejszy album, oddaje hołd postaci 
prymasa Hlonda w 70. rocznicę 
jego śmierci przypadającą w roku 
jubileuszu stulecia odzyskania 
niepodległości Polski.

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich 
FENIKS w kategorii „Historia” (2019)

ISBN: 978-83-8098-377-9, 99 zł
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Bogusław Tracz, Robert Ciupa 

Kultura niezależna w Kościele 
Katowice 2011, 224 s.

Album powstał w ramach  
ogólnopolskiego projektu 
badawczego i edukacyjnego „Rok 
Kultury Niezależnej”. Współtwórcą 
i mecenasem tej kultury był Kościół, 
którego reprezentanci upominali się 
o prawo do wolności i godności osoby 
ludzkiej, zwłaszcza w trudnym czasie 
stanu wojennego. Autorzy albumu 
przypominają osoby i wydarzenia, 
które składały się na obraz związków 
Kościoła z kulturą w tamtych latach.

ISBN: 978-83-6133-684-6, 30 zł

Konrad Białecki, Rafał Łatka,  

Rafał Reczek, Elżbieta Wojcieszyk 

Arcybiskup Antoni Baraniak 
1904–1977 

Poznań–Warszawa 2017, 488 s. 

Niniejszy album, przez obszerny 
wstęp i kilkaset fotografii, 
przybliża postać wielkiego 
człowieka, zaufanego sekretarza 
prymasów Polski – Augusta Hlonda 
i Stefana Wyszyńskiego, więźnia 
okresu stalinowskiego, któremu  
kard. Karol Wojtyła powiedział: 
„Kościół nigdy księdzu arcybiskupowi 
nie zapomni, że go bronił 
w najtrudniejszych czasach”.

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich 
FENIKS w kategorii „Niepodległa 2018” (2018)

ISBN: 978-83-8098-236-9, 59 zł 

Dawid Golik, Filip Musiał 

Osądź mnie Boże...  
Ks. Władysław Gurgacz –  
Kapelan Polski Podziemnej 

Kraków 2009, 100 s.

Album ukazuje sylwetkę 
jednego z najbardziej znanych 
kapelanów polskiego podziemia 
niepodległościowego. 
Zaprezentowano w nim ponad 150 
fotografii ilustrujących drogę życiową 
duchownego. Opatrzono go wstępem 
biograficznym prezentującym 
nieznane dotąd szczegóły dotyczące 
życia kapłana.

ISBN: 978-83-929900-3-1 

Nakład wyczerpany
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Jerzy Szóstko

Nasz Duszpasterz i my.  
Ksiądz Jerzy Popiełuszko 
w fotografiach i wspomnieniach 
hutnika 

oprac. Ewa Rogalewska,  

Białystok 2009, 156 s. 

Wydawnictwo albumowe 
towarzyszące wystawie Oddziału IPN 
w Białymstoku „Nasz Duszpasterz 
i my”, otwartej 15 października 2009 r., 
w 25. rocznicę śmierci ks. Jerzego. 
Zawiera wspomnienia i fotografie, 
których autorem jest śp. Jerzy 
Szóstko, hutnik z Huty Warszawa 
zaprzyjaźniony przed laty  
z ks. Jerzym.

ISBN: 978-83-623575-7-4, 30 zł

Kościół niezłomny. W 20. rocznicę 
śmierci ks. Stanisława Suchowolca. 
Wystawa fotografii Jerzego 
Fedorowicza

red. nauk. Waldemar F. Wilczewski,  

Białystok 2009, 96 s. 

Wydawnictwo albumowe towarzyszące 
wystawie pod tym samym tytułem, 
prezentującej blisko 100 fotografii 
ukazujących najważniejsze wydarzenia 
religijno-patriotyczne przeżywane 
przez mieszkańców Archidiecezji 
w Białymstoku w latach  
1980–1989. Wyeksponowano na niej 
fotogramy, ukazujące manifestacyjne 
zgromadzenia z czasu legalnej 
działalności NSZZ ,,Solidarność

,,
, 

w których uczestniczyły rzesze wiernych.

ISBN: 978-83-927957-4-2

Nakład wyczerpany

Koronacja. Leśniów – 1967 
praca zbiorowa,  

Instytut Pamięci Narodowej –  

Wydawnictwo Koronis,  

Leśniów–Bydgoszcz 2007, 128 s. 

Publikacja przygotowana z okazji 
40. rocznicy uroczystej koronacji 
Figury Matki Bożej Leśniowskiej, 
zawiera archiwalne zdjęcia i relacje 
świadków i dokumenty koronacyjne. 
Najobszerniejszą część publikacji 
stanowią dokumenty operacyjne Służby 
Bezpieczeństwa pokazujące, jak dużą 
uwagę poświęcił tym uroczystościom 
Wydział IV SB w Katowicach. 
Zainteresowanie koronacją wynikało 
m.in. z obecności na uroczystościach 
prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz 
Karola Wojtyły.

ISBN: 978-83-925262-0-9

Nakład wyczerpany
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Sługa Boży  
ks. Jerzy Popiełuszko (1947–1984)

red. nauk. Tomasz Danilecki,  

Marcin Markiewicz, Ewa Rogalewska, 

Białystok 2004, 58 s.

Wydawnictwo albumowe 
towarzyszące wystawie, która 
powstała w 20. rocznicę męczeńskiej 
śmierci ks. Popiełuszki. Prezentuje 
fotografie pochodzące z prywatnych 
zbiorów rodziny Popiełuszków, 
przyjaciół kapłana, zdjęć z jego 
działalności duszpasterskiej, a także 
szereg dokumentów znajdujących 
się w zasobach archiwalnych IPN. 
Autorzy wyeksponowali represje, 
których doświadczył kapłan. 

ISBN: 83-89078-83-2

Milenium czy Tysiąclecie 
red. nauk. Bartłomiej Noszczak,  

Warszawa 2006, 360 s.  

(seria „Albumy”, t. 5)

Kościelny program uczczenia 
jubileuszu tysiąclecia chrztu Polski, 
realizowany w latach 1956–1967 
był solą w oku dla komunistycznej 
władzy. Po „stalinowskiej nocy” 
nastąpiło swoiste odrodzenie 
Kościoła. Komuniści mieli 
świadomość, że rozpoczęta po 
wojnie walka „o rząd dusz” polskiego 
społeczeństwa została przez nich 
przegrana, w czym decydującą rolę 
odegrał Kościół katolicki.

ISBN: 83-60464-14-6

Nakład wyczerpany
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Biuletyn IPN

Czasopismo popularnonaukowe 
poświęcone dziejom Polski w latach 
1917–1989 adresowane do pasjonatów 
historii. Na łamach biuletynu 
publikowane są rozmowy z badaczami, 
świadkami historii, artykuły pracowników 
IPN, archiwalia, wspomnienia. 

Periodyk dostępny w placówkach Poczty 
Polskiej, w sieci EMPiK, „RUCH”, 

w księgarniach IPN i w prenumeracie.

Cena: 8 zł

Biuletyn IPN” nr 4/2021 
– Milenium – zwycięstwo wiary 
nad komunizmem

W numerze przypominamy 
obchody Milenium Chrztu Polski 
oraz przygotowującą je Wielką 
Nowennę. Przedstawiamy także 
udział Polaków, Czechów i Słowaków 
w bitwie o Tobruk. Tradycyjnie 
w kwietniu nawiązujemy do 
zbrodni katyńskiej – tym razem 
ukazujemy znaczenie obecności 
kapelanów wśród innych jeńców 
w obozach specjalnych NKWD. 
Ponadto piszemy o peerelowskiej 
dezinformacji towarzyszącej 
katastrofi e w Czarnobylu 
oraz o powołaniu i rejestracji 

Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”.

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy 
płytę DVD z oratorium „I nie 
oddałyśmy krzyża” w reż. Jarosława 
Czyżewskiego. Oratorium nawiązuje 

do historycznego wydarzenia – 
27 kwietnia 1960 r. mieszkańcy 
najmłodszej dzielnicy Krakowa – 
w zamyśle komunistów „miasta bez 
Boga” – zaprotestowali przeciwko 
próbie usunięcia przez władze 
krzyża, stojącego u zbiegu ulic 
Marksa i Majakowskiego.
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„Biuletyn IPN” nr 6/2020
– Kardynał Stefan Wyszyński

Prymas Tysiąclecia – w czerwcowym 
numerze ukazujemy liczne powody, 
dla których to określenie 
kard. Stefana Wyszyńskiego jest 
słuszne. Przedstawiamy, jak 
przeprowadził on naród przez Morze 
Czerwone, jakie miał znaczenie 
w Kościele w Polsce i na świecie, 

jak spełniał swoją misję wobec 
milczącego Kościoła na Wschodzie. 

Do numeru dołączyliśmy płytę DVD 
z dwoma fi lmami: 
Zawód Prymas, reż. Anna Pietraszek 
oraz Gurgacz – kapelan Wyklętych, 
reż. Dariusz Walusiak. 
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Tematyce historii Kościołów 
i związków wyznaniowych w Polsce 
w latach 1917–1989 poświęcone były 
następujące numery „Biuletynu IPN”:

„Biuletyn IPN” nr 10/2019

„Biuletyn IPN” nr 6/2019

„Biuletyn IPN” nr 10/2018

„Biuletyn IPN” nr 7–8/2018

„Biuletyn IPN” nr 10/2011

„Biuletyn IPN” nr 5–6/2009

„Biuletyn IPN” nr 10/2008

„Biuletyn IPN” nr 4/2007

„Biuletyn IPN” nr 6/2006

„Biuletyn IPN” nr 5/2006

„Biuletyn IPN” nr 4/2005

„Biuletyn IPN” nr 10/2004
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„Biuletyn IPN” nr 3/2004

„Biuletyn IPN” nr 1/2003

„Biuletyn IPN” nr 7/2002

„Biuletyn IPN” nr 4/2001
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Anna Krüger 

Cmentarz garnizonowy w Gdańsku: 
miejsce pamięci ofiar komunizmu

Gdańsk 2016, 63 s. + 32 s. wkł. zdj.  

(seria „Publikacje gdańskiego  

Oddziału IPN
„
, t. 52)

Cmentarz garnizonowy to jedna 
z najstarszych zachowanych gdańskich 
nekropolii. Od sierpnia 1946 r. do 
końca 1950 r. odbywały się tu pochówki 
straconych i zmarłych w Więzieniu  
Karno-Śledczym w Gdańsku przy  
ul. Kurkowej. Kwatera kombatancka 
stała się miejscem pamięci ofiar 
komunizmu, a od 2011 r. jest także 
centrum gdańskich obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”.

ISBN: 978-83-7629-950-1, 15 zł

PPublikacje 
popularnonaukowe

Opracowania będące efektem 
realizacji różnorodnych  
projektów popularyzujących 
historię.   

Piotr Chmielowiec, Jakub Izdebski,  

Mariusz Krzysztofiński 

Arcybiskup Ignacy Tokarczuk  
– Kościół, władza, opór społeczny

Instytut Pamięci Narodowej  

– Wydawnictwo Sztafeta,  

Rzeszów–Kijów–Stalowa Wola 2008, 64 s.

Publikacja jest poświęcona osobie 
ks. abp. Ignacego Tokarczuka, 
wieloletniego ordynariusza diecezji 
przemyskiej (1965–1993), który 
zasłynął w skali kraju jako inicjator 
rozwoju budownictwa sakralnego 
i powiększenia sieci parafialnej 
w diecezji. Wydawnictwo zawiera 
fotografie i dokumenty, które zostały 
zaprezentowane na wystawie dotyczącej 
arcybiskupa w 2002 roku.

ISBN: 978-83-89930-43-9

Nakład wyczerpany



Publikacje popularnonaukowe | 133

Między męczeństwem a zdradą 
red. nauk. Filip Musiał, Instytut Pamięci 

Narodowej – Ośrodek Myśli Politycznej, 

Kraków 2017, 164 s. 

(seria „Z archiwów bezpieki – 

nieznane karty PRL” t. 25)

Zbiór artykułów przybliżających 
dzieje Kościoła w PRL – losy 
duchownych i działania komunistów 
przeciw nim. Książka opowiada 
o skomplikowanej historii, obfi tującej 
w dramatyczne wydarzenia, będącej 
konsekwencją bezpardonowej 
walki z wiarą prowadzonej przez 
komunistów.

ISBN: 978-83-64753-86-2

Nakład wyczerpany

Partia z narodem, 
naród z Kościołem 
red. nauk. Filip Musiał, Jarosław Szarek, 

Instytut Pamięci Narodowej – 

Ośrodek Myśli Politycznej, 

Kraków 2008, 176 s. 

(seria „Z archiwów bezpieki – 

nieznane karty PRL”, t. 8)

Prezentowane artykuły, publikowane 
wcześniej w różnych czasopismach, 
ukazują zróżnicowane działania 
reżimu wymierzone przeciwko 
Kościołowi.

ISBN: 978-83-60125-52-6

Nakład wyczerpany

Operacja: zniszczyć Kościół 
red. nauk. Filip Musiał, Jarosław Szarek, 

Instytut Pamięci Narodowej –

 Ośrodek Myśli Politycznej, 

Kraków 2007, 208 s. (seria „Z archiwów 

bezpieki – nieznane karty PRL”, t. 5)

W czasach komunistycznej dyktatury 
represje wobec duchownych 
realizowano zarówno przy pomocy 
aparatu administracyjnego, jak 
i komunistycznej policji politycznej. 
Prezentowane artykuły, publikowane 
wcześniej w różnych czasopismach – 
przede wszystkim w „Dzienniku 
Polskim” – ukazują zróżnicowane 
działania reżimu wymierzone 
przeciwko Kościołowi.

ISBN: 978-83-60125-22-9

Nakład wyczerpany
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Bartłomiej Kluska (tekst),  

Tomasz Wilczkiewicz (ilustracje)

Ks. Ignacy Skorupka  
– właśnie po to idę do wojska

Łódź 2020, 8 s.

Broszura edukacyjna przybliżająca 
sylwetkę ks. Ignacego Skorupki.

Filip Musiał,  

współpr. Dawid Golik,  

Roksana Szczypta-Szczęch

Ks. Władysław Gurgacz „Sem”
Kraków 2020, 32 s.

Ksiądz Władysław Gurgacz był 
jezutią, mistykiem, malarzem. 
W 1948 r. został kapelanem oddziału 
leśnego „Żandarmeria” – pionu 
zbrojnego Polskiej Podziemnej Armii 
Niepodległościowej. Ujęty przez 
komunistów został w 1949 r. skazany 
na karę śmierci i zamordowany.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-956508-4-0

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

Matka Matylda Getter
Warszawa 2018, 40 s.

Matka Matylda Getter i zakonnice ze 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi ryzykowały życie, 
biorąc pod swój dach żydowskie 
dzieci z gett i te błąkające się bez 
dachu nad głową, głodne, przerażone –  
narażone w każdej chwili na śmierć 
z rąk niemieckich oprawców. Ocaliły 
ponad 500 dzieci oraz około  
250 dorosłych.

Publikacja dostępna w formie PDF.

Piotr Szubarczyk

„Senator ludu pomorskiego”.  
Ksiądz Feliks Bolt (7 I 1864 – 7 IV 1940)

Warszawa 2020, 32 s.

Ksiądz Feliks Bolt swoje życie 
poświęcił nie tylko duszpasterstwu, 
zaangażował się także w działalność 
w organizacjach, instytucjach 
i stowarzyszeniach świeckich na 
Pomorzu. Prowadził też działalność 
polityczną jako poseł, a następnie 
senator z ramienia Stronnictwa 
Ludowego. W 1939 r. został 
aresztowany i osadzony w obozie 
w Stutthof, gdzie zmarł.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8098-880-4 [druk]

ISBN: 978-83-8098-881-1 [PDF]

Dawid Golik, Roksana Szczypta-Szczęch 

Ks. Władysław Gurgacz SJ
Kraków 2017, 24 s. 

Broszura edukacyjna poświęcona 
Władysławowi Gurgaczowi SJ, 
kapelanowi oddziału „Żandarmeria” 
Polskiej Podziemnej Armii 
Niepodległościowców. 

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-949018-1-3

Anna Zechenter

MATKA 
MATYLDA GETTER
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Filip Musiał

Sprawa księdza Józefa Lelity. Proces 
kurii krakowskiej 

Kraków 2017, 24 s.

W 1953 r. w Krakowie 
przeprowadzono pokazową 
rozprawę nazywaną procesem kurii 
krakowskiej. Była ona elementem 
działań komunistów przeciwko  
Kościołowi, które w 1953 r.  
osiągnęły apogeum. Głównym 
oskarżonym w procesie był wikary 
z Rabki Zdroju ks. Józef Lelito 
współpracujący z emigracyjną Radą 
Polityczną. Broszura przybliża tę 
wielowymiarową historię sprzed 
blisko osiemdziesięciu lat.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-94018-3-7

Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki 

W obronie krzyża. Protest młodzieży 
Zespołu Szkół Zawodowych  
we Włoszczowie w grudniu 1984 r. 

Kielce 2014, 37 s.

Broszura przybliża historię strajku 
szkolnego we Włoszczowie, 
zorganizowanego przez młodzież 
Zespołu Szkół Zawodowych 
w grudniu 1984 roku w obronie 
przywrócenia krzyży w szkole.

ISBN: 978-83-9323-809-5

Nakład wyczerpany
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Zofia Fenrych 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko.  
Działanie aparatu bezpieczeństwa 
wobec Kościoła w Polsce.  
Materiały pomocnicze  
dla nauczycieli

Poznań 2006, 31 s.

Broszura poświęcona kapelanowi 
„Solidarności” błogosławionemu 
ks. Jerzemu Popiełuszce. Przybliża 
sylwetkę kapelana, zawiera też 
materiały źródłowe do wykorzystania 
podczas lekcji. 

Nakład wyczerpany

Komunistyczne państwo wobec 
Kościoła w Polsce: znak, któremu 
sprzeciwiać się będą 

red. nauk. Jarosław Szarek,  

Instytut Pamięci Narodowej – Societas 

Vistulana, Kraków 2004, 77 s.

Zeszyt edukacyjny zawierający teksty 
poświęcone zmaganiom Kościoła 
katolickiego z komunistycznym 
państwem i w popularny sposób 
przybliżające czytelnikowi  
tę tematykę.

ISBN: 83-88385-39-9

Nakład wyczerpany
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Grzegorz Łeszczyński

Ksiądz Józef Skorel
Warszawa 2020, 40 s.

Broszura przedstawia życie kapelana 
wojny polsko-bolszewickiej, twierdzy 
w Brześciu Litewskim, Szpitala 
Okręgowego w Grudziądzu, 1 Szpitala 
Okręgowego i Centrum Wyszkolenia 
Sanitarnego w Warszawie. W 1939 r. 
dostał się do niewoli sowieckiej, 
przebywał w obozach w Kozielsku 
i Ostaszkowie. Zamordowany 
przez Sowietów w Kalinie (Twerze), 
spoczywa w Miednoje.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8098-823-1 [druk]

ISBN: 978-83-8098-842-2 [PDF]

Bartłomiej Kluska

Ksiądz Ignacy Jan Skorupka
Warszawa 2020, 32 s. 

Broszura przygotowana w setną 
rocznicę śmierci ks. Ignacego 
Skorupki, legendarnego już bohatera 
wojny polsko-bolszewickiej, który 
zginął w bitwie pod Ossowem 
14 sierpnia 1920 r., towarzysząc 
w walce żołnierzom broniącym 
Warszawy przed Armią Czerwoną.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8098-974-0 [druk]

ISBN: 978-83-8098-975-7 [PDF]      

Bohaterowie 
Niepodległej

Krótkie opracowania w formie 
broszurowej przedstawiające 
bohaterów, którzy uczestniczyli 
w zmaganiach o niepodległość 
Rzeczypospolitej w różnych 
okresach jej najnowszej historii.
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Krzysztof Korda

Ksiądz Józef Wrycza
Warszawa 2019, 40 s.

Broszura poświęcona życiu księdza 
Józefa Wryczy, działacza narodowego 
na Pomorzu. Angażował się w życie 
społeczne i kulturalne, zabiegał 
o podtrzymywanie ducha polskości, 
z bronią w ręku wziął udział w batalii 
o przyłączenie Pomorza do Polski 
w 1920 r. W czasie II wojny stał na 
czele organizacji konspiracyjnej 
„Gryf Pomorski”. Po wojnie był 
inwigilowany przez UB/SB.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8098-618-3

s. Teresa Antonietta Frącek RM 

Matka Matylda Getter 
Warszawa 2019, 80 s. 

Broszura przedstawia życie matki 
Matyldy Getter ze Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maryi, które w latach II wojny 
światowej, kierując się sumieniem 
i ewangelicznym wezwaniem do 
niesienia pomocy bliźnim, ratowały 
życie Żydom, ukrywając ich w swoich 
klasztorach, w domach dziecka, 
szpitalach i zakładach opiekuńczych, 
chociaż groziła im za to śmierć. 

Publikacja dostępna w formie PDF 
w wersji polskiej, rosyjskiej i portugalskiej.

ISBN: 978-83-8098-598-8
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ГЕРОИ 
НЕЗАВИСИМОЙ

сестра Тереса Антониетта Фронцек, 
орден Сестер Францисканок Семьи Марии

МАТЬ
МАТИЛЬДА ГЕТТЕР
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Patroni naszych ulic

Krótkie opracowania w formie 
broszurowej, przedstawiające 
bohaterów, którzy na trwałe 
zapisali się w dziejach 
Polski XX wieku, 
stając się patronami 
ulic i placów.
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Jan Żaryn

Jan Paweł II (1929–2005)
Warszawa 2018, 24 s.

Broszura poświęcona papieżowi 
przełomów, myślicielowi i fi lozofowi, 
człowiekowi kultury i sztuki, 
poecie i aktorowi, miłośnikowi 
gór, człowiekowi pokoju i dialogu, 
niestrudzonemu pielgrzymowi, 
inspiratorowi przemian na świecie, 
mistykowi, człowiekowi  wiary – 
Karolowi Wojtyle.

Publikacja dostępna w formie PDF w wersji polskiej, 
angielskiej i węgierskiej. 

ISBN wersja polska: 978-83-7629-804-7 
ISBN wersja angielska: 978-83-8098-486-8

ISBN wersja węgierska: 978-83-8098-487-5

Arkadiusz Kutkowski

Ksiądz Roman Kotlarz (1928–1976) 
Warszawa 2016, 24 s.

Broszura poświęcona życiu księdza 
Kotlarza, który stał się swoistym 
symbolem, „ikoną” protestu 
robotniczego w czerwcu 1976 r. Całą 
jego posługę duszpasterską znaczyły 
konfl ikty z władzą komunistyczną.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8098-047-1

bohaterów, którzy na trwałe 

Jan ŻarynJan Żaryn

ulic i placów.
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Jan Żaryn

Kardynał Stefan Wyszyński. 
Prymas Tysiąclecia (1901–1981)

Warszawa 2015, 24 s.

Zdaniem wielu historyków, nie 
byłoby dziś tak silnego autorytetu 
Kościoła katolickiego w Polsce, gdyby 
nie determinacja kardynała Stefana 
Wyszyńskiego.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-7629-966-2

Anna Zechenter

Kardynał Adam Stefan Sapieha 
(1867–1951)

Warszawa 2016, 24 s.

Broszura poświęcona pamięci 
niezłomnego duszpasterza Kościoła, 
przez historyków uznawanego za 
jedną z czołowych postaci w dziejach 
Kościoła polskiego I połowy XX w.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8098-123-2

Jan Żaryn

Błogosławiony ksiądz 
Jerzy Popiełuszko (1947–1984)

Warszawa 2013, 20 s.

Broszura poświęcona 
ks. Jerzemu Popiełuszce, 
kapelanowi „Solidarności”, który 
jako duszpasterz warszawskich 
hutników i pielęgniarek, a także 
medyków i młodych strażaków, 
ewangelizował ludzi dotkniętych 
niesprawiedliwością stanu 
wojennego.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-7629-558-9

Kardynał Adam Stefan Sapieha 
(1867–1951)

Błogosławiony ksiądz  
Jerzy Popiełuszko (1947–1984)
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TTeki edukacyjne
Pomoc dydaktyczna 
dla nauczycieli historii 
i innych przedmiotów huma-
nistycznych przekazywana 
bezpłatnie 
do szkół.

Prymas Tysiąclecia 
– Kardynał Stefan Wyszyński

Warszawa 2003, 68 s. + 24 s. + 40 k. 

Pakiet edukacyjny poświęcony jednej 
z najważniejszych postaci w historii 
Polski i Kościoła. Przez pryzmat 
życia kardynała Wyszyńskiego 
przedstawiono skomplikowany 
konfl ikt pomiędzy komunistycznymi 
władzami PRL a polskim Kościołem. 
Pakiet składa się z trzech części: 
materiałów dla ucznia, dla 
nauczyciela i kart pracy.

i innych przedmiotów huma-
nistycznych przekazywana 

– Kardynał Stefan Wyszyński

władzami PRL a polskim Kościołem. 
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AAudiobooki
Fascynujące wspomnienia, 
pamiętniki, dzienniki czytane 
przez najlepszych aktorów.

„Nie można zdradzić Ewangelii”. Rozmowy 
z abp. Ignacym Tokarczukiem

czytają Paweł Gładyś i Waldemar Czyszak, 

Instytut Pamięci Narodowej – 

Polskie Radio Rzeszów SA, Rzeszów 2018 

Audiobook książki o tym samy tytule. 
Tematyka rozmów ukazuje drogę 
życiową abp. Tokarczuka, począwszy od 
młodości, aż po okres posługi biskupiej 
w Przemyślu i kres komunizmu. Wśród 
tematów są zagadnienia niezwykle istotne 
dla dwudziestowiecznych dziejów Polski, 
dotyczące antykomunistycznej postawy 
arcybiskupa, jego związków z działaczami 
opozycji demokratycznej oraz rozmów 
z Janem Pawłem II i ks. Jerzym Popiełuszką.

Dystrybucja: IPN Oddział w Rzeszowie

ISBN: 978-83-8098-471-4
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KKatalogi 
wystaw
Katalogi i foldery 
towarzyszące wystawom IPN

Dekalog Księdza Jerzego. 
Wystawa o błogosławionym księdzu 
Jerzym Popiełuszce

red. Urszula Gierasimiuk, 

tekst Paweł Kęska, 

Białystok 2019, 21 s.

Katalog przygotowanej przez 
Oddział IPN w Białymstoku wystawy 
o takim samym tytule przedstawia 
postać błogosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszki przez pryzmat wartości, 
które wyznawał i którym był wierny.

Sacrum Poloniae Millennium 
w archidiecezji poznańskiej

red. Stanisław Grzesiek, 

Poznań 2016, 42 s.

Katalog wystawy pod tym samym 
tytułem przygotowanej przez 
Oddział IPN w Poznaniu 2016 r.
W katalogu ukazano przede 
wszystkim przebieg obchodów 
Tysiąclecia Chrztu Polski na 
terenie archidiecezji poznańskiej. 
Przedstawiono również wątki 
dotyczące obchodów Millennium 
poza granicami naszego kraju oraz 
przebieg konkurencyjnych wobec 
zorganizowanych przez Kościół 
państwowych uroczystości Tysiąclecia 
Państwa Polskiego. 

ISBN: 978-83-63275-31-0
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Fascynujące wspomnienia, 
pamiętniki, dzienniki czytane 
przez najlepszych aktorów.

Audiobooki

„Nie można zdradzić Ewangelii”. Roz-
mowy z abp. Ignacym Tokarczukiem
czytają Paweł Gładyś i Waldemar Czyszak, 

Instytut Pamięci Narodowej – Polskie Radio 

Rzeszów SA, Rzeszów 2018 

Audiobook książki o tym samy tytule. Te-
matyka rozmów ukazuje drogę życiową 
abpa Tokarczuka, począwszy od młodości, 
aż po okres posługi biskupiej w Przemyślu 
i kres komunizmu. Wśród tematów są za-
gadnienia niezwykle istotne dla dwudzie-
stowiecznych dziejów Polski, dotyczące 
antykomunistycznej postawy arcybiskupa, 
jego związków z działaczami opozycji de-
mokratycznej oraz rozmów z Janem Pa-
włem II i ks. Jerzym Popiełuszką.

Dystrybucja: IPN Oddział w Rzeszowie

ISBN: 978-83-8098-471-4

Katalogi i foldery towarzyszące 
wystawom IPN.

Katalogi wystaw

Dekalog Księdza Jerzego. Wystawa 
o błogosławionym księdzu Jerzym 
Popiełuszce
red. Urszula Gierasimiuk, tekst Paweł Kę-

ska, Białystok 2019, 21 s.

Katalog przygotowanej przez Oddział 
IPN w Białymstoku wystawy o takim 
samym tytule przedstawia postać bło-
gosławionego ks. Jerzego Popiełuszki 
przez pryzmat wartości, które wyzna-
wał i którym był wierny.

Grzegorz Nawrot, Paweł Spodenkiewicz

Ojciec Stefan Miecznikowski – 
kapłan i wychowawca
Łódź 2011, 32 s.

Katalog przygotowanej przez Oddział 
IPN w Łodzi wystawy o tym samym ty-
tule opowiada o legendarnym jezuicie, 
kapelanie NSZZ „Solidarność”.
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Piotr Chmielowiec, Mariusz Krzysztofi ński

Erzbischof Ignacy Tokarczuk. 
Kirche, behörden, gesellschaftlicher 
widerstand /
Archévêque Ignacy Tokarczuk. 
Église, pouvoires publics, résistance 
du peuple

Rzeszów 2014, 16 s. + 16 s.

Folder do wystawy ,,Arcybiskup 
Ignacy Tokarczuk. Kościół, władza, 
opór społeczny,, (wersja niemiecko-
-francuska).

Robert Ciupa, Łucja Marek

Górnośląski azyl. Pielgrzymki 
stanowe do Piekar Śląskich 
w materiałach Służby 
Bezpieczeństwa. Katalog wystawy

Katowice 2015, 80 s. 

W okresie Polski Ludowej piekarskie 
pielgrzymki miały szczególne 
znaczenie dla pielęgnowania wiary 
robotniczego Śląska oraz katolicyzmu 
społecznego. W roku 2010 
IPN w Katowicach przygotował 
wystawę ukazującą działania aparatu 
bezpieczeństwa wobec piekarskich 
pielgrzymów, z akcentem na lata 
60. i 70. Katalog ukazuje metody 
i techniki inwigilacji pątników 
przybywających do Piekar Śląskich. 

ISBN: 978-83-7629-810-8

Elżbieta Wojcieszyk

Da mihi animas, caetera tolle. 
Daj mi duszę, resztę zabierz. 
Arcybiskup Antoni Baraniak 1904–1977

Poznań 2013, 92 s.

Katalog wystawy pod tym samym 
tytułem przygotowanej przez Oddział 
IPN w Poznaniu 2012 r. W katalogu 
przedstawione zostało życie 
i działalność arcybiskupa poznańskiego 
Antoniego Baraniaka. Uwypuklona 
została jego aktywność w sekretariacie 
prymasa Stefana Wyszyńskiego, 
a także jego posługa jako arcybiskupa 
metropolity poznańskiego w latach 
1957–1977. Ukazana została również 
inwigilacja kapłana przez aparat 
represji PRL.

ISBN: 978-83-63275-05-1
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Elżbieta Wojcieszyk

Zgaszony wojną znicz 
wiary rozpalił. Arcybiskup 
Walenty Dymek 1888–1956. 
Dobry pasterz w trudnych czasach

Poznań 2012, 68 s.

Katalog wystawy pod tym samym 
tytułem przygotowanej przez 
Oddział IPN w Poznaniu 2011 r.
W katalogu przedstawiono życie 
i działalność Walentego Dymka, 
od 1929 r. biskupa sufragana 
archidiecezji gnieźnieńsko-
-poznańskiej, a od 1946 r. 
Arcybiskupa Metropolity 
Poznańskiego.

ISBN: 978-83-63275-15-0

Grzegorz Nawrot, Paweł Spodenkiewicz

Ojciec Stefan Miecznikowski 
– kapłan i wychowawca

Łódź 2011, 32 s.

Katalog przygotowanej przez Oddział 
IPN w Łodzi wystawy o tym samym 
tytule opowiada o legendarnym 
jezuicie, kapelanie NSZZ 
„Solidarność”. 

Kardynał Adam Stefan Sapieha. 
Człowiek, duszpasterz, mąż stanu

autorzy wystawy Joanna Dutka, 

Maciej Zakrzewski, tekst wprowadzający 

Jarosław Szarek

Instytut Pamięci Narodowej, 

Kraków 2011, 32 s. + płyta CD 

Katalog i wystawa na płycie CD. 
Ekspozycja ukazuje życiorys 
metropolity krakowskiego, nazywanego 
w Krakowie – Księciem Niezłomnym.
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Fascynujące wspomnienia, 
pamiętniki, dzienniki czytane 
przez najlepszych aktorów.

Audiobooki

„Nie można zdradzić Ewangelii”. Roz-
mowy z abp. Ignacym Tokarczukiem
czytają Paweł Gładyś i Waldemar Czyszak, 

Instytut Pamięci Narodowej – Polskie Radio 

Rzeszów SA, Rzeszów 2018 

Audiobook książki o tym samy tytule. Te-
matyka rozmów ukazuje drogę życiową 
abpa Tokarczuka, począwszy od młodości, 
aż po okres posługi biskupiej w Przemyślu 
i kres komunizmu. Wśród tematów są za-
gadnienia niezwykle istotne dla dwudzie-
stowiecznych dziejów Polski, dotyczące 
antykomunistycznej postawy arcybiskupa, 
jego związków z działaczami opozycji de-
mokratycznej oraz rozmów z Janem Pa-
włem II i ks. Jerzym Popiełuszką.

Dystrybucja: IPN Oddział w Rzeszowie

ISBN: 978-83-8098-471-4

Katalogi i foldery towarzyszące 
wystawom IPN.

Katalogi wystaw

Dekalog Księdza Jerzego. Wystawa 
o błogosławionym księdzu Jerzym 
Popiełuszce
red. Urszula Gierasimiuk, tekst Paweł Kę-

ska, Białystok 2019, 21 s.

Katalog przygotowanej przez Oddział 
IPN w Białymstoku wystawy o takim 
samym tytule przedstawia postać bło-
gosławionego ks. Jerzego Popiełuszki 
przez pryzmat wartości, które wyzna-
wał i którym był wierny.

Grzegorz Nawrot, Paweł Spodenkiewicz

Ojciec Stefan Miecznikowski – 
kapłan i wychowawca
Łódź 2011, 32 s.

Katalog przygotowanej przez Oddział 
IPN w Łodzi wystawy o tym samym ty-
tule opowiada o legendarnym jezuicie, 
kapelanie NSZZ „Solidarność”.
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Kardynał Adam Stefan Sapieha. 
Człowiek, duszpasterz, mąż stanu. 
Katalog wystawy 
autorzy wystawy Joanna Dutka, Maciej 

Zakrzewski, tekst wprowadzający Jaro-

sław Szarek, Kraków 2011, 82 s. 

Katalog wystawy poświęconej pamięci 
niezłomnego duszpasterza Kościoła.

Nakład wyczerpany

Paweł Kowalski, Artur Ossowski, Grze-

gorz Nawrot, Milena Przybysz, Tomasz 

Toborek

Kościół na ziemi łódzkiej wobec 
dwóch totalitaryzmów
Łódź 2007, 32 s.

Katalog wystawy o tym samym tytu-
le przygotowanej przez Oddział IPN 
w Łodzi przedstawia historię zmagań 
łódzkiego Kościoła, najpierw z hitle-
rowskimi oprawcami, a następnie z ko-
munistyczną dyktaturą. 

Z Ewangelią w ręku i z modlitwą na 
ustach. Karola Wojtyły związki ze 
Szczecinem
scenariusz i teksty Paweł Knap, wybór zdjęć 

Paweł Miedziński, Szczecin 2011, 23 s.

Papieska wizyta z 1987 r. uznawana 
jest za najważniejsze wydarzenie w hi-
storii Szczecina. Jednak związki pa-
pieża ze Szczecinem widoczne są nie 
tylko w czasie trzeciej pielgrzymki do 
ojczyzny. 

Ostatnia droga księdza Jerzego 
Popiełuszki w fotografii Artura 
Radeckiego
redakcja Ewa Rogalewska, Białystok 

2007, 41 s.

Katalog wystawy pod tym samym ty-
tułem prezentuje fotografie zrobione 
przez Artura Radeckiego podczas po-
grzebu ks. Jerzego Popiełuszki.

Stanisława Borowczyk, Agnieszka Łuczak, 

Aleksandra Pietrowicz

Wobec opresji. O. Honoriusz 
(1935–1983)
Poznań 2009, 121 s.

Katalog przygotowanej przez Oddział 
IPN w Poznaniu wystawy zatytułowa-
nej „Wobec opresji / Pisz życie świat-
łami — zawsze”, przedstawia sylwetkę 
charyzmatycznego zakonnika, prowa-
dzoną przez niego pracę duszpasterską 
wśród społeczności akademickiej Po-
znania, a także zaangażowanie w po-
moc dla represjonowanych działaczy 
nielegalnych struktur lat 80. XX wieku.

ISBN: 978-83-932188-2-0
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Wierni ideałom. Niezależne 
środowiska katolików świeckich 
w Szczecinie w latach 1945–1989

oprac. Zofia Fenrych, Michał Siedziako, 

Szczecin 2010, 40 s.

Katalog przedstawia historię 
działań szczecińskich katolików. 
Przedstawiono początki polskiego 
Kościoła w Szczecinie w latach 40., 
różnego rodzaju działania w ramach 
duszpasterstwa akademickiego, 
próby powołania Klubu Inteligencji 
Katolickiej po październiku 1956 r. 
oraz historię Szczecińskiego Klubu 
Katolików w latach 80. Wspomniani 
zostali wybitni duszpasterze  
(o. Władysław Siwek, ks. Grzegorz 
Okroy, o. Hubert Czuma i inni), 
a także świeccy działacze (m.in.  
śp. Michał Plater-Zyberk, patron SKK).

Z Ewangelią w ręku i z modlitwą  
na ustach. Karola Wojtyły związki  
ze Szczecinem

scenariusz i teksty Paweł Knap,  

wybór zdjęć Paweł Miedziński,  

Szczecin 2011, 23 s.

Papieska wizyta z 1987 r. uznawana 
jest za najważniejsze wydarzenie 
w historii Szczecina. Jednak związki 
papieża ze Szczecinem widoczne są 
nie tylko w czasie trzeciej pielgrzymki 
do ojczyzny. 

Stanisława Borowczyk, Agnieszka Łuczak, 

Aleksandra Pietrowicz

Wobec opresji. O. Honoriusz 
(1935–1983)

Poznań 2009, 121 s.

Katalog przygotowanej przez 
Oddział IPN w Poznaniu wystawy 
zatytułowanej „Wobec opresji / Pisz 
życie światłami — zawsze”, przedstawia 
sylwetkę charyzmatycznego 
zakonnika, prowadzoną przez 
niego pracę duszpasterską wśród 
społeczności akademickiej Poznania, 
a także zaangażowanie w pomoc 
dla represjonowanych działaczy 
nielegalnych struktur lat 80. XX wieku.

ISBN: 978-83-932188-2-0
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Kardynał Adam Stefan Sapieha. 
Człowiek, duszpasterz, mąż stanu. 
Katalog wystawy 
autorzy wystawy Joanna Dutka, Maciej 

Zakrzewski, tekst wprowadzający Jaro-

sław Szarek, Kraków 2011, 82 s. 

Katalog wystawy poświęconej pamięci 
niezłomnego duszpasterza Kościoła.

Nakład wyczerpany

Paweł Kowalski, Artur Ossowski, Grze-

gorz Nawrot, Milena Przybysz, Tomasz 

Toborek

Kościół na ziemi łódzkiej wobec 
dwóch totalitaryzmów
Łódź 2007, 32 s.

Katalog wystawy o tym samym tytu-
le przygotowanej przez Oddział IPN 
w Łodzi przedstawia historię zmagań 
łódzkiego Kościoła, najpierw z hitle-
rowskimi oprawcami, a następnie z ko-
munistyczną dyktaturą. 

Z Ewangelią w ręku i z modlitwą na 
ustach. Karola Wojtyły związki ze 
Szczecinem
scenariusz i teksty Paweł Knap, wybór zdjęć 

Paweł Miedziński, Szczecin 2011, 23 s.

Papieska wizyta z 1987 r. uznawana 
jest za najważniejsze wydarzenie w hi-
storii Szczecina. Jednak związki pa-
pieża ze Szczecinem widoczne są nie 
tylko w czasie trzeciej pielgrzymki do 
ojczyzny. 

Ostatnia droga księdza Jerzego 
Popiełuszki w fotografii Artura 
Radeckiego
redakcja Ewa Rogalewska, Białystok 

2007, 41 s.

Katalog wystawy pod tym samym ty-
tułem prezentuje fotografie zrobione 
przez Artura Radeckiego podczas po-
grzebu ks. Jerzego Popiełuszki.

Stanisława Borowczyk, Agnieszka Łuczak, 

Aleksandra Pietrowicz

Wobec opresji. O. Honoriusz 
(1935–1983)
Poznań 2009, 121 s.

Katalog przygotowanej przez Oddział 
IPN w Poznaniu wystawy zatytułowa-
nej „Wobec opresji / Pisz życie świat-
łami — zawsze”, przedstawia sylwetkę 
charyzmatycznego zakonnika, prowa-
dzoną przez niego pracę duszpasterską 
wśród społeczności akademickiej Po-
znania, a także zaangażowanie w po-
moc dla represjonowanych działaczy 
nielegalnych struktur lat 80. XX wieku.

ISBN: 978-83-932188-2-0
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Kardynał Adam Stefan Sapieha. 
Człowiek, duszpasterz, mąż stanu. 
Katalog wystawy 
autorzy wystawy Joanna Dutka, Maciej 

Zakrzewski, tekst wprowadzający Jaro-

sław Szarek, Kraków 2011, 82 s. 

Katalog wystawy poświęconej pamięci 
niezłomnego duszpasterza Kościoła.

Nakład wyczerpany
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BIAŁYSTOK
Punkt sprzedaży publikacji
ul. Warsztatowa 1A, 15–537 Białystok
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w godzinach 8:30–15:30
Marek Kozak
tel. 85 664 57 84
Marek.Kozak@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. E. 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.Kuprianis@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

Informacje

Księgarnie i punkty sprzedaży 
wydawnictw IPN
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SZCZECIN
Punkt sprzedaży publikacji
ul. K. 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. Janusza Kurtyki 1 (budynek Neptun), 
02–676 Warszawa
Księgarnia czynna: poniedziałek–piątek 
w godzinach 8:30–16:00
Dariusz Zbiejczuk
tel. 22 544 57 19
Dariusz.Zbiejczuk@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
Księgarnia IPN
pl. Solny 8/9, 50–061 Wrocław
Księgarnia czynna: poniedziałek–piątek
w godzinach 9:00–17:00
Iwona Gajewska
tel. 730 725 899
Iwona.Gajewska@ipn.gov.pl

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

Zapraszamy do składania zamówień via mail lub telefon i odbioru w wybranym punkcie/księgarni IPN po uzgodnieniu terminu
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Informacje  

Sprzedaż wysyłkowa

Wydawnictwa IPN są dostępne 
w sprzedaży wysyłkowej. Wybierając 
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 pośrednictwem 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 godzinach 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

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

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

Zapraszamy na stronę internetową ipn.gov.pl, gdzie znajdą Państwo szczegóły dotyczące sprzedaży wysyłkowej.
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Zapraszamy: 
www.ipn.gov.pl 

www.ipn.poczytaj.pl
Fb@Ksiegarnia.IPN

Instytut PamIęcI narodowej  
KomIsja ŚcIganIa ZbrodnI PrZecIwKo narodowI PolsKIemu


