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Od Wydawnictwa

W 2020 r. obchodzimy 40. rocznicę strajków, które doprowadziły do powstania „So-
lidarności”. Historia „Solidarności” należy do najistotniejszych wydarzeń w powojen-
nych dziejach Polski. Strajki z lata 1980 r. zmieniły bieg historii, nie tylko PRL, ale 
całego bloku wschodniego. Chociaż bunt wobec systemu rozpoczął się w lipcu, a nie-
które zakłady strajkowały jeszcze we wrześniu, ten przełomowy moment w dziejach 
kraju określamy mianem Sierpnia »80, odwołując się tym samym do największych 
strajków ze Stoczni Gdańskiej i Szczecińskiej i podpisanych z końcem miesiąca poro-
zumień między protestującymi a władzą komunistyczną.

Porozumienia gdańskie otworzyły drogę do powstania Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”, który wkrótce przerodził się we wszechogarniają-
cy ruch społeczny. Szacuje się, że w okresie jawnej działalności niezależnego Związku 
w latach 1980–1981 w jego poczynania zaangażowało się około 10 mln Polaków. W sa-
mym sercu sowieckiego imperium powstała autentyczna enklawa wolności. Zdławi-
ło ją dopiero wprowadzenie przez komunistów stanu wojennego – 13 grudnia 1981 r.

„Solidarność” nie wzięła się jednak znikąd. Skala protestów z lata 1980 r., a także 
idea wspólnego działania brały się z doświadczeń jawnej opozycji działającej w PRL, 
zwłaszcza od 1976 r. Badania naukowe nad fenomenem NSZZ „Solidarność” oraz jego 
roli na drodze do odzyskania przez Polskę wolności wciąż dalekie są od zakończenia. 
W niniejszym Katalogu przedstawiamy publikacje, które przybliżają historię opozycji 
i oporu z lat 1976–1989, od pamiętnych strajków w czerwcu 1976 r. po kontraktowe 
wybory z roku 1989. Przypominamy idee, ludzi, organizacje i metody działania, które 
prowadziły nas do wolności. Jawna opozycja z drugiej połowy lat 70. nie miała cha-
rakteru masowego, ale była szkołą politycznego myślenia i działania, która dała Pola-
kom doświadczenie potrzebne do stworzenia „Solidarności”. Świętując 40. rocznicę 
powstania jednego z największych fenomenów w polskiej historii, przypominamy jego 
genezę i dzieje. Pamiętając, że ruch, który narodził się latem 1980 r., dekadę później 
wprowadził nas na drogę do wolności i suwerenności.

Zespół Wydawnictwa IPN 
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Kamil Dworaczek

NSZZ „Solidarność” w PKP  
w latach 1980–1989. Przykład  
Dolnośląskiej Dyrekcji Okręgowej 
Kolei Państwowych
Wrocław–Warszawa 2020, 144 s. + 16 s. 

wkł. ilustr. (seria „Opozycja w Polsce”)

W książce opisane są przede wszyst-
kim dzieje NSZZ „Solidarność” w Pol-
skich Kolejach Państwowych na Dol-
nym Śląsku i Opolszczyźnie w latach 

Nowości
Monografie

1980–1989. Omówiono wszystkie pro-
testy, które odbywały się na tym tere-
nie, a także działania mające na celu 
polepszenie warunków płacowych i so-
cjalnych kolejarzy. 

ISBN: 978-83-8098-900-9, 20 zł
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Tytus Jaskułowski

Szczecin. Miasto, którego nie było. 
Dyplomacja RFN i polskie przełomy 
1970–1989
Szczecin–Warszawa 2020, 200 s.  

(seria „Świat wobec Szczecina”, t.1)

Z okazji przypadającej w 2020 r. okrą-
głej rocznicy Grudnia 1970 r. Oddział 
IPN w Szczecinie zainicjował serię wy-
dawniczą poświęconą międzynarodo-
wej recepcji tego i dwóch pozostałych 
przełomów (1980 oraz 1989), ze szcze-
gólnym uwzględnieniem roli, jaką od-
grywał w nim Szczecin. Serię inaugu-
ruje publikacja poświęcona stosownym 
ocenom dokonywanym w RFN. 

ISBN: 978-83-8098-831-6, 20 zł
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Łukasz Szkwarek 

NSZZ „Solidarność” Podregion 
Miastko w latach 1980–1981 
Warszawa 2020, 224 s.

Publikacja – wyróżniona w 2017 r. 
w Konkursie im. Władysława Pobóg-
-Malinowskiego na Najlepszy Debiut 
Historyczny Roku w dziedzinie historii 
najnowszej – jest syntetycznym, prze-
krojowym ujęciem dziejów NSZZ „So-
lidarność” Podregionu Miastko (Region 
Słupsk) w latach 1980–1981. Jest wyni-
kiem szczegółowej kwerendy archiwal-
nej i wielu wywiadów z żyjącymi świad-

kami historii.

ISBN: 978-83-8098-958-0, 35 zł

Szczepan Kowalik, Arkadiusz Kutkowski

Śmierć nieosądzona.  
Sprawa księdza Romana Kotlarza
Lublin–Warszawa 2019, 400 s. + 56 s. 

wkł. ilustr. 

Książka przybliża sylwetkę duchowne-
go, który brał udział w manifestacjach 
25 czerwca 1976 r., a następnie w kil-
ku kazaniach upomniał się o osoby re-
presjonowane po tych wydarzeniach 
i w rezultacie sam stał się ofiarą bez-
prawnych działań ze strony bezpieki 
zakończonych jego śmiercią 18 sierp-
nia 1976 r. Autorzy przypominają też 
wcześniejszą posługę duszpasterską 
księdza i losy jego sprawy po 1976 r., 
która nie doprowadziła do znalezienia 
sprawców zbrodni.

ISBN: 978-83-8098-787-6, 40 zł

Jan Olaszek

Podziemna sieć społeczna. Casus 
z dziejów solidarnościowej konspiracji
Warszawa 2020, 224 s. (seria „Monografie”, 

t. 149)

Książka jest monografią jednego z naj-
ważniejszych środowisk opozycyjnych 
lat 80. Uformowało się ono wokół kilku 
inicjatyw: niezależnego pisma „Wola”, 
Międzyzakładowego Komitetu Koordy-
nacyjnego NSZZ „Solidarność”, Grupy 
Politycznej „Wola” oraz Duszpasterstwa 
Ludzi Pracy „Wola”. Autor, rekonstruując 
dzieje tego środowiska, wykorzystał źród-
ła archiwalne, prasę i relacje uczestników 
wydarzeń.  

ISBN: 978-83-8098-826-2, 30 zł
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Polskie wizje i oceny komunizmu 
(1917–1989)
red. nauk. Marek Kornat i Rafał Łatka, 

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk – 

Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 

2020, 384 s. 

Ideologia komunistyczna i ustrój będą-
cy jej odwzorowaniem nie przestają być 
przedmiotem rozważań historycznych. 
Tom składa się z tekstów przygotowa-
nych przez historyków, politologów, filo-
zofów i prawników. Zostały pogrupowa-
ne w sposób problemowo-chronologiczny 
w pięciu działach: „Spojrzenie na komu-
nizm przed 1939 r.”, „Środowiska i orga-
nizacje wobec komunizmu po 1939 r.”, 
„Kościół wobec komunizmu”, „Sylwetki”, 
„Transformacja ustrojowa”.

ISBN: 978-83-8098-851-4, 35 zł

Miasta buntu w imperium sowiec
kim. Konteksty radomskiego Czerwca 
1976 roku
red. nauk. Arkadiusz Kutkowski i Sebastian 

Piątkowski, Lublin–Warszawa 2020, 280 s.

Autorzy omawiają m.in. procesy są-
dowe uczestników protestu, kreślą ich 
portret zbiorowy, zajmują się świa-
domością współczesnej młodzieży 
o genezie, przebiegu i następstwach 
wydarzeń, przypominają sylwetkę 
ks. Romana Kotlarza, który ujął się 
za represjonowanymi. Porównaniu 
Czerwca ’76 z innymi protestami słu-
żą artykuły poświęcone wydarzeniom 
w Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu, Berli-
nie, Tbilisi i Budapeszcie.

ISBN: 978-83-8098-872-9, 30 zł

Studia i materiały
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Po stronie prawdy. Księga dedykowana 
Zofii i Zbigniewowi Romaszewskim
red. nauk. Cecylia Kuta, Mariusz Krzyszto-

fiński, Kraków–Rzeszów–Warszawa 2020, 

Księga poświęcona Zofii i Zbigniewowi 
Romaszewskim, których nazwisko sta-
ło się symbolem. Zaangażowani w dzia-
łalność opozycyjną od lat siedemdziesią-
tych XX w., mieli odwagę upominania się 
o prawa  krzywdzonych przez reżim ko-
munistyczny. Zmieniały się nazwy struk-
tur, na których czele Romaszewscy pro-
wadzili swoją działalność, zwiększał się 
krąg osób objętych pomocą. Istota pozo-
stawała bez zmian – prawda i godność 
osoby ludzkiej.
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Słowniki, leksykony, 
informatory

Encyklopedia Solidarności. Opozycja 
w PRL 1976–1989, t. 4
red. naczelny Jan Olaszek, Instytut Pamięci 

Narodowej – Stowarzyszenie Pokolenie,  

Warszawa 2020, 592 s.

NSZZ „Solidarność”, powstały w konse-
kwencji fali strajków latem 1980 r., ode-
grał niezwykle istotną rolę nie tylko w naj-
nowszej historii Polski, ale i naszej części 
Europy. To fenomen w historii nie tylko 
Europy, ale także świata. Dlatego to feno-
menalne zjawisko społeczne i polityczne 
pilnie warto i trzeba dokumentować, ba-
dać, opisywać, a następnie ustalenia hi-
storyków i innych badaczy popularyzować 
w społeczeństwie. Encyklopedia Solidar-
ności. Opozycja w PRL 1976–1989 ma na 
celu możliwie wszechstronne przedstawie-
nie ludzi, struktur organizacyjnych, wy-
dawnictw oraz wydarzeń towarzyszących 
genezie i działalności tego wielkiego ruchu 
społecznego, aż do chwili załamania się 
dyktatury komunistycznej w 1989 r

Publikacja wydawana jest w systemie holenderskim 
(każdy tom zawiera hasła od A do Ź). Aktualny,  
pełny zasób encyklopedii jest dostępny na stronie 
www.encyklopedia-solidarnosci.pl.

ISBN: 978-83-8098-964-1, 99 zł
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Biografie

Rafał Łatka, Beata Mackiewicz,  

ks. Dominik Zamiatała 

Prymas Stefan Wyszyński. Biografia
Instytut Pamięci Narodowej – Wydawnic-

two im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

„Soli Deo”, Warszawa 2020, 120 s.

Książka jest najbardziej kompletnym, 
jak do tej pory, opracowaniem biografii 
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: 
angielska, niemiecka, francuska, wę-

gierska, słowacka, włoska, hiszpańska.  

ISBN: 978-83-8098-819-4, 15 zł
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Tytus Jaskułowski, Konrad Knoch, Piotr 

Abryszeński, Filip Gańczak, Ewa Pejaś

Raporty polskie Stasi 1981–1989,  
t. 1: W przededniu stanu wojennego 
czerwiec–grudzień 1981
Szczecin–Warszawa 2020, 584 s.  

(seria „Raporty Polskie Stasi”, t. 1) 

Pierwszy tom nowej serii 
źródłoznawczej dotyczącej postrzega-
nia ostatniej dekady PRL przez służby 
specjalne NRD. Celem tego tomu, jak 
również kolejnych, jest znalezienie od-
powiedzi na pytania: co służby NRD 
wiedziały o sytuacji w Polsce i w jaki 
sposób przekazywały informacje o niej 
swoim przełożonym. W przygotowaniu 
tomy dotyczące okresu stanu wojen-
nego, a także sześciu miesięcy po jego 
zakończeniu. 

ISBN: 978-83-8098-922-1, 45 zł 

Dokumenty

Przemysław Benken,  

Magdalena Dźwigał, Marcin Stefaniak

Franciszka Skwierczyńskiego 
„tajna kronika” Szczecińskiej  
„Solidarności” w latach 1980–1982
Szczecin–Warszawa 2020, 728 s. 

Publikacja zawiera opracowanie doku-
mentów Franciszka Skwierczyńskiego, 
który – jako członek prezydium szcze-
cińskiego MKR, a następnie Zarządu 
Regionu Pomorze Zachodnie i zara-
zem tajny współpracownik SB – odgry-
wał w latach 1980–1982 (a zwłaszcza 
po 13 grudnia 1981 r.) niezwykle istotną 
rolę w rozpracowywaniu regionalnych 
struktur opozycyjnych.

ISBN: 978-83-8098-863-7, 50 zł
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Patryk Pleskot

„Karnawał” po amerykańsku. 
Ambasada USA w Warszawie wobec 
wydarzeń w Polsce od sierpnia 
1980 r. do grudnia 1981 r. 
Warszawa 2020, 736 s. (seria „Warszawa 

nie?pokonana”, t. 22) 

W czasach karnawału Solidarności po-
stawa amerykańskich placówek dyplo-
matycznych w Polsce odzwier- ciedla-
ła politykę amerykańską wobec PRL 
w tym okresie. Edycja zawiera, po-
przedzone wprowadzeniem meryto-
rycznym, dokumenty ambasady USA 
w Warszawie z lat 1980–1981, prze-
chwycone i przetłumaczone przez 
kontrwywiad PRL. 

ISBN: 978-83-8098-928-3, 50 zł 
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Grzegorz Surdy, Krzysztof Brożek

„Solidarność walcząca”
Warszawa 2020, 296 s. 

Przedstawione w niniejszej publika-
cji rozmowy z członkami Solidarno-
ści Walczącej są częścią większej akcji 
notacyjnej, którą od lat prowadzą au-
torzy. Wywiady wykorzystane w publi-
kacji powstały na przestrzeni lat 2015–
2018. Mamy nadzieję, że opublikowane 
wspomnienia będą pomocne dla ba-
daczy w ich pracy naukowej, a dla po-
zostałych czytelników – po prostu in-
teresujące jako całkiem nieodległe 
w czasie, a niezwykłe ludzkie historie. 

ISBN: 978-83-8098-944-3, 59 zł

Relacje 
i wspomnienia
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Maciej Zakrzewski 

Niezależne Zrzeszenie Studentów 
(1980–1989) 
Kraków 2020, 40 s.

Niezależne Zrzeszenie Studentów 
powstało we wrześniu 1980 r., 
równolegle z NSZZ "Solidarność", 
jako forma buntu studentów wobec 
komunizmu i włączenia się w nurt 
solidarnościowych zmian. W latach 80. 
NZS był jednym z najbardziej rozpo-
znawalnych środowisk opozycyjnych 
wobec reżimu. 

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży. 
Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-9565-087-1 

M. Grosicka, R. Śmietanka-Kruszelnicki 

„Zrodził nas sierpniowy bunt 
Robotników Wybrzeża”. Region 
Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” 
1980–1981
Kielce 2020, 112 s.

Broszura popularno-naukowa wydana 
na 40. rocznicę powstania NSZZ „So-
lidarność” przedstawia proces powsta-
wania opozycji politycznej na Kielec-
czyźnie, pierwsze strajki oraz początki 
działalności niezależnych związków 
zawodowych. Ukazuje poglądy, posta-
wy i motywy działania osób tworzą-
cych „Solidarność”. 

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Broszura dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8098-228-4

Materiały 
edukacyjne 
i popularyzatorskie
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Sławomir Formella

Lech Bądkowski (1920–1984)
Warszawa 2020, 40 s.

Broszura przedstawia sylwetkę Lecha 
Bądkowskiego, jednego z najwybitniej-
szych postaci w dziejach Gdańska i Po-
morza w XX w., pisarza i działacza spo-
łecznego w czasach PRL.  

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży. 
Broszura dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8098-939-9 [druk]

ISBN: 978-83-8098-940-5 [PDF]

Grzegorz Łeszczyński 

Henryk Bąk
Warszawa 2020, 40 s.

Broszura prezentuje sylwetkę Henry-
ka Bąka – działacza ruchu ludowego, 
uczestnika opozycji antykomunistycz-
nej w okresie PRL, posła i wicemarszał-
ka Sejmu I kadencji.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży. 
Broszura dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8098-923-8 [druk]

ISBN: 978-83-8098-924-5 [PDF]

Bohaterowie 
    niepodległej

Arkadiusz Kazański

Jan Piotr Koziatek
Warszawa 2020, 40 s. 

W broszurze przedstawiono biogra-
fię Jana Piotra Koziatka (1942–2017), 
członka opozycji, który działał na rzecz 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści i suwerenności oraz respektowa-
nia praw człowieka w PRL.  Jan Kozia-
tek był przewodniczącym Komitetu 
Założycielskiego NSZZ „Solidarność” 
w Stoczni Gdańskiej. Zatrzymany po 
13 grudnia 1981 r., prawie rok spędził 
w ośrodku odosobnienia w Strzebie-
linku.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży. 
Broszura dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8098-912-2 [druk]
ISBN: 978-83-8098-913-9 [PDF]
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Bohaterowie 
    niepodległej

Maja Lubiejewska-Chilicka 

Maryla Płońska
Warszawa 2020, 32 s.

Broszura przedstawia sylwetkę Ma-
ryli Płońskiej, która współtworzyła 
Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, 
była redaktorką „Robotnika Wybrze-
ża”, w sierpniu 1980 r. uczestniczyła 
w strajku w Stoczni Gdańskiej i brała 
udział w redagowaniu 21 postulatów. 
Swoją aktywnością przyczyniła się do 
sukcesu Sierpnia ’80 i powstania Soli-
darności.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży. 
Broszura dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8098-959-7 [druk]

ISBN: 978-83-8098-960-3 [PDF]

Arkadiusz Kazański

Alina PienkowskaBorusewicz
Warszawa 2020

Krótka biografia Aliny Pienkowskiej-
-Borusewicz pielęgniarki, działaczki 
Wolnych Związków Zawodowych Wy-
brzeża i NSZZ „Solidarność”, w latach 
1991–1993 senator RP.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży. 
Broszura dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8098-925-2 [druk]

ISBN: 978-83-8098-926-9 [PDF]

Andrzej Kołodziej

Gdyńscy komunardzi
czyta Piotr Bajtlik, Warszawa 2020  

(cykl „Pamiętniki do słuchania”) 

To unikatowa opowieść o strajku 
w Stoczni Komuny Paryskiej w Gdy-
ni z sierpnia 1980 r. Na czele protestu 
gdyńskich robotników stanął sam autor 
wspomnień. Niewiele jest pamiętników, 
które tak jak „Gdyńscy komunardzi” 
oddają ducha tamtych wydarzeń i uka-
zują, jak dzień po dniu rodziła się „So-
lidarność”. W audiobooku będzie moż-
na usłyszeć utwór „Piosenka dla córki” 
w przejmującej interpretacji Janusza 
Radka oraz oryginalne nagrania dźwię-
kowe ze strajku.

ISBN: 978-83-6123-819-5

Komunardzi

Andrzej Kołodziej

czyta: Piotr Bajtlik

Audiobooki 
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Biuletyn IPN
„Biuletyn IPN” nr 7–8/2020
– Dwa zwycięstwa nad komunizmem 
– wojna polskobolszewicka 1920 
i Solidarność 1980 

W XX w. Polacy dwukrotnie wyszli 
zwycięsko ze starcia z komunizmem. Bi-
twa Warszawska z sierpnia 1920 r. zapisała 
się w historii jako jedna z najważniejszych 
batalii w dziejach. Rozbicie armii bolsze-
wickiej zatrzymało pochód komunizmu 
na zachód i ocaliło Europę przed czerwoną 
rewolucją. Po II wojnie światowej Euro-
pa Środkowo-Wschodnia została podbita 
przez Armię Czerwoną i podporządkowana 
Moskwie. Antykomunistyczna rewol-
ta stała się możliwa dzięki powstaniu 
NSZZ „Solidarność”. 

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy pły-
tę DVD z filmami: Co mogą martwi jeń-
cy w reż. Anny Ferens i Solidarność według 
Krzysztofa Wyszkowskiego w reż. Pawła No-
wackiego i Krzysztofa Nowaka.

Specjalny dodatek to broszura: Anna Ze-
chenter, Czerwony marsz na Zachód (1918–
1919).

W sprzedaży od 6 sierpnia 2020 r. w placówkach Poczty 
Polskiej, w sieci EMPiK oraz w księgarniach IPN.

Cena: 8 zł
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Zapowiedzi:

Monograf ie

▪ Artur Brożyniak

Od opozycji do władzy. NSZZ „So
lidarność” Regionu Południowo
Wschodniego i inne ugrupowania 
antykomunistyczne w województwie 
przemyskim w latach 1977–1990

▪ ks. Lech Gralak, ks. Piotr Tylec

Inwigilacja pielgrzymek pieszych na 
Jasną Górę przez Służbę Bezpieczeń
stwa w ramach spraw obiektowych 
krypt. „Pątnicy” w latach 1976–1988

▪ Jadwiga Kowalczyk

Egzamin studenta i obywatela. Rzecz 
o strajku studentów łódzkich w 1981 r.

▪ Marcin Krzek-Lubowiecki

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

▪ Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak

Ciekawy rok 1989

▪ Grzegorz Majchrzak

Aparat bezpieczeństwa w sytuacji 
konfliktu społecznego. Rozpracowa
nie kierowniczych ogniw NSZZ „So
lidarność” przez Służbę Bezpieczeń
stwa w latach 1980–1982

▪ Tadeusz Ruzikowski

W cieniu Warszawy. Struktury  
terenowe NSZZ „Solidarność”  
Regionu Mazowsze 1980–1981

▪ Dariusz A. Rymar

31 sierpnia 1982. Nie ma wolności 
bez Solidarności

▪ Michał Siedziako 

Sierpień ’80 w Szczecinie

▪ Tomasz Sikorski 

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

▪ Krzysztof Sychowicz

„Solidarność” w województwie 
łomżyńskim 1980–1981

Studia i materiały

▪ NSZZ „Solidarność” 1980–1989/90: 
studia i szkice
red. nauk. Łukasz Sołtysik, Grzegorz 

Waligóra

▪ O wolną wieś i wolną Polskę.  
Ogólnopolski Komitet Oporu  
Rolników 1982–1989
red. nauk. Cecylia Kuta, Michał Wenklar

▪ Opozycja polityczna w PRL:  
studia i szkice
red. nauk. Łukasz Sołtysik,  

Grzegorz Waligóra

▪ Solidarnościowa myśl społeczno
polityczna w latach 1980–1989
red. nauk. Krzysztof Brzechczyn

▪ Stan wojenny w województwie 
legnickim 1981–1983
red. nauk. Łukasz Sołtysik

▪ Środowisko studenckie w krajach 
bloku sowieckiego 1945–1989
red. nauk. Kamil Dworaczek, Krzysztof 

Łagojda 
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Biograf ie

▪ Renata Gieszczyńska 

Marcin Antonowicz (1966–1985)

Dokumenty 

▪ Przemysław Benken, Robert Borucki

Wojewódzki Komitet Obywatelski 
„Solidarność” w Koszalinie w 1989 r. 
Edycja źródłowa

▪ Małgorzata Świder

Współpraca związkowa i polity
ka. Relacje Niemieckiej Federacji 
Związków Zawodowych (DGB) 
z Polską 1980–1983

▪ „Dialog należy kontynuować…”  
Rozmowy operacyjne Służby Bezpie
czeństwa z ks. Henrykiem Gulbino
wiczem z lat 1969–1985. Studium 
przypadku 
wybór, wstęp i oprac. Rafał Łatka, Filip 

Musiał

▪ Wybory czerwcowe 1989 r. w wo
jewództwie poznańskim. Wybór 
dokumentów wstęp i oprac. Łukasz 
Komorowski

Albumy

▪ Jan Jurkiewicz, Łukasz Kobiela

Jedna dekada – trzy epoki. 
NSZZ „Solidarność: na Górnym 
Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim  
w latach 19801989

▪ Paweł Miedziński, Mateusz Lipko,  

Ryszard Dąbrowski

Stocznia Szczecińska

▪ Tadeusz Ruzikowski

Huta Warszawa 1980–1991

Materiały edukacyjne  
i popularyzatorskie

„Bohaterowie Niepodległej”
▪ Artur Kolęda

Przemysław Gintrowski

▪ Marcin Bukała

Antoni Kopaczewski

▪ Artur Adamski

Romuald Lazarowicz

▪ Artur Adamski

Kornel Morawiecki

▪ Justyna Błażejowska

Jan Olszewski

▪ Grzegorz Majchrzak

Zofia i Zbigniew Romaszewscy

▪ Katarzyna Underwood

Arkadiusz Rybicki

▪ Monika Kobylańska

Kazimierz Świtoń

Teki edukacyjne
▪ O wieś polską, niezależną, 
samorządną. Od PSL do 
NSZZ RI „Solidarność” (1944–1989)
red. nauk. Katarzyna Maniewska 





KATALOG
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Książki poświęcone historii 
Polski w XX w., opisujące dzie-
je państwa i narodu oraz losy 
obywateli polskich w latach 
1917–1989.

Monografie

Jerzy Eisler

The “Polish Months”.  
Communistruled Poland in Crisis
tłumaczenie na jęz. angielski Jerzy  

Giebułtowski, Warszawa 2019, 248 s.

Anglojęzyczna wersja książki „Polskie 
miesiące”.

ISBN: 978-83-8098-785-2, 30 zł

Jerzy Eisler

„Polskie miesiące”, czyli kryzys(y) 
w PRL
Warszawa 2008, 232 s. (seria „Monogra-

fie”, t. 47)

Książka jest efektem przemyśleń do-
tyczących specyficznego „polskiego 
kalendarza”, czyli wydarzeń, do któ-
rych doszło w naszym kraju w czerwcu 
i październiku 1956 r., w marcu i sierp-
niu 1968 r., grudniu 1970 r., czerwcu 
1976 r., sierpniu 1980 r. oraz grudniu 
1981 r. Autor zastanawia się, czym były 
poszczególne „polskie miesiące”, co je 
łączy, a czym się różniły. 

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-7629-019-5
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Milena Kindziuk

Historyczne i polityczne aspekty ko
munikacji społecznej prymasa Józefa 
Glempa w okresie przełomu w Polsce 
w latach 1981–1992
Instytut Pamięci Narodowej – Wydawni-

ctwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, War-

szawa 2019, 640 s. (seria „Biskupi w rea-

liach komunistycznego państwa”)

W latach 1981–1992 w aktywności pry-
masa Glempa stosunkowo często wy-
stępowały motywy społeczno-politycz-
ne i historyczne. Świadczą o tym liczne 
w tym czasie wystąpienia publiczne, 
a także dokonania w zakresie relacji 
z władzami i ówczesną opozycją oraz 
dotyczące problemów społecznych.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8098-549-0, 50 zł

Cecylia Kuta

Niecenzurowane. Z dziejów drugiego 
obiegu wydawniczego w Krakowie 
w latach 1976–1990
Kraków 2019, 856 s.

W książce opisano funkcjonowanie nie-
zależnego krakowskiego ruchu wydaw-
niczego w latach 1976–1990. Ujęcie 
tematu różni się nieco od analiz dru-
giego obiegu prezentowanych w pub-
likacjach ukazujących się w ostatnich 
latach. W opracowaniu starano się bo-
wiem nie tylko ukazać lokalną specyfi-
kę drugiego obiegu, ale również przed-
stawić skalę całego zjawiska, a także 
stopień infiltracji podziemia wydawni-
czego przez tajne służby.

ISBN: 978-83-8098-580-3, 50 zł

Rafał Łatka

Episkopat Polski wobec stosunków 
państwoKościół i rzeczywistości 
społecznopolitycznej PRL 1970–1989 
Warszawa 2019, 848 s. (seria „Biskupi 

w realiach komunistycznego państwa”) 

Monografia składa się z dziewięciu 
rozdziałów uszeregowanych w sposób 
chronologiczno-problemowy. Zawie-
ra opis i analizę ram instytucjonalnych 
oraz mechanizmów funkcjonowania 
poszczególnych organów wewnętrznych 
Episkopatu, stosunków Episkopatu 
z władzami oraz jego miejsca w rela-
cjach państwo–Kościół i stosunku do 
rzeczywistości politycznej. 

ISBN: 978-83-8098-597-1, 50 zł
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Katarzyna Wilczok 

Radykałowie „Solidarności”. Kierow
nictwo MKZ Katowice w sporze o pro
gram i taktykę działania NSZZ „Soli
darność” w latach 1980–1981
Warszawa 2019, 256 s.+ 16 s. wkł. zdj. (se-

ria „Monografie”, t. 144)

Autorka prezentuje koncepcje progra-
mowe i taktykę działania MKZ Katowi-
ce, ukazując zakres wpływu regionalnej 
struktury na przyjęte przez Związek roz-
wiązania. Podejmuje też analizę kwe-
stii radykalizacji ośrodka katowickiego 
w perspektywie SB i władz PRL, w któ-
rej jego działaczy zaliczono do tzw. eks-
tremy „Solidarności”, wyjaśniając, czym 
była twarda linia Katowic.

Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2015

ISBN: 978-83-8098-628-2, 30 zł

Justyna Błażejowska

Opozycja antyreżimowa w Instytucie 
Badań Literackich Polskiej Akademii 
Nauk w latach 1956–1989
Instytut Pamięci Narodowej – Volumen, 

Warszawa 2018, 706 s. 

Autorka powiązała postawy ludzi i ich 
działalność z wydarzeniami politycz-
nymi. W efekcie powstał portret śro-
dowiska, w którym rozpoznajemy bo-
haterów i rozumiemy motywacje ich 
działań na tyle, na ile wynikają one ze 
zgromadzonych materiałów  To mikro-
historia niewielkiego instytutu, w którą 
wpisana jest makrohistoria inteligen-
ckiej opozycji w PRL. 

ISBN: 978-83-6470-837-4, 50 zł

Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak

Artyści, PRL i bezpieka 
Księży Młyn – Instytut Pamięci Narodo-

wej, Warszawa 2018, 224 s. (seria „Histo-

ria i ludzie”)

W książce zostały opisane trudne rela-
cje władzy z –twórcami. Ukazano tak-
że postawy artystów (np. Cz. Miłosza, 
Z. Herberta, M. Hłaski) wobec prze-
łomowych wydarzeń w Polsce, które 
znacząco wpłynęły na ich losy. Te fa-
scynujące opowieści w sposób bez-
pretensjonalny, obiektywny i zgodny 
z faktami opisują rzeczywistość PRL. 
Pozycja obowiązkowa dla każdego, kogo 
interesują losy polskich artystów i tro-
piących ich „smutnych panów” z Rako-
wickiej. 

ISBN: 978-83-7729-434-5, 30 zł
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Jan Olaszek

Podziemne dziennikarstwo. Funk
cjonowanie głównych pism informa
cyjnych podziemnej „Solidarności” 
w Warszawie w latach 1981–1989
Warszawa 2018, 792 s + 8 s. wkł.  

(seria „Monografie”, t. 134)

Historia siedmiu podziemnych pism 
informacyjno-publicystycznych wyda-
wanych w Warszawie w latach 1981–
1989: „CDN – Głosu Wolnego Robotni-
ka”, „KOS-a”, „Przeglądu Wiadomości 
Agencyjnych”, „Tygodnika Mazowsze”, 
„Tygodnika Wojennego”, „Wiadomości” 
i „Woli”. Atutem pracy jest szerokie wy-
korzystanie dorobku innych nauk  
humanistycznych i społecznych  
(m.in. socjologii i medioznawstwa).

ISBN: 978-83-8098-396-0, 50 zł

Jakub Szumski

Rozliczenia z ekipą Gierka 1980–1984
Warszawa 2018, 336 s. + 16 s. wkł.  

(seria „Monografie”, t. 133) 

Podczas rewolucji „Solidarności” 
i w trakcie stanu wojennego trwały za-
równo żywiołowe, jak i instytucjonal-
ne rozliczenia z ekipą rządzącą kra-
jem w poprzedniej dekadzie. Książka 
opowiada o korupcji wśród rządzących 
w sytuacji braku kontroli, o głęboko za-

korzenionym społecznym pragnieniu 
równości i sprawiedliwości oraz o sła-
bości państwa, które bezskutecznie 
próbowało pociągnąć polityków do od-
powiedzialności.

Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2014

ISBN: 978-83-8098-394-6, 35 zł
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Studenckie Komitety Solidarności po-
wstały w pięciu ośrodkach akademic-
kich na przełomie 1977 i 1978 r. Im-
pulsem do ich organizowania było 
zamordowanie Stanisława Pyjasa, kra-
kowskiego studenta i współpracow-
nika Komitetu Obrony Robotników. 
Wrocławski komitet został powołany 
14 grudnia 1977 r. Bardzo szybko stał 
się jednym z najaktywniejszych SKS 
i ważnym elementem opozycji w Polsce 
przed 1980 r. 

Studencki Komitet Solidarności 
we Wrocławiu 1977–1980, t. 1–3
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Kamil Dworaczek

Studencki Komitet Solidarności 
we Wrocławiu 1977–1980, t. 1:  
Monografia
Instytut Pamięci Narodowej – Ośrodek 

„Pamięć i Przyszłość”, Wrocław–Warsza-

wa 2017, 262 s., wyd. 2 poprawione

Książka jest pierwszą monografią SKS 
we Wrocławiu. Dzięki wykorzystaniu 
różnego rodzaju źródeł – od relacji po 
dokumenty SB – naświetla działalność 
komitetu w sposób szczegółowy i bar-
dzo wszechstronny.

Kamil Dworaczek, Tomasz Przedpełski

Studencki Komitet Solidarności we 
Wrocławiu 1977–1980, t. 2: Relacje
Instytut Pamięci Narodowej – Ośrodek 

„Pamięć i Przyszłość”, Wrocław–Warsza-

wa 2017, 324 s.

Książka zawiera wspomnienia kilku-
dziesięciu osób związanych ze Stu-
denckim Komitetem Solidarności we 
Wrocławiu. Publikację otwiera rozdział, 
w którym bohaterowie opowiadają, jak 
trafili do opozycji, całość zamyka frag-
ment o „Solidarności”.

Studencki Komitet Solidarności we 
Wrocławiu 1977–1980, t. 3: Doku
menty
wybór i oprac. Kamil Dworaczek i Tomasz 

Przedpełski, Instytut Pamięci Narodowej 

– Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Wroc-

ław–Warszawa 2017, 342 s.

Tom zawiera najważniejsze dokumenty 
związane z działalnością Studenckiego 
Komitetu Solidarności we Wrocławiu 
(łącznie 114). Są to przede wszystkim 
oświadczenia SKS publikowane naj-
częściej z powodu represji wymierzo-
nych przeciwko studentom. W książce 
znalazły się wszystkie tego typu doku-
menty, do których udało się dotrzeć. 

ISBN t. 1–3: 978-83-8098-275-8, 99 zł
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Paweł Jaworski

Most przez Bałtyk. Szwecja wobec 
„Solidarności” 1980–1982
Warszawa, 2017, 309 s. (seria „Monogra-

fie”, t. 126)

Latem 1980 r. strajki, które wybuchały 
w Polsce, stały się głównym tematem 
doniesień medialnych w Szwecji. Te-
matyka polska nie schodziła z pierw-
szych stron gazet, zdominowała rów-
nież wiadomości telewizyjne i radiowe. 
Z entuzjazmem szwedzkie media przy-
jęły porozumienie gdańskie i powsta-
nie NSZZ „Solidarność”. Później nadal 
śledziły rozwój wydarzeń w naszym 
kraju. Współpracę przerwał stan wojen-
ny. Został on w Szwecji całkowicie po-
tępiony. 

ISBN: 978-83-8098-144-7, 35 zł

Tomasz Kozłowski

Anatomia rewolucji. Narodziny 
ruchu społecznego „Solidarność” 
w 1980 roku
Warszawa 2017, 472 s. (seria „Monogra-

fie”, t. 128) 

Książka opisuje historię oraz mechani-
zmy powstawania Niezależnego Samo-
rządnego Związku zawodowego „Soli-
darność” w 1980 r. Przedstawia proces 
pojawienia się fali strajkowej oraz jej 
wpływ na narodziny ruchu społecz-
nego. Założeniem badawczym jest py-
tanie o kształt mobilizacji. W pracy 
został zrekonstruowany proces zawią-
zywania się protestów oraz ich dyfuzji, 
czy to w pojedynczym zakładzie, czy 
też później w całym regionie. 

ISBN: 978-83-8098-239-0, 40 zł

M
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E

NARODZINY RUCHU SPOŁECZNEGO  
„SOLIDARNOŚĆ” W 1980 r.

TOMASZ KOZŁOWSKI

TOMASZ KOZŁOWSKI

ANATOMIA  
REWOLUCJIANATOMIA REWOLUCJI

Rafał Łatka, ks. Józef Marecki

Kościół katolicki w Polsce rządzonej 
przez komunistów
Warszawa 2017, 152 s. 

Dla władz komunistycznych najważ-
niejsze było nie dobro obywateli, lecz 
wprowadzanie idei ateistycznych, 
tzw. świeckiego państwa i walka z Koś-
ciołem katolickim oraz innymi związ-
kami wyznaniowymi. Niniejsza pub-
likacja ukazuje trudną drogę Kościoła 
katolickiego w kształtowaniu tożsamo-
ści narodu, jego wpływ na odzyskanie 
wolności i budowanie przyszłości na 
polskiej ziemi w drugiej połowie XX w.

ISBN: 978-83-8098-249-9

Nakład wyczerpany
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Bartłomiej Perlak

Internowani na Dolnym Śląsku 
i Opolszczyźnie. Ośrodki odosobnienia 
podległe Okręgowemu Zarządowi 
Zakładów Karnych we Wrocławiu 
(1981–1982)
Wrocław–Warszawa 2017, 480 s.  

(seria „Historia Dolnego Śląska”) 

Publikacja w sposób syntetyczny przed-
stawia losy internowanych działaczy soli-
darnościowych na terenie Dolnego Śląska 
i Opolszczyzny, a także funkcjonowanie 
ośrodków odosobnienia. Omówiono za-
równo przygotowania prawne i logistycz-
ne do przeprowadzenia akcji internowań 
na wymienionym obszarze, jak i sam jej 
przebieg. Najwięcej miejsca poświęcono 
sprawom związanym z sytuacją interno-
wanych i funkcjonowaniem ośrodków in-
ternowania.

ISBN: 978-83-61631-93-4, 40 zł

Dominik Pick

Ponad żelazną kurtyną. Kontakty 
społeczne między PRL i RFN  
w okresie détente i stanu wojennego
Warszawa 2016, 448 s. 

(seria „Monografie”, t. 117)

Książka prezentuje rozwój stosunków 
społecznych między PRL i RFN w la-
tach 70. i 80. XX w. Kontakty te nabrały 
z czasem dynamiki widocznej zwłaszcza 
w okresie istnienia „Solidarności”, nie 
wyhamowało ich nawet wprowadzenie 
stanu wojennego. Autor analizuje różno-
rodne formy kontaktów: od wizyt pierw-
szych oficjalnych delegacji po wyjazdy 
setek tysięcy turystów, współpracę miast, 
szkół wyższych, instytucji kulturalnych, 
organizacji młodzieżowych i związków 
zawodowych.

ISBN 978-83-7629-987-7, 40 zł
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Patryk Pleskot

Prawo i bezprawie. Komitet  
Helsiński w Polsce (1982–1990)
Warszawa 2017, 520 s. 

(seria „Warszawa nie?pokonana”, t. 13). 

Monografia ukazuje historię Komite-
tu Helsińskiego w Polsce, powstałego 
w opozycyjnym podziemiu na przeło-
mie 1982 i 1983 r. Celem jego istnie-
nia było dokumentowanie przypadków 
łamania praw człowieka przez aparat 
partyjno-państwowy PRL w dobie sta-
nu wojennego i okresie „normalizacji”. 
Cykliczne raporty i inne analizy, sporzą-
dzane przez komitet do 1989 r. włącz-
nie, miały służyć przede wszystkim na-
głaśnianiu takich spraw na Zachodzie. 

ISBN: 978-83-8098-167-6, 45 zł

Marcin Dąbrowski

NSZZ „Solidarność” Ziemia Puław
ska w latach 1980–1989
Lublin 2016, 443 s. 

Książka to omówienie jednego z na-
jaktywniejszych ośrodków „Solidarno-
ści” na Lubelszczyźnie (obok Lublina 
i Świdnika). Tradycje historyczne Pu-
ław, zaplecze intelektualne kilku in-
stytutów naukowych oraz potencjał 
pracowniczy ogromnych Zakładów 
Azotowych i innych przedsiębiorstw na 
tym terenie zdecydowały o szczególnej 
roli, jaką w latach 1980–1989 odegra-
ła właśnie NSZZ „Solidarność” Ziemia 
Puławska.

ISBN: 978-83-8098-086-0, 30 zł

Dariusz Iwaneczko

Zmierzch dekady Gierka. Polska 
południowowschodnia 1975–1980
Rzeszów 2016, 337 s.

Ramy chronologiczne opracowania 
wyznaczają reforma administracyjna 
z 1975 r. i strajki 1980 r., których skut-
kiem było ustąpienie Gierka z funkcji 
pierwszego sekretarza KC PZPR. Opis 
procesów w lokalnych ośrodkach wła-
dzy uzupełnia charakterystyka interak-
cji obozu rządzącego z kręgami opozy-
cyjnymi, postaw Kościoła i dynamiki 
zmian nastrojów społecznych. 

ISBN: 978-83-7629-977-8, 35 zł
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Kamil Dworaczek, Grzegorz Waligóra

Ruch „Wolność i Pokój” we Wrocławiu
Instytut Pamięci Narodowej – Ośrodek 

„Pamięć i Przyszłość”, Warszawa–Wroc-

ław 2016, 320 s. 

Ruch „Wolność i Pokój” był niewątpli-
wie jedną z najprężniejszych inicja-
tyw opozycyjnych końca lat 80. Wniósł 
on nową jakość do niezależnej działal-
ności. Jako jeden z pierwszych zdecy-
dował się na jawne akcje, świadomie 
rezygnując z konspiracyjnych reguł 
rządzących podziemiem solidarnoś-
ciowym.  Aktywność WiP była jednym 
z czynników, które ostatecznie skłoniły 
PZPR do dialogu z opozycją.

ISBN: 978-83-8098-049-5, 3 zł

Arkadiusz Kutkowski 

…jak my ich nienawidzimy.  
Represje sądowe po radomskim 
Czerwcu 1976 r.
Lublin 2016, 377 s.

Od pierwszych lat istnienia Polski Lu-
dowej jednym z zasadniczych elemen-
tów reakcji państwa na masowe pro-
testy społeczne były represje sądowe. 
Pierwszym przejawem sygnalizowa-
nego zjawiska był proces wytoczony 
w lipcu 1946 r. uczestnikom masowych 
manifestacji w dniu 3 maja 1946 r. 
Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie 
skazał w tej sprawie siedem osób, zasą-
dzając im kary bez względnego więzie-
nia w wymiarze od roku do pięciu lat.

ISBN: 978-83-7629-945-7, 35 zł



36 | Monografie 

Marta Marcinkiewicz

Ośrodki odosobnienia 1981–1982. 
Wierzchowo Pomorskie, Jaworze, 
Darłówek i Głębokie 
Europejskie Centrum Solidarności – 

Instytut Pamięci Narodowej Oddział 

w Szczecinie, Gdańsk 2016, 468 s. 

Darłówek, Jaworze, Wierzchowo Pomor-
skie i Głębokie to tylko cztery spośród 
ponad 70 ośrodków odosobnienia, które 
funkcjonowały w różnych okresach sta-
nu wojennego. Miejsca dość długo owia-
ne tajemnicą, ciekawe o tyle, że każde 
z nich przeznaczono dla innego środo-
wiska. Autorka dotyka nie tylko zagad-
nień związanych z funkcjonowaniem 
ośrodków odosobnienia, ale również 
z życiem codziennym internowanych.

ISBN: 978-83-61336-94-5, 40 zł

Agnieszka Przewłoka 

Kluby Inteligencji Katolickiej w woje
wództwie 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 sto-
warzyszenia, które przyjmowały nazwę 
Klubów Inteligencji.

ISBN: 978-83-8098-087-7, 35 zł

Rafał Reczek

Pielgrzymowanie w PRL na przykła
dzie pieszych pielgrzymek Duszpa
sterstwa Rolników Diecezji  
Gorzowskiej z Klenicy do Częstocho
wy w latach 1984–1989 
Poznań 2016, 422 s. (seria „Studia i mate-

riały poznańskiego IPN”, t. XXXVI)

Pielgrzymka Duszpasterstwa Rolników 
Diecezji Gorzowskiej to jedyna w tym 
okresie pielgrzymka rolników na Jasną 
Górę. Była ona nie tylko dziełem forma-
cyjnym, służącym pogłębianiu wiary, ale 
miała też walor edukacyjno-historyczny, 
a także szczególny wymiar patriotycz-
ny, łącząc miłość Ojczyzny z wyznawaną 
wiarą, czemu wyraz dawano śpiewając: 
„Ojczyzną wolną racz nam wrócić Panie”.

ISBN: 978-83-63275-28-0, 40 zł
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Łukasz Sołtysik

Solidarność w „Polarze”. NSZZ „Soli
darność” w Zakładach Zmechanizo
wanego Sprzętu Domowego „Predom
Polar”/„Polar” we Wrocławiu  
w latach 1980–1989
Wrocław 2016, 318 s.

Bez wątpienia NSZZ „Solidarność” i ruch 
„Solidarności” lat 80. XX w. w Polsce 
były fenomenem na skalę światową. Jed-
nak jak dotąd w historiografii niewiele 
jest publikacji opisujących historie zakła-
dowych ogniw NSZZ „Solidarność” tego 
okresu. Publikacja wypełnia tę dotkliwą 
lukę badawczą. Omówiono w niej dzia-
łalność Związku oraz protesty i opór spo-
łeczny pracowników w jednym z najwięk-
szych przedsiębiorstw Wrocławia.

ISBN: 978-83-61631-35-4

Nakład wyczerpany

Grzegorz Waligóra

Opozycja polityczna na Dolnym 
Śląsku 1975–1980
Wrocław 2016, 174 s.  

Przez cały okres PRL Wrocław był waż-
nym ośrodkiem formowania się postaw 
opozycyjnych i miastem, w którym od-
notowano różne formy oporu społecz-
nego, zwłaszcza w okresie kryzysów 
w latach 1956, 1968 i 1980 oraz na 
mniejszą skalę w 1970 i 1976 r. Wroc-
ław jako stolica regionu oddziaływał za-
razem na mniejsze miejscowości Dol-
nego Śląska. 

ISBN: 978-83-61631-41-5, 20 zł

Sylwia Galij-Skarbińska, Wojciech Polak 

„Nigdy przed mocą nie ugniemy 
szyi”. Obóz internowania  
w Potulicach 1981–1982 
Bydgoszcz–Gdańsk 2015, 260 s. + 48 s. 

wkł. zdj. (seria „Publikacje gdańskiego 

oddziału IPN”, t. 49) 

Monografia ukazuje historię obozu 
internowania w Potulicach. W latach 
1981–1982 przetrzymywano w nim 
działaczy „Solidarności” i innych or-
ganizacji niezależnych, internowa-
nych i więzionych przez władze PRL 
po wprowadzeniu stanu wojennego 
13 grudnia 1981 r. Publikację uzupeł-
niają aneksy zawierające m.in. listę 
osób internowanych.

ISBN : 978-83-7629-817-7, 35 zł
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Konrad Knoch 

Pisma liberalne drugiego obiegu 
w Polsce w latach 1979–1990
Warszawa 2015, 437 s. (seria „Monogra-

fie”, t. 97)

Monografia prezentuje genezę i kształ-
towanie się poszczególnych tytułów li-
beralnej prasy drugiego obiegu oraz 
ewolucję, którą tytuły te przeszły do 
czasu transformacji ustrojowej. Przed-
stawia strukturę organizacyjną oraz za-
kres działalności poszczególnych śro-
dowisk i redakcji, problemy związane 
z finansowaniem przedsięwzięć, dru-
kiem, systemem kolportażu. 

Najlepszy Debiut Historyczny roku 2012

ISBN: 978-83-7629-684-5

Nakład wyczerpany

Monika Litwińska

WiP kontra PRL. Ruch Wolność  
i Pokój 1985–1989
Kraków 2015, 602 s.

Ruch „Wolność i Pokój” zajmował wy-
jątkowe miejsce na mapie opozycji dru-
giej połowy lat 80. Obok tradycyjnych 
postulatów opozycyjnych wprowadził 
do debaty nowe hasła i niedostrzegane 
wcześniej problemy, takie jak odmowa 
służby wojskowej, pacyfizm, ekologia. 
Książka jest pierwszą pełną monografią 
Ruchu w skali całego kraju. 

ISBN: 978-83-941434-4-2, 30 zł
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Bartłomiej Noszczak

Etos gniewu. Antykomunistyczne  
organizacje młodzieżowe  
w Warszawie (1944–1989)

Warszawa 2015, 896 s. + 64 s. wkł. ilustr. 

(seria „Warszawa nie?pokonana”, t. 11)

Pierwsza próba opisania podziemia 
młodzieżowego na przykładzie jedne-
go miasta w całym okresie Polski Lu-
dowej. Przywraca pamięci historycznej 
kilkaset zapomnianych lub w ogóle nie-
znanych nazwisk małoletnich kontesta-
torów i wprowadza do obiegu naukowe-
go nieznane dotychczas fakty związane 
z dziejami Warszawy w XX w. Opowiada 
o idealizmie, ideowości i patriotyzmie 
niepokornych nastolatków. 

ISBN: 978-83-7629-860-3, 50 zł

Patryk Pleskot

Miasto śmierci. Pytania  
o morderstwa polityczne popełnione  
w Warszawie (1956–1989)
Warszawa 2015, 345 s. (seria „Warszawa 

nie?pokonana”, t. 9)

W opowiadanych historiach powtarzają 
się sceny z sekcji zwłok, przeprowadza-
nych najczęściej w Zakładzie Medycy-
ny Sądowej przy ul. Oczki; detalicz-
ne opisy okoliczności zgonów, raporty 
z oględzin miejsc zbrodni. Pełno tu 
dramatów ludzkich, okrucieństw, nie-
sprawiedliwości. Żadna z historii nie 
została wymyślona, a wszyscy pozytyw-
ni bohaterowie giną. Być może właśnie 
dlatego warto o nich pisać.

ISBN: 978-83-7629-784-2, 20 zł

Federacja Młodzieży Walczącej 
1984–1990
red. nauk. Marek Wierzbicki, Warszawa 

2015, 510 s. (seria „Monografie”, t. 99)

Federacja Młodzieży Walczącej – ogól-
nopolska organizacja opozycyjna bę-
dąca kontynuacją rozbitej w 1981 r. 
przez aparat bezpieczeństwa PRL Fe-
deracji Młodzieży Szkolnej – powsta-
ła w 1984 r. W drugiej połowie lat 80. 
FMW rzuciła hasło bezkompromisowej 
walki z chylącym się ku upadkowi sy-
stemem władzy. Odegrała szczególnie 
ważną rolę w okresie przełomu poli-
tycznego lat 1988 i 1989, przypomina-
jąc rangę ideowego dziedzictwa „Soli-
darności”.

ISBN: 978-83-7629-694-4, 45 zł
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Zbigniew Bereszyński

NSZZ „Solidarność” i rewolucja 
solidarnościowa na Śląsku Opolskim 
1980–1990), t. 1: Geneza, narodziny 
i rozwój ruchu, t. 2: Od stanu wojen
nego do zmian ustrojowych w kraju
Opole 2014, 519 s. (t. 1), 688 s. (t. 2)

Podstawowym celem pracy jest pełne, 
w miarę możliwości, zaprezentowanie 
roli, jaką odegrał obszar Śląska Opol-
skiego w przełomowych wydarzeniach 
historycznych z lat 1980–1989. Najwięk-
szą uwagę poświęcono kwestiom zwią-
zanym z działalnością prowadzoną pod 
szyldem Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”. 
Opisano działania komunistycznego 
aparatu władzy wobec „Solidarności” 
i innych środowisk postrzeganych jako 
siły opozycyjne. 

ISBN t. 1: 979-83-6163-126-1

ISBN t. 2: 979-83-6163-127-8

Nakład wyczerpany
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Jakub Kazimierski

PZPR w województwie katowickim 
wobec NSZZ „Solidarność" w latach 
1980–1982
Katowice 2014, 360 s.

Książka jest próbą prześledzenia 
postawy katowickiej PZPR wobec 
NSZZ „Solidarność" i analizą najważ-
niejszych aspektów w stosunkach mię-
dzy partią komunistyczną a wolnymi 
związkami zawodowymi na terenie Ślą-
ska i Zagłębia. 

ISBN: 978-83-7629-639-5, 35 zł

Marcin Dąbrowski

NSZZ „Solidarność” Region Środko
woWschodni w latach 1980–1981
Lublin 2014, 567 s.

Książka omawia funkcjonowanie 
NSZZ „Solidarność” na terenie Regio-
nu Środkowo-Wschodniego od począt-
ków tworzenia struktur tego związku 
we wrześniu 1980 r. do okresu poprze-
dzającego wprowadzenie stanu wojen-
nego w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. 

ISBN: 978-83-7629-739-2, 45 zł

Karol Nawrocki

Studium przypadku. Opór społeczny 
wobec władzy komunistycznej w wo
jewództwie elbląskim (1976–1989)
Elbląg–Gdańsk 2014, 476 s. + 12 s. 

wkł. zdj. (seria „Publikacje gdańskiego 

oddziału IPN”, t. 46)

Zarówno oddani patrioci, jak i „że-

glarze-awanturnicy”, goniący za zy-

skiem „kupcy” oraz „organizatorzy 

manufaktur” wchodzili w skład el-

bląskiej „Solidarności”. To o nich jest 

ta książka, gdyż wszyscy zasłużyli na 

naukową analizę. 

ISBN: 978-83-7629-735-4, 40 zł 
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Patryk Pleskot

Solidarność na Antypodach. Inicjaty
wy solidarnościowe polskiej diaspory 
w Australii (1980–1989)
Warszawa 2014, 526 s. + 32 s. wkł. zdj. 

(seria „Monografie”, t. 96)

W latach 80. XX w. na Antypodach 
osiedliło się co najmniej 25 tys. Pola-
ków, z których ponad połowa posiadała 
status uchodźcy. Mimo znacznej odle-
głości od Polski Australia znalazła się 
w czołówce krajów docelowych polskiej 
migracji w tej dekadzie. Najbardziej 
znaczące inicjatywy publiczne, związa-
ne z bieżącymi wydarzeniami w PRL, 
podjęli jednak przedstawiciele polskiej 
diaspory wywodzący się z wcześniej-
szych fal migracyjnych.

ISBN: 978-83-7629-604-3, 20 zł

Przemysław Zwiernik

Prasa podziemna opozycji  
politycznej w Poznaniu
Warszawa–Poznań 2014, 502 s.

Książka na temat prasy podziemnej 
w Poznaniu, wydawanej od wprowa-
dzenia stanu wojennego aż do wiosny 
1989 r., znacznie poszerza naszą wie-
dzę o niezależnym ruchu wydawni-
czym w latach 80. Publikacja wydana 
we współpracy Oddziału IPN w Pozna-
niu z Instytutem Nauk Historycznych 
UKSW w Warszawie.

ISBN: 978-83-6418-175-7, 45 zł

Kluby Inteligencji Katolickiej jako 
przestrzeń działań niezależnych 
w latach osiemdziesiątych XX wieku
red. nauk. Konrad Białecki, Warszawa–

Poznań 2014, 615 s. (seria „Monogra-

fie” t. 98)

W tomie zaprezentowano dzieje 15 spo-
śród ilkudziesięciu funkcjonujących 
w latach 80. Klubów Inteligencji Ka-
tolickiej. W grupie tej znaleźli się re-
prezentanci wielu regionów Polski, za-
równo KIK-i wielkomiejskie, jak i te 
z mniejszych ośrodków.

ISBN: 978-83-7629-685-2, 50 zł
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Kornelia Banaś 

Komunistyczny aparat bezpieczeń
stwa 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 reli-
gijny, kulturowy, społeczny i polityczny. 
Dlatego lokalne władze prowadziły sy-
stematyczną politykę ograniczania tych 
zgromadzeń. Autorka skupia uwagę na 
działaniach UB/SB. Podstawę badań 
stanowią nieznane dotąd źródła histo-
ryczne oraz materiały z archiwów pań-
stwowych i kościelnych.

ISBN: 978-83-7629-472-8, 35 zł

Jan Hlebowicz

Niepokorni z „Topolówki”. Działalność 
niezależna uczniów III Liceum Ogólno
kształcącego im. Bohaterów Westerplat
te w Gdańsku w latach 1970–1989
Gdańsk 2013, 144 s. (seria „Publikacje 

gdańskiego oddziału IPN”, t. 29)

Jednym z najprężniejszych ośrodków opo-
zycji młodzieżowej w Trójmieście, a być 
może w całej Polsce, było III LO w Gdań-
sku, tzw. „Topolówka”. Autor opisuje funk-
cjonowanie „Biuletynu Informacyjnego 
Topolówka”, pierwszego i najtrwalszego 
pisma podziemnego wydawanego przez 
młodzież szkolną w Gdańsku oraz pra-
cę Radiostacji „Topolówka" (Radio BIT), 
najprawdopodobniej jedynej opozycyjnej 
szkolnej rozgłośni w kraju.  

Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2012 

ISBN: 978-83-7629-421-6

Nakład wyczerpany

Grzegorz Kowal

Ośrodek Odosobnienia w Grodkowie 
(1981–1982)
Wrocław 2013, 194 s.

Główną bazę źródłową książki stano-
wią z jednej strony źródła wytworzone 
przez organa państwowe, z drugiej zaś 
dokumenty Arcybiskupiego Komite-
tu Charytatywnego oraz relacje inter-
nowanych. Pomocne okaza ły się także 
m.in. opublikowane wspomnienia Ja-
nusza Sanockiego oraz internowanych 
w Uhercach.

ISBN: 978-83-6163-192-7, 20 zł
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Andrzej Malik

„Nie można oddzielić krzyża od ludzkiej 
pracy”. Komisja Robotnicza Hutników 
NSZZ „Solidarność” Huty im. Lenina 
(sierpień 1980 – grudzień 1981)
Warszawa 2013, 328 s. (seria „Monografie”, 

t. 92)

Książka opisuje okres karnawału „Solidar-
ności” w jednym z największych przedsię-
biorstw w PRL – Hucie im. Lenina. Przed-
siębiorstwo oraz dzielnica, która wokół 
niego powstała, w zamyśle komunistów 
miały być wzorem socjalistycznego pań-
stwa. Autor przedstawia przebieg prote-
stów w Kombinacie HiL w Sierpniu ’80 
i proces budowy nowego związku zawo-
dowego. 

Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2013

ISBN: 978-83-7629-474-2, 35 zł

Bartłomiej Noszczak

Niebezpieczna wolność. Uczeń Polski 
(1979–1989). Fakty, wspomnienia, 
dokumenty
Warszawa 2013, 296 s. + 64 s. 

wkł. ikonograficzna (seria „Warszawa 

nie?pokonana”, t. 6)

Tom zawiera fakty, wspomnienia i do-
kumenty związane z historią pisma 
„Uczeń Polski". W latach 1979–1989 
redagowali je samodzielnie warszawscy 
licealiści, którzy po wejściu w dorosłość 
przekazywali to zadanie młodszym ko-
legom na zasadzie swoistej sukcesji. 
Dla wielu z nich praca w redakcji była 
pierwszym doświadczeniem związa-
nym z działalnością antysystemową. 

ISBN: 978-83-7629-477-3, 35 zł

Krzysztof Osiński, Piotr Rybarczyk

Kryzys bydgoski 1981.  
Przyczyny, przebieg, konsekwencje,  
t. 1: Monografia
Bydgoszcz–Gdańsk–Warszawa 2013, 

392 s. + 32 s. wkł. zdj.

Monografia ukazuje kryzys bydgoski 
w szerokim kontekście historycznym 
– jego genezę, przebieg, a także dale-
kosiężne reperkusje, zarówno na płasz-
czyźnie politycznej, jak i społecznej. 
Uzupełnieniem monografii jest wybór 
źródeł, stanowiący tom drugi. Do mo-
nografii dołączono płytę DVD z filmem 
dokumentalnym „Czternaście dni. Pro-
wokacja bydgoska”

ISBN: 978-83-7629-423-0, 40 zł
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Patryk Pleskot

Kłopotliwa panna „S”. Postawy 
polityczne Zachodu wobec „Soli
darności” na tle stosunków z PRL 
(1980–1989)
Warszawa 2013, 878 s. (seria „Monogra-

fie”, t. 89)

Po powstaniu „Solidarności” tzw. spra-
wa polska stała się jednym z podsta-
wowych tematów międzynarodowego 
dyskursu politycznego poświęconego 
relacjom Wschód–Zachód. „Solidar-
ność” fascynowała, ciekawiła, ale też 
budziła obawy. Nie ulega wątpliwości, 
że żadne zachodnie państwo nie było 
gotowe bronić polskiej opozycji kosz-
tem własnych interesów. 

ISBN: 978-83-7629-427-8, 50 zł
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Dariusz Węgrzyn

Od pierwszego strajku do „Trzeciego 
Szeregu". NSZZ „Solidarność"  
Region Podbeskidzie (1980–1983). 
Opis konfliktu politycznego
Katowice 2013, 666 s.

Publikacja prezentuje zmagania o pra-
wa pracownicze, ale również działania 
miejscowej „Solidarności", wyrastającej 
na lidera lokalnej społeczności, w wal-
ce o poprawę sytuacji w województwie 
bielskim. Doprowadziło to na przeło-
mie stycznia i lutego 1981 r. do naj-
większego strajku NSZZ „Solidarność" 
o charakterze politycznym.

ISBN: 978-83-7629-575-6, 50 zł

Janusz Waluszko 

Protesty przeciwko budowie  
elektrowni jądrowej Żarnowiec  
w latach 1985–1990
Gdańsk 2013, 82 s. (seria „Publikacje 

gdańskiego oddziału IPN”, t. 10)

Autor nie tylko skupił się na ewolucji, 
przebiegu i formach protestów prze-
ciwko budowie pierwszej w Polsce 
elektrowni atomowej, ale przedstawił 
w zarysie także dzieje ruchów ekolo-
gicznych w ostatniej dekadzie PRL oraz 
historię energetyki jądrowej na świecie 
i w kraju.

ISBN: 978-83-7629-447-6, 15 zł

Janusz Przemysław Ramotowski „Przem"

Sto razy głową w mur. Historia 
o tych, co chcieli robić coś innego  
niż druk bibuły
Warszawa 2013, 592 s.

Grupy Oporu, zorganizowane w 1982 r. 
przez Teodora Klincewicza, przed 
1980 r. współpracownika Komitetu Sa-
moobrony Społecznej „KOR" i druka-
rza „Robotnika", a po Sierpniu jednego 
z założycieli i przywódców Niezależ-
nego Zrzeszenia Studentów, skupia-
ły głównie młodzież. Różniły się od 
większości struktur podziemia tym, że 
planowały i przeprowadzały efektow-
ne akcje. 

ISBN: 978-83-7629-563-3, 45 zł
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Marek Wierzbicki

Ostatni Bunt. Młodzieżowa opozycja 
polityczna u schyłku PRL 1980–1990. 
Fakty, konteksty, interpretacje
Lublin–Warszawa 2013, 352 s.

Celem książki jest przedstawienie zja-
wiska społecznego i politycznego, które 
narodziło się w bezpośrednim związku 
z „rewolucją »Solidarności«” lat 1980–
1981. Młodzieżowa opozycja politycz-
na u schyłku PRL stanowiła zjawisko 
ważne, o czym świadczy to, że w latach 
1980–1990 w Polsce funkcjonowało 
niezależnie od systemu władzy co naj-
mniej 400 organizacji.

ISBN: 978-83-7629-429-2, 35 zł

Konrad Białecki

Klub Inteligencji Katolickiej  
w Poznaniu w latach 1956–1991
Instytut Pamięci Narodowej – Wydawni-

ctwo Poznańskie, Poznań 2012, 472 s.

Monografia historii poznańskiego 
KIK-u. Przypomina o naszych poprzed-
nikach, którzy w latach komunistycz-
nego zniewolenia – wykorzystując „luki 
w systemie” – starali się tworzyć prze-
strzeń wolności, w której wierzący ka-
tolicy, w większości ludzie z rzadkim 
wówczas wyższym wykształceniem, 
mogliby organizować spotkania dys-
kusyjne.

ISBN: 978-83-7177-898-8, 74 zł

Paulina Codogni

Wybory czerwcowe 1989 roku.  
U progu przemiany ustrojowej
Warszawa 2012, 360 s. + 16 s. wkł. zdj. 

(seria „Monografie”, t. 79)

Książka wnikliwie analizuje proces 
przemiany ustrojowej, rozpoczęty przy 
Okrągłym Stole, a zakończony powoła-
niem rządu Tadeusza Mazowieckiego. 
Autorka z obiektywizmem przedstawiła 
mozolne wypracowywanie niełatwego 
konsensusu przez dotychczasowych za-
żartych przeciwników politycznych.

Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2010

ISBN: 978-83-7629-342-4, 5 zł
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Tomasz Kurpierz 

Zbuntowani. Niezależne Zrzeszenie 
Studentów w województwie katowi
ckim 1980–1989
Katowice 2012, 408 s.

Monografia przedstawia dzieje NZS 
w województwie katowickim. Autor 
omówił struktury niezależnego ruchu 
studenckiego w okresie legalnej dzia-
łalności na największych uczelniach 
w regionie – Uniwersytecie Śląskim, 
Politechnice Śląskiej, Śląskiej Akade-
mii Medycznej i Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach, opisał także działal-
ność konspiracji studenckiej w czasie 
stanu wojennego. 

Publikacja dostępna w formie PDF. 

ISBN: 978-83-8098-232-1, 40 zł

Magdalena Heruday-Kiełczewska

Reakcja Francji na wprowadzenie 
stanu wojennego w Polsce: grudzień 
1981 – styczeń 1982
Warszawa 2012, 208 s. (seria „Monogra-

fie”, t. 82)

Praca ukazuje reakcję Francji na wpro-
wadzenie stanu wojennego, z uwzględ-
nieniem sytuacji politycznej i społecznej 
obu krajów i różnic między postawami 
poszczególnych francuskich grup spo-
łecznych. Przedstawia pomoc humani-
tarną, jaką społeczeństwo francuskie, 
Kościół katolicki i związki zawodowe 
kierowały do Polaków, oraz zmierza 
do odpowiedzi na pytanie, skąd wzię-
ła się tak wielka mobilizacja Francuzów 
w przesyłaniu darów do Polski.

Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2009

ISBN: 978-83-7629-347-9, 3 zł

Piotr Franaszek 

„Jagiellończyk”. Działania Służby 
Bezpieczeństwa wobec Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w latach osiemdzie
siątych XX w.
Kraków 2012, 351 s. (seria „Dziennikarze, 

Twórcy, Naukowcy”) 

Tytułowy „Jagiellończyk” to kryptonim 
sprawy obiektowej prowadzonej przez 
Służbę Bezpieczeństwa przez blisko 
20 lat, pomiędzy wrześniem 1970 
a styczniem 1990 r. Jej celem było gro-
madzenie wszelkich informacji odno-
szących się do Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, jego pracowników i studentów. 

ISBN: 978-83-89500-95-3

Nakład wyczerpany
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Paweł Szulc

Zniewolony eter. Polskie Radio 
Szczecin w latach 1945–1989
Szczecin 2012, 536 s.

Polskie Radio Szczecin uruchomio-
no w grudniu 1945 r. jako pierwszą 
rozgłośnię na ziemiach zachodnich 
i północnych w Polsce. Książka opi-
suje historię tego lokalnego medium 
w okresie, kiedy Polska była krajem 
rządzonym autorytarnie i podporządko-
wanym Związkowi Radzieckiemu. 

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-6133-661-7

Anna Smółka-Gnauck

Między wolnością a pokojem. Zarys 
historii Ruchu „Wolność i Pokój”
Warszawa 2012, 312 s. (seria „Monogra-

fie”, t. 84)

To pierwsza monografia Ruchu „Wol-
ność i Pokój”, jednego z najważ-
niejszych ugrupowań opozycyjnych 
w PRL-u w drugiej połowie lat 80. 
W mediach często błędnie przedstawia-
ny jest jako ruch pacyfistyczny lub eko-
logiczny. Głównym spoiwem ruchu był 
antykomunizm. 

Do książki dołączony jest bezpłatny do-
datek: płyta DVD „WiP-owcy o sobie”, 
zawierająca notacje IPN – wypowiedzi 
czołowych przedstawicieli ruchu.

ISBN: 978-83-7629-355-4, 3 zł

Daniel Wicenty 

Załamanie na froncie ideologicznym. 
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 
od Sierpnia ’80 do stanu wojennego
Gdańsk 2012, 649 s. (seria „Dziennika-

rze, Twórcy, Naukowcy”)

Książka poświęcona jest roli i pozycji 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
(SDP), począwszy od strajków w sierp-
niu 1980 r., a skończywszy na pierw-
szych miesiącach stanu wojennego, 
kiedy to w marcu 1982 r. SDP zostało 
rozwiązane, a przez kilka następnych 
tygodni działacze stowarzyszenia wal-
czyli o jego uratowanie. Większość pre-
zentowanych dokumentów nie była do 
tej pory nigdzie publikowana.

ISBN: 978-83-7629-295-3

Nakład wyczerpany
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Kamil Dworaczek

Studencki Komitet Solidarności we 
Wrocławiu 1977–1980
Warszawa 2011, 236 s. + 18 s. ilustr.  

(seria „Monografie”, t. 76)

Studenckie Komitety Solidarności po-
wstały w pięciu ośrodkach akademi-
ckich na przełomie 1977 i 1978 r. Im-
pulsem do ich organizowania było 
zamordowanie Stanisława Pyjasa, 
współpracownika KOR. Wrocławski 
komitet został powołany 14 grudnia 
1977 r. Książka Dworaczka jest pierw-
szą monografią SKS we Wrocławiu. 

Publikacja dostępna w formie epub i mobi.

ISBN: 978-83-7629-323-3

Janusz Borowiec, Bogusław Wójcik

Strajki i porozumienia w Ustrzykach 
Dolnych i Rzeszowie 1980/1981. 
Przebieg, realizacja, obchody rocz
nicowe 
Rzeszów 2011, 471 s.

Prezentowana publikacja poszerza wie-
dzę o wydarzeniach ustrzycko-rzeszow-
skich z końca 1980 i początku 1981 r. 
Stanowi fundamentalne źródło do 
przygotowania zarówno syntezy dzie-
jów antykomunistycznego ruchu chłop-
skiego w ostatnim okresie PRL, jak 
i syntezy historii Podkarpacia w przeło-
mowych latach 80.

ISBN: 978-83-7629-247-2, 40 zł

Janusz Wróbel

Polonia chicagowska w dobie  
„Solidarności” 1980–1989
Łódź 2012, 495 s. (seria „Biblioteka In-

stytutu Pamięci Narodowej w Łodzi”, 

t. XXVIII)

Dekada „Solidarności” była dla Polo-
nii amerykańskiej okresem dużej ak-
tywności politycznej. Chicago było wi-
downią wielotysięcznych pochodów 
i manifestacji poparcia dla rodaków 
w kraju w ich walce o demokrację, pra-
wa pracownicze i pełną niepodległość. 
W książce wykorzystano obszerną li-
teraturę przedmiotu, prasę polonijną 
i anglojęzyczną z Chicago oraz doku-
menty zgromadzone w archiwach pol-
skich i zagranicznych.

ISBN: 978-83-6369-505- 7, 40 zł
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Artur Kubaj

Nie wyrośli z marzeń. Szczecińska 
podziemna Solidarność
Łomianki 2011, 448 s. (seria „W Służbie 

Niepodległej”)

Książka przybliża nam zmagania głów-
nych grup opozycji „solidarnościowej”, 
rywalizujących ze sobą o sukcesję po 
16-miesięcznym okresie „karnawału”. 
Praca stanowi istotny krok w badaniach 
nad dziejami „Solidarności” na obsza-
rze, który był jednym z jej mateczni-
ków, czyli w Szczecinie i na całym Po-
morzu Zachodnim.

Dystrybucja: LTW

ISBN: 978-83-6133-653-2

Jarosław Neja

Grudzień 1981 roku w województwie 
katowickim
Katowice 2011, 172 s.

Autor w syntetyczny sposób przedsta-
wił wydarzenia Grudnia 1981 r. w wo-
jewództwie katowickim. Protesty gór-
nośląskich i zagłębiowskich załóg po 
wprowadzeniu stanu wojennego ze 
względu na skalę, gwałtowny przebieg 
i ofiary zajmują wyjątkowe miejsce 
w ogólnopolskiej panoramie sprzeciwu 
i oporu społecznego po 13 grudnia. 

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-7629-316-5

Jarosław Neja, Andrzej Sznajder

14 dni pod ziemią. KWK „Piast” 
w Bieruniu 14–28 XII 1981 r.
Instytut Pamięci Narodowej – Kompania 

Węglowa, wyd. 2 rozszerzone, Katowice 

2011, 192 s. 

Publikacja opowiada o najdłuższym 
strajku Grudnia 1981 r. – proteście gór-
ników kopalni „Piast” w Bieruniu. Au-
torzy przedstawili genezę, przebieg 
i konsekwencje tego wyjątkowego, bo 
odbywającego się pod ziemią prote-
stu. Szczegółowy opis wydarzeń uzu-
pełnia obszerny aneks źródłowy i lista 
nazwisk uczestników protestu, usze-
regowanych według oddziałów kopal-
nianych.

ISBN: 83-6046-420-0

Nakład wyczerpany



52 | Monografie 

Tomasz Kozłowski

Bunt w bydgoskim Areszcie  
Śledczym w 1981 roku.  
Przejaw choroby więziennictwa 
w schyłkowym okresie PRL
Warszawa 2010, 260 s. + wkł. zdj.  

(seria „Monografie”, t. 60)

5 września 1981 r. w Areszcie Śled-
czym w Bydgoszczy doszło do naj-
większej ucieczki więźniów w histo-
rii PRL. Książka opisuje nie tylko jej 
kulisy i przebieg, ale także genezę fali 
protestów, która przetoczyła się przez 
zakłady karne w 1981 r. Przybliża funk-
cjonowanie zarówno wymiaru spra-
wiedliwości, jak i systemu penitencjar-
nego w latach 70. i na początku lat 80.

ISBN: 978-83-7629-121-5, 30 zł

Justyna Błażejowska

Papierowa rewolucja. Z dziejów dru
giego obiegu wydawniczego w Polsce 
1976–1989/1990
Warszawa 2010, 312 s. + 8 s. wkł. zdj. 

(seria „Monografie”, t. 62)

Drugi obieg wydawniczy PRL, choć 
stanowił ewenement nie tylko w ska-
li tzw. krajów demokracji ludowej, ale 
i całego świata, do tej pory nie doczekał 
się całościowego opracowania. Książka  
oparta zarówno na relacjach, jak i ma-
teriałach archiwalnych zgromadzonych 
m.in. w IPN jest pierwszą próbą mono-
grafii tego zjawiska.

Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2007

ISBN: 978-83-7629-124-6

Nakład wyczerpany

Igor Hałagida

NSZZ „Solidarność” Regionu  
Słupskiego (1980–1990), t. 1: szkice 
do monografii
Gdańsk 2010, 148 s. (seria „Publikacje 

gdańskiego oddziału IPN”, t. 11)

Publikacja stanowi pierwsze naukowe 
opracowanie poświęcone historii słup-
skiej „Solidarności”, obejmujące lata 
1980–1990. Jest próbą całościowego 
ukazania dziejów słupskiej „Solidar-
ności” w okresie PRL, opartą na bada-
niach dokumentów o różnej prowe-
niencji. Publikacja jest trzecią z kolei 
(po Elblągu i Bydgoszczy) monografią 
poświęconą regionalnym strukturom 
NSZZ „Solidarność”.

ISBN: 978-83-7629-140-6, 20 zł



 Monografie | 53 

Karol Nawrocki

Zarys historii NSZZ „Solidarność” 
Regionu Elbląskiego (1980–1989)
Gdańsk 2010, 196 s. (seria „Publikacje 

gdańskiego oddziału IPN”, t. 7)

Publikacja stanowi pierwsze naukowe 
opracowanie poświęcone historii elblą-
skiej „Solidarności”, obejmujące całą 
dekadę lat 80.

ISBN: 978-83-7629-139-0

Nakład wyczerpany

Krzysztof Osiński

Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” 
Regionu Bydgoskiego (1980–1990) 
Gdańsk 2010, 286 s. (seria „Publikacje 

gdańskiego oddziału IPN”, t. 8)

Pierwsze kompleksowe opracowa-
nie dziejów Regionu Bydgoskiego 
NSZZ „Solidarność” w dekadzie lat 80. 
Autor przedstawił również przebieg 
wyborów czerwcowych z 1989 r., obra-
dy II Walnego Zebrania Delegatów, na 
którym wybrano władze odrodzonego 
Związku, a także udział bydgoskiej de-
legacji w II Krajowym Zjeździe Delega-
tów w kwietniu 1990 r. 

ISBN: 978-83-7629-138-3

Nakład wyczerpany

Ryszard Terlecki

„Solidarność”. Dekada nadziei 
1980–1989
Warszawa 2010, 168 s.

Wiosną 1989 r. nikt – ani liderzy opo-
zycji, ani władze PRL – nie mógł prze-
widzieć dalszego rozwoju wydarzeń. 
W obu uczestniczących przy okrągłym 
stole obozach różnie oceniano ewen-
tualne zyski i straty. Komuniści chcieli 
utrzymać się przy władzy za cenę do-
puszczenia opozycji do ograniczonego 
udziału w zarządzaniu państwem. Mie-
li na to zgodę Moskwy i przyzwolenie 
najważniejszych filarów reżimu: bez-
pieki oraz armii. 

ISBN: 978-83-7629-194-9

Nakład wyczerpany
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NSZZ „Solidarność” 1980–1989,  

t. 1 w przygotowaniu
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NSZZ „Solidarność” 1980–1989, 
t. 2–7
red. nauk. Łukasz Kamiński i Grzegorz 

Waligóra

40 lat temu powstał Niezależny Sa-
morządny Związek Zawodowy „Soli-
darność”. Wydarzenia 1980 r. zmieni-
ły historię nie tylko Polski, ale i całej 
Europy, otwierając drogę do upad-
ku „żelaznej kurtyny”. Dzieje Związ-
ku i towarzyszącego mu ruchu spo-
łecznego opisuje 7-tomowa publikacja 
„NSZZ »Solidarność« 1980–1989”, 
przygotowana przez ponad 60 autorów. 

NSZZ „Solidarność” 1980–1989, 
t. 2: Ruch społeczny
Warszawa 2010, 648 s.

ISBN: 978-83-7629-172-7

Nakład wyczerpany

NSZZ „Solidarność” 1980–1989, 
t. 3: Polska północna
Warszawa 2010, 878 s.

ISBN: 978-83-7629-173-4

Nakład wyczerpany

NSZZ „Solidarność” 1980–1989, 
t. 4: Polska zachodnia
Warszawa 2010, 682 s.

ISBN: 978-83-7629-174-1

Nakład wyczerpany

NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 5: 
Polska środkowowschodnia
Warszawa 2010, 934 s.

ISBN: 978-83-7629-169-7

Nakład wyczerpany

NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 6: 
Polska południowa
Warszawa 2010, 978 s.

ISBN: 978-83-7629-175-8

Nakład wyczerpany

NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 7: 
Wokół „Solidarności”
Warszawa 2010, 542 s.

ISBN: 978-83-7629-176-5

Nakład wyczerpany
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Małgorzata Choma-Jusińska 

Środowiska opozycyjne na Lubel
szczyźnie 1975–1980
Warszawa–Lublin 2009, 440 s. + 16 s. 

wkł. zdj. (seria „Monografie”, t. 51)

Książka prezentuje proces formowa-
nia się, działalność i specyfikę środo-
wisk opozycyjnych na Lubelszczyźnie 
w latach 1975–1980. W tym regionie 
ukształtował się jeden z aktywniejszych 
ośrodków opozycji w kraju. Grupa sku-
piona wokół ukazującego się w Lubli-
nie pisma „Spotkania” odegrała szcze-
gólną rolę w rozwoju niezależnego 
ruchu wydawniczego. 

ISBN: 978-83-7629-051-5, 35 zł

Cecylia Kuta

„Działacze” i „Pismaki”. Aparat 
bezpieczeństwa wobec organizacji 
katolików świeckich w Krakowie 
w latach 1957–1989
Kraków 2009, 480 s.

Monografia opisująca działania bezpieki 
wobec środowisk katolickich w Krako-
wie po 1957 r. Część pierwszą poświęco-
no środowiskom tzw. łagodnej opozycji. 
W części drugiej przedstawiono działal-
ność organizacji i środowisk katolików 
świeckich na terenie Krakowa. Książka 
jest pierwszym tego typu przekrojowym 
ujęciem regionalnym w skali ogólnopol-
skiej i stanowi przyczynek do rozwoju 
badań nad dziejami środowisk katoli-
ckich w PRL.

ISBN: 978-83-9290-944-6

Nakład wyczerpany

Marek Kietliński, Krzysztof Sychowicz

W drodze do demokracji. Białostoc
czyzna w latach 1988–1990
Białystok 2009, 206 s. + 40 s. wkł. zdj.

Faktograficzno-chronologiczny za-
pis wydarzeń dziejących się na Bia-
łostocczyźnie w czasie przełomu lat 
1988–1989, sporządzony na podstawie 
archiwaliów PZPR, Wojewódzkiego Ko-
mitetu Obrony, b. Służby Bezpieczeń-
stwa, materiałów prasowych.

ISBN: 978-83-7657-001-3

Nakład wyczerpany
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Tadeusz Ruzikowski

Stan wojenny w Warszawie i woje
wództwie stołecznym 1981–1983
Warszawa 2009, 615 s. + 40 s. wkł. zdj. 

(seria „Monografie", t. 54)

Niniejszy tom wpisuje się w coraz bar-
dziej popularny nurt badań regional-
nych. Autor przedstawia historię stanu 
wojennego w Warszawie oraz byłym 
województwie stołecznym. Opisuje po-
czynania aparatu władzy, różnorodne 
formy sprzeciwu społecznego, aktyw-
ność opozycji oraz szykany i represje 
wobec niej, działania Kościołów chrześ-
cijańskich, a także ówczesne problemy 
dnia powszedniego. 

Nagroda im. Profesora Tomasza Strzembosza 
(2010)

ISBN: 978-83-7629-089-8

Nakład wyczerpany

Dariusz A. Rymar, Zbigniew Bodnar

Radio „Solidarność” w Gorzowie 
Wielkopolskim w latach 1982–1989
Szczecin 2009, 314 s.

Radio „Solidarność” było fenomenem 
działalności opozycyjnej w latach 80. 
Tworzyło ją kilkadziesiąt grup działa-
jących niezależnie od siebie na terenie 
całego kraju. Ludzie ci konstruowali 
nadajniki i tworzylikilkuminutowe au-
dycje, przełamując monopol informa-
cyjny i drwiąc z władzy. Wysiłek tych 
osób jest dziś często zapomniany. 

ISBN: 978-83-6133-656-3

Nakład wyczerpany

Bogusław Tracz

Trzecia dekada. Gliwice 1971–1981
Katowice 2009, 229 s. 

Próba przybliżenia wydarzeń i rea-
liów okresu, którego granice wyzna-
czają lata 1971–1981. Intencją autora 
było przedstawienie uporządkowanego 
i jednocześnie poruszającego wyobraź-
nię obrazu Gliwic w okresie tzw. deka-
dy gierkowskiej i w czasie „karnawału 
Solidarności”, którego dramatycznym 
finałem było wprowadzenie stanu wo-
jennego. 

ISBN: 978-83-6007-119-9

Nakład wyczerpany
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Sławomir Cenckiewicz, Piotr Gontarczyk

SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do 
biografii
Gdańsk–Warszawa–Kraków 2008, 751 s. 

(seria „Monografie”, t. 40)

Książka dotyka jednego z najbardziej 
kontrowersyjnych tematów w najnow-
szej historii Polski – relacji między Le-
chem Wałęsą a komunistyczną Służbą 
Bezpieczeństwa. Autorzy, wykorzystu-
jąc wszystkie dostępne źródła, podję-
li próbę wyjaśnienia sprawy tajnego 
współpracownika o pseudonimie „Bo-
lek” i losów dokumentów SB dotyczą-
cych jego osoby.

Publikacja dostępna w formie PDF, epub i mobi.

ISBN: 978-83-6046-474-8

Grzegorz Wołk

Ośrodki odosobnienia w Polsce  
południowowschodniej 1981–1982
Rzeszów 2009, 352 s. + 16 s. wkł. zdj.

Autor przybliża przygotowania pee-
relowskiego aparatu represji do gru-
dniowej akcji, odtwarza realia życia 
codziennego za murami ośrodków, 
wymuszone okolicznościami próby 
aklimatyzacji, nierzadkie przypadki 
buntów, różne formy protestów oraz 
manifestacje niezgody na przemoc 
i bezprawie. Cenny poznawczo jest 
aneks z kompletnym wykazem interno-
wanych w opisywanych ośrodkach.

ISBN: 978-83-7629-046-1, 20 zł

Marek Wierzbicki

Młodzież w PRL 
Warszawa 2009, 195 s. (seria „39/89”, 

t. 2)

Młodzież w PRL jest opowieścią o ko-
lejach losu młodego pokolenia „Polski 
Ludowej”. Przedstawia udział młodych 
w życiu politycznym PRL po obydwu 
stronach barykady; traktuje o życiu 
społecznym i kulturalnym młodzieży; 
ukazuje młode pokolenie w życiu co-
dziennym, a także różne formy oporu. 
Przedstawia ponadto politykę kolej-
nych ekip rządzących wobec młodego 
pokolenia, jej recepcję oraz różnorod-
ne skutki.

ISBN: 978-83-7629-036-2

Nakład wyczerpany
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Milena Przybysz 

Wyspy wolności. Duszpasterstwo 
Akademickie w Łodzi 1945–1989 
Łódź 2008, 200 s. 

Zamierzeniem autorki publikacji było 
zaprezentowanie procesu rozwoju kon-
cepcji duszpasterskich, jakie podej-
mował łódzki Kościół w środowiskach 
akademickich, jak również próba od-
zwierciedlenia sytuacji i uwarunkowań, 
w jakich ośrodkom Duszpasterstwa 
Akademickiego przyszło funkcjonować 
w komunistycznej rzeczywistości.

ISBN: 978-83-925820-3-8, 30 zł

Paweł Machcewicz

„Monachijska menażeria”. Walka 
z Radiem Wolna Europa 1950–1989
Warszawa 2007, 444 s. (seria „Monogra-

fie”, t. 33)

Książka oparta na obfitych źródłach, 
nowatorska pod względem faktogra-
ficznym, wiele fragmentów czyta się 
prawie jak kryminał. Uderza obiekty-
wizm w przedstawianiu wydarzeń i – 
przede wszystkim – postaci.

Na podkreślenie zasługuje profesjo-
nalne podejście do niezwykle „deli-
katnych” dokumentów wytworzonych 
przez centralne i terenowe struktury 
aparatu bezpieczeństwa. 

ISBN: 978-83-6046-444-1

Nakład wyczerpany

Maciej Korkuć, Jarosław Szarek

Zakopiańska „Solidarność” 
1980–1989
Kraków–Zakopane 2006, 294 s.

Monografia NSZZ „Solidarność” w Za-
kopanem w latach 1980–1989 prezen-
tująca wszystkie obecne materiały SB 
skonfronotowane z relacjami uczestni-
ków wydarzeń. 

ISBN: 83-7188-980-1

Nakład wyczerpany
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Paweł Sasanka

Czerwiec 1976.  
Geneza–przebieg–konsekwencje
Warszawa 2006, s. 451 (seria „Monogra-

fie”, t. 25)

Robotniczy protest, znany pod symbo-
liczną nazwą Czerwca 1976, nie wzbu-
dzał dotąd większego zainteresowania 
badaczy. Książka Pawła Sasanki jest 
pierwszym tak obszernym i szczegó-
łowym studium genezy robotniczych 
wystąpień, ich przebiegu i brutalnych 
represji, jakie dotknęły zarówno uczest-
ników zajść, jak i zupełnie przypadko-
we osoby. 

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 83-60464-05-7

Grzegorz Waligóra

Ruch Obrony Praw Człowieka  
i Obywatela 1977–1981
Warszawa 2006, 355 s. (seria „Monogra-

fie”, t. 29)

Pierwsza monografia Ruchu Obrony 
Praw Człowieka i Obywatela (1977–
1981), największego obok KOR środo-
wiska opozycji demokratycznej w PRL 
w drugiej połowie lat 70. Niniejsza 
książka, oparta na bogatym i różnorod-
nym materiale źródłowym, przybliża 
zapomniane, skomplikowane losy jego 
uczestników.

ISBN: 83-60464-10-3

Nakład wyczerpany

Dariusz Iwaneczko

Opór społeczny a władza w Polsce 
południowowschodniej 
1980–1989
Warszawa 2005, 520 s. (seria „Mono-

grafie”, t. 15) 

Książka ukazuje relacje między spo-
łeczeństwem a władzą w Polsce po-
łudniowo-wschodniej w ostatniej de-
kadzie PRL. Autor scharakteryzował 
główne nurty zinstytucjonalizowane-
go oraz niezorganizowanego sprze-
ciwu społecznego, od struktur po-
wstałych przed sierpniem 1980 r. do 
komitetów obywatelskich „Solidar-
ność” w 1989 r.

ISBN: 83-89078-81-3

Nakład wyczerpany
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David Morgan

Konflikt pamięci. Narracje radom
skiego Czerwca 1976
Warszawa 2004, 193 s. (seria „Monogra-

fie”, t. 12) 

Amerykański badacz podjął próbę opi-
sania trwającego już ćwierć wieku pro-
cesu kształtowania społecznej pamię-
ci o robotniczym proteście w Radomiu 
25 czerwca 1976 r. Poddał analizie róż-
ne, często sprzeczne, sposoby rozumie-
nia sensu czerwcowej rewolty, czyniąc 
to na tle ewoluujących opinii Polaków 
o systemie komunistycznym. Opisał 
też próby włączania tradycji Czerw-
ca ’76 w świadomość obywatelską po 
1989 r. 

ISBN: 83-89078-70-8

Nakład wyczerpany

Adam Strzembosz, Maria Stanowska

Sędziowie warszawscy w czasie 
próby 1981–1988
Warszawa 2005, s. 340 (seria „Monogra-

fie”, t. 16)

Głównym przedmiotem zainteresowa-
nia autorów pracy jest orzecznictwo są-
dów warszawskich w sprawach karnych 
o charakterze politycznym od grudnia 
1981 r. do grudnia 1988 r. Autorzy sku-
pili się więc nie tylko na działaniu apa-
ratu sprawiedliwości PRL w stanie wo-
jennym, lecz także pokazali, jak pewne 
instytucje i rozwiązania prawne trwa-
ły do końca systemu komunistycznego 
w Polsce. 

ISBN: 83-89078-83-X

Nakład wyczerpany

Stan wojenny w Polsce 1981–1983
red. nauk. Antoni Dudek,

Warszawa 2003 r., 840 s. (seria „Mono-

grafie”, t. 6)

Książka, dzieło kilkunastu history-
ków IPN, jest próbą spojrzenia na 
stan wojenny z perspektywy regional-
nej, umożliwiającej porównanie jego 
przebiegu w różnych częściach Polski. 
Każdy rozdział dotyczy innego regio-
nu i składa się z 6 części analizujących 
m.in.: operację wprowadzenia stanu 
wojennego, funkcjonowanie aparatu 
władzy, opozycję i opór społeczny, re-
presje i prześladowania, rolę Kościoła 
katolickiego, nastroje społeczne.

ISBN: 83-89078-22-8

Nakład wyczerpany
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Jarosław Schabieński, Krzysztof Sychowicz 

Marzenia o orle w koronie. Nauczyciele 
i młodzież Polski północnowschodniej 
wobec władzy w latach 1980–1986 
Białystok 2004, 116 s. 

Praca opisuje postawy, działalność poli-
tyczną i społeczną nauczycieli oraz mło-
dzieży szkolnej (po części akademickiej) 
w latach 1980–1986. Punktem odnie-
sienia jest powstanie i działalność na te-
renie trzech ówczesnych województw 
(suwalskie, białostockie, łomżyńskie) 
struktur NSZZ „Solidarność” Pracow-
ników Oświaty i Wychowania. Jest to 
pierwsza tego typu publikacja opisująca 
losy i postawy młodzieży oraz nauczycie-
li na tym terenie.

ISBN: 83-91418-19-7

Nakład wyczerpany
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Opracowania poświęcone naj-
nowszej historii Polski, często 
wzbogacone edycjami źródeł. 
W tej kategorii zawierają się 
także materiały będące efektem 
spotkań naukowych organizo-
wanych przez Instytut Pamięci 
Narodowej.

Studia 
i materiały

Antykomunizm Polaków  
w XX wieku
red. nauk. Piotr Kardela, Karol Sacewicz, 

Białystok–Olsztyn–Warszawa 2019, 872 s. 

(seria Oddziału IPN w Białymstoku, t. 44)

Praca zbiorowa ukazująca różne obli-
cza polskiego antykomunizmu w XX w. 
Artykuły zostały przygotowane przez 
czołowych badaczy problemu wywo-
dzących się z kilkunastu ośrodków aka-
demickich i naukowych w Polsce.

ISBN: 978-83-8098-692-3, 50 zł

Dzieje Kościoła katolickiego na 
Pomorzu Zachodnim, t. 4: 1979–
1989/1990
Szczecin–Warszawa 2019, 504 s. 

Na prezentowany tom studiów składa-
ją się artykuły przygotowane na podsta-
wie referatów wygłoszonych podczas 
4. ogólnopolskiej konferencji naukowej 
poświęconej historii Kościoła katolickie-
go na Pomorzu Zachodnim, zorgani-
zowanej w 2018 r. na Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Tom wieńczy, realizowany od 2015 r., 
wspólny projekt Oddziału IPN w Szcze-
cinie i Wydziału Teologicznego US.

ISBN: 978-83-8098-805-7, 45 zł
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Księża dla władzy groźni. Duchowni 
współpracujący z opozycją (1976–
1989)
red. nauk. Rafał Łatka, Warszawa 2019, 

560 s. 

Publikacja składa się z 23 artykułów 
opisujących różne aspekty współpracy 
duchowieństwa z opozycją. Opracowa-
nie ma charakter zbioru studiów i nie 
aspiruje do wyczerpania podejmowa-
nej problematyki. Część z nich to próby 
całościowego spojrzenia na aktywność 
poszczególnych kapłanów, walczących 
o nowe świątynie, wygłaszających anty-
komunistyczne kazania czy wspierający 
środowiska opozycyjne.

ISBN: 978-83-8098-776-0, 45 zł

Prymas Wyszyński a Niepodległa. 
Naród – patriotyzm – państwo 
w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia
red. nauk. Ewa K. Czaczkowska i Rafał 

Łatka, Instytut Pamięci Narodowej –  

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  

Warszawa 2019, 320 s. 

Nauczanie prymasa Stefana Wyszyń-
skiego w całym okresie jego posługi 
miało podwójny wymiar: duszpasterski 
i patriotyczny. Prymas Tysiąclecia przy-
wiązywał wielką wagę do miłości Oj-
czyzny i stale ją propagował. 

ISBN: 978-83-8098-729-6

Nakład wyczerpany

O solidarności wielką i małą literą 
pisanej
red. nauk. Grzegorz Ostasz, Justyna Ste-

cko, Mariusz Krzysztofiński, IPN – Oficyna 

Wydawnicza Polietchniki Rzeszowskiej – 

Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”, 

Rzeszów 2019, 246 s.

Zamieszczone w publikacji artykuły 
w głównej mierze odnoszą się do wyda-
rzeń z lat 80. minionego stulecia. Uwaga 
autorów skupia się na zjawisku polskiej 
solidarności oraz oporu społecznego 
w schyłkowym, jak się potem okazało, 
okresie systemu socjalistycznego. Im-
pulsem do przygotowania publikacji była 
konferencja naukowa „NSZZ »Solidar-
ność« z perspektywy 35 lat”.

Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Rzeszowskiej

ISBN: 978-83-7934-333-1
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Sen o wolności, głód nadziei. Wokół 
protestu głodowego w Krakowie
Bieżanowie
red. nauk. Cecylia Kuta i ks. Józef Marecki, 

Kraków 2019, 408 s. (seria „Kościół 

w okowach”)

Od 19 lutego do 31 sierpnia 1985 r. 

przy kościele pw. Narodzenia Naj-

świętszej Marii Panny w Krakowie-

-Bieżanowie prowadzona była głodów-

ka rotacyjna. Stanowiła ona formę 

protestu zorganizowanego w obliczu 

nasilających się represji przeciwko 

działaczom podziemnej „Solidarno-

ści”, a także wobec szkalowania kapła-

nów, którzy związani byli z opozycją. 

ISBN: 978-83-8098-639-8, 40 zł

Relacje Kościół–państwo na Górnym 
Śląsku w latach 1945–1989. Konflikt 
ideologiczny
red. nauk. Adam Dziurok, Katowice–War-

szawa 2019, 416 s. 

Niniejszy tom, zawierający 13 artykułów 
historyków z Katowic, Opola i Warsza-
wy, ukazuje konflikt w relacjach Koś-
ciół–państwo na kilku płaszczyznach: 
specyfiki lokalnej, rozmów duchowień-
stwa z przedstawicielami władz, prasy, 
zaangażowania społeczno-politycznego 
duchowieństwa, szkolnictwa oraz piel-
grzymowania.

ISBN: 978-83-8098-574-2, 40 zł

Rozproszone archiwa NSZZ „Soli
darność”. Materiały z konferencji, 
Gdańsk, 21 listopada 2013 r.
red. nauk. Marzena Kruk i Łukasz Gro-

chowski, Warszawa–Gdańsk 2019, 216 s. 

Publikacja zawiera materiały z kon-
ferencji zorganizowanej przez Komi-
sję Krajową NSZZ „Solidarność” 21 li-
stopada 2013 r. w Gdańsku. Podczas 
spotkania nie tylko omawiano zasoby 
poszczególnych placówek, stan zacho-
wania i opracowania archiwaliów, lecz 
także podjęto dyskusję na temat potrze-
by opracowania wspólnego przewodni-
ka po materiałach „solidarnościowych” 
znajdujących się w Polsce i zagranicą. 

ISBN: 978-83-8098-543-8, 30 zł
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Twórczość na zamówienie
red. nauk. Sebastian Ligarski, Rafał Łatka, 

Warszawa 2019, 512 s. (seria „Dziennika-

rze, Twórcy, Naukowcy”)

Oddając niniejszy tom w ręce Czytel-
ników, mamy nadzieję na rozbudzenie 
zainteresowania losami wielu promi-
nentnych autorów poczytnych powie-
ści, dziennikarzy z pierwszych stron 
gazet, wybitnych naukowców pro-
wadzących badania pod parasolem 
ochronnym władz. Ich życiorysy są czę-
sto zaskakujące, wręcz filmowe. Poka-
zują kondycję części polskiej inteligen-
cji po zakończeniu II wojny światowej.

ISBN: 978-83-8098-665-7, 45 zł

Internowani i uwięzieni w stanie 
wojennym
red. nauk. Tomasz Kurpierz i Jarosław 

Neja, Katowice–Warszawa 2018, 335 s. 

Na książkę składa się 13 artykułów, 
poprzedzonych wstępem, będących 
między innymi pokłosiem ogólnopol-
skiej konferencji naukowej „Interno-
wani i uwięzieni w stanie wojennym 
1981–1983”, zorganizowanej w Zabrzu 
w 2011, do których dołączone zosta-
ło studium autorstwa Jacka Okonia na 
temat obozowej twórczości poetyckiej 
osób internowanych z regionu śląsko-
-dąbrowskiego.

ISBN: 978-83-8098-406-6, 35 zł

Solidarność Walcząca 1982–1990: 
Studia i szkice
red. nauk. Sebastian Ligarski i Michał 

Siedziako, Szczecin–Warszawa 2019, 

432 s. 

Solidarność Walcząca była jedną z naj-
ważniejszych organizacji antykomu-
nistycznych, które działały w Polsce 
w latach 80. XX wieku. Na tle innych 
formacji opozycyjnych ostatniej dekady 
PRL wyróżniała się stosowaniem rady-
kalnej frazeologii (a niekiedy również 
metod działania), szczególną dbałością 
o zasady konspiracji, bezkompromiso-
wością wobec władz oraz programem, 
w którym kreślono wizję demontażu sy-
stemu komunistycznego.

ISBN: 978-93-8098-728-9, 40 zł
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Między solidaryzmem a niepodle
głością. Myśl polityczna Solidarności 
Walczącej
red. nauk. Krzysztof Brzechczyn, Poznań–

Warszawa 2018, 198 s. + 8 s. wkł. il. (se-

ria „Studia i Materiały Poznańskiego IPN”, 

t. XLIV) 

Poszukując nowych rozwiązań dla przy-
szłego ustroju Polski, liderzy Solidarności 
Walczącej stworzyli termin „solidaryzm”, 
który najpierw miał nazywać to coś nie-
uchwytnego i nie do końca sprecyzowa-
nego, co fascynowało opinię publiczną na 
całym świecie w związku z niezwykłością 
pokojowej rewolucji Solidarności. Książka 
stanowi cenny przyczynek do zrozumienia 
ostatniego dziesięciolecia historii PRL.

ISBN: 978-83-8098-417-2, 20 zł

Ogniwa zakładowe i sekcje branżo
we NSZZ „Solidarność” 1980–1989
red. nauk. Łukasz Sołtysik i Grzegorz Wa-

ligóra, Wrocław–Warszawa 2018, 400 s.

W publikacji zaprezentowano, na pod-
stawie zróżnicowanej bazy źródłowej, 
obszerne i szczegółowe wyniki badań 
dotyczące historii ogniw związku w la-
tach 1980–1989 w Hucie „Mała Pa-
new” w Ozimku, Zakładach Przemysłu 
Cementowo-Wapienniczego „Góraż-
dże” w Choruli, Zakładach Urządzeń 
Przemysłowych w Nysie, Wielkopol-
skich Zakładach Teleelektronicznych 
„Telkom-Teletra” w Poznaniu i wielu 
innych. 

ISBN: 978-83-8098-395-3, 35 zł

Stefan Wyszyński wobec oporu spo
łecznego i opozycji 1945–1981
red. nauk. Ewa K. Czaczkowska, Instytut 

Pamięci Narodowej – Wydawnictwo Na-

ukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, Warszawa 2018, 312 s.

Autorzy tomu przebadali zagadnie-
nie stosunku Stefana Wyszyńskiego 
do oporu społecznego w komplekso-
wy sposób, gdyż znajdują się w nim 
rozważania nie tylko na temat jego 
nauczania, ale również praktycznego 
działania, szczególnie w okresie pełnie-
nia funkcji prymasa Polski.

ISBN: 978-83-8098-427-1

Nakład wyczerpany
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Za naszą i waszą „Solidarność”.  
Inicjatywy solidarnościowe  
z udziałem Polonii podejmowane  
na świecie (1980–1989), 
t. 1: Państwa pozaeuropejskie,  
t. 2: Państwa europejskie
red. nauk. Patryk Pleskot, Warszawa 

2018, 488 s. (t. 1), 784 s. (t. 2)

Przekonanie, że „Solidarność” była bez-
precedensowym zjawiskiem społecz-
nym w historii Polski (i nie tylko), wy-
daje się dziś oczywiste. Mniej znany 
jest fakt, że jej narodziny, a zwłaszcza 
stłumienie po wprowadzeniu stanu wo-
jennego, dały Polonii impuls do powo-
łania licznych inicjatyw wspierających 
opozycję w PRL na całym świecie: od 
Australii, przez Japonię, Wielką Bryta-
nię, po Meksyk. 

ISBN t. 1: 978-83-8098-344-1, 40 zł
ISBN t. 2: 978-83-8098-378-6, 50 zł
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PRL na pochylni (1975–1980)
red. nauk. Marcin Bukała, Dariusz Iwa-

neczko, Rzeszów 2017, 862 s.

Druga połowa lat 70. XX w. to w dzie-
jach PRL okres pogłębiającego się kry-
zysu społeczno-gospodarczego. Książ-
ka jest pierwszą próbą kompleksowej 
analizy polskiej rzeczywistości przed 
rewolucją „Solidarności”. Znaleźć 
w niej można analizę nurtów rodzącej 
się w tym okresie opozycji antysyste-
mowej.

ISBN: 978-83-8098-114-0, 50 zł

Osaczeninapiętnowani. Szkice 
o twórcach w PRL
red. nauk. Sebastian Ligarski, Warszawa 

2017, 264 s. (seria „Dziennikarze, Twórcy, 

Naukowcy”)

Służba Bezpieczeństwa PRL miała wie-
le sposobów, by spowolnić albo wręcz 
zablokować kariery twórców uznawa-
nych za niepokornych i niewygodnych 
dla władz. Ingerencje cenzorskie, zakaz 
wyjazdów zagranicznych, szykany w ży-
ciu codziennym, a w skrajnych wypad-
kach wymazywanie z kart podręczników 
i usuwanie dzieł z bibliotek. Tom przed-
stawia kilka przykładów takiego wpływa-
nia przez komunistyczny reżim na życie 
kulturalne przed 1989 r.

ISBN: 978-83-8098-116-4, 30 zł

Więcej niż partia. PZPR a polityka, 
gospodarka i społeczeństwo 1948–
1990
red. nauk. Adam Dziuba i Bogusław Tracz, 

Katowice–Warszawa 2017, 664 s.

Na książkę składa się 26 artykułów, po-
przedzonych wstępem, będących po-
kłosiem ogólnopolskiej konferencji 
naukowej pod tym samym tytułem, 
zorganizowanej w Katowicach jesienią 
2015 r. Autorzy przedstawili szerokie 
spektrum problematyki związanej z ak-
tywnością partii komunistycznej w po-
wojennej Polsce we wszystkich sferach 
życia społeczno-politycznego, zarówno 
na poziomie centralnym, jak i lokalnym. 

ISBN: 978-83-8098-347-2, 50 zł
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Zbrodnie stanu wojennego – aspekty 
prawne
red. nauk. Adam Dziurok, Katowice–War-

szawa 2017, 145 s. 

W 2016 r. minęło 35 lat od wprowadze-
nia stanu wojennego w Polsce. Roczni-
ca ta dała asumpt do refleksji naukowej 
nad tym wydarzeniem. Przedstawiono 
m.in. szczegóły śledztw prokuratorów 
IPN związanych z internowaniami, tłu-
mieniem demonstracji i pacyfikacją 
strajków, weryfikacją dziennikarzy, sto-
sowaniem tzw. „ścieżek zdrowia” oraz 
funkcjonowaniem wojskowych obozów 
internowania. 

Publikacja w formie PDF.

„Bić takiego wroga jak kler”. Osoby 
duchowne i zakonne w miejscach 
odosobnienia za żelazną kurtyną 
red.nauk. Martyna Grądzka-Rejak, ks. Jó-

zef Marecki, Instytut Pamięci Narodo-

wej – 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 świade-
ctwa cierpień, bohaterstwa i męczeń-
stwa ludzi Kościoła. Utrwala pamięć 
o prześladowanych i wskazuje opraw-
ców. 

ISBN: 978-83-89500-37-3

Nakład wyczerpany

Drugi obieg w PRL na tle samizdatu 
w państwach bloku sowieckiego po 
1956 roku
red. nauk. Przemysław Gasztold-Seń, Na-

talia Jarska, Jan Olaszek, Warszawa 2016, 

614 s.

Sieci organizacyjne drugiego obiegu i sa-
mizdatu często stanowiły podstawę or-
ganizacyjną ruchów opozycyjnych. Tak 
było w PRL, gdzie po wprowadzeniu sta-
nu wojennego działalność opozycji opie-
rała się w dużej mierze na sieciach kol-
portażu wydawnictw niezależnych. Aby 
uzyskać pełny obraz zjawiska drugiego 
obiegu, należy przeanalizować politykę 
wobec niezależnego ruchu wydawnicze-
go w państwach bloku sowieckiego.

ISBN: 978-83-8098-026-6

Nakład wyczerpany
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Górny Śląsk w Polsce Ludowej, t. 1: 
Przełomy i zwroty
red. nauk. Adam Dziurok i Bernard Linek, 

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut 

Śląski w Opolu, Katowice–Opole 2016, 

304 s.

Projekt stanowi próbę syntetycznego 
i przystępnego opracowania różnych 
aspektów najnowszych dziejów regio-
nu. Pierwszy tom serii, zatytułowany 
Przełomy i zwroty, zawiera 13 tekstów 
opisujących górnośląską specyfikę, re-
gionalne uwarunkowania oraz reper-
kusje kluczowych wydarzeń w dzie-
jach systemu komunistycznego i Polski 
w latach 1945–1989. 

ISBN: 978-83-8098-101-0, 35 zł

Górny Śląsk w Polsce Ludowej, 
t. 2: Przywódcy – bohaterowie –  
wrogowie
red. nauk. Adam Dziurok i Bernard Linek, 

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut 

Śląski w Opolu, Katowice–Opole 2017, 

328 s.

Autorzy przybliżają galerię postaci zwią-
zanych z regionem. Na całość tomu skła-
da się 14 opracowań przygotowanych 
przez historyków związanych z katowi-
ckim i opolskim środowiskiem nauko-
wym.

ISBN: 978-83-7126-335-4, 35 zł
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Inteligentna forma internowania. 
Ćwiczenia i powołania do Ludowego 
Wojska Polskiego jako forma represji 
po 13 grudnia 1981 r.
red. nauk. Grzegorz Majchrzak, Warsza-

wa 2016, 460 s.

Po wprowadzeniu stanu wojennego 
w 1981 r. władze PRL poddały niepo-
korną część społeczeństwa represjom 
– ludzi wyrzucano z pracy, aresztowa-
no i internowano. Pod koniec 1982 r. 
zastosowano również wykorzystywaną 
już wcześniej metodę – wysyłanie dzia-
łaczy opozycji do ludowego Wojska Pol-
skiego. Tej mało znanej formie repre-
sji poddano w skali całego kraju ponad 
1700 osób.

ISBN 978-83-8098-085-3, 40 zł

Solidarność 1980–1981 w kraju 
i w Wielkopolsce. Szkice do portretu
red. nauk. Krzysztof Brzechczyn, Poznań 

2016, 302 s. (seria „Studia i Materiały 

Poznańskiego IPN”, t. XXXV)

W książce fenomen Solidarności ana-
lizowany jest w wymiarze ogólnopol-
skim i regionalnym. Autorzy artykułów 
umieszczonych w części Wielkopolskie 
portrety Solidarności przedstawiają lo-
kalne i regionalne aspekty działalno-
ści Związku: aktywność zakładowych 
struktur związku czy portrety regional-
nych działaczy związkowych.

ISBN: 978-83-6327-526-6, 35 zł

Tarnogórska „Solidarność” 1980–1990
red. nauk. Krzysztof Gwóźdź, Sebastian 

Rosenbaum, współpr. Robert Ciupa, Insty-

tut Pamięci Narodowej – Śląskie Centrum 

Wolności i Solidarności, Tarnowska Sekcja 

NSZZ „Solidarność” Powiatu Tarnowskie-

go, Katowice–Tarnowskie Góry 2016, 412 

s. + 32 s. ilustr.

W latach „karnawału »Solidarności«” 
w Tarnowskich Górach działały sil-
ne i liczne struktury Niezależnego Sa-
morządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”. Niniejsza publikacja to 
pierwsza monografia historyczna, któ-
ra kompleksowo przedstawia wszystkie 
aspekty funkcjonowania Związku w de-
kadzie 1980–1990. 

ISBN: 978-83-8098-104-1, 40 zł
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Władze wobec Kościołów i związków 
wyznaniowych na Środkowym Nad
odrzu w latach 1980–1989
red. nauk. Elżbieta Wojcieszyk, Poznań–

Warszawa 2016, 168 s. (seria „Studia 

i Materiały Poznańskiego IPN", t. XXVII) 

Autorzy zamieszczonych w tomie arty-
kułów podejmują różnorodne aspekty 
tej problematyki, m.in. przedstawiają 
relacje między władzami, Kościołem 
i „Solidarnością” na Ziemi Lubuskiej, 
pokazują postawy duchowieństwa po 
wprowadzeniu stanu wojennego czy 
metody pracy operacyjnej komuni-
stycznego aparatu bezpieczeństwa wo-
bec opozycyjnie nastawionych księży.

ISBN: 978-83-8098-002-0, 35 zł

Życie na przekór. Młodzieżowa 
kontestacja systemu w ostatniej 
dekadzie PRL (1980–1989) – nowe 
tropy i pytania badawcze
red. nauk. Bartłomiej Noszczak,  

Warszawa 2016, 496 s. 

Praca zbiorowa potwierdza naukową 
atrakcyjność problematyki dotyczącej 
różnych form opozycji i oporu społecz-
nego, podejmowanych przez młodych 
ludzi w Polsce lat 80. XX w. Ta „długa 
dekada” odznaczała się dużą dynamiką 
wydarzeń politycznych. Przełożyło się 
to na odmienne formy politycznej kon-
testacji wyrażanej przez młodzież. 

ISBN: 978-83-8098-008-2, 30 zł

Granice kompromisu. Naukowcy 
wobec aparatu władzy ludowej
red. nauk. Piotr Franaszek, Warszawa 

2015, 343 s. (seria „Dziennikarze, Twórcy, 

Naukowcy”)

Naukowcy w systemie politycznym PRL 
musieli poruszać się w rzeczywistości 
wyznaczanej przez władze. Ponieważ 
nie był to okres jednolity, nie brakuje 
w nim różnorodnych postaw – od peł-
nego zaangażowania w budowę nowe-
go ustroju po całkowitą jego negację. 
Pośrodku rozpościerał się cały konglo-
merat postaw, które nierzadko trudne 
są do jednoznacznej oceny. 

ISBN: 978-83-7629-843-6

Nakład wyczerpany
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Konfrontacje i negocjacje. Wokół kon
fliktów społecznopolitycznych w PRL 
z początku lat osiemdziesiątych XX w.
red. nauk. Mirosław Golon i Krzysztof Osiń-

ski, Bydgoszcz–Gdańsk 2015, 446 s. (seria 

„Publikacje gdańskiego oddziału IPN”, t. 48)

Niniejszy tom studiów opisuje relacje, ja-
kie zachodziły pomiędzy władzą i społe-
czeństwem na początku lat 80. XX w. Dla 
opisu tych zjawisk wybrano zagadnienia: 
wydarzenia kryzysu bydgoskiego z mar-
ca 1981 r., walkę mieszkańców wsi o reje-
strację rolniczej „Solidarności” oraz dzia-
łania tajnych służb wobec przedstawicieli 
opozycji.

ISBN: 978-83-7629-803-0

Nakład wyczerpany 

Krok ku wolności. Wybory czerwcowe 
1989 i ich konsekwencje
red. nauk. Konrad Białecki, Stanisław Janko-

wiak, Rafał Reczek, Instytut Pamięci Naro-

dowej – Uniwersytet im. Adama Mickiewi-

cza w Poznaniu, Poznań 2015, 356 s.

„Proszę Państwa, 4 czerwca ’89 roku 
skończył się w Polsce komunizm”. Ta fra-
za, wypowiedziana z przejęciem i radoś-
cią w głosie przez Joannę Szczepkowską 
28 października 1989 r. w studiu „Dzien-
nika Telewizyjnego” budzi gorące spory 
dotyczące stopnia jej prawdziwości. Jed-
nak chyba nikt nie podważa współcześ-
nie znaczenia czerwcowych wyborów jako 
ważnego kroku na drodze do pełnej wol-
ności naszego kraju.

ISBN: 978-83-6327-523-5, 35 zł

Polskie uczelnie w latach osiemdzie
siątych. Studia
red. nauk. Tomasz Gąsowski, Warszawa 

2015, 341 s. (seria „Dziennikarze, Twórcy, 

Naukowcy”)

Książka przedstawia postawy i za-
chowania środowisk akademickich – 
studentów i pracowników uczel-
ni – w przełomowym dziesięcioleciu 
historii Polski. Jest to zatem historia 
„Solidarności” i Niezależnego Zrzesze-
nia Studentów, ale też i tych, którzy ów-
czesne władze popierali. 

ISBN: 978-83-7629-766-8, 35 zł
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Społeczeństwo polskie w latach 
1980–1989
red. nauk. Natalia Jarska i Jan Olaszek, 

Warszawa 2015, 439 s.

Publikacja jest pokłosiem zorganizo-
wanej przez Biuro Edukacji Publicznej 
IPN konferencji naukowej „Społeczeń-
stwo polskie w latach 1980–1989”, któ-
ra odbyła się w maju 2013 r. Miała ona 
charakter interdyscyplinarny – oprócz 
historyków wzięli w niej udział repre-
zentanci innych nauk humanistycz-
nych i społecznych: socjologii, antropo-
logii, prawa i kulturoznawstwa. 

ISBN: 978-83-7629-767-5

Nakład wyczerpany

Doktor Zbigniew Solak (1953–2004) 
a wzajemne poznanie Polski i Litwy. 
Życie i problematyka badawcza kra
kowskiego uczonego
red. nauk. Stefan Gąsiorowski, Instytut 

Historii Polskiej Akademii Nauk – Instytut 

Pamięci Narodowej, Warszawa–Kraków 

2014, 214 s. 

Tomik jest pokłosiem polsko-litewskiej 
konferencji naukowej poświęconej ży-
ciu i działalności naukowej dr. Zbignie-
wa Solaka, przedwcześnie zmarłego 
krakowskiego historyka, pracownika Od-
działowego Biura Edukacji Publicznej 
IPN w Krakowie, bibliografa i działacza 
niepodległościowego, która odbyła się 
24 października 2013 r.

ISBN: 978-83-63352-43-1

Nakład wyczerpany

Duszpasterstwa środowiskowe 
w latach 1945–1989. Archidiecezja 
krakowska
red. nauk. Cecylia Kuta i ks. Józef Mare-

cki, Instytut Pamięci Narodowej – Wy-

dawnictwo AVALON, Kraków 2014, 272 s.

Zbiór prezentuje przykładowe formy 
pracy duszpasterstw środowiskowych 
na terenie archidiecezji krakowskiej 
w XX w. 

Dystrybucja: AVALON.

ISBN: 978-83-7730-144-9
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Emigracja a środowiska kultury 
niezależnej w kraju
red. nauk. Stanisław Flis, Bydgoszcz–

Gdańsk 2014, 233 s. (seria „Publikacje 

gdańskiego oddziału IPN”, t. 32)

Zbiór studiów i materiałów jest po-
kłosiem konferencji, która odbyła się 
w Gdańsku w dniach 25–26 marca 
2010 r.  Tematem przewodnim konfe-
rencji było przedstawienie różnorod-
nych działań środowisk emigracyjnych 
Europy Zachodniej i Ameryki Północ-
nej na rzecz wsparcia środowisk kultu-
ry niezależnej w kraju.

ISBN: 978-83-7629-449-0

Nakład wyczerpany

Między systemami. Społeczeństwo 
Polski północnowschodniej wobec 
przemian ustrojowych 1989 roku. 
Studia i materiały
red. nauk. Marcin Markiewicz i Anna Pyżew-

ska, Białystok 2014, 205 s. (seria wydawni-

cza Oddziału IPN w Białymstoku, t. 21)

Przyczynek do opisu przemian poli-
tycznych, społecznych i gospodarczych 
w Polsce północno-wschodniej w schył-
kowym okresie PRL, ze szczególnym 
uwzględnieniem lokalnych uwarunko-
wań wyborów z 4 czerwca 1989 r. Ramy 
geograficzne niniejszej pracy to daw-
ne – sprzed reformy administracyjnej 
w 1999 r. – województwa: białostockie, 
łomżyńskie, suwalskie i olsztyńskie. 

ISBN: 978-83-6235-733-8, 10 zł

Głogów w latach 1945–1990.  
Studia z dziejów miasta
red. nauk. Robert Klementowski i Krzysz-

tof Szwagrzyk, Wrocław 2014, 152 s.

Tom studiów poświęconych dziejom 
powiatu i ziemi głogowskiej. Jest to ko-
lejna z publikacji na temat historii lo-
kalnych, przygotowywanych przez IPN 
we Wrocławiu.

ISBN: 978-83-6163-128-6, 20 zł
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Od kontrkultury do New Age. Wy
brane zjawiska społecznokulturowe 
schyłku PRL i ich korzenie
red. nauk. Ewa Chabros, Wrocław 2014, 

303 s. (seria „Inne strony historii”)

Publikacja jest ostatnim ogniwem, za-
mykającym i zarazem podsumowują-
cym działania wrocławskiego oddziału 
IPN w ramach projektu „Rok Kultu-
ry Niezależnej”. Są w niej teksty po-
święcone alternatywnym działaniom 
w kulturze niezależnej, które mieściły 
się w obszarze pomiędzy kontrkulturą 
a zupełnie nowymi zjawiskami kultu-
rowymi przełomu dekad lat 80. i 90. 
XX w. 

ISBN: 978-83-6163-160-6, 35 zł 9

Od ostatnich Leśnych do „Solidarno
ści". Z dziejów opozycji politycznej 
i oporu społecznego w Polsce południo
wowschodniej (1956–1989)
red. nauk. Małgorzata Gliwa i Mariusz 

Krzysztofiński, Rzeszów 2014, 424 s. + 40 s. 

wkł. zdj.

Publikacja zawiera większość referatów 
wygłoszonych podczas konferencji, zorga-
nizowanej w dniach 17–18 czerwca 2010 r. 
przez rzeszowski oddział IPN, NSZZ 
„Solidarność" Region Rzeszowski i Wo-
jewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Hi-
storycy skupili się na działaniach opozycji 
politycznej oraz różnych przejawach opo-
ru społecznego na terenie Polski połu-
dniowo-wschodniej w latach 1956–1989. 

ISBN: 978-83-7629-662-3, 40 zł

Pielgrzymka nadziei. II wizyta Jana 
Pawła II w Ojczyźnie. Materiały pokon
ferencyjne
red. nauk. Jan M. Ruman, Muzeum Jana Pa-

wła II i Prymasa Wyszyńskiego – Instytut Pa-

mięci Narodowej, Warszawa 2014, 150 s.

W czerwcu 1983 r. było już jasne, że ha-
sło „zima wasza, wiosna nasza” nie speł-
niło się, a opozycję czeka długa walka. 
W nastrojach społecznych dominowało 
zniechęcenie i obojętność. Powszechne 
były oczekiwania, że w wymiarze politycz-
nym i społecznym obecność Jana Pawła II 
w Polsce przyczyni się nie tylko do zmiany 
postaw i umocnienia opozycji, lecz także 
skłoni władze komunistyczne do ustępstw. 

ISBN: 978-83-7629-754-5

Nakład wyczerpany
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Płeć buntu. Kobiety w oporze spo
łecznym w Polsce w latach 1944–
1989 na tle porównawczym
red. nauk. Natalia Jarska i Jan Olaszek, 

Warszawa 2014, 404 s.

Zbiór studiów poświęconych udzia-
łowi i roli kobiet w różnych formach 
oporu społecznego i opozycji w komu-
nizmie. Celem tomu jest poruszenie 
tematu istotnego z punktu widzenia 
historii kobiet w PRL, która nie zosta-
ła jeszcze opisana. Jaka była rola kobiet 
w strajkach robotniczych, w walce z ko-
lektywizacją, w „Solidarności"? Jaką 
specyfikę miało kobiece doświadczenie 
więzienia i represji? 

ISBN: 978-83-7629-615-9, 40 zł

Regionalny wymiar „Solidarności" 
1980–1981. Szczecin na tle kraju
red. nauk. Artur Kubaj i Michał Siedzia-

ko, Szczecin 2014, 348 s. 

Publikacja jest pokłosiem konferen-

cji „Regionalny wymiar »Solidar-

ności« 1980–1981. NSZZ »Solidar-

ność« Regionu Pomorze Zachodnie 

na tle ogólnopolskim", którą zor-

ganizował szczeciński oddział IPN 

w czerwcu 2011 r. Poza tekstami na 

temat Pomorza Zachodniego w to-

mie znalazły się zatem także opraco-

wania dotyczące wydarzeń ogólno-

polskich oraz innych regionów kraju.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-6133-622-8

Władze wobec Kościołów i związków 
wyznaniowych na Środowym Nad
odrzu w latach 1970–1980
red. nauk. Elżbieta Wojcieszyk, Poznań 

2014, 180 s.  (seria „Studia i Materiały 

Poznańskiego IPN”, t. XXIX)

Zebrane artykuły opisują politykę 
władz komunistycznych wobec Kościo-
łów i związków wyznaniowych na tere-
nie obecnego województwa lubuskiego. 
Na podstawie materiałów źródłowych 
został ukazany wpływ na mieszkań-
ców tego obszaru takich wydarzeń, jak 
Grudzień 1970 na Wybrzeżu, prze-
jęcie władzy przez Edwarda Gierka, 
wybór papieża Polaka czy narodziny 
NSZZ „Solidarność”.

ISBN: 978-83-6327-514-3, 30 zł
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Oblicza prasy Ziem Zachodnich 
w latach 1945–2012
red. nauk. Andrzej Buck, Przemysław 

Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Zielona 

Góra 2013, 446 s.

Publikacja wydana wspólnie przez Wo-
jewódzką i Miejską Bibliotekę Publicz-
ną im. C.K. Norwida w Zielonej Górze, 
Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Pa-
mięci Narodowej Oddział w Poznaniu 
i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową 
w Sulechowie. 

ISBN: 978-83-8833-695-9, 40 zł

Politeja nr 3(25) – Realizm polityczny
Instytut Pamięci Narodowej – Wydział 

Studiów Międzynarodowych i Politycz-

nych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra-

ków 2013 

11 czerwca 2011 r. odbyła się w Krako-
wie ogólnopolska konferencja naukowa 
„Różne wymiary realizmu polityczne-
go w Polsce Ludowej”, zorganizowana 
przez Oddział IPN w Krakowie, Ośro-
dek Myśli Politycznej w Krakowie oraz 
Instytut Nauk Politycznych i Stosun-
ków Międzynarodowych UJ. Zebrane 
materiały z konferencji wydano jako 
blok tematyczny pisma naukowego 
Wydziału Studiów Międzynarodowych 
i Politycznych UJ „Politeja".

ISSN: 1733-6716

Realny socjalizm – Solidarność – 
kapitalizm. Wokół myśli politycznej 
Leszka Nowaka
red. nauk. Krzysztof Brzechczyn, Poznań 

2013, 120 s. (seria „Studia i Materiały  

Poznańskiego IPN", t. XXVII)

Publikacja stanowi pokłosie dyskusji 
panelowej wokół pism Leszka Nowa-
ka „Polska droga od socjalizmu. Pisma 
polityczne 1980–1989”, jaka odbyła się 
pod hasłem „Realny socjalizm – „Soli-
darność” – Transformacja” w paździer-
niku 2012 r. Udział w panelu wzię-
li: prof. R. Bäcker, prof. R. Cichocki, 
prof. Z. Kwieciński, prof. J. Raciborski, 
prof. J. Staniszkis.

ISBN: 978-83-6327-508-2, 15 zł



80 | Studia i materiały 

„Solidarność” od wewnątrz 1980–1981
red. nauk. Andrzej Friszke, Krzysztof  

Persak, Paweł Sowiński, Warszawa 2013, 

376 s.

Zamieszczone w niniejszym tomie ar-
tykuły są rozwinięciem referatów wy-
głoszonych na konferencji »Solidar-
ność« od wewnątrz 1980–1981”, która 
odbyła się 25–26 listopada 2010 r., 
a została zorganizowana przez Instytut 
Studiów Politycznych PAN we współ-
pracy z Biurem Edukacji Publicznej 
IPN.

ISBN: 978-83-7629-484-1

Nakład wyczerpany

Świat wobec Solidarności 1980–1989
red. nauk. Paweł Jaworski i Łukasz Ka-

miński, Warszawa 2013, 792 s.

Publikowane tu artykuły były w więk-
szości prezentowane na międzynaro-
dowej konferencji naukowej zorgani-
zowanej we Wrocławiu w 2010 r. przez 
IPN i Instytut Historyczny Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. Przeważają arty-
kuły dotyczące reakcji na powstanie 
„Solidarności” w Europie Zachodniej, 
Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. 

ISBN: 978-83-7629-603-6

Nakład wyczerpany

Warszawa niezłomna. Antysystemowe 
formy opozycji i oporu społecznego 
w stolicy (1980–1989)
red. nauk. Bartłomiej Noszczak,  

Warszawa 2013, 512 s. (seria „Warszawa 

nie?pokonana”, t. 5)

Książka skupia się niemal wyłącznie na 
opisaniu różnorodnych form kontesta-
cji politycznej. Jest to jak dotąd pierwsza 
w krajowej literaturze naukowej praca 
zbiorowa, która z perspektywy jednego 
miasta prezentuje bogatą paletę działań 
opozycyjnych w wybranym okresie PRL-u. 
Warszawa lat 1980–1989 była konglome-
ratem postaw i wartości, które stały cza-
sem na przeciwległych biegunach. 

ISBN: 978-83-7629-424-7, 30 zł
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Bytom w cieniu dwóch totalita
ryzmów. Szkice z dziejów miasta 
1933–1989
red. nauk. Sebastian Rosenbaum,  

Katowice 2012, 432 s.

Teksty traktują o czasach Trzeciej Rze-
szy i o systemie nazistowskim, prze-
de wszystkim jednak o okresie między 
1945 a 1989 r. – od narodzin nowego 
systemu komunistycznego w latach po-
wojennych po rozkład reżimu u schył-
ku lat 80. Osobne artykuły poświęcono 
architekturze obydwu totalitaryzmów 
i sytuacji przemysłu bytomskiego.

ISBN: 978-83-7629-419-3, 40 zł

Jan Józef Lipski z perspektywy 
XXI wieku
red. nauk. Konrad Rokicki, Warszawa 

2012, 168 s.

Tom jest plonem konferencji, jaka od-
była się 11 września 2011 r. w gmachu 
Biblioteki UW, której towarzyszyła rów-
nież wystawa poświęcona Janowi  
Józefowi Lipskiemu. Przedsięwzięcie 
to zorganizowały IPN, Stowarzyszenie 
Wolnego Słowa oraz Uniwersytet War-
szawski. 

ISBN: 978-83-7629-364-6, 3 zł

Społeczeństwo a władza. Między 
Wisłą a Pilicą w latach 1945–1989
red. nauk. Sebastian Piątkowski i Ryszard 

Śmietanka-Kruszelnicki, Lublin 2012, 

212 s. (seria „Konferencje”, t. 42)

Publikacja jest efektem konferencji na-
ukowej „Społeczeństwo a władza. Mię-
dzy Wisłą a Pilicą w Polsce Ludowej 
(1945–1989)”, która odbyła się 8–9 paź-
dziernika 2009 r. w Domu Środowisk 
Twórczych w Kielcach.  Intencją orga-
nizatorów było ukazanie różnych prze-
jawów aktywności społeczeństwa, które 
po 1945 r. zamieszkiwało tereny na ob-
szarze między Wisłą a Pilicą. 

ISBN : 978-83-7629-386-8

Nakład wyczerpany
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Stan wojenny na Pomorzu Nad
wiślańskim (1981–1983). Szkice 
historyczne
red. nauk. Piotr Brzeziński, Gdańsk 2012, 

184 s. (seria „Publikacje gdańskiego od-

działu IPN”, t. 25)

Książka stanowi bogato ilustrowa-
ny zbiór 10 artykułów przybliżających 
nierzadko zupełnie nieznane aspekty 
z historii stanu wojennego na terenie 
dzisiejszego woj. pomorskiego, kujaw-
sko-pomorskiego, a także części woj. 
warmińsko-mazurskiego. Publikacja 
jest tomem pokonferencyjnym konfe-
rencji naukowej, zorganizowanej na 
Wydziale Historycznym Uniwersytetu 
Gdańskiego w grudniu 2011 r

ISBN: 978-83-7629-392-9, 20 zł

Szkice z dziejów NSZZ „Solidar
ność” na Pomorzu Nadwiślańskim 
i Kujawach (1980–1990)
red. nauk. Igor Hałagida, Bydgoszcz–

Gdańsk 2012, 240 s. (seria „Publikacje 

gdańskiego oddziału IPN”, t. 18)

Publikacja stanowi pokłosie konferen-
cji naukowej „Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy «Solidarność» na 
Pomorzu i Kujawach w latach 1980–
1989”, która odbyła się w Gdańsku 27–
28 sierpnia 2010 r. Na publikację skła-
da się 14 tekstów historyków i badaczy 
dziejów NSZZ „Solidarność” regionu 
Pomorza i Kujaw. 

ISBN: 978-83-7629-306-6

Nakład wyczerpany

Środki masowego zakłamania. Gadzi
nówki w czasie stanu wojennego
red. nauk. Sebastian Ligarski, Szczecin 

2012, 165 s. (seria „Dziennikarze, Twórcy, 

Naukowcy”)

Propaganda w czasie stanu wojennego 
(1981–1983) to niezwykle szerokie spek-
trum działań prowadzonych przez różne-
go rodzaju instytucje-gremia, mających 
wspólny mianownik: opanowanie umy-
słów społeczeństwa polskiego. Oddawa-
na w ręce Czytelników publikacja ma 
charakter analityczny, łączący metodo-
logię badań historycznych i prasoznaw-
czych. Jej celem jest zachęcenie do kon-
tynuowania studiów nad prasą lat 80.

ISBN: 978-83-61336-77-8, 20 zł
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Tam też była „Solidarność”. Małe 
ośrodki ruchu związkowego i ich rola 
w latach 1980–1990
red. nauk. Anna Pyżewska, Marcin Zwol-

ski, Białystok 2012 (seria „Konferencje 

IPN”, t. 43)

Publikacja jest pokłosiem konferen-
cji zorganizowanej przez Oddział IPN 
w Białymstoku. Zaproszono badaczy 
dziejów „Solidarności” z całego kraju 
do Białowieży, gdzie pracowali w sek-
cjach tematycznych:

ISBN: 978-83-6235-701-7, 10 zł

Wbrew partii i cenzurze. Media pod
ziemne w PRL. Studia i artykuły
red. nauk. Piotr Kardela, Paweł P. Warot, 

Tadeusz Wolsza, Warszawa 2012, 318 s. 

(seria „Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy”)

W ostatnich latach nastąpił dynamicz-
ny rozwój badań naukowych nad pra-
są drugoobiegową. Dzięki temu zmito-
logizowany obraz podziemnego rynku 
wydawniczego zastępują coraz rzetel-
niejsze opisy tego zjawiska. Bezimien-
ni do tej pory autorzy, redaktorzy, dru-
karze i kolporterzy odzyskali swoją 
twarz i tożsamość. Ich odwaga i wiara 
w siłę słowa drukowanego sprawiały, 
że opór społeczny nie zgasł, a komuni-
styczne władze nie stłumiły wolnościo-
wych dążeń Polaków.

ISBN: 978-83-7629-356-1, 35 zł

Z dziejów Mikołowa w XX wieku. 
Wybrane zagadnienia
red. nauk. Grzegorz Bębnik, Katowice 

2012, 222 s.

Tom jest pokłosiem konferencji nauko-
wej z kwietnia 2011 r., zorganizowanej 
przez Biuro Edukacji Publicznej IPN 
w Katowicach oraz Miejską Placówkę 
Muzealną w Mikołowie. Autorzy starali 
się naświetlić rozmaite aspekty z dzie-
jów Mikołowa w XX w., od II wojny 
światowej do 1989 r. 

ISBN: 978-83-7629-385-1, 30 zł
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Czas nadziei 1980–1981: NSZZ „Soli
darność” w Bełchatowie na tle sytuacji 
w kraju i regionie
red. nauk. Sebastian Pilarski i Dariusz Rogut, 

Łódź 2011, 216 s. (seria „Biblioteka Instytutu 

Pamięci Narodowej w Łodzi”, t. XXII)

Z inicjatywy byłych działaczy bełchatow-
skiej „Solidarności” grono historyków re-
prezentujących m.in. IPN Oddział w Ło-
dzi, Instytut Historii Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piot-
rkowie Trybunalskim oraz Instytut Hi-
storii Uniwersytetu Łódzkiego podjęło 
próbę przedstawienia procesu tworze-
nia struktur związku w Bełchatowskim 
Okręgu Przemysłowym na szeroko zary-
sowanym tle wydarzeń ogólnopolskich.

ISBN: 978-83-9318-505-4, 30 zł

Interpretacje upadku komunizmu 
w Polsce i w Europie Środkowo
Wschodniej
red. nauk. Krzysztof Brzechczyn, Poznań 

2011, 281 s. (seria „Studia i materiały po-

znańskiego IPN”, t. XIV)

Jest to interesujący i na wysokim pozio-
mie merytorycznym zbiór studiów doty-
czących upadku komunizmu w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Książka, mimo 
poruszania się na polu wielokrotnie eks-
plorowanym badawczo, będzie miała 
duże znaczenie dla wszystkich zajmują-
cych się tą problematyką. Wynika to nie 
tylko z nowatorskich ujęć interpretacyj-
nych, ale również z jej interdyscyplinar-
nego charakteru. 

ISBN: 978-83-9321-880-6

Nakład wyczerpany

Konfederacja Polski Niepodległej 
na drodze do wolności
red. Michał Wenklar, Kraków 2011, 352 s.

Konfederacja Polski Niepodległej była 
jedną z najważniejszych organizacji 
opozycyjnych w Polsce lat 80. W książ-
ce – stanowiącej zapis referatów z kon-
ferencji zorganizowanej w 30. rocznicę 
utworzenia KPN – przedstawiony został 
proponowany przez KPN model opo-
zycyjności, myśl polityczna przywódcy 
ugrupowania oraz postawa, jaką partia 
zajęła wobec wydarzeń 1989 r. i jej po-
zycja na scenie politycznej III Rzeczpo-
spolitej. 

ISBN: 978-83-929094-6-0

Nakład wyczerpany
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Kościół i kultura niezależna
red. nauk. Bogusław Tracz, Katowice 

2011, 302 s.

Materiały pokonfrencyjne. Publikacja 
składa się z dwóch zasadniczych części: 
wystąpień zaprezentowanych podczas 
konferencji naukowej na Jasnej Górze 
oraz zapisów konferencji panelowych 
w Katowicach i Krakowie.

ISBN: 978-83-7629-264-9, 35 zł

Kościół i kultura w latach osiemdzie
siątych XX wieku. Doświadczenia 
warszawskie 
red. nauk. ks. Wiesław A. Niewęgłowski, 

współpr. Małgorzata Romańska, Katowi-

ce–Warszawa 2011, 140 s.

Na publikację składają się teksty i wy-
powiedzi osób biorących udział w ży-
ciu kulturalnym stolicy w czasie stanu 
wojennego, które znalazły artystyczną 
i duchową przystań w Kościele. Prawie 
30 lat później spotkały się one na kon-
ferencji panelowej „Kościół i kultura 
w latach osiemdziesiątych”. Refleksje 
wspomnieniowe przedstawili pracow-
nicy nauki, literaci, dziennikarze, akto-
rzy i plastycy.

ISBN: 978-83-7629-329-5, 20 zł

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

WAM, Kraków 2011, 216 s. (seria „Koś-

ciół w okowach”)

W ramach wspólnej serii krakowskie-
go Oddziału IPN i Wydawnictwa WAM 
została wydana pozycja prezentująca 
losy ośmiu kapłanów i jednej siostry 
zakonnej, którzy zapisali się w historii 
nieugiętą postawą w okresie komuni-
stycznego zniewolenia. Składające się 
na tom artykuły zostały pierwotnie wy-
głoszone w formie referatów na konfe-
rencji naukowej w 2009 r. 

ISBN: 978-83-750-5838-3 

Nakład wyczerpany
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Opozycja i opór społeczny w Polsce  
po 1956 roku, t. 1–4

Seria służy refleksji nad zjawiskami zorga-
nizowanego i spontanicznego sprzeciwu 
przeciwko polityce władz komunistycznych 
w Polsce. Jednocześnie jest miejscem pub-
likacji studiów na temat historii opozycji 
i oporu społecznego w innych krajach ko-
munistycznych, co umożliwia spojrzenie 
z perspektywy porównawczej.

Opozycja i opór społeczny w Polsce 
po 1956 roku, t. 1
red. nauk. Tomasz Kozłowski i Jan Ola-

szek, Warszawa 2011, 269 s.

W tomie publikujemy kilka tekstów do-
tyczących niezależnego ruchu wydaw-
niczego w Polsce lat 70. i 80., a także 
artykuły bardziej zróżnicowane tema-
tycznie: poświęcone m.in. Federacji 
Młodzieży Walczącej, kondycji społe-
czeństwa węgierskiego w latach 60., 
wyłaniającej się z raportów Radia Wol-
na Europa, wydarzeniom w Czechosło-
wacji w 1968 r. z perspektywy miesz-
kańców Dolnego Śląska.

ISBN: 978-83-7629-301-1, 20 zł
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Opozycja i opór społeczny w Polsce 
po 1956 roku, t. 2
red. nauk. Tomasz Kozłowski i Jan Ola-

szek, Warszawa 2014, 304 s.

W tomie znalazły się dwa bloki te-
matyczne. Pierwszy z nich dotyczy 
społecznych i kulturowych aspektów 
funkcjonowania opozycji w PRL, dru-
gi – międzynarodowych aspektów tej 
historii. Tom uzupełniają teksty o mło-
dzieżowych organizacjach podziem-
nych w Warszawie w latach 1956–1970, 
obrazie rzeczywistości stanu wojen-
nego w prasie oficjalnej i podziemnej, 
konferencjach prasowych Jerzego Ur-
bana oraz „Solidarności” w jednym 
z zielonogórskich zakładów pracy.

ISBN: 978-83-7629-611-1, 20 zł

Opozycja i opór społeczny w Polsce 
po 1956 roku, t. 3. Rolnicza „Solidar
ność” w Polsce 1980–1989
red. nauk. Andrzej W. Kaczorowski, To-

masz Kozłowski, Jan Olaszek, Warszawa 

2016, 244 s.

Niniejszy tom stanowi próbę posze-
rzenia naszej wiedzy o „Solidarności” 
rolników. IPN jest jednym z ośrodków 
naukowych szczególnie predysponowa-
nych do badania tej sfery historii ruchu 
ludowego, zwłaszcza pod kątem jego 
relacji z władzami PRL. Ze względu na 
specyfikę badań prowadzonych przez 
instytut, w części artykułów istotny 
jest właśnie aspekt dziejów rolniczych 
związków.

ISBN: 978-83-8098-021-1, 35 zł

Opozycja i opór społeczny w Polsce 
po 1956 roku, t. 4.
red. nauk. Tomasz Kozłowski, Jan Ola-

szek, Grzegorz Wołk, Warszawa 2019, 

264 s. 

Publikacja zawiera m.in. opis samiz-
datu na Węgrzech, blok tekstów doty-
czących relacji między opozycjonistami 
w PRL a Służbą Bezpieczeństwa oraz 
teksty dotyczące ostatniej dekady PRL. 
Po raz pierwszy w tej serii zamieszczo-
no też materiały źródłowe. 

ISBN: 978-83-8098-604-6, 30 zł
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Solidarność z błoń. Wokół nauczania 
społecznego Jana Pawła II
red. nauk. Maciej Drzonek i Michał Siedzia-

ko, Szczecin 2011, 192 s. + 16 s. wkł. zdj.

Błonia krakowskie czy szczecińskie Jas-
ne Błonia są szczególnym miejscem 
w tradycji polskiej ze względu na do-
konujące się tam ważne wydarzenia. 
Po 1978 r. to tam padały ważne słowa 
pokrzepienia i pouczenia. Całość jest 
ciekawym przyczynkiem w dziele przy-
bliżania współczesnemu czytelnikowi, 
jak kształtowały się postawy narodowego 
zrywu lat 80.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-6133-649-5

Polskie Radio i Telewizja w stanie 
wojennym
wstęp i oprac. Sebastian Ligarski, Grze-

gorz Majchrzak, Warszawa 2011, 488 s. 

(seria „Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy”) 

Komitet ds. Radia i Telewizji był ne-
wralgicznym punktem dla władz ko-
munistycznych w czasie stanu wo-
jennego. Kontrola nad nim pozwalała 
w sposób systematyczny i masowy 
przekonywać społeczeństwo, że to 
NSZ „Solidarność” i jego członkowie 
dążyli do siłowej rozprawy, a dobro-
dziejstwem płynącym z decyzji Wojcie-
cha Jaruzelskiego i jego podwładnych 
było uchronienie kraju przed wojną do-
mową i zapaścią gospodarczą. 

ISBN: 978-83-7629-304-2

Nakład wyczerpany

„Oaza wolności”. Duszpasterstwa 
akademickie w latach siedemdziesią
tych XX w. Materiały pokonferencyjne
red. nauk. Marta Marcinkiewicz, Szczecin 

2011, 134 s.

Książka upublicznia rolę wielu du-
chownych i działaczy świeckich, którzy 
w oparciu o instytucje kościelne tworzy-
li środowisko opozycyjne w PRL. Pub-
likacja jest dobrym przyczynkiem do 
ukazania najnowszych dziejów Kościoła 
katolickiego na ziemiach polskich.

ISBN: 978-83-6133-637-2

Nakład wyczerpany
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Wybory parlamentarne w 1989 r. 
w Polsce południowowschodniej
red. nauk. Małgorzata Gliwa i Mariusz 

Krzysztofiński, Rzeszów 2011, 216 s + 32 s. 

wkł. zdj.

Publikacja prezentuje przygotowania, 
przebieg oraz polityczne skutki wybo-
rów czerwcowych 1989 r. w naszym re-
gionie. Jest ona pokłosiem konferencji, 
zorganizowanej w 2009 r. przez Od-
dział IPN w Rzeszowie, Region Rze-
szowski NSZZ „Solidarność” i Muze-
um-Zamek w Łańcucie. 

ISBN: 978-83-7629-310-3

Nakład wyczerpany

Zabrze 1933–1989. Szkice z dziejów 
politycznych miasta
red. nauk. Sebastian Rosenbaum, Kato-

wice 2011, 262 s.

Zbiór 9 artykułów pokonferencyjnych 
będących pokłosiem konferencji zor-
ganizowanej przez IPN w Katowi-
cach oraz Muzeum Miejskie w Zabrzu 
w 2010 r. Zebrane artykuły traktują 
o historii politycznej Zabrza w dobie 
dwóch totalitaryzmów: nazistowskiego 
i komunistycznego.

ISBN: 978-83-7629-311-0, 30 zł

Władze wobec Kościołów i związków 
wyznaniowych w Wielkopolsce w la
tach 1980–1989
red. nauk. Konrad Białecki, Poznań 2011, 

320 s. (seria „Studia i Materiały Poznań-

skiego IPN", t. XVI)

Choć historiografia relacji państwo – 
Kościół w okresie PRL liczy co najmniej 
kilkadziesiąt książek i kilkaset artykułów, 
to wydaje się, że najmniejsza jej część 
dotyczy okresu 1980–1989. Próbą częś-
ciowego zapełnienia tej luki jest 16 arty-
kułów, które nie obejmując całości tytu-
łowego zagadnienia, starają się, poprzez 
swoją różnorodność, rzucić światło na 
wiele aspektów relacji państwo – Kościo-
ły w latach 80. XX w. w Wielkopolsce. 

ISBN: 978-83-9321-887-5, 35 zł
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Naukowcy władzy, władza naukow
com. Studia
red. nauk. Piotr Franaszek, Warszawa 2010, 

423 s. (seria „Dziennikarze, Twórcy, Na-

ukowcy”)

W okresie PRL zarówno szkoły wyższe, 
jak i instytucje badawcze stały się obiek-
tem intensywnej penetracji przez apa-
rat bezpieczeństwa. SB kontrolowała lub 
– jak określano w jej żargonie – „ochra-
niała” te instytucje tak pod względem ich 
funkcjonowania jako placówek naukowo-
-dydaktycznych, jak i od strony ideologicz-
nej, czyli postaw i głoszonych poglądów 
oraz działalności organizacji, zarówno 
tych usankcjonowanych przez komuni-
styczne władze, jak i nielegalnych. 

ISBN: 978-83-7629-092-8

Dziennikarze władzy, władza dzien
nikarzom. Aparat represji wobec 
środowiska dziennikarskiego
red. nauk. Tadeusz Wolsza i Sebastian 

Ligarski, Warszawa 2010, 456 s. (seria 

„Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy”)

Dotychczas postępowanie aparatu re-
presji wobec tych grup zawodowych jest 
tematem tabu. W powszechnej opinii 
środowisko dziennikarskie należało do 
najbardziej zaangażowanych w budowę 
nowego ustroju w powojennej Polsce. 
W tomie zaprezentowano przykłady po-
staw żurnalistów, pokazując postępu-
jącą polaryzację tego środowiska oraz 
mechanizmy działania aparatu bezpie-
czeństwa wobec tej grupy zawodowej.

ISBN: 978-83-7629-120-8

Nakład wyczerpany

Artyści władzy, władza artystom
red. nauk. Andrzej Chojnowski i Sebastian 

Ligarski, Warszawa 2010, 228 s.  

(seria „Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy”)

W powszechnej opinii środowisko 
dziennikarskie należało do najbardziej 
zaangażowanych w budowę nowego 
ustroju w powojennej Polsce. Dzien-
nikarze stanowili fundament propa-
gandy, uosobienie kłamstwa i fałszu. 
W tomie zaprezentowano przykłady 
postaw żurnalistów, pokazując postę-
pującą w czasie polaryzację tego środo-
wiska oraz mechanizmy działania apa-
ratu bezpieczeństwa wobec tej grupy 
zawodowej.

ISBN: 978-83-7629-220-5

Nakład wyczerpany
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Myśl na uwięzi. Kontrola operacyjna  
środowisk akademickich województwa 
katowickiego przez Służbę Bezpieczeń
stwa w latach siedemdziesiątych i osiem
dziesiątych XX wieku. Studia i szkice 
red. nauk. Adam Dziuba i Mirosław Sikora, 

Katowice 2010, 430 s.

Zbiór artykułów poruszających temat 
kontroli i inwigilacji przez SB wyższych 
uczelni, ich pracowników i studentów 
w województwie katowickim w latach 70. 
i 80. XX w. Autorzy zanalizowali aktywność 
SB wobec Uniwersytetu Śląskiego, Poli-
techniki Śląskiej, Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach, Śląskiej Akademii Medycz-
nej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów  
i Duszpasterstwa Akademickiego. 

ISBN: 978-83-7629-152-9

Nakład wyczerpany

Niepiękny wiek XX. Profesorowi  
Tomaszowi Szarocie w siedemdzie
siątą rocznicę urodzin
red. Błażej Brzostek, Jerzy Eisler, Dariusz 

Jarosz, Krzysztof Kosiński, Tadeusz Wol-

sza, Warszawa 2010, 704 s.

Książka jest zbiorowym dziełem czter-
dziestu przyjaciół, współpracowników 
i uczniów Profesora Tamasza Szaro-
ty, ofiarowanym na 70-lecie Jego uro-
dzin. Wiekiem XX – niezupełnie zresz-
tą z własnej woli – od ponad pół wieku 
zajmuje się Profesor Tomasz Szarota.

ISBN: 978-83-7629-148-2

Nakład wyczerpany

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 na-
ukowej zorganizowanej przez IPN Od-
dział w Szczecinie i Katedrę Historii 
Kościoła Wydziału Teologicznego Uni-
wersytetu Szczecińskiego. Jej celem 
było przybliżenie historii walki „o rząd 
dusz”, jaką toczyły komunistyczne wła-
dze z Kościołem oraz opis struktury 
i metody aparatu represji, którego za-
daniem była ateizacja społeczeństwa.

ISBN: 978-83-6133-680-8

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 pasjonują-
cej 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 społecz-
no-polityczne, zwracając uwagę na fakt, 
że Duchowny nie był jedyną ofiarą re-
presji władz wobec ludzi Kościoła.

ISBN: 978-83-7629-236-6

Nakład wyczerpany

Upadek systemu komunistycznego 
na Górnym Śląsku. Wokół prze
mian 1989 roku w województwach 
katowic kim i opolskim
red. nauk. Adam Dziuba i Sebastian  

Rosenbaum, Katowice 2010, 404 s.

Na prezentowany tom, pokłosie konfe-
rencji, składa się 12 obszernych tekstów 
dotyczących m.in. opozycji, uwiądu par-
tii władzy, przebiegu wyborów czerwco-
wych, działań Służby Bezpieczeństwa, 
a także przemian społecznych w re-
gionie. Publikacja stanowi odkrywczy 
wkład do badań historycznych nad oma-
wianą tematyką, zarówno w wymiarze 
regionalnym, jak i ogólnokrajowym

ISBN: 978-83-7629-227-4, 40 zł

Stłamszona nauka? Inwigilacja 
środowisk akademickich i naukowych 
przez aparat bezpieczeństwa w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
XX wieku
red. nauk. Piotr Franaszek, Warszawa 2010, 

342 s. (seria „Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy”)

Służba Bezpieczeństwa kontrolowała szkoły 
wyższe i instytucje badawcze oraz rejestro-
wała postawy i poglądy osób w nich zatrud-
nionych. Otwarcie Polski na Zachód w latach 
70. stworzyło naukowcom szersze możliwo-
ści kontaktów międzynarodowych, angażo-
wali się oni w działalność opozycyjną, która 
osiągnęła kulminację w latach 80. 

ISBN: 978-83-7629-125-3

Nakład wyczerpany 
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Władza, polityka i społeczeństwo 
w Gliwicach w latach 1939–1989
red. nauk. Bogusław Tracz, Katowice– 

–Gliwice 2010, 339 s.

Dwa totalitaryzmy: nazizm i komu-
nizm, odcisnęły swe piętno na politycz-
nym i społecznym obrazie życia w Gli-
wicach – górnośląskim mieście, które 
do stycznia 1945 r. leżało w granicach 
Trzeciej Rzeszy. W 11 artykułach auto-
rzy przedstawili szereg wydarzeń i zja-
wisk z dziejów miasta w XX stuleciu, 
przy czym większość z nich to tematy 
dotychczas całkowicie pomijane, trak-
towane marginalnie lub przestawiane 
tendencyjnie i fałszywie. 

ISBN: 978-83-7629-228-1

Nakład wyczerpany

Warszawa miasto w opresji
red. nauk. Kazimierz Krajewski i Mag-

dalena Pietrzak-Merta, Warszawa 2010, 

744 s. + 24 s. wkł. zdj. (seria „Warszawa 

nie?pokonana”, t. 1)

Zbiór studiów jest pierwszym to-
mem cyklu wydawniczego „Warszawa 
nie?pokonana” przygotowanego przez 
Oddział IPN w Warszawie. Teksty obej-
mują prawie całą historię miasta po-
między 1939 a 1989 r. Dotyczą spraw 
różnej rangi, od fundamentalnych dla 
historii stolicy dziejów powojennej 
konspiracji niepodległościowej czy też 
więzienia przy ul. Rakowieckiej, po 
kwestie bardziej szczegółowe. 

ISBN: 978-83-7629-097-3

Nakład wyczerpany

Wokół „mniejszego zła”. Stan wojenny 
w Polsce. Materiały pokonferencyjne
red. nauk. Paweł Piotrowski, Wrocław 

2010, 280 s. + wkł. zdj.

Jednym z elementów ogólnopolskich ob-
chodów 25. rocznicy wprowa dzenia stanu 
wojennego, które odbyły się 12–13 grud-
nia 2006 r. we Wro cławiu, była konferen-
cja naukowa zorganizowana w salach Ra-
tusza przez Oddział IPN we Wrocławiu, 
przy współudziale Urzędu Miasta oraz 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
Dolny Śląsk.

ISBN: 978-83-6163-109-5

Nakład wyczerpany
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Grzegorz Majchrzak

Kontakt operacyjny „Delegat”  
vel „Libella”
Warszawa 2009, 224 s. (seria „Studia 

i materiały”, t. 14)

W trakcie badań nad działaniami SB wo-
bec NSZZ „Solidarność” w latach 1980–
1982 jednym z najciekawszych, ale też 
najbardziej skomplikowanych przypad-
ków okazał się przypadek kontaktu ope-
racyjnego „Libella” vel „Delegat”, czyli 
ks. Henryka Jankowskiego. Tom zawiera 
obszerny wstęp omawiający przypadek 
kontaktów ks. Jankowskiego z SB, wybór 
dokumentów z informacjami od KO „Li-
bella”/„Delegat” oraz skany dokumen-
tów związanych z tą sprawą.

ISBN: 978-83-7629-040-9

Nakład wyczerpany

Aparat władzy a społeczeństwo 
w Tarnowskich Górach w latach 
1945–1989
red. nauk. Krzysztof Gwóźdź i Sebastian 

Rosenbaum, Instytut Pamięci Narodo-

wej – Muzeum w Tarnowskich Górach, 

Katowice–Tarnowskie Góry 2009, 131 s.

Materiały z konferencji „Tarnowskie 
Góry w Polsce Ludowej” z 2008 r. Lata 
tzw. Polski Ludowej w dziejach Tarnow-
skich Gór nie doczekały się jak dotąd 
monograficznego opracowania. Brak 
przede wszystkim analizy relacji między 
komunistycznym obozem władzy a spo-
łecznością miasta. Niniejsza publikacja 
stara się wypełnić tę lukę, nie aspirując 
do całościowego ujęcia zagadnienia. 

ISBN: 978-83-9283-044-3

Nakład wyczerpany

Wolne media? Środowisko dzienni
karskie w 1989 roku: studia
red. nauk. Paweł Szulc, Tadeusz Wolsza, 

Szczecin–Warszawa 2010, 350 s. (seria 

„Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy”)

Kolejny tom przygotowany przez ze-
spół badający działalność aparatu bez-
pieczeństwa wobec środowisk dzien-
nikarskich w latach 1945–1989. Tytuł 
wpisuje się do naukowego dyskursu 
o znaczeniu 1989 r. w dziejach Polski. 

ISBN: 978-83-6133-605-1

Nakład wyczerpany 
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Nie można uśmiercić nadziei. Remi
niscencje śmierci księdza Jerzego Po
piełuszki w Wielkopolsce 1984–1989,
red. nauk. Waldemar Handke i Jarosław 

Wąsowicz SDB, Poznań 2009, 192 s. 

(seria „Studia i Materiały Poznańskiego 

IPN”, t. IX)

Niniejsza publikacja jest pierwszą pró-
bą ukazania reakcji społeczeństwa 
Wielkopolski na śmierć ks. Popiełuszki 
oraz reminiscencji tych zdarzeń w ko-
lejnych latach, aż do przełomowego 
roku 1989, kiedy w Polsce rozpoczęły 
się przemiany ustrojowe. Postać ks. Po-
piełuszki stawała się inspiracją wielu 
niezależnych przedsięwzięć. 

ISBN: 83-88517-48-1

Nakład wyczerpany

Olsztyński Czerwiec ’89
praca zbiorowa, Olsztyn 2009, 219 s.

Publikacja przygotowana z okazji 
20. rocznicy wyborów czerwcowych 
1989 r. przy współpracy z Ośrodkiem 
Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskie-
go w Olsztynie i NSZZ „Solidarność” 
Regionu Warmińsko-Mazurskiego. 
Publikacja zawiera również dwa anek-
sy z wyborami dokumentów Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność” oraz ol-
sztyńskiej SB.

ISBN: 978-83-9279-578-0

Nakład wyczerpany

„Jesteście naszą wielką szansą”. 
Młodzież na rozstajach komunizmu 
1944–1989
red. Paweł Ceranka i Sławomir Stępień, 

Warszawa 2009, 520 s.

Niniejsza publikacja jest zbiorem refera-
tów wygłoszonych podczas konferencji 
naukowej o tym samym tytule. Przedsta-
wiono w nich różne przejawy aktywno-
ści młodzieży polskiej po 1944 r., zarów-
no w organizacjach związanych z Polską 
Partią Robotniczą i Polską Zjednoczoną 
Partią Robotniczą, niezależnych organi-
zacjach starających się jednak działać le-
galnie, jak i formacjach nastawionych na 
opór wobec systemu komunistycznego.

ISBN: 978-83-7629-032-4

Nakład wyczerpany
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Zarejestrujcie nam „Solidarność”! 
Strajk sierpniowy 1988 r. w Szczeci
nie. Materiały pokonferencyjne
red. nauk. Artur Kubaj i Maciej Maciejew-

ski, Szczecin 2009, 250 s.

Poszczególne teksty dają szczegóło-
wy obraz konfliktu opozycji z władzą 
w 1988 r., antagonizmu przeplatane-
go negocjacjami i mediacją Kościoła 
katolickiego. Tom jest najpoważniej-
szym opracowaniem strajków 1988 r., 
zwłaszcza w Szczecinie. Otrzymuje-
my kompetentny przegląd wydarzeń, 
głównie dotyczących strajkujących, ale 
w pewnym stopniu także postaw władz 
lokalnych oraz Kościoła.

ISBN: 978-83-6133-640-2

Nakład wyczerpany

Między Warszawą a regionem. Opo
zycja przedsierpniowa na Pomorzu 
Zachodnim
red. nauk. Krzysztof Kowalczyk, Michał 

Paziewski, Marcin Stefaniak, Szczecin 

2008, 255 s.

Publikacja jest pokłosiem konferencji 
naukowej, która została zorganizowana 
przez IPN Oddział w Szczecinie oraz 
Instytut Politologii i Europeistyki Uni-
wersytetu Szczecińskiego. Sympozjum 
odbyło się 24–25 października 2008 r. 
Głównym celem konferencji było uka-
zanie specyfiki funkcjonowania oporu 
społecznego na Pomorzu Zachodnim 
w drugiej połowie lat 70.

ISBN: 978-83-6133-624-2

Nakład wyczerpany

„Twórczość obca nam klasowo”. 
Aparat represji wobec środowiska 
literackiego 1956–1990
red. nauk. Andrzej Chojnowski i Sebastian 

Ligarski, Warszawa 2009, 870 s. (seria 

„Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy”)

Przykłady działań operacyjnych prowadzo-
nych przez Służbę Bezpieczeństwa wska-
zują, że wiele niewyjaśnionych zdarzeń, 
a także utworów literackich miało swój 
początek w gmachu MSW przy ul. Rako-
wieckiej w Warszawie. W publikacjach tej 
serii postaramy się odpowiedzieć, w ja-
kim stopniu były skuteczne podejmowane 
przez PZPR i aparat bezpieczeństwa pró-
by spacyfikowania środowisk twórczych.

ISBN: 978-83-7629-064-5

Nakład wyczerpany 
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Grzegorz Majchrzak

Z dziejów „Tygodnika Solidarność”. 
Rozpracowanie „Tygodnika Solidar
ność” przez Służbę Bezpieczeństwa 
1980–1982
Warszawa 2007, 184 s. (seria „Studia i ma-

teriały”, t. 11)

Książka, wydana w serii „Studia i mate-
riały”, przedstawia „rozpracowanie” pis-
ma przez Służbę Bezpieczeństwa w la-
tach 1980–1982. W osobnym rozdziale 
autor analizuje przypadek Małgorzaty 
Niezabitowskiej. W tomie zamieszczono 
dokumenty archiwalne dotyczące „No-
waka” i „Zygmunta”, członków redak-
cji tygodnika, którzy zostali zwerbowani 
jako tajni współpracownicy SB i mieli 
donosić na swoich kolegów.

ISBN: 978-83-6046-433-5

Nakład wyczerpany

Wolne Związki Zawodowe z per
spektywy trzydziestu lat. Materiały 
pokonferencyjne
red. nauk. Jarosław Neja, Instytut Pa-

mięci Narodowej – Stowarzyszenie „Po-

kolenie” – NSZZ „Solidarność” Zarząd 

Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Katowice 

2008, 98 s.

Powstałe na Górnym Śląsku, Wybrzeżu 
Gdańskim i Pomorzu Zachodnim Ko-
mitety Wolnych Związków Zawodowych 
stanowiły ważny podmiot wśród środo-
wisk i nurtów przedsierpniowej opozy-
cji demokratycznej. Niniejsza publikacja 
stanowi pokłosie konferencji naukowej 
„Wolne Związki Zawodowe z perspekty-
wy trzydziestu lat”.

ISBN: 978-83-6145-812-8

Nakład wyczerpany

Dzierżoniów – wiek miniony.  
Materiały pokonferencyjne 
red. nauk. Sebastian Ligarski i Tomasz 

Przerwa, Wrocław 2007, 350 s.

Niniejsza publikacja stanowi plon 
naukowej konferencji historycznej 
„Dzierżoniów – wiek miniony”, która 
odbyła się w Dzierżoniowie w dniach 
16–18 marca 2007 r. przy współpra-
cy Instytutu Pamięci Narodowej Od-
dział we Wrocławiu, Instytutu Histo-
rycznego Uniwersytetu Wrocławskiego 
i Urzędu Miejskiego w Dzierżoniowie. 
Patronat objął Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego.

ISBN: 978-83-9264-173-5

Nakład wyczerpany
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Przeciwko stanowi wojennemu. 
Zajścia 31 sierpnia 1982 roku  
w Gorzowie Wielkopolskim
red. nauk. Małgorzata Machałek i Dariu-

sza A. Rymar, Szczecin 2007, 122 s.

Publikacja zawiera zbiór referatów wy-
głoszonych podczas konferencji nauko-
wej poświęconej zamieszkom, jakie 
miały miejsce w Gorzowie 31 sierpnia 
1982 r. Konferencja odbyła się 11 paź-
dziernika 2007 r. w Gorzowie Wlkp. 
Zamiarem organizatorów było przy-
pomnienie o tamtych wydarzeniach 
w 25. rocznicę. 

ISBN: 978-83-6123-304-6

Nakład wyczerpany

Narodziny III Rzeczypospolitej. 
Pomorze Zachodnie w latach 
1988–1990
red. nauk. Małgorzata Machałek  

i Jan Macholak, Szczecin 2006, 164 s.

Książka to wspólne dzieło Szczeciń-
skiego Towarzystwa Naukowego, Ar-
chiwum Państwowego w Szczecinie, 
Instytutu Politologii i Europeisty-
ki Uniwersytetu Szczecińskiego i In-
stytutu Pamięci Narodowej Oddział 
w Szczecinie. 

ISBN: 83-89341-45-X

Nakład wyczerpany

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 konferen-
cji zorganizowanej w czerwcu 2007 r. 
przez Biuro Edukacji Publicznej Od-
działu IPN w Łodzi oraz Archiwum  
Archidiecezjalne w Łodzi. Składają się 
na nią referaty wygłoszone podczas  
sesji. Uzupełnieniem jest aneks źródło-
wy zawierający niepublikowane dotąd 
dokumenty SB, materiały z Archiwum 
Archidiecezjalnego, fragmenty „Rapor-
tu o Łodzi” oraz wiele fotografii. 

ISBN: 978-83-925820-8-3

Nakład wyczerpany
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Wielkopolska „Solidarność” w mate
riałach aparatu represji (1980–1989)
red. nauk. Waldemar Handke, Poznań 

2006, 304 s.

Zbiór artykułów poświęconych dziejom 
wielkopolskiej „Solidarności” widzia-
nym przez pryzmat dokumentów wy-
tworzonych przez SB.

ISBN: 83-60464-25-1

Nakład wyczerpany

Dla władzy, obok władzy, przeciw 
władzy. Postawy robotników wiel
kich ośrodków przemysłowych w PRL
red. nauk. Jarosław Neja, Warsza-

wa, 2005, 170 s. (seria „Konferencje 

IPN”, t. 25)

Robotnicy wielkich ośrodków prze-
mysłowych, w oficjalnej propagandzie 
przedstawiani jako podpora systemu 
władzy, w rzeczywistości byli główny-
mi aktorami większości kolejnych kry-
zysów polityczno–społecznych w PRL. 
Tom zawiera materiały z sesji nauko-
wej zorganizowanej w 2004 r. przez 
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej 
IPN w Katowicach.

ISBN: 83-890788-9-9

Nakład wyczerpany

Drogi do niepodległości. Polska, 
Podhale, Zakopane 1945–1989
red. i oprac. Jerzy Zacharko, Zakopa-

ne 2005, 369 s. 

Materiały z konferencji zorganizowa-
nej przez Burmistrza Miasta Zakopane 
i IPN Oddział w Krakowie w związku 
z 25. rocznicą powstania Solidarności. 
Referaty prezentują różne wątki za-
kopiańskiej i podhalańskiej historii, 
w większości koncentrują się na ostat-
niej dekadzie komunizmu.

ISBN: 83-913921-7-1

Nakład wyczerpany
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Początki „Solidarności” w północno
wschodniej Polsce (19801981)
red. nauk. Tomasz Danilecki, Biały-

stok 2005

Materiały z sesji naukowej zorganizo-
wanej przez Oddziałowe Biuro Edu-
kacji Publicznej Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w Białymstoku i Zarząd Regionu Pod-
laskiego NSZZ „Solidarność” w dniu 
4 września 2005 r. oraz z konkursu na 
wspomnienia „Moja pierwsza Solidar-
ność.”

ISBN: 83-92226-33-X

Nakład wyczerpany

Między Sierpniem a Grudniem.  
„Solidarność” w Krakowie i Małopol
sce w latach 1980–1981
red. nauk. Tomasz Gąsowski, współ-

pr. Barbara Klich-Kluczewska i Janusz 

Mierzwa, IPN – Instytut Historii UJ – 

ZR NSZZ „Solidarność” Małopolska, 

Kraków 2005, 258 s.

Publikacja zawiera teksty referatów wy-
głoszonych na konferencji naukowej 
w 2005 roku w Krakowie oraz wypo-
wiedzi panelistów. Artykuły opatrzone 
są szczegółowym aparatem naukowym. 

ISBN: 83-7188-913-5

Nakład wyczerpany

Studia MuzealnoHistoryczne, 2009, 
t. 1
red. nauk. Krzysztof Myśliński, Dorota 

Kosierkiewicz, Kielce 2009, 480 s.

Książka jest pierwszym tomem wydaw-
nictwa, które powstało dzięki współ-
pracy Muzeum Historii Kielc oraz De-
legatury Instytutu Pamięci Narodowej 
w Kielcach. Zamieszczone artykuły 
oraz dokumenty poświęcone są historii 
Kielc oraz województwa w II połowie 
XIX oraz w XX wieku.

ISSN: 2080-2420
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Represje wobec wsi i ruchu ludo
wego, t. 5: 1944/1945–1989. Losy 
żołnierzy Batalionów Chłopskich 
oraz działaczy Stronnictwa Ludowe
go „Roch” po II wojnie światowej
red. nauk. Arkadiusz Indraszczyk, Ma-

riusz Krzysztofiński, Warszawa–Rzeszów 

2014, 424 s.

Tom piaty serii stanowi pokłosie kon-
ferencji naukowej, zorganizowanej 
w dniach 1–3 grudnia 2010 r. w Rze-
szowie i jest poświęcony losom żołnie-
rzy Batalionów Chłopskich oraz działa-
czy Stronnictwa Ludowego „Roch” po 
II wojnie światowej.

ISBN: 978-83-7901-053-0, 40 zł

Represje wobec wsi i ruchu ludowe
go, t. 2: 1956–1989
red. nauk. Janusz Gmitruk i Zbigniew 

Nawrocki, Muzeum Historii Polskiego 

Ruchu Ludowego – Instytut Pamięci Na-

rodowej, Warszawa 2004, 331 s.

Prezentowany tom zawiera materiały 
z konferencji naukowej „Wieś i ruch lu-
dowy a władza w PRL w latach 1956–
1989”, która odbyła się w Rzeszowie 
27–28 listopada 2003 r.

ISBN: 83-890787-6-7

Represje wobec wsi i ruchu ludowe
go, t. 4: 1944–1989. Między apologią 
a negacją
red. nauk. Janusz Gmitruk i Ewa Leniart, 

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Lu-

dowego – Instytut Pamięci Narodowej, 

Warszawa 2010, 376 s.

Prezentowany tom zawiera materiały 
z konferencji naukowej, zorganizowa-
nej 2–4 grudnia 2009 r. w Rzeszowie, 
a poświęconej dziejom wsi i ruchu lu-
dowego w latach 1945–1989.

ISBN: 978-83-62171-25-2, 35 zł
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Stan wojenny w Wielkopolsce
red. nauk. Stanisław Jankowiak i Jan Mi-

łosz, Poznań 2004, 146 s. (seria „Konfe-

rencje” t. 22)

Prezentowany tom jest zbiorem refe-
ratów dotyczących okoliczności wpro-
wadzenia i przebiegu stanu wojennego 
w Wielkopolsce.

ISBN: 83-890787-4-0

Nakład wyczerpany

Czerwiec 1976: spory i refleksje po 
25 latach
red. nauk. Paweł Sasanka i Robert Spa-

łek, Warszawa 2003, 143 s. (seria „Konfe-

rencje”, t. 8)

Tom jest próbą opisu jednego z kryzy-
sów polityczno-społecznych PRL,  
określanego mianem Czerwiec ’76.  
Autorzy artykułów analizują przyczyny, 
przebieg i reperkusje ówczesnych wy-
darzeń; przyglądają się zarówno dzia-
łaniom aparatu władzy, jak i reakcjom 
społeczeństwa. Tom zawiera także pięt-
naście relacji świadków i uczestników 
wydarzeń – przedstawicieli obu stron 
konfliktu.

ISBN: 83-89078-18-X

Nakład wyczerpany

Opozycja i opór społeczny w Łodzi 
1956–1981
red. nauk. Krzysztof Lesiakowski, Warsza-

wa 2003, 185 s. (seria „Konferencje”, t. 7)

Tom poświęcony jest problematyce 
opozycji i oporu społecznego w Łodzi 
w latach 1956–1981. Formy oporu były 
różne, od „przerw w pracy” w łódzkich 
fabrykach, przez demonstracje uliczne, 
po niezależną działalność organizacyj-
ną i wydawniczą. 

ISBN: 83-89078-21-X

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

skich Studiów Społecznych w Rzeszowie 

– Instytut Pamięci Narodowej, Rzeszów 

2003, 237 s.

Tom studiów poświęcony głównie dzie-
jom diecezji przemyskiej w okresie 
sprawowania w niej rządów przez bi-
skupa ordynariusza Ignacego Tokar-
czuka. Większość artykułów została 
dedykowana arcybiskupowi Tokarczu-
kowi w 85. rocznicę urodzin i 60-lecie 
kapłaństwa.

ISBN: 83-89326-01-9

Nakład wyczerpany

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

ta, Jarosław Szarek, Kraków 2002, 131 s. 

(seria „Konferencje IPN”, t. 3)

Książka jest zbiorem artykułów przy-
bliżających dzieje Nowej Huty w PRL. 
Od walki o nowohucki krzyż, przez 
działania Wydziału ds. Wyznań WRN 
w Krakowie, historię „polskich miesię-
cy” 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
ISBN: 83-89078-07-4

Nakład wyczerpany

Młodzież w oporze społecznym 
1944–1989
red. nauk. Monika Kała i Łukasz Kamiń-

ski, Wrocław 2002, 163 s. (seria „Konfe-

rencje”, t. 6)

Seria referatów z sesji naukowej objęła 
wszelkie formy antykomunistycznego 
zaangażowania młodzieży, począwszy 
od udziału w „dorosłej” konspira-
cji, poprzez konspirację młodzieżo-
wą, masowe protesty społeczne, aż po 
działalność w duszpasterstwach aka-
demickich i samorządzie społecznym. 
Ich ramy chronologiczne obejmują cały 
okres Polski Ludowej – od jej narodzin 
po ostatnie lata PRL.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 83-89078-10-4
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Opracowania o charakterze 
encyklopedycznym i biogra-
ficznym poświęcone historii 
Polski w XX w.

Słowniki, 
leksykony, 
informatory

Słowniki, 
leksykony, 
informatory

Encyklopedia Solidarności.  
Opozycja w PRL 1976–1989, t. 1–3

Wydawnictwo ma na celu możliwie 
wszechstronne przedstawienie ludzi, 
struktur organizacyjnych, wydawnictw 
oraz wydarzeń towarzyszących genezie 
i działalności wielkiego ruchu społecz-
nego aż do chwili załamania się dyk-
tatury komunistycznej. Publikacja wy-
dawana jest w systemie holenderskim 
(każdy tom zawiera biogramy i hasła od 
A do Ź). Pełny zasób encyklopedii jest 
dostępny na stronie: www.encyklope-
dia-solidarnosci.pl.

ISBN serii: 978-83-7233-021-5
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Encyklopedia Solidarności. Opozycja 
w PRL 1976–1989, t. 3
red. naczelny Grzegorz Waligóra, Insty-

tut Pamięci Narodowej – Stowarzyszenie 

Pokolenie, Warszawa 2019, 700 s.

W tomie 3 opublikowano ogółem 1521 
tekstów – 1115 biogramów działaczy 
NSZZ „Solidarność”, organizacji, par-
tii i środowisk opozycji z lat 1976–1989 
oraz 406 haseł rzeczowych. 

ISBN: 978-83-8098-654-1, 99 zł

Encyklopedia Solidarności. Opozycja 
w PRL 1976–1989, t. 1
red. naczelny Mirosława Łątkowska, In-

stytut Pamięci Narodowej – Stowarzy-

szenie Pokolenie – Volumen, Warszawa 

2010, 531 s.

Tom 1 wersji książkowej Encyklopedii 
zawiera 1130 biogramów i haseł rze-
czowych

ISBN: 978-83-7233-022-2

Nakład wyczerpany

Encyklopedia Solidarności. Opozycja 
w PRL 1976–1989, t. 2
red. naczelny Mirosława Łątkowska, In-

stytut Pamięci Narodowej – Stowarzy-

szenie Pokolenie – Volumen, Warszawa 

2012, 536 s.

Tom 2 wersji książkowej Encyklope-
dii zawiera 1223 biogramy i hasła rze-
czowe.

ISBN: 978-83-7233-116-8

Nakład wyczerpany
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„Kontynuowali działalność związko
wą…”: sądzeni z powodów politycznych 
w województwie gdańskim w latach 
1981–1983
wstęp i oprac. Arkadiusz Kazański, biogra-

my Arkadiusz Kazański, Marcin Węgliń-

ski, Gdańsk 2012, 240 s. (seria „Publikacje 

gdańskiego oddziału IPN”, t. 26; „Trzynaste-

go grudnia roku pamiętnego…” t. 2) 

Publikacja jest kontynuacją serii rozpoczę-
tej w grudniu 2011 r. Prezentowana książka 
(tom 2) jest uzupełnieniem poprzedniej listy 
o kolejną kategorię osób represjonowanych. 
W publikacji zamieszczono szczegółowe in-
formacje na temat 583 sądzonych osób.

ISBN: 978-83-7629-362-2

Nakład wyczerpany 

„Trzynastego grudnia roku pa
miętnego…”: Internowani w stanie 
wojennym z powodów politycznych 
z województw bydgoskiego, elblą
skiego, gdańskiego, słupskiego, 
toruńskiego i włocławskiego
red. nauk. Piotr Brzeziński, Krzysztof  

Filip, Igor Hałagida, Arkadiusz Kazański, 

Katarzyna Maniewska, Karol Nawrocki, 

Krzysztof Osiński, Przemysław Wojto-

wicz, Bydgoszcz–Gdańsk 2011, 164 s. 

(seria „Publikacje gdańskiego oddziału 

IPN”, t. 17) 

Książka jest pierwszą naukową próbą 
zaprezentowania możliwie najpełniej-
szej listy osób internowanych z powo-
dów politycznych w stanie wojennym 

z obszaru ówczesnych 6 województw 
północnej Polski: słupskiego (53 oso-
by), gdańskiego (348 osób) i elbląskiego 
(67 osób) oraz bydgoskiego (71 osób), 
toruńskiego (211 osób) i włocławskiego 
(90 osób). 

ISBN: 978-83-7629-305-9

Nakład wyczerpany
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Życiorysy postaci historycz-
nych, oficerów, partyzantów, 
ludzi Kościoła, polityki, dyplo-
macji. Życie i działalność tych 
bohaterów stają się kluczem 
do zrozumienia drogi, jaką 
Polska przebyła w ciągu ostat-
niego stulecia.

Biografie

Łukasz Garbal

Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa, 
t. 1: 1926–1968, t. 2: 1969–1991
Instytut Pamięci Narodowej – Muzeum 

Literatury im. Adama Mickiewicza w War-

szawie, Warszawa 2018, 936 s. + 16 s. 

wkł. zdj. (t. 1), 944 s. + 16 s. wkł. zdj. (t. 2)

Lipski to legenda opozycji w PRL. Jan 
Olszewski nazywał go „naszym Prezy-
dentem”, dla Adama Michnika był mi-
strzem. Powstaniec warszawski, już od 
1945 r. łącznik środowisk opozycyjnych, 
współzałożyciel KOR. Wybitny badacz 
literatury i krytyk literacki. Mimo hero-
icznego życiorysu nie był postacią po-
mnikową, ale przyjaznym człowiekiem, 
który każdego traktował jako partnera do 
rozmowy.

Nagroda im. Księdza Józefa Tischnera w katego-
rii publicystyki lub eseistyki na tematy społecz-
ne (2019)

Nagroda Historyczna Polityki (2019) 

ISBN t. 1: 978-83-8098-431-8
ISBN t. 2: 978-83-8098-482-0

Nakład wyczerpany
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Patryk Pleskot

Tam i... z powrotem. Georges Mink 
w słowach, dokumentach, obrazach
Warszawa 2018, 280 s.

Życie Georges’a Minka to prawdziwa 
kronika drugiej połowy XX w. A dzię-
ki pamięci rodzinnej w jego opowieści 
możemy odnaleźć specyficzne i drama-
tyczne obrazy z życia polsko-francusko-
-żydowskiej rodziny z pierwszych de-
kad stulecia. 

ISBN: 978-83-8098-428-8, 30 zł

Łukasz Garbal

Prezydent opozycji. Krótka biografia 
Jana Józefa Lipskiego
Warszawa 2017, 464 s.+ 16 s. wkł. zdj.

Jan Józef Lipski (1926–1991) wiele 
zdziałał dla integrowania opozycji. Kie-
dy władza próbowała dzielić Polaków, 
łączył różne środowiska. Zamiast de-
magogii wolał dialog.

Fascynujące życie Lipskiego jest klu-
czem do zrozumienia powojennej hi-
storii Polski i lustrem, w którym zoba-
czymy współczesność.

ISBN: 978-83-8098-153-9

Nakład wyczerpany

Justyna Dudek

Marian Gołębiewski (1911–1996). 
Żołnierz, opozycjonista, emigrant
Lublin 2016, 382 s. + 32 s. wkł. zdj.

Publikacja opowiada historię życia Ma-
riana Gołębiewskiego, żołnierza Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie, ci-
chociemnego, dowódcę Kedywu AK na 
Zamojszczyźnie, komendanta Obwo-
du Hrubieszów AK, w końcu opozycjo-
nisty, jednego z założycieli organizacji 
„Ruchu”, a następnie związanego z Ru-
chem Obrony Praw Człowieka i Oby-
watela, zaś w latach 80. – działacza 
emigracyjnego. 

Nagroda im. Profesora Tomasza Strzembosza 
(2017), wyróżnienie w ramach Nagrody im. Janu-
sza Kurtyki (2018) oraz nominacja do konkursu 
„Książka Historyczna Roku” (2017).

ISBN: 978-83-7629-943-3, 20 zł
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Patryk Pleskot

Polska – Australia – Solidarność. 
Biografia mówiona Seweryna 
Ozdowskiego
Warszawa 2014, 216 s. + 32 s. wkł. zdj.

Wspomnienia Ozdowskiego to fascy-
nująca podróż po życiu ciekawego czło-
wieka. Dowiemy się z nich, dlaczego 
Seweryn nosił bandaż w czasie rewol-
ty poznańskiej 1956 r., po co ukończył 
kurs spawacza, poznamy naukowe wy-
niki przebywania w saunie, wyruszymy 
na poszukiwanie szafirów, spędzimy 
święta z rodziną amerykańskich mor-
monów i będziemy sprzedawać koszul-
ki „Solidarności" w centrach handlo-
wych. 

ISBN: 978-83-7629-604-3, 20 zł

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

Paweł Spodenkiewicz 

Ksiądz Stefan Miecznikowski, jezuita 
i harcerz 
Łódź 2010, 191 s. + zdjęcia

Biografia o. Stefana Miecznikowskiego 
SJ (1921–2004) – kapłana, duszpaste-
rza, organizatora pomocy charytatyw-
nej i harcerza. Okres jego największej 
aktywności to czasy stanu wojennego, 
kiedy kierował w Łodzi Ośrodkiem Po-
mocy dla Internowanych i ich Rodzin. 
Autor opisuje nieznane fakty z życia 
księdza i osadza je na tle powojennych 
dziejów Kościoła, Towarzystwa Jezuso-
wego i harcerstwa.

ISBN: 978-83-9293-045-7

Nakład wyczerpany
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Stanisław Marczuk

Przywódca białostockiej Solidarności 
w wypowiedziach i dokumentach 
z lat 1980–1989
red. nauk. Marcin Markiewicz, Białystok 

2010, 96 s.

Publikacja poświęcona sylwetce Sta-
nisława Marczuka i roli, jaką odegrał 
w białostockiej „Solidarności”. Do wy-
dawnictwa został dołączony w postaci 
płyty film dokumentalny „To był cud”, 
przygotowany w Oddziale IPN w Bia-
łymstoku, poświęcony rodzącej się 
w regionie „Solidarności”.

ISBN: 978-83-6235-728-4

Nakład wyczerpany

„Dolnośląska Solidarność”

Cykl wydawniczy „Dolnośląska Solidarność” 
wydawany od 2011 r. przez Ośrodek Pamięć 
i Przyszłość, Zarząd Regionu NSZZ „Solidar-
ność” Dolny Śląsk, wrocławski Oddział Insty-
tutu Pamięci Narodowej oraz Wydawnictwo 
„Profil”. W serii ukazują się książki poświęcone 
ważnym, nieżyjącym już postaciom dolnoślą-
skiej opozycji i ich antykomunistycznej działal-
ności. Losy każdego z bohaterów cyklu były wy-
jątkowe, a wrocławska seria pozwala odkurzyć 
ich sylwetki z niepamięci.
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Kamil Dworaczek

Mówiono o mnie, że jestem  
Robespierrem. Adam Skowroński 
(1931–2017)
Wrocław 2019, 136 s. (seria „Dolnośląska 

Solidarność”)

Bohaterem publikacji jest AdamSko-

wroński, członek MKS, MKZ i pod-

ziemnych struktur RKS Dolny Śląsk, 

współpracownik„Solidarności Wal-

czącej”.

ISBN: 978-83-9548-021-8
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Kamil Dworaczek
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Zaszczytów nie pragnął, 
karierowiczów nie rozumiał

Hubert Hanusiak
Człowiek Solidarności

Negocjacje przedstawicieli Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy 
NSZZ „Solidarność” z przedstawicielami rządu w czasie głodówki kolejarzy. 

Od lewej w pierwszym rzędzie: Jerzy Jankowski, Hubert Hanusiak, Włodzimierz 
Badełek, Antoni Lenkiewicz, Jolanta Kmiecik, Teodor Kudła. 21-27 X 1980 r.

Małgorzata Wanke-Jakubowska, Maria Wanke-Jerie
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Boże, wyślij mnie tam,
gdzie się przydam

Michał Haniszewski
Zaopatrzeniowiec i strażnik pamięciMichał Haniszewski z nieodłącznym rowerem

Kamil Dworaczek

Zaszczytów nie pragnął, karie
rowiczów nie rozumiał. Hubert 
Hanusiak (1942–1998) – człowiek 
„Solidarności”
Wrocław 2018, 136 s.  (seria „Dolnoślą-

ska Solidarność”)

Publikacja poświęcona Hubertowi Ha-
nusiakowi, współtwórcy dolnośląskiej 
„Solidarności”.

ISBN: 978-83-9478-937-4

Małgorzata Wanke-Jakubowska, 

Maria Wanke-Jerie

Boże, wyślij mnie tam, gdzie się 
przydam. Michał Haniszewski 
(1936–2017) – zaopatrzeniowiec 
i strażnik pamięci
Wrocław 2018, 128 s. (seria „Dolno-

śląska Solidarność”)

Michał Haniszewski to dobry duch 
wrocławskich środowisk patriotycz-
nych, kombatanckich, solidarnoś-
ciowych i kościelnych.

ISBN: 978-83-9478-935-0

Małgorzata Wanke-Jakubowska, Maria 

Wanke-Jerie

Dajmy toczyć się wypadkom.  
Małgorzata Longchamps de Berier. 
Cicha bohaterka „Solidarnośći” – 
mądra i dobra
Wrocław 2019, 160 s. (seria „Dolnoślą-

ska Solidarność”)

Publikacja poświęcona Małgorzacie 
Longchamps de Berier to nie tylko 
przywracanie pamięci, ale wypełnie-
nie istotnej luki w opowieści o dziejach 
dolnośląskiej „Solidarności”. Bez wspo-
mnienia o tej cichej bohaterce, któ-
ra nie zawahała się poświęcić własne-
go życia w imię idei, historia ta byłaby 
i niepełna, i ułomna.
ISBN: 978-83-9548-020-1
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ISBN 978-83-947893-1-2

9 788394 789312 >
2011 11 15
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Adam Orzech

Czuć się naprawdę wolnym…  
Stanisław M. Orzech (1942–1990)
Wrocław 2017, 199 s. (seria „Dolnoślą-

ska Solidarność”)

Stanisław Orzech wspóltworzył i prze-
wodził głogowskiej „Solidarności”.

ISBN: 978-83-9478-931-2

Rafał Bubnicki

Nie bacząc na fortuny razy. 
Mieczysław Zlat (1927–2014)
Wrocław 2016, 142 s. (seria „Dolnośląska 

Solidarność”)

Profesor Mieczysław Zlat był nie tylko 
znakomitym historykiem sztuki, na-
uczycielem młodzieży akademickiej, 
ale również aktywnym działaczem dol-
nośląskiej opozycji.

ISBN: 978-83-9427-645-4

9 788394 789336 >

ISBN 978-83-947893-3-6

Sprzęt podziemnego radia

9 788394 276454 >

ISBN  978-83-942764-5-4
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Broniąc więzionych za przekonania, bronimy siebie. Każdy z nas – nie ma tu przesady! – jest potencjalnym 
więźniem politycznym. Któż bowiem może się czuć nie zagrożony sankcją prokuratora dzisiaj, kiedy przed-
stawiciele najwyższych władz odkrywają w „Solidarności” już nie tylko elementy antysocjalistyczne, ale wprost 
kontrrewolucję? Kto z nas może mieć pewność, iż nie stanie się więźniem politycznym, skoro był nim – nie tak  
dawno, abyśmy mogli zapomnieć – Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński?                      Mieczysław Zlat

Rafał Bubnicki

Małgorzata Wanke-Jakubowska,  

Maria Wanke-Jerie

Solidarność w eterze. Rzecz o wroc
ławskich radiowcach – Jan Krusiński, 
Jacenty Lipiński, Zygmunt Pelc, Ry
szard Wojtasik, Ryszard Wroczyński
Wrocław 2017, 143 s. (seria „Dolnośląska 

Solidarność”)

Publikacja poświęcona wrocławskim 
radiowcom, a zarazem działaczom pod-
ziemnej „Solidarności Walczącej”.

ISBN: 978-83-9478-933-6
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ISBN 978-83-942764-7-8

9 788394 276478 >

9 788394 276409 >

ISBN  978-83-942764-0-9
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9 788394 276409 >

ISBN  978-83-942764-0-9
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(...) 27 czerwca 1982 roku wyemitowano pierwszą audycję Radia Solidarność Walcząca. W tym 
przypadku miało to głównie psychologiczne znaczenie. Z przyczyn technicznych program był 
odbierany przez nielicznych radiosłuchaczy. Mimo słabej jakości, pierwszy na Dolnym Śląsku 
program radiowy został zauważony i odnotowany w prasie różnych środowisk. Audycje nadawane 
były co tydzień w niedzielę i sporadycznie powtarzane w dni powszednie.

Małgorzata Wanke-Jakubowska, Maria Wanke-Jerie

Ja służę Polsce

9 788394 276409 >

ISBN  978-83-942764-0-9
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(...) 27 czerwca 1982 roku wyemitowano pierwszą audycję Radia Solidarność Walcząca. W tym 
przypadku miało to głównie psychologiczne znaczenie. Z przyczyn technicznych program był 
odbierany przez nielicznych radiosłuchaczy. Mimo słabej jakości, pierwszy na Dolnym Śląsku 
program radiowy został zauważony i odnotowany w prasie różnych środowisk. Audycje nadawane 
były co tydzień w niedzielę i sporadycznie powtarzane w dni powszednie.

Małgorzata Wanke-Jakubowska, Maria Wanke-Jerie

Ja służę Polsce

Małgorzata Wanke-Jakubowska,  

Maria Wanke-Jerie

Robiłem, co należało. 
Tomasz Surowiec (1949–2016) 
 – anatomia legendy
Wrocław 2016, 144 s. (seria „Dolnoślą-

ska Solidarność”)

Publikacja poświęcona Tomaszowi Su-
rowcowi, inicjatorowi wrocławkiego 
strajku w Sierpniu, członkowi MKS 
i MKZ.

ISBN: 978-83-9427-647-8

Małgorzata Wanke-Jakubowska,  

Maria Wanke-Jerie

Ja służę Polsce. Jan Pawłowski 
(1945–2005) – twórca podziemnego 
kontrwywiadu
Wrocław 2015, 144 s. (seria „Dolnoślą-

ska Solidarność”)

Jan Pawłowski współtworzył i kiero-
wał kontrwywiadem „Solidarności 
Walczącej”.

ISBN: 978-83-9427-640-9
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Kamil Dworaczek

Chodziło mi o Polskę.  
Barbara Sarapuk (1940–2015)
Wrocław 2016, 135 s. (seria „Dolnośląska 

Solidarność”)

Barbara Sarapuk była jedna z ważniej-
szych postaci „Solidarności” i „Solidar-
ności Walczącej”.

ISBN: 978-83-9427-648-5

ISBN 978-83-942764-8-5

9 788394 276485 >

Nie pokonaliśmy komuny karabinami, system – wydawało się, że taki wszech-
potężny – intelektualnie i moralnie poddał się tym zadrukowanym kartkom  
papieru.           Kornel Morawiecki
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9 788393 633777 >

ISBN  978-83-936337-7-7

W
ło

dz
im

ie
rz

 S
ul

ej
a

1 maja 1987 r. Od lewej: Zbigniew Kopystyński, Antoni Lenkiewicz, Władysław Sidorowicz, Józef 
Pinior,  Eugeniusz Szumiejko, Marek Muszyński

Włodzimierz Suleja

Jak coś trzeba, to trzeba
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Włodzimierz Suleja

Jak coś trzeba, to trzeba. 
Władysław Sidorowicz (1945–2014)
Wrocław 2014, 127 s. (seria „Dolnoślą-

ska Solidarność”)

Władysław Sidorowicz był lekarzem, 
politykiem i samorządowcem. W pub-
likacji nakreślona została jego opozy-
cyjna droga od Marca '68 po czasy le-
galnej i podziemnej „Solidarności”.

ISBN: 978-83-9363-377-7

9 788393 633753 >

ISBN  978-83-936337-5-3

9 788393 633739 >

ISBN  978-83-936337-3-9

Hanna Wieczorek

Ufali mu wszyscy… 
Zbigniew Przydział (1925–2012)
Wrocław 2014, 119 s. (seria „Dolnośląska 

Solidarność”)

Zbigniew Przydział to kolejny cichy bo-
hater wrocławskiej „Solidarności”, jej 
wspóltwórca i członek MKS oraz MKZ.

ISBN: 978-83-9363-375-3

Krzysztof Grzelczyk

Solidarność drukująca. 
Wrocławscy drukarze podziemni
Wrocław 2013, 151 s. (seria „Dolnośląska 

Solidarność”)

Publikacja poświęcona drukarzom 
w opozycyjnym Wrocławiu.

ISBN: 978-83-9363-373-9
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9 788393 633708 >

 

Rafał Bubnicki

Nie tracić nadziei. 
Lothar Herbst (1940–2000) 
z Breslau do Wrocławia
Wrocław 2012, 159 s. (seria „Dolnośląska 

Solidarność”)

Publikacja poświęcona Lotharowi 
Herbstowi, działaczowi opozycji demo-
kratycznej w komunistycznej Polsce, 
długoletni prezesowi i redaktorowi na-
czelnemu Polskiego Radia Wrocław.

ISBN: 978-83-9363-370-8

Katarzyna Kaczorowska, 

Włodzimierz Suleja

Tak się nie godzi… 
Piotr Bednarz (1949–2009) – legen
darny działacz wrocławskiej 
„Solidarności”
Wrocław 2011, 147 s. (seria „Dolnośląska Soli-
darność”)

Publikacja, inaugurująca cykl, poświę-
cona została Piotrowi Bednarzowi, iko-
nie dolnośląskiej „Solidarności”, wice-
przewodniczącemu ZR, współtwórcy 
RKS, więźniowi politycznemu, prawe-
mu człowiekowi.

ISBN: 978-83-9299-444-2
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Życie dla Polski
9 788393 633722 >

ISBN  978-83-936337-2-2

Krzysztof Grzelczyk

Potrzeba ludzi przywoitych
Wrocław 2013, 151 s.  

(seria „Dolnośląska Solidarność”)

Roman Niegosz to współtwórca i przy-
wódca jeleniogórskiej „Solidarności”.

ISBN: 978-83-9363-372-2
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Krytyczne opracowania nie-
znanych dotychczas materia-
łów archiwalnych dotyczących 
najnowszej historii Polski. Po-
kazują one przede wszystkim 
różne formy represji, których 
obywatele polscy doświadczyli 
w latach dwóch totalitaryzmów, 
oraz zorganizowane przejawy 
oporu społecznego. 

Dokumenty

Włodzimierz Kapczyński

Dziennik 1981–1983
Instytut Pamięci Narodowej – Stowarzy-

szenie Pokolenie – Śląskie Centrum Wol-

ności i Solidarności, Katowice–Warszawa 

2019, 404 s.

Włodzimierz Kapczyński (1929–2018) 
– w 1947 r. organizator grupy Związek 
Walki z Komunizmem, w 1948 r. aresz-
towany, skazany wyrokiem Wojskowe-
go Sądu Rejonowego w Katowicach na 
7 lat więzienia, osadzony w Sosnow-
cu-Radosze, Wronkach, Potulicach, 
Raciborzu, Obozie Pracy Więźniów 
w Jelczu, zwolniony w 1953 r. na mocy 
amnestii. Od września 1980 r. w „Soli-
darności”.

ISBN: 978-83-8098-752-4, 40 zł

Andrzej Paczkowski

Fakty, pogłoski, nastroje. Dziennik 
czasu wojennego (14 XII 1981 – 
13 VIII 1982)
oprac. Patryk Pleskot, Warszawa 2019, 

186 s. 

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

ISBN: 978-83-8098-637-4, 20 zł

Włodzimierz Kapczyński

Dziennik
1981–1983

ISBN 978-83-942030-0-9

Włodzimierz Kapczyński (1929–2018)

W 1947 r. organizator grupy Związek Walki 
z Komunizmem, w 1948 r. aresztowany, skazany 
wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Ka-
towicach na 7 lat więzienia, osadzony w Sosnow-
cu-Radosze, Wronkach, Potulicach, Raciborzu, 
Obozie Pracy Więźniów w Jelczu, zwolniony 
w 1953 r. na mocy amnestii. Od września 1980 r. 
w „Solidarności”; przewodniczący Komisji Za-
kładowej w Budostalu-4; w lipcu i grudniu 
1981 r. delegat na I i II Walny Zjazd Delegatów 
(województwa katowickiego) Regionu Śląsko- 
-Dąbrowskiego, członek Zarządu Regionu, de-

legat na I Krajowy Zjazd Delegatów, pracownik biura informacji i działu 
poligrafii. Od 1981 r. członek Związku Solidarności Polskich Kombatantów; 
współtwórca Związku Więźniów Politycznych PRL.

13 grudnia 1981 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Katowicach,  
Jastrzębiu-Szerokiej i Uhercach, zwolniony w lipcu 1982 r. W latach 1982–1989 
członek Regionalnej Komisji Wykonawczej, do końca 1988 r. szef kolportażu 
na północno-wschodnią część Regionu, organizator podziemnej poligrafii, 
m.in. druku pism „Regionalny Informator Solidarności”, „Głos Śląsko-Dąbrow-
ski”, a także książek. W lutym 1989 r. uczestnik II Zgromadzenia Działaczy 
„Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

W 2007 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Odrodzenia Polski, 
a w 2016 r. – Krzyżem Wolności i Solidarności.

Włodzimierz Kapczyński po wyjściu 
z internowania, wrzesień 1982 r. 
Fot. Archiwum W. Kapczyńskiego

W
łodzim

ierz 
K

apczyński D
ziennik 1981–1983

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

Cena: ?? zł
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Operacja „Zorza”. Wizyta papieża 
Jana Pawła II w Katowicach w 1983 
roku w dokumentach Służby Bezpie
czeństwa 
wybór i oprac. Anna Badura, Grzegorz Ko-

łek, Tomasz Marszałek, Agnieszka Przewło-

ka, Katowice–Warszawa 2019, 448 s. (seria 

wydawnicza Oddziału IPN w Katowicach)

Publikacja zawiera 120 dokumentów 
ukazujących wizytę Jana Pawła II w Ka-
towicach – przede wszystkim mate-
riały operacyjne SB, a także materiały 
ilustrujące działania kurii katowickiej. 
W książce jest prawie 500 biogramów 
funkcjonariuszy, duchownych, figuran-
tów, a także liczne fotografie oraz film 
operacyjny dotyczący wizyty.

ISBN: 978-83-8098-578-0, 40 zł

Archiwum Wiktora Kulerskiego. Do
kumenty podziemnej „Solidarności” 
1982–1986
wstęp i oprac. Jan Olaszek, posłowie An-

drzej Friszke, Instytut Pamięci Narodo-

wej – Stowarzyszenie „Archiwum Soli-

darności”, Warszawa 2018, 812 s.

Archiwum Wiktora Kulerskiego jest 
największym zbiorem dokumentacji 
podziemnej „Solidarności”, jaki istnie-
je. Obejmuje setki dokumentów typu 
wewnętrznego, poufnego, a więc wpro-
wadza czytelnika w codzienność funk-
cjonowania podziemnych struktur. 
Gromadzenie tych dokumentów było 
aktem odwagi i ryzyka, a dziś są dla hi-
storyków bezcenne.

ISBN: 978-83-8098-470-7, 50 zł

Daniel Koteluk

Proboszczowie parafii Czerwieńsk w la
tach 1945–1989 w świetle dokumentów 
proweniencji państwowej
Poznań–Warszawa 2017, 140 s. (seria „Stu-

dia i materiały poznańskiego IPN”, t. XLI) 

W książce przybliżono sylwetki czte-
rech duchownych Kościoła katolickie-
go, którzy w powojennej Polsce speł-
niali obowiązki proboszczów w parafii 
pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku w de-
kanacie zielonogórskim. Przedstawione 
w publikacji dokumenty proweniencji 
państwowej wyraźnie świadczą o po-
lityce władz komunistycznych wobec 
Kościoła katolickiego oraz poszczegól-
nych kapłanów uznawanych za niepo-
kornych. 

ISBN: 978-83-8098-166-9

Nakład wyczerpany
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Antologia prasy Solidarności Walczącej 
w Trójmieście. Pisma Oddziału SW Trój
miasto i Grupy SW Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni
przedmowa Roman Zwiercan, wstęp Ar-

tur Adamski, Instytut Pamięci Narodowej 

– Fundacja Pomorska Inicjatywa Histo-

ryczna, Gdynia–Warszawa 2017, 520 s.

Antologia dotyczy jednej z najbardziej 
interesujących organizacji opozycyjnych 
w Polsce lat 80. Solidarność Walcząca 
wyróżniała się bowiem radykalizmem 
celów i metod działania. Nie sposób zro-
zumieć działalności Solidarności Wal-
czącej w ogóle, a Solidarności Walczącej 
Trójmiasta w szczególności, bez analizy 
materiałów, które po niej pozostały.

ISBN: 978-83-8098-136-2, 45 zł

Bogusław Wójcik

Młodzież antysystemowa w Polsce 
południowowschodniej w latach 
1957–1989. Wybór dokumentów
Rzeszów 2016, 676 s.

Przedstawione w książce dokumenty 
ukazują różnorodne aspekty społeczno-
-politycznego zaangażowania młodzie-
ży w Polsce południowo wschodniej 
w latach 1957–1989. Cechą wspólną 
tych działań, będących przejawami 
opozycji, oporu społecznego, sprzeci-
wu moralnego czy też stanowiących 
kontestację utrwalonego porządku, był 
ich antysystemowy charakter. 

ISBN: 978-83-7629-983-9, 40 zł

„Jest strasznie dużo dobrych lu
dzi…”. Stan wojenny w koresponden
cji i zapiskach mieszkańców Łodzi 
i regionu
wstęp, wybór i oprac. Leszek Próchniak 

i Milena Przybysz, Łódź 2016, 526 s.  

(seria „Biblioteka Instytutu Pamięci  

Narodowej w Łodzi”, t. XL)

Stan wojenny nie zniszczył ludzkiej so-
lidarności, choć „Solidarność” zosta-
ła zamknięta w ośrodkach odosobnie-
nia i więzieniach. „Jest strasznie dużo 
dobrych ludzi…” to cytat z listu jednej 
z bohaterek książki, łodzianki, któ-
rej w grudniową noc zabrano z domu 
męża.

ISBN: 978-83-6369-519-4, 45 zł
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Szczecińskie posiedzenie KKP NSZZ 
„Solidarność”, 18–19 listopada 1980 r.
wstęp, wybór i oprac. Artur Kubaj, Szcze-

cin 2016, 302 s. 

Ważny tom w wypełnianiu istot-
nych luk dotyczących działalności 
NSZZ „Solidarność” w okresie 1980–
1981. Tom ten uzupełnia inne, zawie-
rające stenogramy i materiały towa-
rzyszące, które ukazywały się dzięki 
staraniom Archiwum Solidarności od 
lat 80. Publikacja została przygotowa-
na wedle wypracowanej wtedy (i spraw-
dzonej) zasady edycji dokumentów. 

ISBN: 978-83-61336-62-4, 35 zł

Maciej Sobieraj

Między oporem a lojalnością. Dzia
łania SB wobec KUL na przykła
dzie rozpracowania prof. Jerzego 
Kłoczowskiego
oprac. Michał Mroczek, Lublin 2015, 

848 s.

Prof. Jerzy Kłoczowski całe życie zawo-
dowe związany z Katolickim Uniwer-
sytetem Lubelskim, był powszechnie 
uważany za jednego z najwybitniej-
szych historyków Kościoła w Polsce. 
Przez wiele lat przewodniczył Polskie-
mu Komitetowi Historii Porównawczej 
Kościołów w Komitecie Nauk Histo-
rycznych PAN. Szacunek budziło także 
jego obywatelskie zaangażowanie.

ISBN: 978-83-7629-916-7, 30 zł

Weryfikacja gdańskich dziennikarzy 
w stanie wojennym
Gdańsk 2015, 236 s. (seria „Publikacje 

gdańskiego oddziału IPN”, t. 51)

Opracowanie jest zbiorem 55 doku-
mentów źródłowych (głównie partyj-
nych) ilustrujących proces weryfikacji 
gdańskich dziennikarzy w stanie wo-
jennym. Znalazły się wśród nich m.in. 
protokoły komisji weryfikacyjnych, no-
tatki Wydziału Propagandy KW PZPR 
w Gdańsku oraz dokumenty opera-
cyjne gdańskiej SB. Niemal wszystkie 
publikowane są po raz pierwszy. 

ISBN: 978-83-7629-884-9, 30 zł
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Niezależne Zrzeszenie Studentów 
w Krakowie w latach 1980–1990. 
Wybór dokumentów, t. 1: 1980–1981
oprac. Henryk Głębocki, Marcin Kasprzy-

cki, Kraków 2014, 1428 s.  

Książka przedstawia na przykładzie 
jednego z największych ośrodków aka-
demickich, Krakowa, okres jawnej dzia-
łalności „pierwszego” NZS, między 
sierpniem 1980 a grudniem 1981 r. 
Starano się tu uchwycić fenomen tego 
ruchu „w działaniu”. Służy temu kon-
frontacja materiałów źródłowych o róż-
nym pochodzeniu. 

ISBN: 978-83-6094-043-3

Nakład wyczerpany

Poezja stanu wojennego. Antologia 
wierszy, piosenek, kontrafaktur, 
parafraz i fraszek
wybór i oprac. Anna Skoczek, Kraków 

2014, 511 s.

Antologia zawiera najpełniejszy do-
stępny wybór twórczości poetyckiej, 
dla której punktem odniesienia były 
wydarzenia stanu wojennego. Składa 
się na nią ponad 300 utworów, w tym 
wiersze poetów znanych, mniej zna-
nych i anonimowych, teksty piosenek, 
fraszki i epitafia. Zdecydowana więk-
szość z nich była publikowana w dru-
gim obiegu. 

ISBN: 978-83-89500-66-3

Nakład wyczerpany

Przed Sierpniem. Przejawy oporu 
społecznego i postaw opozycyjnych 
wśród mieszkańców województwa 
kieleckiego 1975–1980. Wybór doku
mentów
wybór, wstęp i oprac. Edyta Krężołek, 

Kraków–Kielce 2014, 200 s.

Celem niniejszej publikacji jest uka-
zanie skali oporu społecznego i opozy-
cyjnego zaangażowania mieszkańców 
woj. kieleckiego w drugiej połowie lat 
70. XX w., zagadnień niepodejmowa-
nych dotąd przez historyków. W zbio-
rze zaprezentowano 46 dokumentów 
przedstawiających wydarzenia od 1975 r. 
do pierwszej połowy 1980 r., czyli po-
przedzające powstanie „Solidarności”.

ISBN: 978-83-8950-002-1

Nakład wyczerpany
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Zdzisław Ropiński

Tak to wtedy bywało. Moje zapiski 
z lat 1977–1981
wstęp Tadeusz Kisielewski, red. nauk. 

Krzysztof Osiński, Bydgoszcz–Gdańsk 

2013, 154 s. (seria „Publikacje gdańskie-

go oddziału IPN”, t. 31)

Zbiór dzienników oraz reportaży Zdzi-
sława Ropińskiego, byłego dziennika-
rza wydawanego przez Zjednoczone 
Stronnictwo Ludowe „Zielonego Sztan-
daru”. W swoich dziennikach autor 
przedstawia kulisy pracy redakcji, od-
działywanie partii na media, refleksje 
na temat sytuacji społeczno-politycznej 
kraju, a także działania SB podejmowa-
ne wobec środowisk dziennikarskich. 

ISBN: 978-83-7629-442-1

Nakład wyczerpany

„Homek”. Pismo Ruchu Społeczeń
stwa Alternatywnego 1983–1990
red. nauk. Grzegorz Berendt, Krzysztof 

Brzechczyn, Zbigniew Stybel, Janusz Wa-

luszko, Gdańsk 2013, 226 s. (seria „Pub-

likacje gdańskiego oddziału IPN”, t. 36)

Najobszerniejszą częścią publikacji 
są reprinty 45 numerów tytułowego 
„Homka”, pisma Ruchu Społeczeństwa 
Alternatywnego (RSA), jakie w latach 
1983–1990 ukazywało się w Trójmie-
ście. Oprócz nich Czytelnik znajdzie 
interesującą przedmowę, w której re-
daktorzy publikacji (w tym byli działa-
cze RSA) opisali okoliczności, w jakich 
powstał i był redagowany „Homek”. 

ISBN: 978-83-7629-5541

Nakład wyczerpany

Kryzys bydgoski 1981. Przyczyny, prze
bieg, konsekwencje, t. 2: Dokumenty
wstęp Krzysztof Osiński, Piotr Rybarczyk, 

wybór i oprac. Robert Gajos, Krzysztof 

Osiński, Piotr Rybarczyk, Bydgoszcz–

Gdańsk–Warszawa 2013, 1006 s.

Tom zawiera materiały wytworzone 
przez obóz władzy oraz NSZZ „Solidar-
ność”, a także cywilny i wojskowy aparat 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Źródła te pozwalają odtworzyć przebieg 
wydarzeń oraz atmosferę społeczno-po-
lityczną panującą w okresie kryzysu byd-
goskiego. Uzupełnieniem wyboru do-
kumentów jest monografia, stanowiąca 
tom 1 publikacji.

ISBN: 978-83-7629-428-5

Nakład wyczerpany
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Procesy polityczne działaczy 
NSZZ Solidarność w Łodzi w okresie 
stanu wojennego
wstęp, wybór i oprac. Sebastian Pilarski, 

współpr. Krzysztof Kolasa, Łódź 2013, 

352 s. (seria „Biblioteka Oddziału Instytu-

tu Pamięci Narodowej w Łodzi”, t. XXX)

W omawianym w publikacji okresie 
wymiar sprawiedliwości, obok aparatu 
bezpieczeństwa państwa, stał się głów-
nym narzędziem represji stosowanych 
wobec osób nieprzestrzegających na-
rzuconych rygorów. Na prezentowany 
wybór materiałów archiwalnych skła-
dają się 42 dokumenty. Są to m.in. akty 
oskarżenia, protokoły rozpraw głów-
nych i rewizyjnych, wyroki sądów róż-
nych instancji wraz z uzasadnieniami 
i wnioski o rewizje.

ISBN: 978-83-6369-507-1, 35 zł

PZPR a „Solidarność” 1980–1981. 
Tajne dokumenty Biura Politycznego
wstęp Tomasz Kozłowski, wyd. 2 rozsze-

rzone, Warszawa 2013, 919 s.

Protokoły posiedzeń Biura Polityczne-
go KC PZPR od czerwca 1980 do koń-
ca grudnia 1981 r. pokazują rozwój wy-
darzeń w Polsce z punktu widzenia 
strony partyjno-rządowej, odsłaniają 
kulisy podejmowanych decyzji i przy-
gotowania do wprowadzenia stanu wo-
jennego. Dokumenty świadczą o tym, 
jak bezradna była partia wobec sukce-
sów odnoszonych przez „Solidarność” 
i jak pragnęła odnieść choćby najmniej-
szy sukces, który dałoby się wykorzy-
stać propagandowo. 

ISBN: 978-83-7629-593-0, 10 zł

Narodziny „Solidarności”. Krajo
wa Komisja Porozumiewawcza 
17 września – 10 listopada 1980 r.
wstęp i oprac. Tomasz Kozłowski, War-

szawa 2013, 548 s. (seria „Dokumenty”, 

t. 56)

NSZZ „Solidarność” był fenomenem 
na skalę światową. To unikatowe do-
świadczenie społeczne i narodowe jest 
przedmiotem wielu badań. Kluczowe 
znaczenie dla jego zrozumienia mają 
trzy pierwsze miesiące – od września 
do listopada 1980 r. – które zadecydo-
wały o charakterze i formule związku. 
Zostały one przedstawione z perspek-
tywy podmiotów będących stronami 
sporu.

ISBN: 978-83-7629-592-3, 45 zł



124 | Dokumenty 

Tomasz Kurpierz, Jarosław Neja

„Solidarność” śląskodąbrowska 
1980–1981. Szkic do monografii 
i dokumenty własne
Katowice 2012, 534 s.

Część źródłową książki otwierają ma-
teriały wytworzone podczas strajków 
sierpniowo-wrześniowych oraz teks-
ty porozumień społecznych zawar-
tych w Jastrzębiu, Bytomiu i Dąbrowie 
Górniczej. W następnej kolejności za-
prezentowany został obszerny wybór 
źródeł związanych z działalnością mię-
dzyzakładowych ośrodków „Solidarno-
ści” w województwie katowickim. 

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-7629-314-1, 45 zł

Dokumenty Krajowej Komisji Poro
zumiewawczej i Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” (1980–1981)
wybór Marek Owsiński, wstęp i oprac. 

Tomasz Kozłowski, Warszawa 2012, 

344 s. (seria „Dokumenty”, t. 44)

Na tom, wydany we współpracy ze Sto-
warzyszeniem Archiwum Solidarno-
ści, składają się uchwały, oświadczenia 
i komunikaty Krajowej Komisji Porozu-
miewawczej, a następnie Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność”. Zostały one 
zaczerpnięte z opublikowanych nie-
gdyś zbiorów dokumentów oraz z prasy 
związkowej.

Niezależne Zrzeszenie Studentów 
1980–1981. Wybór dokumentów
wybór i oprac. Kamil Dworaczek, War-

szawa 2012, 592 s. (seria „Dokumenty”, 

t. 54)

Wybór dokumentów NZS z lat 1980–
1981. Pierwszy raz w jednym miejscu 
udało się zebrać tak bogatą dokumen-
tację działalności różnych ośrodków 
akademickich, co jest tym istotniejsze, 
że to materiał rozproszony po bibliote-
kach i archiwach. Dokumenty prezen-
tują różne aspekty aktywności NZS: 
od strajków i manifestacji po działania 
na rzecz środowiska, takie jak imprezy 
kulturalne czy walka o zmianę progra-
mów nauczania.

ISBN: 978-83-7629-395-0, 45 zł
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NSZZ „Solidarność” Region Konin. 
Wybór dokumentów, t. 1: 1980–1981
wstęp, wybór i oprac. Konrad Białecki 

i Waldemar Handke, Poznań 2012, 411 s. 

(seria „Studia i Materiały Poznańskiego 

IPN”, t. XXII)

Wybór dokumentów poświęcony „Soli-
darności” Regionu Konin w pierwszym 
okresie jej istnienia.

ISBN: 978-83-6327-527-ł, 40 zł

NSZZ „Solidarność” Region Konin. 
Wybór dokumentów, t. 2: 1981–1989
wstęp, wybór i red. Konrad Białecki, 

oprac. dokumentów Konrad Białecki, 

Grzegorz Klonowski, Paweł Kochań-

ski, Jarosław Mycka, Mariusz Naworski, 

 Ryszard Ryszewski, Poznań 2016, 564 s. 

(seria „Studia i Materiały Poznańskiego 

IPN”, t. XXXIX) 

Pomimo wprowadzenia stanu wojenne-
go część związkowców konińskiej „Soli-
darności” zdecydowała się kontynuować 
działalność opozycyjną. Lata 1981–1989 
wypełniły żmudne, wielokrotnie oku-
pione bolesnymi szykanami ze strony 
władz, poczynania niewielkiej (w po-
równaniu z liczbą członków Związku 
sprzed 13 grudnia 1981 r.) grupy osób, 
które, cytując słowa Zbigniewa Roma-
szewskiego, „nosiły solidarność w ser-
cu, a nie tylko na sztandarze”. 

ISBN: 978-83-63275-35-8

Nakład wyczerpany
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Pielgrzymki Jana Pawła II do Krako
wa w oczach SB. Wybór dokumen
tów 
oprac. Rafał Łatka, Kraków 2012, 381 s.

Książka ukazuje kulisy działań tajnej 
policji politycznej wobec Papieża. Jest 
to pierwsza publikacja zbierająca taj-
ne dokumenty bezpieki opisujące przy-
gotowania do przyjazdu Jana Pawła II 
do Małopolski, działania podejmowa-
ne w czasie jego obecności oraz ocenę 
pielgrzymek z punktu widzenia funk-
cjonariuszy. Opracowanie zawiera też 
dokumenty SB dotyczące spraw o kryp-
tonimach „Lato ‘79” „Zorza” oraz „Zo-
rza II”.

ISBN: 978-83-89500-90-8, 3 zł

Tadeusz Dziechciowski

Dziennik z internowania: Goleniów 
– Wierzchowo Pomorskie – Strzebie
linek (1981–1982)
wstęp i oprac. Marta Marcinkiewicz, 

Szczecin 2011, 358 s. + 20 s. wkł. zdj.

Dziechciowski opisał obozową codzien-
ność, próby zachowania pozorów nor-
malności i odtworzenia bodaj namiast-
ki domowej atmosfery, choćby przez 
sposób przygotowywania posiłków 
w celi. Pokazuje, jak wyglądało życie 
wypełnione ciągłym oczekiwaniem na 
wyjście. Jest to pierwsze źródło doku-
mentujące internowanie w ośrodku od-
osobnienia w Goleniowie i Wierzcho-
wie Pomorskim.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-6133-641-9, 20 zł

Igor Hałagida

NSZZ „Solidarność” Regionu Słup
skiego (1980–1990), t. 2: Dokumenty 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
i Służby Bezpieczeństwa
Gdańsk 2011, 299 s. (seria „Publikacje 

gdańskiego oddziału IPN”, t. 13)

Autor przedstawił wybór blisko set-
ki dokumentów wytworzonych przez 
aparat partyjny PZPR oraz komórki 
Służby Bezpieczeństwa. Prezentowa-
ne dokumenty należy traktować jako 
swego rodzaju uzupełnienie do pierw-
szej pracy naukowej poświęconej dzie-
jom NSZZ „Solidarność” w Regionie 
Słupskim, która ukazała się drukiem 
w 2010 r.

ISBN: 978-83-7629-251-9, 20 zł
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Karol Nawrocki

Wokół elbląskiej „Solidarności”. 
Dokumenty
Gdańsk 2011, 168 s.  (seria „Publikacje 

gdańskiego oddziału IPN”, t. 15)

30-lecie narodzin „Solidarności” stało 
się okazją do poszerzenia stanu badań 
nad historią tego ruchu społecznego, 
w tym także nad dziejami NSZZ „So-
lidarność” w mniejszych regionach, 
np. w Regionie Elbląskim. 

ISBN: 978-83-7629-297-7, 20 zł

Leszek Nowak

Polska droga od socjalizmu. Pisma 
polityczne 1980–1989
red. nauk. Krzysztof Brzechczyn, posło-

wie Bronisław Marciniak, Poznań 2011, 

763 s. (seria „Studia i Materiały Poznań-

skiego IPN”, t. XVII)

Znajomość pism politycznych Leszka 
Nowaka (1943–2009) – jednego z naj-
wybitniejszych filozofów polskich dru-
giej połowy XX w., zaangażowanego 
w ruch „Solidarności” – może być pod-
stawą poznania jednego z oryginal-
nych, lecz dzisiaj zapomnianych wąt-
ków myśli społecznej oraz stanowić 
cenne źródło teoretycznej inspiracji 
w opisie fenomenu „Solidarności” i ca-
łej polskiej dekady lat 80.

ISBN: 978-83-9321-888-2, 30 zł

Jan Polkowski

Wiersze 1977–1987
Kraków 2011, 164 s.

W ramach projektu edukacyjnego IPN 
Rok Kultury Niezależnej ukazał się we 
współpracy ze Stowarzyszeniem NZS 
1980 tom wierszy krakowskiego poe-
ty Jana Polkowskiego – działacza SKS 
i NSZZ „Solidarność”. Zebrane wier-
sze pochodzą z 4 wydanych poza cen-
zurą tomów: To nie jest poezja (1980), 
Oddychaj głęboko (1981), Ogień. Z no-
tatek 1982–1983 (1983) oraz Drzewa 
(1987). 

ISBN: 978-83-9283-751-0, 30 zł
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I Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność”. Stenogramy, 
t. 1 – I tura
oprac. i red. Grzegorz Majchrzak,  

Jan Marek Owsiński, wstęp Bartosz Kali-

ski, Instytut Pamięci Narodowej – Stowa-

rzyszenie „Archiwum Solidarności”,  

Warszawa 2011, 1072 s.

ISBN t. 1: 978-83-7629-287-8

Nakład wyczerpany

I Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność”. Stenogramy

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „So-
lidarność” odbył się w dwóch tu-
rach (w dniach 5–10 września oraz 
26 września – 7 października 1981 r.) 
w Gdańsku, w hali „Olivia”. Wydawni-
ctwo stanowi pełny stenogram obrad, 
znany dotychczas jedynie z omówień 
i skrótów, publikowanych przez pra-
sę związkową jeszcze w trakcie zjazdu. 
Świadkowie i uczestnicy I KZD mieli 
świadomość obserwowania czegoś wy-
jątkowego, udziału w wielkim święcie 
demokracji i wolności, i to nie tylko 
z uwagi na jego skalę i medialną opra-
wę. Również ci, którzy nie obserwo-
wali zjazdu bezpośrednio, pozostawali 
pod wrażeniem wagi obrad związko-
wej konstytuanty, mając poczucie, że 
po raz pierwszy od dawna obradują nie 
„oni”, lecz „swoi”.

I Krajowy Zjazd Delegatów  
NSZZ „Solidarność”. Stenogramy,  
t. 2 – II tura, cz. 1–2
oprac. i red. Grzegorz Majchrzak,  

Jan Mariusz Owsiński, Warszawa 2013,  

811 s. (cz. 1), 997 s. (cz. 2)

ISBN t. 2: 978-83-7629-467-4

Nakład wyczerpany
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Danuta Suchorowska-Śliwińska

Dziennik z lat 1981–1985, czyli 
z  zakonspirowanych zapisków 
s olidarnościówki
współpr. red. Barbara Niemiec i Dorota 

Stec-Fus, red. nauk. Cecylia Kuta, Kraków 

2011, 599 s.  

Dziennik to sporządzane na bieżąco za-
piski i notatki obejmujące okres od 13 
grudnia 1981 do końca 1985 r. Sama za-
angażowana w solidarnościową działal-
ność podziemną, w dzienniku nie ogra-
nicza się jedynie do przedstawienia 
własnej aktywności, lecz kreśli obraz 
życia codziennego tamtych lat. 

ISBN: 978-83-7730-031-2

Nakład wyczerpany

NSZZ „Solidarność” Małopolska 
w materiałach Służby Bezpieczeń
stwa. Wybór dokumentów
wybór i oprac. Cecylia Kuta, wstęp Jaro-

sław Szarek, Kraków 2011, 784 s. 

Publikacja dotycząca małopolskiej „So-
lidarności” w latach 1980–1989, zawie-
rająca niemal dwieście różnorodnych 
dokumentów wytworzonych przez SB.

ISBN: 978-83-62977-16-1, 50 zł

Solidarność, „Zachód” i „Węże”. 
Służba Bezpieczeństwa wobec 
emigracyjnych struktur Solidarności 
1981–1989
 wstęp, wybór i oprac. Patryk Pleskot, 

Warszawa 2011, 536 s. (seria „Dokumen-

ty”, t. 51)

Prezentowany wybór źródeł pokazuje 
zróżnicowany stan wiedzy funkcjona-
riuszy aparatu bezpieczeństwa na te-
mat zagranicznych struktur solidarnoś-
ciowych: czasami dysponowali bardzo 
szczegółowymi materiałami, niekiedy 
jednak wiedzieli zaskakująco niewiele.

ISBN: 978-83-7629-258-8

Nakład wyczerpany
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Władza i opozycja w stanie wo
jennym na Białostocczyźnie. Zbiór 
dokumentów
wybór i oprac. Tomasz Danilecki, Marek 

Kietliński, Białystok 2011, wyd. 2 uzupeł-

nione, 227 s. (seria wydawnicza Oddzia-

łu IPN w Białymstoku, t. 1)

Na tom składają się 62 dokumenty, 
wytworzone między 1 grudnia 1981 r. 
a 1lipca 1983 r. Wszystkie, poza jed-
nym, nie były publikowane z pełnym 
aparatem naukowym, a większość 
z nich jest prezentowana po raz pierw-
szy. Niektóre dokumenty były w nie-
wielkim zakresie wykorzystywane bądź 
opisywane przez historyków. 

ISBN: 83-60464-18-9, 10 zł

Województwo białostockie w ocenie 
SB 1980–1985. Wybór źródeł
wstęp, wybór i oprac. Adam Malczyk, Jo-

anna Markiewicz, Białystok 2011, 672 s. 

(seria wydawnicza Oddziału IPN w Bia-

łymstoku, t. 13)

Na treść publikacji składają się 52 do-
kumenty, wytworzone na podstawie in-
formacji zbieranych przez poszczegól-
ne piony Komendy Wojewódzkiej MO 
w Białymstoku w okresie od listopada 
1980 r. do marca 1985 r. Dokumenty 
te stanowią unikalne uzupełnienie za-
chowanych z tego okresu materiałów 
aparatu władzy: archiwaliów KW PZPR 
w Białymstoku oraz protokołów z posie-
dzeń Wojewódzkiego Komitetu Obrony.  

ISBN: 978-83-62357-56-7, 20 zł

Wszyscy proletariusze bądźcie 
piękni! Pomarańczowa Alternatywa 
w dokumentach aparatu represji PRL 
(1987–1989)
wstęp, wybór i oprac. Joanna Dardzińska, 

Krzysztof Dolata, Wrocław 2011, 364 s. + 

24 s. wkł. zdj. (seria „Dokumenty”, t. 49)

Celem publikacji jest przedstawienie 
działalności Pomarańczowej Alterna-
tywy z perspektywy dokumentów wy-
tworzonych przez SB. Uwzględnione 
zostały również materiały dotyczące or-
ganizacji akcji happeningowych charak-
terystycznych dla PA przez niezależne 
środowiska młodzieżowe, jak Federacja 
Młodzieży Walczącej. 

ISBN : 978-83-7629-255-7, 20 zł
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Mirosław Tarasewicz

Sto pytań naraz. Wiersze wybrane
wybór, wstęp, oprac. Bronisław Maj, In-

stytut Pamięci Narodowej – „Stowarzy-

szenie NZS 1980”, Kraków 2010, 100 s. 

(seria „Poeci zapomniani”, t. 2) 

Tom zawiera utwory tragicznie zmar-
łego w 1983 r. poety pokolenia NZS. 
Antologia ocalałych wierszy ułożonych 
w spójną, znaczącą całość.

ISBN: 978-83-7408-793-3

Nakład wyczerpany

Dokumenty władz NSZZ „Solidar
ność” 1981–1989
wstęp, wybór i oprac. Jan Olaszek, War-

szawa 2010, 352 s. (seria „Dokumenty”, 

t. 47)

Niniejszy tom ma na celu przybliże-
nie działalności ogólnopolskich władz 
NSZZ „Solidarność”: Krajowego Ko-
mitetu Strajkowego, Ogólnopolskiego 
Komitetu Oporu, Tymczasowej Komi-
sji Koordynacyjnej, Tymczasowej Rady 
„Solidarności”, Krajowej Komisji Wyko-
nawczej oraz przewodniczącego Lecha 
Wałęsy, od wprowadzenia stanu wojen-
nego do powtórnej rejestracji związku 
w kwietniu 1989 r.

ISBN: 978-83-7629-199-4

Nakład wyczerpany

Koniec pewnej epoki. Wybory parla
mentarne 1989 roku w wojewódz
twie szczecińskim w dokumentach
wstęp, wybór i oprac. Artur Kubaj, War-

szawa–Szczecin 2010, 424 s. + 24 s. 

wkł. zdj. (seria „Dokumenty”, t. 43)

Wydarzenia związane z upadkiem rzą-
dów komunistycznych w Polsce, czy-
li wyborami czerwcowymi 1989 r., są 
ilustracją końca pewnej epoki. Wyniki 
wyborów do Sejmu i Senatu PRL otwo-
rzyły drogę dotychczasowej opozycji 
skupionej wokół „Solidarności” do sfor-
mowania rządu. Niniejszy tom zawiera 
dokumenty, które przybliżają przebieg 
procesu wyborczego z czerwca 1989 r. 
w województwie szczecińskim. 

ISBN: 978-83-7629-134-5, 5 zł
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Krajowa Komisja Porozumiewaw
cza NSZZ Solidarność. Posiedzenie 
10–12 sierpnia 1981
wstęp i oprac. Jan Olaszek, Warszawa 

2010–2011, 230 s. 

Archiwum Solidarności zostało po-
wołane w 1983 r. przez Marka Owsiń-
skiego, Janinę Jankowską, Andrze-
ja Paczkowskiego, Grzegorza Bogutę 
i Wojciecha Adamieckiego jako pod-
ziemna struktura, mająca na celu gro-
madzenie i publikowanie dokumentów 
NSZZ „Solidarność”. Do 1989 r. Archi-
wum Solidarności, autoryzowane przez 
konspiracyjne władze Związku, wydało 
22 książki. 

ISBN: 978-83-7629-198-7, 3 zł

Kryptonim „Gracze”. Służba Bezpie
czeństwa wobec Komitetu Obrony 
Robotników i Komitetu Samoobrony 
Społecznej „KOR” (1976–1981)
wybór, wstęp i oprac. Łukasz Kamiński i 

Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010, 838 s. 

(seria „Dokumenty”, t. 41)

23 września 1976 r. założono Komi-
tet Obrony Robotników, rok później 
przekształcony w Komitet Samoobrony 
Społecznej „KOR”. Niniejszy tom za-
wiera wybór z zachowanej dokumenta-
cji, ukazuje zarówno mechanizm dzia-
łań SB, jak i przypomina różnorodne 
formy aktywności Komitetu.

ISBN: 978-83-7629-095-9

Nakład wyczerpany

NSZZ „Solidarność” w regionie 
łódzkim w dokumentach Służby 
Bezpieczeństwa 1980–1981
wstęp, wybór i oprac. Sebastian Pilarski 

i Robert Rabiega, Warszawa–Łódź 2010, 

775 s. + wkł. zdj. (seria „Dokumenty”, 

t. 48)

W skład publikacji wchodzą 243 do-
kumenty, które ukazują działalność 
NSZZ „Solidarność” z perspektywy 
Służby Bez pieczeństwa. Działania SB 
miały na celu rozpoznanie, dezintegra-
cję i osłabienie struktur związkowych. 

ISBN: 978-83-7629-214-4

Nakład wyczerpany
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Kryptonim „Klan”. Służba Bezpie
czeństwa wobec NSZZ „Solidar
ność” w Gdańsku, t. 1: wrzesień 
1980 – wrzesień 1981
wstęp Sławomir Cenckiewicz, wybór 

i oprac. Marzena Kruk, Radosław Ży-

donik, współpr. Sławomir Cenckiewicz, 

Warszawa–Gdańsk 2010, 800 s. (seria 

„Dokumenty”, t. 45)

Sprawę obiektową kryptonim 
„Klan” zarejestrowano 14 listopada 
1980 r. „w celu ochrony działalno-
ści NSZZ »Solidarność«”. Biorąc pod 
uwagę fakt zniszczenia przez gdańską 
bezpiekę w latach 1980–1990 niemal 
wszystkich materiałów operacyjnych 
dotyczących organizacji, zachowanie 
akt sprawy o kryptonimie „Klan” powo-
duje, że jest to bezcenny zbiór doku-
mentów pozwalający prześledzić dzia-
łania SB wobec Związku.

ISBN: 978-83-7629-157-4

Nakład wyczerpany

Kryptonim „Klan”. Służba Bezpie
czeństwa wobec NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku, t. 2: I Krajowy Zjazd 
Delegatów
wstęp, wybór i oprac. Dominik Sokołow-

ski i Radosław Żydonik, Gdańsk–War-

szawa 2019, 1008 s. (seria „Dokumen-

ty”, t. 63)

Materiały operacyjne i analityczne wy-
tworzone przez SB trafiały przede wszyst-
kim do teczek dwóch spraw obiektowych: 
krypt. „Sejmik” (włączonych następnie do 
sprawy krypt. „Klan”) i „Debata”, założonych 
specjalnie na okoliczność I KZD. Publiko-
wane dokumenty ukazują arsenał zastoso-
wanych środków oraz determinację, z jaką 
władze komunistyczne usiłowały wpływać 
na przebieg debaty zjazdowej.

ISBN: 978-83-8098-494-3

Nakład wyczerpany
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„Solidarność” Ziemia Radomska 
w dokumentach 1980–1989
wstęp, wybór źródeł i oprac. Marek 

Wierzbicki, Lublin 2010, 480 s.

Książka jest pierwszym wyborem 
źródeł historycznych do dziejów 
NSZZ „Solidarność” Ziemia Radom-
ska w latach 1980–1989. Zamieszczo-
ne dokumenty ukazują genezę i roz-
wój związku zarówno w czasie jego 
legalnej, jak i podziemnej działalności. 
W publikacji wykorzystano materiały 
różnych ogniw „Solidarności”, Służby 
Bezpieczeństwa, Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej oraz niektórych in-
stytucji państwa komunistycznego.

ISBN: 978-83-7629-189-5, 40 zł

Wojciech Hausner, Marcin Kapusta

Harcerstwo Duchowej Niepodległości. 
Duszpasterstwo harcerskie w do
kumentach Służby Bezpieczeństwa 
i archiwaliach środowisk harcerskich 
1983–1989 
Instytut Pamięci Narodowej – Societas Vi-

stulana, Kraków 2009, 351 s.

Książka omawia problematykę sporu 
ideowego, jaki toczył się w latach 1956–
1982 w Związku Harcerstwa Polskiego, 
a dotyczył wychowania religijnego. 

W części drugiej, będącej edycją źródło-
wą, prezentowane są, w większości zu-
pełnie nieznane, dokumenty z archiwum 
IPN, a także archiwum Ruchu Harcer-
skiego Rzeczypospolitej. 

ISBN: 978-83-61033-25-7

Nakład wyczerpany

Lech Sadowski

Noc lunatyków. Wybór wierszy
wybór, wstęp i oprac. Bronisław Maj, Kra-

ków 2009, 63 s. (seria „Poeci zapomnia-

ni”, t.1)

Książka zawiera dotychczas niepubliko-
wane wiersze Lecha Sadowskiego.

ISBN: 978-83-7408-778-0
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Aparat represji wobec księdza Jerzego 
Popiełuszki 1982–1984, t. 1–2
Edycja dokumentów pochodzących 
w większości z akt kontrolnych śledz-
twa Prokuratury Wojewódzkiej w To-
runiu w sprawie uprowadzenia i za-
bójstwa kapelana „Solidarności”. Są to 
protokoły przesłuchań podejrzanych, 
oskarżonych, zeznania świadków, doku-
menty z akt w sprawie karnej przeciw-
ko sprawcom porwania i zabójstwa ks. 
Popiełuszki, notatki informacyjne funk-
cjonariuszy MSW oraz wybrane pisma 
procesowe, które pozwalają na odtwo-
rzenie przebiegu śledztwa

Aparat represji wobec księdza Jerze
go Popiełuszki 1982–1984, t. 1
wstęp Jan Żaryn, red. nauk. Jolanta My-
siakowska, wybór i oprac. Jakub Gołę-
biewski, Jolanta Mysiakowska, Anna K. 
Piekarska, Warszawa 2009, 408 s. (se-
ria „Dokumenty”, t. 33)

Wydanie zawiera 130 dokumentów archiwalnych. 

Publikacja dostępna w formie PDF, epub, mobi.

ISBN t. 1: 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, War-
szawa 2014, 670 s. (seria „Dokumen-
ty”, t. 58)

Wydanie zawiera 198 dokumentów archiwalnych.

Publikacja dostępna w formie PDF, epub, mobi.

ISBN t. 2: 978-83-7629-622-7
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Fikcja czy rzeczywistość? Wybór au
dycji Polskiego Radia Szczecin z lat 
1946–1989
wybór, wstęp i oprac. Paweł Szulc, Szcze-

cin 2009, 561 s. + płyta DVD

Publikacja ma przybliżyć czytelniko-
wi niebędące w obiegu naukowym 
i w większości zapomniane elementy 
programu, stworzone przez dziennika-
rzy Polskiego Radia Szczecin. Do książ-
ki dołączona jest płyta DVD, na której 
znalazło się kilkadziesiąt dodatkowych 
audycji (24 godziny nagrań).

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-6133-668-6, 30 zł

Konfederacja Polski Niepodległej 
w Krakowie 1979–1990. Wybór 
dokumentów
wybór, wstęp i oprac. Marcin Kasprzycki, 

Kraków 2009, 624 s. 

KPN powstała w 1979 r. jako pierwsza 
od kilkudziesięciu lat partia polityczna 
niezależna od komunistów. Jej członko-
wie działali jawnie, domagając się przy-
wrócenia państwu polskiemu niepodle-
głości, dążyli do obalenia totalitarnego 
reżimu, negując sensowność jego re-
formowania. W książce zgromadzono 
unikatowe dokumenty ukazujące dzia-
łalność krakowskiej KPN oraz mate-
riały operacyjne prezentujące sposoby 
zwalczania jej przez bezpiekę.

ISBN: 978-83-929-0945-3, 50 zł

Kościół i opozycja na Lubelszczyźnie 
w dokumentach SB 1971–1983
wstęp, wybór źródeł i oprac. Maciej 

 Sobieraj, Lublin 2009, 353 s.

Lata 70. XX w. w Polsce to aktywna 
działalność środowisk opozycyjnych. 
Na mapie polskiej opozycji antykomu-
nistycznej KUL, założony w 1918 r., 
zajmował szczególne miejsce. Przez 
wszystkie lata istnienia PRL uniwersy-
tet był poddawany intensywnej inwi-
gilacji, prowadzonej przez specjalną 
komórkę. Trafiali tam – według opinii 
kierownictwa SB – najlepsi funkcjona-
riusze.

ISBN: 978-83-6046-477-9, 35 zł
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Między wierszami wierszy. Antologia 
poezji drugiego obiegu wydawnicze
go na Mazowszu (1976–1989)
red. nauk. Bartłomiej Noszczak i Konrad 

Rokicki, Warszawa 2009, 156 s. (seria 

„Mazowsze Niepokornych”, t. 1)

Na treść antologii składają się utwory 
poetyckie, które ukazały się w tzw. dru-
gim obiegu wydawniczym na Mazow-
szu w latach 1976–1989. Książka ma 
charakter popularyzatorski i edukacyj-
ny. Jest skierowana przede wszystkim 
do studentów historii i polonistyki, sze-
rzej zaś – do wszystkich zainteresowa-
nych historią PRL. 

ISBN: 978-83-7629-061-4, 20 zł

„Nic tu nie jest nielegalne”. Sierpień 
»88 w dokumentach szczecińskiej 
Służby Bezpieczeństwa
red. nauk. Paweł Knap i Artur Kubaj, 

Szczecin 2009, 304 s.

Szczeciński strajk sierpniowy z 1988 r. 
objął zasięgiem przede wszystkim dwa 
duże przedsiębiorstwa: Zarząd Portu 
Szczecin-Świnoujście oraz Wojewódz-
kie Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej, zatrudniające w tym czasie 
łącznie około 10 tys. ludzi. Lokalna SB 
na bieżąco prowadziła działania ope-
racyjne związane ze strajkiem. Notatki 
służbowe relacjonują dzień po dniu wy-
darzenia z sierpnia i września 1988 r. 

ISBN: 978-83-6133-636-5

Nakład wyczerpany

Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę 
1945–1989. Wybór dokumentów 
red. nauk. ks. Władysław Piotr Wlaźlak, 

Andrzej Sznajder, Katowice 2009

Kulminacyjny moment konfliktu 
o swobodę pielgrzymowania przypadł 
na kilkanaście tygodni po pierwszej wi-
zycie Jana Pawła II w Polsce. Sprawa 
trwała do wiosny 1981 r., a jej przebieg 
ilustrują 32 dokumenty. Trudno wska-
zać jeden czynnik, który przesądził 
o odstąpieniu od tego planu. Być może 
spowodowała to bezpośrednia inter-
wencja papieża Polaka.

ISBN: 978-83-6145-841-8, 40 zł
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Służba Bezpieczeństwa wobec 
przemian politycznych w latach 
1988–1990. Region łódzki
wstęp, wybór i oprac. Sebastian Pilarski, 

Warszawa–Łódź 2009, 720 s. (seria „Do-

kumenty”, t. 40)

Prezentowany wybór archiwaliów ma na 
celu ukazanie przyczyn i początkowej 
fazy transformacji ustrojowej w Polsce 
z perspektywy dokumentacji SB. Cezura 
początkowa pracy związana jest prote-
stami społecznymi z wiosny 1988 r. oraz 
próbami wznowienia legalnej działalno-
ści NSZZ „Solidarność”. Końcowa zaś – 
z procesem likwidacji SB i weryfikacją 
jej byłych funkcjonariuszy.

ISBN: 978-83-7629-076-8

Nakład wyczerpany

Wybory ’89 w Polsce południowo
wschodniej w dokumentach SB
wstęp Janusz Borowiec, Dariusz Iwa-

neczko, wybór i oprac. Janusz Borowiec, 

Warszawa–Rzeszów 2009, 352 s. + 32 s. 

(seria „Dokumenty”, t. 35)

Prezentowane dokumenty przedstawia-
ją działania operacyjne funkcjonariuszy 
SB wobec Komitetów Obywatelskich 
„Solidarności”, kandydatów na posłów 
i senatorów oraz Kościoła katolickiego 
w okresie kampanii wyborczej. Komitety 
obywatelskie w profesjonalny i komuni-
katywny sposób przeprowadziły kampa-
nię wyborczą, ich kandydaci byli prezen-
towani jako członkowie jednej drużyny, 
której kapitanem był Lech Wałęsa.

ISBN: 978-83-7629-044-7, 35 zł

Tomasz Balbus, Katarzyna Stróżyna 

„Ojczyznę wolną racz nam wrócić 
Panie…” Komunistyczna bezpieka 
wobec kardynała Henryka Gulbino
wicza w latach 19701990
Wrocław 2008, 502 s. + płyta DVD

W pierwszej części książki przedsta-
wiono działalność duszpasterską i pa-
triotyczną kardynała Henryka Gulbino-
wicza oraz akcje operacyjne bezpieki 
wymierzone w jego osobę. Część dru-
ga ukazuje struktury SB skierowane do 
walki z kapłanami archidiecezji wroc-
ławskiej. W trzeciej części zawarto 109 
dokumentów dotyczących działalności 
kardynała. Dodatek: film DVD „Po stro-
nie Boga jest zwycięstwo”

ISBN: 978-83-926417-5-9

Nakład wyczerpany
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Spętana Akademia. Polska Akademia 
Nauk w dokumentach władz PRL. 
Materiały Służby Bezpieczeństwa 
(1967–1987), t. 1
wybór, wstęp i oprac. Patryk Pleskot i Ta-

deusz Paweł Rutkowski, Warszawa 2009, 

544 s. (seria „Dziennikarze, Twórcy, Na-

ukowcy”)

W tomie autorzy zamieścili materiały SB, 
która na szeroką skalę podejmowała działa-
nia operacyjne wobec Akademii, zwłaszcza 
po wydarzeniach 1968 r. Wybrano doku-
menty znaczące dla poznania wielowąt-
kowych relacji SB–PAN, mechanizmów 
kontroli i oporu, wzajemnej gry oraz roz-
maitych postaw uczonych wobec władz. 

ISBN: 978-83-7629-083-6

Nakład wyczerpany

Spętana Akademia. Polska Akademia 
Nauk w dokumentach władz PRL.  
Materiały partyjne (1950–1986), t. 2 
wybór, wstęp i oprac. Patryk Pleskot, Ta-

deusz Paweł Rutkowski, Warszawa 2012, 

894 s. (seria „Dziennikarze, Twórcy, Na-

ukowcy”)

W tym tomie są przedstawione narzę-
dzia i metody kontroli politycznej spra-
wowanej nad Akademią przez władze 
PZPR. Kontroli, która – podobnie jak 
w wypadku działalności SB – przynosi-
ła zarówno zwycięstwa, jak i porażki.

ISBN: 978-83-7629-336-3, 3 zł
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Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986–
1989 w świetle dokumentów, t.1: lipiec 
1986 – maj 1989
wybór, wstęp i oprac. Antoni Dudek, Warsza-

wa 2009, 532 s. (seria „Dokumenty”, t. 34)

Tom ma na celu przybliżenie kilku zagad-
nień, które w dotychczasowych badaniach 
nad przełomem ustrojowym 1989 r. pozo-
stawały słabiej udokumentowane źródłowo. 
W szczególności chodzi o stosunek władz 
ZSRR do przemian w Polsce, dojrzewanie 
ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego do roz-
poczęcia reform systemu politycznego oraz 
rolę, jaką w tym procesie odegrały analizy 
tworzone przez funkcjonariuszy SB.

ISBN: 978-83-7629-038-6

Nakład wyczerpany

Zmierzch dyktatury. Polska lat 
1986–1989 w świetle dokumentów, t. 2: 
czerwiec–grudzień 1989
wybór, wstęp i oprac. Antoni Dudek, Warsza-

wa 2010, 542 s. (seria „Dokumenty”, t. 46)

Zamieszczone w tomie dokumenty z okre-
su czerwiec–grudzień 1989 r. obrazują 
ostatnią fazę rozkładu ustroju PRL, zapo-
czątkowaną zwycięstwem „Solidarności” 
w czerwcowych wyborach parlamentar-

nych, a w szczególności proces dojrze-
wania elit politycznych do przyspiesze-
nia przemian, gwałtowne pogarszanie 
się sytuacji gospodarczej i nastrojów 
społecznych oraz zmiany zachodzące 
w stosunkach polsko-radzieckich.

ISBN: 978-83-7629-196-3, 45 zł
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Rafał Reczek

Radio Solidarność Regionu Wielko
polska. Dokumenty
Poznań 2008, 264 s. + 16 s. wkł. zdj. + 

płyta CD (seria „Studia i materiały po-

znańskiego IPN”, t. V)

Publikacja opisuje historię rozgłośni, 
działającej na terenie Poznania w la-
tach 1982–1985, jest ważnym elemen-
tem ukazującym nieznane dotychczas 
karty najnowszej historii regionu. Do 
książki dołączono płytę CD z zapisem 
dźwiękowym audycji „Radia Solidar-
ność Regionu Wielkopolska” i moment 
powiadamiania organów bezpieczeń-
stwa o trwającej audycji Radia.

ISBN: 978-83-9251-396-4, 3 zł

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 Szcze-
cinie stała się przyczynkiem do opubliko-
wania materiałów źródłowych dotyczących 
tego wydarzenia. Meldunki operacyjne, 
które naczelnicy Urzędu Spraw Wewnętrz-
nych w Szczecinie kierowali do MSW 
w Warszawie, zawierają informacje o re-
lacjach państwo–Kościół na Pomorzu Za-
chodnim, a także przygotowaniach, prze-
biegu i echach papieskiej wizyty.

ISBN: 978-83-60464-65-6

Nakład wyczerpany

Kryptonim „Ośmiornica”. Służba 
Bezpieczeństwa wobec Rzeszowskie
go Oddziału Solidarności Walczącej 
1982–1990
wybór i oprac. Janusz Borowiec, Warsza-

wa–Rzeszów 2008, 368 s. (seria „Doku-

menty”, t. 25)

Solidarność Walcząca była jedną z naj-
ważniejszych organizacji antykomuni-
stycznych działających w PRL w latach 
80. XX w. Powstała w czerwcu 1982 r. we 
Wrocławiu. W listopadzie 1983 r. utwo-
rzono Oddział Solidarności Walczącej 
w Rzeszowie. Dokumenty przedstawiają 
metody i techniki działań operacyjnych 
zastosowane przez SB wobec rzeszow-
skiego Oddziału Solidarności Walczącej.

ISBN: 978-83-6046-470-0

Nakład wyczerpany
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Kryptonim „Pajęczyna”. Sprawa 
obiektowa na MKZ NSZZ „Solidar
ność” w Lesznie. Dokumenty
oprac. Waldemar Handke, Poznań 2008, 

150 s. 

Dokumenty opublikowane w tomie 
mają kluczowe znaczenie dla pozna-
nia działalności Służby Bezpieczeństwa 
wobec Międzyzakładowego Komitetu 
Założycielskiego NSZZ „Solidarność” 
w woj. leszczyńskim.

ISBN: 978-83-925290-8-8 

Nakład wyczerpany

Kryptonim „Pegaz”. Służba Bez
pieczeństwa wobec Towarzystwa 
Kursów Naukowych 1978–1980
wybór, wstęp i oprac. Łukasz Kamiński 

i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2008, 

500 s. (seria „Dokumenty”, t. 21)

22 stycznia 1978 r. 54 osoby ze świa-
ta kultury i nauki podpisały deklara-
cję założycielską Towarzystwa Kursów 
Naukowych. Ich celem było rozwijanie 
niezależnych inicjatyw samokształce-
niowych i naukowych. Już trzy dni póź-
niej SB wszystkich sygnatariuszy obję-
ła sprawą operacyjnego rozpracowania 
o kryptonimie „Pegaz”. Jej przebieg 
opisują publikowane dokumenty. 

ISBN: 978-83-6046-463-2

Nakład wyczerpany

Operacja „Zorza II”. Służba Bezpieczeń
stwa i Komitet Wojewódzki PZPR  
wobec wizyty Jana Pawła II w Trójmie
ście (czerwiec 1987) 
wstęp i red. nauk. Sławomir Cenckiewicz,  

Marzena Kruk, oprac. Sławomir Cenckiewicz, 

Adam Chmielecki, Marzena Kruk, Monika 

Krzencessa-Trichet, Piotr Semków, Przemy-

sław Wójtowicz, Warszawa–Gdańsk 2008,  

311 s. (seria „Dokumenty”, t. 28)

Celem operacji „Zorza II” była „ochrona ope-
racyjna” trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II 
do Polski. Plan działań SB powstał w MSW 
na przełomie lat 1986/87. Dokumenty do-
tyczą przebiegu operacji na terenie Trój-
miasta, ukazują stosunek kierownictwa SB 
i KW PZPR w Gdańsku do wizyty papieża.

ISBN: 978-83-60464-90-8

Nakład wyczerpany
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Początki niezależnego ruchu chłop
skiego (1978–1980)
wstęp, wybór źródeł i oprac. Małgorza-

ta Choma-Jusińska i Marcin Krzysztofik, 

Lublin 2008, 385 s.

Książka zawiera wybór kilkudziesię-
ciu dokumentów, wytworzonych głów-
nie przez aparat bezpieczeństwa PRL 
i struktury PZPR, dotyczących Ko-
mitetu Samoobrony Chłopskiej Zie-
mi Lubelskiej i Komitetu Samoobrony 
Chłopskiej Ziemi Grójeckiej z okresu 
1978–1980. 

ISBN: 978-83-6046-493-9, 20 zł

Sprawy gospodarcze w dokumen
tach pierwszej Solidarności, t. 1: 
16 sierpnia 1980 – 30 czerwca 1981
wybór, wstęp i oprac. Jacek Luszniewicz 

i Andrzej Zawistowski, Warszawa 2008, 

488 s. (seria „Dokumenty”, t. 26)

Zagadnienia gospodarcze – problemy 
socjalne, polityka antykryzysowa i re-
forma systemowa – były ważną sferą 
zainteresowań NSZZ „Solidarność”. 
Jednakże w latach 1980–1981, podob-
nie zresztą jak i później, w strategii 
i taktyce Związku to nie gospodarka 
odgrywała rolę pierwszoplanową. Gdy-
by tak było, „Solidarność” nie musiała-
by wykraczać poza tradycyjną formułę 
związku zawodowego. 

ISBN: 978-83-6046-478-6, 20 zł

Stan wojenny w regionie łódzkim 
w dokumentach Służby Bezpieczeń
stwa
wstęp Robert Rabiega, wybór i oprac. Mi-

chał Kopczyński i Robert Rabiega, War-

szawa–Łódź 2008, 524 s. (seria „Doku-

menty”, t. 31)

Publikacja ukazuje rzeczywistość stanu 
wojennego w regionie łódzkim z per-
spektywy dokumentów SB. Pomimo 
jednostronnego spojrzenia są one waż-
nym źródłem w badaniach nad historią 
stanu wojennego – odsłaniają mecha-
nizmy funkcjonowania aparatu repre-
sji oraz metody walki z solidarnościową 
opozycją.

ISBN: 978-83-7629-012-6

Nakład wyczerpany
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Sylwia Krzyżanowska, Wojciech Trębacz 

Sprawa Operacyjnego Rozpracowa
nia „Kaskader”
Wrocław 2007, 213 s.

Praca powstała z przekonania o potrze-
bie przygotowania opracowania syn-
tetyzującego dolnośląski wątek opozy-
cji demokratycznej przełomu lat 70. 
i 80. XX w. Jej podstawowym celem, 
poza publikacją interesującego przeka-
zu źródłowego, jest próba konfronta-
cji pomiędzy relacją działacza opozycji 
a treścią dotyczących jego osoby ma-
teriałów archiwalnych wytworzonych 
przez SB.

ISBN: 978-83-9242-816-9

Nakład wyczerpany

Kryptonim „Wasale”. Służba Bezpie
czeństwa wobec Studenckich Komi
tetów Solidarności 1977–1980
wybór, wstęp i oprac. Łukasz Kamiński 

i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2007, 

520 s. (seria „Dokumenty”, t. 18)

Pierwszy Studencki Komitet Solidarno-
ści powstał wiosną 1977 r. w Krako wie, 
w odpowiedzi na zamordowanie, zapew-
ne z inspiracji SB, studenta Stanisława 
Pyjasa, współpracownika KOR. W ślad 
za Krakowem poszły inne ośrodki aka-
demickie. Rodzący się nurt studenckiej 
opozycji bacznie obserwowała SB w ra-
mach sprawy operacyjnego rozpracowa-
nia o kryptonimie „Wasale”. Publikowa-
ne dokumenty to wybór z jej akt. 

ISBN: 978-83-6046-438-0

Nakład wyczerpany

Operacja „Podmuch”. Służba Bezpie
czeństwa wobec „bombiarzy” na terenie 
Zagłębia Miedziowego w okresie stanu 
wojennego (Zeszyty Lubińskie nr 10)
wstęp, wybór i oprac. Sebastian Ligarski, 

Lubin–Wrocław 2007, 335 s.

Podstawą niniejszej edycji stały się akta 
sprawy operacyjnego rozpracowania pod 
kryptonimem „Podmuch” (AIPN Wr, 
022/666, t. I-LIII). Sprawę prowadzili 
funkcjonariusze KW MO (potem WUSW) 
w Legnicy pod nadzorem Departamentu 
III MSW oraz Biura Kryminalnego KG MO 
w Warszawie. W publikacji przedstawiono 
różnorodne źródła – od meldunków opera-
cyjnych, poprzez plany działania, po donie-
sienia agenturalne.

ISBN: 978-83-8817-850-4

Nakład wyczerpany
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Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna 
bezpieka wobec biskupów polskich 
red. nauk. ks. Józef Marecki, Filip Musiał, 

Instytut Pamięci Narodowej – Wydawni-

ctwo WAM, Warszawa–Kraków 2007, 818 s. 

(seria „Niezłomni”, t. 1)

Opracowanie prezentuje sylwetki du-
chownych i świeckich, którzy w sposób 
zdecydowany opierali się działaniom ko-
munistycznej dyktatury. Przez lata inwi-
gilowani i podsłuchiwani, otoczeni agen-
turą, pozostali wierni Bogu i Ojczyźnie. 
Pierwszy tom serii prezentuje postaci 
czterech kapłanów: kard. Henryka Gulbi-
nowicza, abpa Ignacego Tokarczuka, bpa 
Juliusza Bieńka i bpa Jana Pietraszkę.

ISBN: 978-83-7318-992-8

Nakład wyczerpany

W obronie Ojczyzny i Kościoła. 
Komunistyczna bezpieka wobec 
biskupów polskich 
red. nauk. ks. Józef Marecki, Filip Musiał, 

Instytut Pamięci Narodowej – Wydaw-

nictwo WAM, Warszawa–Kraków 2008, 

650 s. (seria „Niezłomni”, t. 2)

Drugi tom serii prezentuje sylwetki 
czterech kapłanów: kard. Adama Ste-
fana Sapiehy, bpa Pawła Latuska, bpa 
Franciszka Musiela i bpa Edwarda 
Frankowskiego.

ISBN: 978-83-7505-257-2

Nakład wyczerpany

W służbie Boga i Polski. Komunistycz
na bezpieka wobec kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 
red. nauk. ks. Józef Marecki, Filip Musiał, 

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

Czwarty tom serii w całości dotyczy dzia-
łań prowadzonych przez UB-SB przeciw 
kard. Wyszyńskiemu. Zgodnie z zasa-
dami przyjętymi dla tej serii, najpierw 
przedstawiono zarys biografii prymasa, 
następnie streszczono główne kierun-
ki prowadzonych przeciw niemu działań 
operacyjnych, a w części zasadniczej za-
prezentowano materiał źródłowy ukazu-
jący niezłomność tytułowego bohatera.

ISBN: 978-83-7767-891-6

Nakład wyczerpany
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Solidarność Walcząca w dokumen
tach, t. 1: W oczach SB
wybór, wstęp i oprac. Łukasz Kamiński, 

Wojciech Sawicki, Grzegorz Waligóra, 

Warszawa 2007, 700 s. (seria „Doku-

menty” t. 19)

Publikowane w niniejszym tomie do-
kumenty stanowią wybór z ocalałych 
od zniszczenia akt SB dotyczących 
rozpracowania Solidarności Walczą-
cej. Obrazują one metody stosowane 
w walce z konspiratorami, opisują lo-
kalne sukcesy SB i jej generalną po-
rażkę w walce z Solidarnością Wal-
czącą. 

ISBN: 978-83-6046-439-7

Nakład wyczerpany

Solidarność Walcząca w dokumen
tach, t. 2, cz.1: Materiały własne
wybór, wstęp i oprac. Kamil Dworaczek 

i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2016, 

628 s. (seria „Dokumenty”, t. 60) 

Tomu zawiera dokumenty wytworzone 
przez wrocławską centralę Solidarności 
Walczącej oraz wybór najważniejszych 
tekstów publicystycznych jej liderów. 
Wyłania się z nich interesujący pro-

gram pozostający w opozycji do władz 
PRL, ale też często alternatywny do pro-
pozycji programowych głównego nurtu 
podziemnej „Solidarności”.

ISBN: 978-83-8098-010-5

Nakład wyczerpany
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Przed i po 13 grudnia. Państwa 
bloku wschodniego wobec kryzysu 
w PRL 1980–1982, t. 1
red. nauk. Łukasz Kamiński, Warszawa 

2006, 443 s. (seria „Dokumenty”, t. 16)

Związek Sowiecki najpóźniej w paź-
dzierniku 1980 r. przyjął strategię po-
legającą na stanowczym odrzuceniu 
możliwości interwencji zbrojnej. Wy-
wierał na przywódców PRL silną presję, 
by skłonić ich do rozwiązania proble-
mu „polskimi rękoma”. Strategię tę za-
akceptowały pozostałe państwa bloku 
wschodniego. Nie zmieniono jej nawet 
w grudniu 1981 r., gdy gen. Jaruzelski 
zwrócił się z żądaniem udzielenia mu 
„wsparcia militarnego”. 

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 83-604642-2-7

Przed i po 13 grudnia. Państwa 
bloku wschodniego wobec kryzysu 
w PRL 1980–1982, t. 2
red. nauk. Łukasz Kamiński, Warszawa 

2007, 730 s. (seria „Dokumenty”, t. 20)

Dyskusja nad okolicznościami wprowa-
dzenia stanu wojennego w Polsce kon-
centruje się wokół dwóch zagadnień: 
po pierwsze, czy komuniści i „Solidar-
ność” mogli współistnieć, czy też kon-
frontacja była nieuchronna, a po wtóre, 

czy w latach 1980–1981 istniała rzeczy-
wista groźba interwencji wojsk Układu 
Warszawskiego w Polsce. 

ISBN: 978-83-6046-456-4

Nakład wyczerpany
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Jacek Pawłowicz

Nieznane świadectwa. Opozycja 
i opór społeczny w województwie 
płockim w tajnych dokumentach 
Służby Bezpieczeństwa
Warszawa 2005, 572 s.

Edycja nieznanych dokumentów wy-
tworzonych przez funkcjonariuszy SB 
na temat struktur opozycyjnych w wo-
jewództwie płockim.

ISBN: 83-7441-1520-X

Nakład wyczerpany

Czerwiec 1976 w materiałach archi
walnych
wstęp, wybór i oprac. Jerzy Eisler, War-

szawa 2001, 280 s. (seria „Dokumen-

ty”, t. 4)

Dokumenty dotyczące przygotowania 
operacji podwyżek cen, protestach spo-
łecznych, ich stłumieniu i represjach 
 wobec uczestników.

ISBN: 83-7233-090-5

Nakład wyczerpany

Sprawa Pyjasa. Czy ktoś przebije ten 
mur? 
oprac. Florian Pyjas, Adam Roliński, Jaro-

sław Szarek, Kraków 2001, 315 s.

Stanisław Pyjas żył w PRL jak wolny 
człowiek i swoją wolnością zarażał in-
nych. Dlatego zginął, samotny i bez-
bronny, a jego ciało podrzucono nad 
ranem w pustej bramie. Ale nie wy-
starczyło go zamordować, trzeba było 
odebrać mu dobre imię, zabić pamięć. 
Kłamstwo nie tylko zacierało ślady 
zbrodni, miało także obrzydzić ofiarę, 
sprofanować żałobę. 

ISBN: 83-7188-465-6

Nakład wyczerpany
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Stan wojenny w dokumentach władz 
PRL (1980–1983)
wybór, wstęp i oprac. Bogusław Kopka, 

Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2001, 

405 s. (seria „Dokumenty”, t. 6)

W pracy zaprezentowano źródła pi-
sane, wytworzone przez aparat wła-
dzy PRL, dotyczące genezy, przebie-
gu i skutków wprowadzenia w Polsce 
13 grudnia 1981 r. stanu wojennego. Są 
to m.in. dokumenty Biura Politycznego 
KC PZPR, Sztabu Operacji „Lato’80”, 
Ośrodka Opinii Publicznej i Studiów 
Programowych Komitetu ds. Radia 
i Telewizji, oficjalna korespondencja. 

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 83-915983-2-2

Dokumenty Centralnego Zarządu 
Zakładów Karnych dotyczące obozów 
internowania (1982 rok)
oprac.Sylwia Galij-Skarbińska i Wojciech 

Polak, Gdańsk–Warszawa 2012, 236 s.  

(seria „Dokumenty”, t. 52)

Źródła wydane w tomie dotyczą funkcjo-
nowania obozów internowania, utworzo-
nych po wprowadzeniu stanu wojennego 
w Polsce. Dostarczają wielu informacji, 
pozwalają też analizować sposoby za-
rządzania obozami przez władze. Opisy 
wydarzeń są tendencyjne, pomijają nie-
zwykle brutalne zachowania części funk-
cjonariuszy, a winą za zajście obciążają 
wyłącznie internowanych.  

ISBN: 978-83-7629-357-8

Nakład wyczerpany
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Justyna Błażejowska

Ta historia wciąż trwa. Wspomnienia 
Jana Olszewskiego
Instytut Pamięci Narodowej – Zysk 

i S-ka, Poznań 2019, 470 s. 

Fascynująca opowieść o najdramatycz-
niejszych momentach z ostatnich 120 
lat dziejów Polski. Świadectwo życia 
jednego z najwybitniejszych polskich 
polityków XX w. Książka ukazuje nie-
przeciętną osobowość, intelekt i poczu-
cie humoru bohatera, jego mocne przy-
wiązanie do swych racji i umiejętność 
podejmowania decyzji również w skraj-
nie niekorzystnych sytuacjach. To bar-
wny portret mężczyzny silnego, mądre-
go i bezkompromisowego wobec zła.

Dystrybucja: Zysk i S-ka

ISBN: 978-83-811-6667-6

Teresa Ewa Opoka

Na ścieżkach zdrowia
Warszawa 2019, 280 s.

W czerwcu 1976 r. w Radomiu doszło 
do demonstracji, zakończonych star-
ciami z MO i dramatycznymi walkami 
ulicznymi. W książce 9 uczestników 
tych wydarzeń dzieli się wspomnienia-
mi. W relacjach to, co osobiste, miesza 
się z tym, co należy do przestrzeni pub-
licznej. 

ISBN: 978-83-8098-591-9, 30 zł

Relacje 
i wspomnienia

Świadectwa dotyczące  dziejów 
Polski. W indywidualnych, su-
biektywnych zapisach wspo-
mnieniowych utrwalone zostały 
zjawiska i procesy historyczne, 
postawy obywateli polskich i co-
dzienna rzeczywistość widziana 
oczami jednostki.
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ISBN 978-83-8098-595-7

9 788380 985957

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

IPNCena: 35 zł

M
iałam

 syna Em
ila

MAŁGORZATA WINKLER-POGODA

M
AŁGORZATA  

W
INKLER-POGODA

Emila
Miałam syna

WYWIAD RZEKA Z KRYSTYNĄ BARCHAŃSKĄ-WARDĘCKĄ

Pięciu młodych ludzi, a wśród nich Emil Barchański, siedemnastoletni 
uczeń liceum, w biały dzień w centrum Warszawy oblało czerwoną far-
bą, obrzuciło butelkami z benzyną i podpaliło pomnik Dzierżyńskiego, tak 
zwanego krwawego Feliksa – symbol terroru bolszewickiego. Ich akcja 
z 10 lutego 1982 r. zapoczątkowała serię zdarzeń, które doprowadziły do 
aresztowania Emila, esbeckich przesłuchań, tortur, represji i – 3 czerw-
ca 1982 r. – do jego tragicznej śmierci. Był jedynym dzieckiem Krystyny 
Barchańskiej-Wardęckiej. Jej wspomnienia to cenne świadectwo matki, 
uczestniczki tamtych wydarzeń i świadka, a zarazem przejmująca opo-
wieść o synu, odważnym, utalentowanym młodym człowieku, zaanga-
żowanym w walkę po stronie „Solidarności”, i o dramatycznych prze-
życiach w stanie wojennym. Nie sposób opowiedzieć całego życia, ani 
własnego, ani cudzego. Można ocalić od zapomnienia jedynie fragmenty, 
obrazy, anegdoty, wypowiedziane słowa i długo skrywane myśli. Temu 
służy ta rozmowa.

Małgorzata Winkler-Pogoda

Andrzej Rozpłochowski

Jeden z jedenastu. Wspomnie
nia z internowania i uwięzienia 
1982–1984
wstęp i oprac. Katarzyna Wilczok, War-

szawa 2019, 432 s.

Wspomnienia, dziennik i prywatna ko-
respondencja z lat 1982–1984 jednego 
z przywódców śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności, przewodniczącego MKZ Ka-
towice oraz członka władz krajowych 
NSZZ „Solidarność”. Książka zawiera 
m.in. wspomnienia Andrzeja Rozpło-
chowskiego napisane podczas pobytu 
w Stanach Zjednoczonych i uzupełnio-
ne po powrocie do Polski w 2010 r. 

ISBN: 978-83-8098-786-9, 40 zł

Bronisław Sroka SJ „Kajtek” 

„Dla Ciebie więzy, pęta niezelżywe”. 
Wspomnienia (nie tylko) więzienne 
Warszawa 2019, 168 s. 

Bronisław Sroka SJ – aktywny opozy-
cjonista z lat 70. i 80., był uczniem 
gdańskiego liceum, gdy rozpoczął dzia-
łalność w konspiracji antykomuni-
stycznej. Został aresztowany przez UB 
2 lutego 1953 r. i skazany na pięć lat 
więzienia. Wspomnienia spisał po la-
tach. Już jako jezuita powrócił do boles-
nego okresu, by przekazać świadectwo 
o postawie młodych ludzi w mrocznych 
czasach stalinowskich.

ISBN: 978-83-8098-719-7, 20 zł

Małgorzata Winkler-Pogoda

Miałam syna Emila. Wywiad rzeka 
z Krystyną BarchańskąWardęcką
Warszawa 2019, 312 s.

Przejmująca i szczera rozmowa z mat-
ką o synu Emilu. Emil Barchański jest 
najmłodszą ofiarą stanu wojennego. 
Gdy został zamordowany w czerwcu 
1982 roku, był uczniem warszawskie-
go liceum, nie skończył jeszcze sie-
demnastu lat. To nie tylko wstrząsają-
ca opowieść o komunistycznej zbrodni 
z lat 80., która nie doczekała się spra-
wiedliwego wyroku, ale także o tym, co 
przeżywali rodzice po stracie jedynego 
dziecka. Publikacja dostępna w forma-
cie PDF.

ISBN: 978-83-8098-595-7, 35 zł
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Maciej Klich

Niepokorny. Historia lat 1976–1989
Katowice–Warszawa 2018, 512 s. 

Książka jest – jak pisze autor, z wy-
kształcenia historyk – „hybrydowym” 
opracowaniem, to znaczy łączy wątki 
autobiograficzne i osobiste konstatacje 
z „diariuszem dokumentującym zda-
rzenia zarówno w NZS, podczas stanu 
wojennego i na emigracji”. Wydarzenia 
z życia autora i historię NZS (głównie 
w woj. katowickim) przedstawiono na 
szerokim tle historycznym, zarówno 
w kontekście regionalnym, jak i ogól-
nokrajowym. 

ISBN: 978-83-8098-499-8, 45 zł

Antoni Tokarczuk

Mój czas. Flirty z historią
Warszawa 2017, 422 s. + 16 s. il.  

(seria „Relacje i wspomnienia”, t. 24) 

Obszerne wspomnienia Antoniego To-
karczuka, jednego z założycieli i przy-
wódców NSZZ „Solidarność” w Byd-
goszczy. Autor wiele miejsca poświęca 
najważniejszym wydarzeniom z życia 
Solidarności – w tym tzw. kryzysowi 
bydgoskiemu (marzec 1981 r.) – w któ-
rych uczestniczył. 

ISBN: 978-83-8098-124-9, 40 zł

Kamil Dworaczek, Tomasz Przedpełski

Stacja Solidarność. Protest głodowy  
kolejarzy 21–27 października 1980 
roku
Instytut Pamięci Narodowej – Związek  

Pracodawców Kolejowych, Warszawa 2018, 

136 s. 

Pozycja składa się z dwóch zasadniczych 
części. Pierwsza to rys historyczny opisu-
jący głodówkę i towarzyszące jej okolicz-
ności. W drugiej części znalazły się relacje 
uczestników protestu, którzy opowiada-
ją o jego przebiegu oraz o różnych jego 
aspektach. Całość wzbogacona jest liczny-
mi fotografiami dokumentującymi prze-
bieg głodówki oraz ilustrującymi poparcie 
społeczeństwa udzielane protestującym. 

ISBN: 978-83-8098-490-5

Nakład wyczerpany
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Christus vinicit. Księga dedykowana 
Biskupowi Edwardowi Frankowskie
mu w 80. rocznicę urodzin 
red. nauk. Mariusz Krzysztofiński, ks. Jó-

zef Wołczański, Kraków–Rzeszów–Stalo-

wa Wola–Toruń 2017, 696 s. 

Książka zawiera relacje, wspomnienia 
oraz artykuły dotyczące ks. bp. Edwarda 
Frankowskiego, legendarnego kapelana 
stalowowolskiej „Solidarności”, i dzie-
jów Kościoła katolickiego w Polsce. 

ISBN: 978-83-936042-3-4

Nakład wyczerpany

Non omnis moriar. Abp Ignacy 
Tokarczuk we wspomnieniach 
red. nauk. Mariusz Krzysztofiński,  

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

Koncentrując się na jednej osobie o for-
macie instytucji, opracowanie podej-
muje szereg kręgów kontekstualnych. 
Na tym tle jeszcze dobitniej jawi się 
bohater – abp Ignacy Tokarczuk, jed-
na z najważniejszych postaci życia spo-
łecznego kraju przełomu XX i XXI w.

ISBN: 978-83-8098-005-1, 30 zł

Ryszard Buksa

Zapiski internowanego
wstęp i oprac. Artur Brożyniak, współ-

pr. Jolanta Ślęzak, Rzeszów 2015, 183 s. + 

16 s. wkł. il.

Książka powstała z więziennych zapi-
sków internowanego Ryszarda Buk-
sy, działacza NSZZ „Solidarność” pra-
cowników oświaty. Autor przedstawia 
problemy życia w ośrodkach internowa-
nia w Uhercach i Łupkowie. Opowiada 
o zmaganiach z trudami więzien-nej 
rzeczywistości, szczególnie w pierw-
szym okresie, kiedy panował ścisły wię-
zienny rygor. 

ISBN: 978-83-7629-815-3, 30 zł
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Marian Kaleta

Emigrancka spółka „Szmugiel”. 
Wspomnienia dostawcy sprzętu poli
graficznego przemycanego do Polski 
dla opozycji antykomunistycznej 
w latach 1978–1989
oprac. i red. Władysław Tyrański, Warsza-

wa 2015, 333 s. + 32 s. wkł. zdj.

Bez powielaczy, offsetów, farby dru-
karskiej i innych urządzeń poligraficz-
nych, przemycanych z Zachodu do Pol-
ski, nie mogłyby działać na taką skalę 
w drugiej połowie lat 70. i w latach 80. 
XX w. drugoobiegowe oficyny wydaw-
nicze. Wspomnienia Mariana Kalety są 
ważnym świadectwem współpracy mię-
dzy emigracją a krajem na tym polu. 

ISBN: 978-83-7629-898-6

Nakład wyczerpany

Tadeusz Ruzikowski

Międzyzakładowy Robotniczy Komi
tet Solidarności. Relacje i dokumenty
Warszawa 2015, 655 s. + 20 s. wkł. zdj. 

(seria „Warszawa nie?pokonana”, t. X)

Książka w sposób wszechstronny przy-
bliża jedno z najważniejszych i najbar-
dziej zwalczanych przez władze śro-
dowisk warszawskiej „Solidarności” 
podziemnej. Międzyzakładowy Robot-
niczy Komitet Solidarności (MRKS) 
wokół walki o „Solidarność” skupił na 
kilka lat grupy działaczy, którzy w róż-
ny sposób dawali świadectwo trwania 
„Solidarności” i o nią walczyli.

ISBN: 978-83-7629-887-0, 50 zł

Mieczysław Kaczanowski

Igraszki z historią
red. nauk. Marcin Stefaniak, Szczecin 

2015, 218 s. 

Publikowane wspomnienia Mieczy-
sława Kaczanowskiego stanowią nową 
jakość w regionalnej historiografii. 
Przede wszystkim dlatego, że zostały 
napisane przez działacza opozycyjne-
go, który, co prawda, nie znajdował się 
na „pierwszej linii”, lecz uczestniczył 
aktywnie w najważniejszych wydarze-
niach okresu „Solidarności”. 

ISBN: 978-83-6133-619-8, 30 zł
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Mój Sierpień ’80. Pomorze Zachod
nie na drodze do wolności
oprac. Przemysław Benken, Magdalena 

Dźwigał, Artur Kubaj, Marta Marcinkie-

wicz, Michał Siedziako, red. nauk. Mag-

dalena Dźwigał, Artur Kubaj i Michał Sie-

dziako, Szczecin 2015, 296 s.

Publikacja stanowi relację z indywi-
dualnych doświadczeń, zapisaną w re-
trospektywnych przekazach uczestni-
ków wydarzeń gorącego lata 1980 r. 
oraz osób, które następnie włączyły się 
w budowę ogromnego ruchu społecz-
nego, jakim była „Solidarność”. 

ISBN: 978-83-6133-615-0, 30 zł

Leszek Biernacki

Gdy wieje wiatr historii... Studenci 
z robotnikami. Gdańsk 1976–1980
Warszawa 2014, 470 s.

Historia to dzieje ludzi. Powinni o tym 
pamiętać przede wszystkim historycy, 
którzy opisując skomplikowane „pro-
cesy dziejowe”, czasami zapominają, 
że kryją się za nimi ludzkie charaktery, 
słabości, namiętności i rozterki. 

ISBN: 978-83-7629-660-9, 40 zł

Przeciw Komunie. Relacje działaczy 
NSZZ Solidarność i innych organiza
cji opozycyjnych regionu świętokrzy
skiego (1980–1989)
red. nauk. Marzena Grosicka, Ryszard 

Śmietanka-Kruszelnicki, Kielce 2014, 

470 s. 

Relacje działaczy „Solidarności” i in-
nych organizacji opozycyjnych. W gro-
nie 16 autorów znaleźli się zarówno 
liderzy ze ścisłego kierownictwa re-
gionalnej „Solidarności”, związkowych 
struktur rolniczych, jak i działacze z za-
kładów pracy, w których Związek prze-
trwał także po rozbiciu w stanie wo-
jennym. 

ISBN: 978-83-60991-23-7, 40 zł
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Edwin Klessa

Pamiętnik z internowania
wstęp i oprac. ks. dr Jarosław Wąsowicz 

SDB, Poznań 2013, 297 s. (seria „Studia i 

Materiały Poznańskiego IPN”, t. XXIII)

Publikowanie notatek i wspomnień 
z internowania odbywało się jeszcze 
w drugim obiegu. Po 1989 r. ukazało 
się sporo tego rodzaju źródeł historycz-
nych. Klessa pisał swoją kronikę na bie-
żąco w formie listów adresowanych do 
żony Anny i córki Kamili.  

ISBN: 978-83-6327-530-3, 30 zł

Maria i Andrzej Perlakowie

Nowosolska „Solidarność”. Relacje, 
wspomnienia, dokumenty (wrzesień 
1980 – czerwiec 1990)
Poznań 2013, 497 s. (seria „Studia i Ma-

teriały Poznańskiego IPN”, t. XXIV)

NSZZ „Solidarność” z zakładów pracy 
Nowej Soli i okolic współtworzyła hi-
storię dwu regionów już na etapie two-
rzenia Związku po 9 września 1980 r. 
Część struktur zakładowych przyna-
leżała do MKZ/ZR w Zielonej Górze, 
a część jako tzw. ziemia nowosolska 
weszła w 1981 r. w skład Regionu Dol-
ny Śląsk. Warto poznać bohaterów 
tego czasu, gdyż są to osoby zasłużone, 
a często niesłusznie zapomniane.

ISBN: 978-83-6327-504-4

Nakład wyczerpany
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Janusz Zabłocki

Dzienniki 1976–1986, t. 3, cz. 1: 
1976–1981
Warszawa 2013, 760 s. (seria „Relacje 

i wspomnienia”, t. 19)

Janusz Zabłocki

Dzienniki 1976–1986, t. 3, cz. 2: 
1982–1986
Warszawa 2013, 760 s. (seria „Relacje 

i wspomnienia”, t. 21)

Janusz Zabłocki był aktywnym uczest-
nikiem i bacznym obserwatorem sce-
ny politycznej, którą ukazuje z ciekawej 
perspektywy – nie należał ani do obozu 
władzy, ani do opozycji. W 1976 r. obrał 
własną drogę. Trzeci tom jego Dzienni-
ków obejmujący lata 1976–1986, został 
podzielony na dwie części. Pierwsza 
obejmuje zapiski z lat 1976–1981, czas 
wzmożonej aktywności publicznej, 
w tym również poselskiej bohatera. 

ISBN t. 3 cz. 1: 978-83-7629-434-6
ISBN t. 3 cz. 2: 978-83-7629-498-8 

Nakład wyczerpany
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Bez (auto)cenzury. Z Wojciechem 
Bogaczykiem rozmawia Bartłomiej 
Noszczak
Warszawa 2013, 352 s. + 32 s. wkł. zdj.

Wywiad rzeka z Wojciechem Bogaczy-
kiem (ur. 1958), niepokornym dzie-
ckiem PRL-u, mającym bogatą kartę 
niepodległościowca.

ISBN: 978-83-7629-591-6, 35 zł

Obieg NOWej
wybór i oprac. Łukasz Bertram, Instytut 

Pamięci Narodowej – Ośrodek KARTA, 

Warszawa 2013, 288 s.

Książka ta to dynamiczny montaż 
przeplatających się świadectw histo-
rycznych. Podstawowym źródłem pre-
zentowanego materiału jest 35 rela-
cji nagranych od czerwca do listopada 
2012 r. 

ISBN: 978-83-7629-560-2

Nakład wyczerpany

Kamil Dworaczek

Burzliwa dekada. NZS we Wrocła
wiu 1980–1989
Warszawa 2012, 264 s.

Kilkanaście relacji o działalności we 
wrocławskim NZS. Wspomnienia są 
czasem dowcipne, czasem wzruszają-
ce, nie zawsze mieszczą się w konwen-
cji tradycyjnej narracji historycznej. 
Uzupełnia je bogaty zbiór materiałów 
źródłowych i fotografii (wcześniej roz-
proszonych po różnych archiwach i ko-
lekcjach prywatnych). 

ISBN: 978-83-7629-363-9, 5 zł
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Bez wątpienia było warto!” Z Mar
kiem Adamkiewiczem rozmawia 
Michał Siedziako
Szczecin 2012, 247 s. + aneks zdj.

Adamkiewicz to jedna z najbardziej 
znanych postaci zarówno szczecińskiej, 
jak i ogólnopolskiej opozycji demo-
kratycznej okresu PRL. Przez pryzmat 
jego biografii można poznać historię 
najważniejszych młodzieżowych środo-
wisk opozycyjnych w Polsce od lat 70. 
po końcówkę lat 80. Współzałożyciel 
wrocławskiego Studenckiego Komitetu 
Solidarności, lider szczecińskiego NZS 
i Akademickiego Ruchu Oporu, kolpor-
ter niezależnych wydawnictw.

ISBN: 978-83-61336-73-0, 20 zł

Nie można zdradzić Ewangelii. 
Rozmowy z arcybiskupem Ignacym 
Tokarczukiem 
rozmawiał, wstępem i przypisami opatrzył 

Mariusz Krzysztofiński, Rzeszów–Kraków 

2012, IPN – Uniwersytet Papieski Jana 

Pawła II, wyd. 2 uzupełnione Rzeszów–

Kraków 2013; wyd. 3 zmienione Przemyśl 

2017, 136 s. + 40 s. wkł. zdj.

Tematyka rozmów ukazuje drogę życiową 
abpa Ignacego Tokarczuka, począwszy od 
młodości, aż po okres posługi biskupiej 
w Przemyślu i kres komunizmu. Wśród 
tematów rozmów są zagadnienia, dotyczą-
ce antykomunistycznej postawy arcybisku-
pa, jego związków z działaczami opozycji 
demokratycznej oraz rozmów z Janem Pa-
włem II i ks. Jerzym Popiełuszką.

ISBN: 978-83-6498-922-3

Patryk Pleskot, Robert Spałek

Pokolenie 82–90. Niezależne Zrze
szenie Studentów na Uniwersytecie 
Warszawskim we wspomnieniach 
(1982–1990)
Warszawa 2011, 448 s. + 64 s. wkł. zdj. 

(seria „Warszawa nie?pokonana”, t. 2)

Są dziennikarzami, politykami, przed-
siębiorcami, urzędnikami państwowy-
mi. Ćwierć wieku temu byli studentami 
UW, współtworzyli podziemne Nieza-
leżne Zrzeszenie Studentów. W książ-
ce opowiadają o szarej rzeczywistości 
lat 80., w której próbowali odnaleźć 
swoje miejsce, przełamać panujący po-
wszechnie marazm i przeciwstawić się 
opresyjnej polityce władz. 

ISBN: 978-83-7629-289-2, 15 zł
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„Bo mnie tylko wolność interesuje...” 
Wywiad rzeka z Marianem Gołębiew
skim (Nowy Jork, listopad 1988 – czer
wiec 1989)
rozmawia Dariusz Balcerzyk, wstęp i oprac. 

Justyna Dudek, Lublin 2011, 418 s. + 18 s. 

wkł. zdj.

Autor w barwny sposób relacjonuje swo-
je wojenne i powojenne losy. Wspomnie-
nia obejmują okres od dzieciństwa aż po 
rok 1956.  Gołębiewski to cichociemny, 
szef Kedywu Inspektoratu Zamość i ko-
mendant Obwodu Hrubieszów AK. Pełnił 
wysokie funkcje w strukturach Delegatu-
ry Sił Zbrojnych na Kraj oraz Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość” Okręgu Lublin. 

ISBN: 978-83-7629-313-4, 20 zł

Pospolite ruszenie. Relacje działaczy 
i współpracowników „Solidarności” 
w Łodzi 1980–1981
oprac. Leszek Próchniak, Milena Przy-

bysz, Sławomir M. Nowinowski, Magda-

lena Zapolska-Downar, Andrzej Czyżew-

ski, Łódź 2011, 304 s. (seria „Biblioteka 

Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi”, 

t. XXIII)

Publikacja jest zbiorem relacji uczest-
ników posierpniowej opozycji demo-
kratycznej w Łodzi. Zebrane opowieści 
dostarczają ważnych informacji o oko-
licznościach powstania i przejawach 
aktywności łódzkiej „Solidarności”. 

ISBN: 978-83-9318-506-1, 35 zł

Zapamiętane. Z Adamem Macedoń
skim rozmawia Anna Zechenter
Instytut Pamięci Narodowej – Stowarzy-

szenie NZS 1980, Kraków 2011, 161 s. 

Wywiad rzeka z Adamem Macedoń-
skim, współtwórcą Instytutu Katyń-
skiego oraz Rodzin Ofiar Katyńskich. 
Barwnie przedstawia w nim swoje losy, 
na przykładzie których można by uczyć 
historii życia codziennego podczas 
II wojny światowej oraz oporu społecz-
nego w PRL.

ISBN: 978-83-9323-802-6

Nakład wyczerpany
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Paweł Chojnacki

Ur ’68. Notatki z ulic Krakowa 
1988–1989
Warszawa 2010, 271 s.

Wspomnienia Pawła Chojnackiego, 
działacza Akcji Studenckiej Ruchu 
„Wolność i Pokój”

ISBN: 978-83-7629-202-1

Nakład wyczerpany

Benedykt Czuma

Łódzka „Solidarność” 1980–1981. 
Zapis zdarzeń
Łódź 2010, 440 s. + il. (seria „Biblioteka 

Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi”)

Książka jest zapisem dziejów łódzkiej 
„Solidarności” odnotowanych tak, jak 
zapisały się w pamięci Benedykta Czu-
my, współzałożyciela oraz członka jej 
władz. Spojrzenie uczestnika wydarzeń 
uzupełnia opracowanie naukowe histo-
ryków IPN.

ISBN: 978-83-9293-047-1

Nakład wyczerpany

Maciej Klich

Którzy bezprawiu mówią nie... 
„Solidarność” Regionu Podbeskidzie 
1980–1989 w relacjach świadków 
i uczestników
oprac. Artur Kasprzykowski, Bielsko-Biała 

2010, 164 s.

Relacje 24 osób, które w pewnym mo-
mencie sprzeciwili się bezprawiu 
i kłamstwu. Czasem był to zwykły od-
ruch, czasem wieloletnie, systematycz-
ne działanie. Ten jeden fakt – sprze-
ciw – wpłynął na ich dalsze życie: 
tracili pracę, byli pozbawiani wolności, 
wypychani na emigracyjną tułaczkę. 

ISBN: 978-83-7629-239-7

Nakład wyczerpany
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Internowani w Uhercach II  
(16 sierpnia – 23 grudnia 1982 r.)
zebrali i opracowali Andrzej i Maria Per-

lakowie, Wrocław 2010, 558 s.

Publikacja przedstawia losy 51 interno-
wanych opozycjonistów, którzy w sierp-
niu 1982 r. zostali przetransportowani 
z ośrodka odosobnienia w Zakładzie 
Karnym w Grodkowie do ośrodka 
w Uhercach. Książka zawiera liczne fo-
tografie dokumentujące życie codzien-
ne internowanych w Uhercach.

ISBN: 978-83-6163-105-7, 45 zł

Jawnie i w podziemiu. Wspomnie
nia ludzi „Solidarności” Regionu 
Radomskiego (1980–1989)
wstęp, wybór źródeł i oprac. Konrad Sło-

wiński, Lublin 2010, 435 s.

Książka jest ilustrowanym zbiorem kil-
kudziesięciu relacji osób związanych 
z „Solidarnością” w woj. radomskim 
w latach 80. XX w. Pracę otwiera wstęp 
porządkujący główne fakty tamtego 
okresu, zamykają zaś biogramy auto-
rów relacji.

ISBN: 978-83-7629-190-1

Nakład wyczerpany

Robert Spałek, Jarosław Guzy

U źródeł złego i dobrego. Rozmowy 
z pierwszym przewodniczącym Kra
jowej Komisji Koordynacyjnej NZS
Warszawa 2009, 232 s.

Bohater niniejszego wywiadu połączył 
we wspomnieniach perspektywę so-
cjologa, działacza organizacji studen-
ckiej, uczestnika, a zarazem obserwato-
ra przemian społecznych i politycznych 
ostatnich kilkunastu lat PRL. Najob-
szerniejsza część książki dotyczy okre-
su, kiedy Jarosław Guzy współtworzył 
NZS, a następnie stał na jego czele.

ISBN: 978-83-7629-098-0

Nakład wyczerpany
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Leszek Budrewicz

Z PRL do Polski. Wspomnienia z nie
jdnego podwórka (1976–1989)
red. i oprac. Monika Kała i Grzegorz Wa-

ligóra, Wrocław 2008, 180 s.

Wspomnienia jednej z najbarwniej-
szych postaci wrocławskiej opozycji, 
w której szeregach spędził blisko 13 lat: 
od wydarzeń czerwcowych 1976 aż do 
wyborów w 1989 r. Na przykładzie jego 
losów prześledzić można zarówno ewo-
lucję chylącego się ku upadkowi syste-
mu komunistycznego, jak i złożoną 
historię różnorodnych środowisk opo-
zycyjnych. 

ISBN: 978-83-61631-01-9

Nakład wyczerpany

Niezależność najwięcej kosztuje. 
Relacje uczestników opozycji demo
kratycznej w Łodzi 1976–1980
oprac. Leszek Próchniak, Sławomir M. 

Nowinowski, Magdalena Filip, Łódź 

2008, 265 s. (seria „Biblioteka Instytutu 

Pamięci Narodowej w Łodzi”)

Tom prezentuje relacje 18 uczestni-
ków różnych odłamów opozycji. W bar-
wnych wspomnieniach dzielą się ob-
serwacjami na temat ówczesnej Łodzi. 
Co szczególnie cenne, obrazowo przy-
wołują moment decyzji o wejściu na 
niełatwą drogę kontestacji systemu ko-
munistycznego. 

ISBN: 978-83-9258-207-6

Nakład wyczerpany

Jan Józef Lipski

KOR – Komitet Obrony Robotników, 
Komitet Samoobrony Społecznej
wstęp Andrzej Friszke, oprac. przypisów 

Grzegorz Waligóra, Jan Tomasz Lipski,  

Warszawa 2006, 648 s. (seria „Relacje 

i wspomnienia”, t. 10)

Komitet Obrony Robotników powstał, by 
udzielać pomocy ludziom brutalnie repre-
sjonowanym przez władze po robotniczych 
protestach w czerwcu 1976 r. Skupiał 
przedstawicieli różnych pokoleń, często 
o odmiennych przekonaniach – łączył ich 
jednak zdecydowany sprzeciw wobec ła-
mania prawa przez organy władzy. Wzno-
wienie wydanej po raz pierwszy w 1983 r. 
w Londynie książki J.J. Lipskiego. 

ISBN: 83-60464-11-1

Nakład wyczerpany
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Świadectwa stanu wojennego
wstęp Janusz Krupski, oprac. Antoni  

Dudek i Krzysztof Madej (seria „Relacje 

i wspomnienia”, t. 2, wyd. 2), Warszawa 

2006, 288 s.

Książka składa się z 28 relacji. Są to  
refleksje ludzi związanych z szeroko 
pojętą opozycją, które przynoszą szereg 
nowych faktów o oporze społecznym 
podczas stanu wojennego. Zawierają 
wiele cennych i mało znanych informa-
cji na temat działalności opozycyjnej.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 83-60464-16-2

Stan wojenny w Małopolsce. Relacje 
i dokumenty
oprac. Zbigniew Solak, Jarosław Szarek, 

współpr. Henryk Głębocki, Jolanta No-

wak, Adam Roliński, Kraków 2005, 499 s. 

+ płyta CD z nagraniem pieśni z obozów 

internowania.

Książka zawiera 12 relacji dotyczących 
wydarzeń po 13 grudnia 1981 roku opi-
sywanych z perspektywy różnych śro-
dowisk. Publikacja zawiera również 
spis wszystkich internowanych w Ma-
łopolsce. 

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 83-7188-783-3

Co nam zostało z tych lat...  
Opozycja polityczna 1976–1980 
z dzisiejszej perspektywy
red. nauk. Jerzy Eisler, Warszawa 2003, 

236 s. (seria „Relacje i wspomnienia”, 

t. 3)

Zapis spotkania zorganizowanego 10–
11 czerwca 2002 r. przez Oddział IPN 
w Warszawie, w którym brało udział 
ponad czterdziestu działaczy różnych 
odłamów opozycji w Polsce w latach 
1976–1980. Rozmawiano o funkcjono-
waniu drugiego obiegu wydawniczego, 
kulturze i nauce niezależnej, organiza-
cjach pracowniczych i studenckich.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 83-890783-4-1
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Albumy

Historia w obiektywie. Albumy 
historyczne to połączenie boga-
ctwa unikatowych fotografii ar-
chiwalnych opatrzonych teksta-
mi źródłowymi. Prezentują one 
kluczowe wydarzenia i sylwetki 
wielkich bohaterów w dziejach 
Polski XX wieku.

Tomasz Balbus, Magda Wysocka

Świadek mrocznych czasów. Lata 
osiemdziesiąte w obiektywie Feliksa 
Jakimowicza
wstęp Włodzimierz Suleja, Warszawa–

Wrocław 2019, 144 s. 

Album zdjęć działacza solidarnościo-
wego z Oleśnicy, fotografa amatora Fe-
liksa Jakimowicza. Są to fotografie z lat 
80., dokumentujące działalność opozy-
cyjną i rzeczywistość stanu wojennego.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

ISBN: 978-83-8098-526-1

Mariusz Krzysztofiński 

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

wydawnicza Oddziału IPN w Rzeszowie)

Album powstał w związku z uchwałą 
Sejmu RP uznającą rok 2018 Rokiem 
abpa Ignacego Tokarczuka. Prezentuje 
drogę życiową i posługę duszpasterską 
ordynariusza przemyskiego. Poprze-
dzony został przedmowami Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy, abpa Stanisława 
Gądeckiego – przewodniczącego Kon-
ferencji Episkopatu Polski, abp Adama 
Szala – Metropolity Przemyskiego oraz 
dr. Jarosława Szarka – prezesa IPN. 

ISBN: 978-83-8098-515-5, 59 zł
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Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, 

ks. Dominik Zamiatała 

Kardynał Stefan Wyszyński 1901–1981
Instytut Pamięci Narodowej – Instytut Pry-

masowski Stefana Kardynała Wyszyńskie-

go, Warszawa 2019, 560 s. (seria „Biskupi 

w realiach komunistycznego państwa)” 

Album prezentuje w sposób możliwie 
pełny życie i działalność prymasa Stefana 
Wyszyńskiego. Z tego względu w pierw-
szej części książki przyjęto układ chro-
nologiczny, w drugiej zaś przedstawiono 
materiał fotograficzny w ujęciu proble-
mowym. Zawiera unikalne, nigdy wcześ-
niej niepublikowane fotografie.

ISBN: 978-83-8098-382-3, 59 zł

Sławomir Cenckiewicz, Adam Chmielecki

Anna Walentynowicz 1929–2010
Warszawa 2017, 312 s. 

Album poświęcony pamięci Anny Wa-
lentynowicz. 10 kwietnia 2010 r. uda-
wała się na groby polskich oficerów za-
mordowanych przez NKWD, aby oddać 
im hołd – w towarzystwie Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego, wcześniej wi-
ceprzewodniczącego NSZZ „Solidar-
ność”, z którym działała w WZZ, oraz 
Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszar-
da Kaczorowskiego. Ich śmierć połą-
czyła różne drogi walki o naszą niepod-
ległość. 

ISBN: 978-83-8098-235-2, 35 zł

Marzena Kruk, Karolina Pokwicka,  

Karol Lisiecki

Gdański Sierpień ’80
wstęp Arkadiusz Kazański, Gdańsk 2010, 

200 s.

Na 200 stronach nowego albumu zo-
stały w atrakcyjnej, nowoczesnej for-
mie przedstawione wydarzenia z Sierp-
nia »80 w Gdańsku. Każdy dzień został 
udokumentowany fotografiami. Więk-
szość prezentowanych zdjęć nie była 
dotąd publikowana. 

ISBN: 978-83-7629-144-4

Nakład wyczerpany



 Albumy | 167 

Konrad Rokicki

Kluby studenckie w Warszawie 
1956–1980 
Warszawa 2017, 136 s. (seria „Warszawa 

nie?pokonana”, t. 15) 

Album poświęcony funkcjonowa-
niu klubów studenckich w Warszawie 
w „złotym wieku” kultury studenckiej. 
Funkcjonowanie klubów ukazane jest 
w trzech płaszczyznach: jako miejsc 
w różnym zakresie podlegających uwa-
runkowaniom politycznym epoki, jako 
miejsc tworzenia i szerzenia kultury 
studenckiej oraz jako miejsc spotkań 
towarzyskich i imprez rozrywkowych 
dla młodzieży.

ISBN: 978-83-8098-255-0, 30 zł

Joanna Dardzińska

Ulotki, hasła, anonimy. Formy 
indywidualnego sprzeciwu wobec 
systemu komunistycznego w Polsce 
w okresie 1945–1989
Warszawa 2015, 228 s.

Celem albumu jest m.in. promowa-
nie zasobu archiwalnego IPN, na który 
składa się nie tylko dokumentacja by-
łych służb specjalnych, ale też niezwy-
kle interesujące i niewykorzystywane 
dokumenty zarekwirowane w wyniku 
czynności operacyjnych bądź perlustra-
cji korespondencji. Stanowią one ob-
szerne pole badawcze dla naukowców 
z różnych dziedzin.

ISBN: 978-83-7629-805-4

Nakład wyczerpany

Fotografie bez cenzury 1976–1989. 
Nieoficjalny portret PRL
oprac. Paweł Sasanka, Sławomir Stępień, 

Tomasz Gleb, Warszawa 2014, 319 s.

Przez 45 lat istnienia realnego socjali-
zmu jednym z jego fundamentów była 
kontrola nad informacją. Pęknięcie 
w tym monolicie pojawiło się w 1976 r., 
wraz z narodzinami opozycji demokra-
tycznej. W latach 1980–1981 przestrzeń 
wolności poszerzyła się tak, że wpro-
wadzenie stanu wojennego nie mogło 
przywrócić monopolu państwa w dzie-
dzinie informacji. Fotografie dokumen-
tujące rzeczywistość niewygodną dla 
władz PRL były ważnym elementem tej 
przestrzeni aż do 1989 r. 

ISBN: 978-83-7629-642-5, 30 zł
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Karol Lisiecki, Tomasz Panek,  

Wojciech Wabik

Gdańsk w stanie wojennym 
1981–1983
Gdańsk 2013, 352 s. (seria „Publikacje 

gdańskiego oddziału IPN”, t. 35)

W publikacji najważniejsze wydarze-
nia ze stanu wojennego w Gdańsku 
(przedstawione w układzie chronolo-
gicznym: od 13 grudnia 1981 r. do 22 
lipca 1983 r.) zostały zilustrowane bo-
gatym materiałem ikonograficznym 
(ponad 460 zdjęć). Fotografie opatrzo-
no fragmentami relacji świadków hi-
storii (w tym także autorów zdjęć) i wy-
branymi dokumentami. 

ISBN: 978-83-7629-489-6

Nakład wyczerpany

Ostatnia dekada. Lata 1980–1990 
w Łodzi i regionie okiem fotoreporte
ra „Głosu Robotniczego”
zdjęcia Marek Kowal, wstęp i oprac. Pa-

weł Spodenkiewicz, Łódź 2012, 192 s. 

(seria „Biblioteka Instytutu Pamięci Na-

rodowej w Łodzi”, t. XXIV)

Album zawiera ok. 200 zdjęć z ostat-
niego dziesięciolecia PRL, w większo-
ści nigdy niepokazywanych, autorstwa 
Marka Kowala, weterana łódzkiego fo-
toreportażu prasowego.  Fotografie 
przedstawiają ważne wydarzenia poli-
tyczne i społeczne w Łodzi i regionie 
łódzkim. 

ISBN: 978-83-9318-507-8

Nakład wyczerpany

Sprawa kwidzyńska. Internowanie, 
pobicie, proces 1982
tekst Karol Nawrocki, wybór i oprac. ma-

teriałów ikonograficznych Karol Lisiecki, 

współpr. Tomasz Żuroch-Piechowski, 

Gdańsk–Kwidzyn 2012, 280 s.

Publikacja poświęcona jest pacyfika-
cji opozycyjonistów 14 sierpnia 1982 r. 
w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzyniu 
oraz jej następstwom. Przyczyną pobi-
cia internowanych było domaganie się 
przez nich możliwości odbycia widzeń 
z rodzinami według ustalonych uprzed-
nio zasad. W wyniku karygodnego za-
chowania straży więziennej pobitych zo-
stało ponad 50 internowanych, z których 
9 trafiło do szpitala. 

ISBN: 978-83-6212-991-1

Nakład wyczerpany
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Artur Kubaj, Paweł Miedziński

Stan wojenny w Szczecinie
Szczecin 2012, 280 s.

Książka opowiadająca o realiach stanu 
wojennego, a także rzeczywistych po-
wodach jego wprowadzenia.

Tysiącom osób represjonowanych 
w różny sposób z przyczyn politycz-
nych w latach 80., należy się nasza pa-
mięć i szacunek.

ISBN: 978-83-6133-689-1

Nakład wyczerpany

Krzysztof Garbacz

Lublin 1980–1981. Zapis fotogra
ficzny
Lublin 2011, 135 s.

Strajki lipcowo-sierpniowe 1980 roku 
i powstanie NSZZ „Solidarność” dopro-
wadziły do eksplozji tendencji wolnoś-
ciowych, między innymi w środowisku 
studenckim. Fotografie oddają klimat 
towarzyszący sytuacjom i wydarze-
niom, które działy się w centrum Lub-
lina i na terenie miasteczka akademi-
ckiego UMCS w latach 1980–1981. 

ISBN: 978-83-7629-300-4

Nakład wyczerpany

Renata Gieszczyńska

Strajk w OZGraf 1981. O cześć 
drukarza, o prawdę i wiarygodność 
słowa
Olsztyn 2011, 176 s. + zdj.

Album dokumentujący strajk druka-
rzy z Olsztyńskich Zakładów Graficz-
nych 20 sierpnia – 5 września 1981 r. 
Zawiera dokumenty Komitetu Strajko-
wego, Służby Bezpieczeństwa, Zarzą-
du Regionu Warmińsko-Mazurskiego, 
kronikę strajku, fotografie, druki ulot-
ne i prasę.

ISBN: 978-83-6235-752-9

Nakład wyczerpany
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Jan Kołodziejski, Barbara Fabiańska

Poznańska opozycja demokratyczna 
1981–1989 w obiektywie Jana Koło
dziejskiego
Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodle-

głościowych – Instytut Pamięci Narodo-

wej, Poznań 2011, 400 s.

Prezentowane w formie albumu foto-
grafie Jana Kołodziejskiego tworzą uni-
katowy obraz wydarzeń z przestrzeni 
publicznej. Publikacja jest rodzajem 
podziękowania złożonego poznania-
kom, którym nie brakło odwagi do ma-
nifestowania swoich poglądów, zwłasz-
cza w latach 1982–1983. Spośród osób 
widocznych na zdjęciach ponad 400 
udało się zidentyfikować. 

ISBN: 978-83-9284-665-9

Nakład wyczerpany

Monika Bielak, Jacek Pawłowicz

Znane – nieznane. Prasa niezależna 
na Mazowszu 1976–1989
Warszawa 2010, 95 s. (seria „Mazowsze 

Niepokornych”, t. 2)

„Bibuła” – prasa niezależna, książki wy-
dawane poza cenzurą, satyryczne pla-
katy i polityczne ulotki, znaczki poczty 
podziemnej oraz cała tzw. podziem-
na „konfekcja”, odegrały istotną rolę 
w walce z komunistycznym zniewole-
niem i były bez wątpienia fundamen-
tem rozwijającej się w podziemiu kul-
tury niezależnej.

Album przygotowano w formie leksykonu prasy 
niezależnej. 

ISBN: 978-83-7629-217-5

Nakład wyczerpany 

Razem ’81. Drugi rok rewolucji 
Solidarności
fotografie Janusz Nowacki, teksty Ag-

nieszka Łuczak i Andrzej Niziołek, Po-

znań 2011, 54 s. 

Wydawnictwo albumowe towarzyszą-
ce wystawie Oddziału IPN w Pozna-
niu „W obronie pamięci. Pomnik Po-
znańskiego Czerwca 1956”. W albumie 
zostały zaprezentowane unikatowe, 
niepublikowane dotąd fotografie z 27–
28 czerwca 1981 r., autorstwa poznań-
skiego artysty fotografa Janusza Nowac-
kiego.

ISBN: 978-83-63275-03-7
ISBN: 978-83-7768-020-9

Nakład wyczerpany
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Kamila Churska, Katarzyna Maniewska, 

Krzysztof Osiński

„Zwycięska dekada”. Region  
Bydgoski NSZZ „Solidarność”  
w ikonografii (1980–1990)
Bydgoszcz 2010, 214 s.

W albumie w atrakcyjnej, nowoczes-
nej formie przedstawiono wydarzenia 
z pierwszych dziesięciu lat funkcjono-
wania NSZZ „Solidarność” w Regionie 
Bydgoskim. „Zwycięska dekada” zosta-
ła zaprezentowana od Sierpnia »80, po-
przez m.in. Bydgoski Marzec »81, po 
rok 1989. 

Nakład wyczerpany

Erazm Ciołek

„Solidarność”, sierpień 1980 –  
sierpień 1989/„Solidarność”, August 
1980 – August 1989
Warszawa 2010, 312 s.

Dwujęzyczny, polsko-angielski album 
zdjęć Erazma Ciołka zawiera ponad 250 
zdjęć, będących ilustracją dziejów Polski 
od strajków w Stoczni Gdańskiej w sierp-
niu 1980 r. do wyborów parlamentar-
nych 4 czerwca 1989 r. Lata 80. to jeden 
z najważniejszych okresów w bogatej 
w dramatyczne wydarzenia historii Pol-
ski XX wieku. Jednym z jej kronikarzy był 
Erazm Ciołek. 

ISBN: 978-83-7629-129-1

Nakład wyczerpany

Robert Ciupa, Sebastian Rosenbaum

Tarnogórska „Solidarność” 1980–
1981
Katowice 2010, 96 s.

Album przedstawia dokumentację ży-
cia codziennego w Tarnowskich Gó-
rach oraz aktywności tarnogórskiej 
„Solidarności” w walce o wolność w la-
tach 1980–1981. Wiele wykorzystanych 
tu fotografii ma charakter unikatowy, 
a znaczna ich część publikowana jest 
po raz pierwszy, co sprawia, że album 
należy uznać za wydawnictwo pionier-
skie o dużym walorze dokumentacyj-
nym.

Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-7629-225-0
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Andrzej Krauze

Gdy rozum śpi... Rysunki Andrzeja 
Krauzego 1970–1989 / The Sleep 
of Reason... Drawings 1970–1989 
by Andrzej Krauze
Warszawa 2010, 192 s.

Dwujęzyczny album rysunków Andrze-
ja Krauzego z lat 1970–1989 z auto-
biograficznymi komentarzami autora, 
opatrzony wstępem Andrzeja Pacz-
kowskiego, tekstem wspomnieniowym 
Grzegorza Małkiewicza i notą biogra-
ficzną o Andrzeju Krauzem. Do albu-
mu dołączona jest płyta DVD z filmem 
pt. „Lekcja fruwania” (1973, reż. An-
drzej Krauze), udostępnionym przez 
Studio Miniatur Filmowych.

ISBN: 978-83-7629-129-1

Nakład wyczerpany

Sławomir Łukasiewicz,  

Agnieszka Jaczyńska, Patryk Pleskot

Wasza solidarność – nasza wolność. 
Reakcje emigracji polskiej i świata 
na wprowadzenie stanu wojennego 
13 grudnia 1981 (grudzień 1981 – 
styczeń 1982). Your Solidarity – Our 
Liberty. Reactions of émigré Poles and 
the world to the imposition of martial 
law in Poland on December 13th, 
1981 (December 1981 – January 1982)
Instytut Pamięci Narodowej – Europejskie 

Centrum Solidarności, Lublin 2017, 208 s. 

Od lata 1980 r. w Polsce trwał niewy-
obrażalny wcześniej czas euforii. Je-
sienią 1980 r. zarejestrowany został 
NSZZ „Solidarność”, a wprowadzony 
13 grudnia 1981 r. stan wojenny bru-
talnie przerwał świąteczną atmosferę. 
Solidarność była ważnym symbolem, 
który zdołał zjednoczyć ludzi z często 
różnych obozów i o odmiennych prze-
konaniach politycznych. Warto przypo-
mnieć ten wyjątkowy czas i zastanowić 
się nad istotą jego fenomenu – temu 
służy ten album.

ISBN: 978-83-8098-286-4, 45 zł
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Rok Kultury Niezależnej

W 20. rocznicę upadku systemu ko-
munistycznego, Instytut Pamięci Na-
rodowej wydał serię albumów przy-
bliżających, zwłaszcza młodszym 
odbiorcom, twórców kultury niezależ-
nej i ich dzieła.



174 | Albumy • Rok Kultury Niezależnej

Tomasz Toborek

Niezależna muzyka rockowa
Łódź 2010, 289 s. (seria „Rok Kultury 

Niezależnej”, t. 1) 

Album rozpoczyna unikalną serię wy-
dawniczą, trwale dokumentującą do-
robek kultury niezależnej. Czym była 
i jest muzyka niezależna? Czy jej nie-
odłącznym elementem musi być kryty-
ka rzeczywistości społeczno-politycz-
nej? A może ważniejszy jest charakter 
twórczości, odbiegający od obowiązują-
cych standardów, ograniczający często 
grono odbiorców do wąskiej grupy wta-
jemniczonych. 

ISBN: 978-83-9293-046-4

Nakład wyczerpany

Bogusław Tracz, Robert Ciupa

Kultura niezależna w Kościele
Katowice 2011, 224 s.  

(seria „Rok Kultury Niezależnej”, t. 3)

Autorzy albumu postawili sobie za cel 
przypomnienie osób i wydarzeń, któ-
re składały się na różnorodny obraz 
związków Kościoła z kulturą w Polsce 
lat 80. XX w. Album ma charakter po-
pularnonaukowy.  Poszczególne zagad-
nienia zostały przedstawione chrono-
logicznie.

ISBN: 978-83-6133-684-6

Nakład wyczerpany

Papierem w system. Prasa drugoo
biegowa w PRL
red. nauk. Marta Marcinkiewicz, Se-

bastian Ligarski, Szczecin 2010, 238 s. 

( seria „Rok Kultury Niezależnej”, t. 2) 

Prasa podziemna (drugoobiegowa), 
czyli wydawana bez zgody władz PRL, 
stanowiła fenomen wydawniczy, który 
nie ma odpowiednika na świecie. Roz-
kwit przypadał na lata 1976–1989, zaś 
apogeum stanowił rok 1981, kiedy pra-
sa stała się „tubą” idei i haseł „Solidar-
ności”. Celem albumu jest przybliżenie 
masowego zjawiska, jakim było wyda-
wanie nieocenzurowanych wydawnictw 
ciągłych. 

ISBN: 978-83-6133-684-6

Nakład wyczerpany
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Ewa Chabros, Grzegorz Kmita „Patyczak” 

Graffiti w PRL
Wrocław 2011, 196 s. 

(seria „Rok Kultury Niezależnej”, t. 4)

Publikacja powstała w ramach ogólno-
polskiego projektu badawczego i edu-
kacyjnego „Rok Kultury Niezależnej”, 
realizowanego przez IPN w latach 
2009–2010. Celem projektu było uka-
zanie kultury niezależnej od mecenatu 
państwa jako formy oporu społecznego 
wobec rządów komunistycznych.

ISBN: 978-83-6163-116-3

Nakład wyczerpany

Justyna Błażejowska, Cecylia Kuta

Od uległości do niezależności.  
Literaci i literatura w latach 
1944–1989/1990
Kraków 2013, 235 s.  

(seria „Rok Kultury Niezależnej”, t. 5)

Literatura niezależna, która rozwijała 
się w Polsce od 1976 r., była przejawem 
dążeń narodu do odzyskania suweren-
ności, niezależności duchowej, intelek-
tualnej i kulturowej, której usiłowano 
go pozbawić od momentu zainstalo-
wania się systemu komunistycznego. 
Dążący do przełamania monopolu in-
formacyjnego komunistów, niezależni 
twórcy odgrywali ważną rolę w walce 
Polaków o zachowanie tożsamości.

ISBN: 978-83-932380-6-4

Nakład wyczerpany
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Jerzy Korolkiewicz 1948–1995
red. nauk. Ewa Rogalewska, Białystok 

2010, 72 s.

Wydawnictwo albumowe towarzyszą-
ce wystawie pod tym samym tytułem, 
otwartej w białostockim oddziale IPN 
w 29. rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego. Zawiera liczne fotogra-
fie obrazów olejnych, ulotek, zdjęcia 
z demonstracji KPN w Białymstoku 
w II połowie lat osiemdziesiątych.

ISBN: 978-83-6235-744-4  Nakład wyczerpany

Międzyszkolny Komitet Oporu
red. nauk. Benita Sokołowska-Pabjan, 

Marek Drozd, Waldemar Kras, Warszawa 

2010, 120 s.

Bogato ilustrowany album poświęcony 
założonej w latach 80. we Wrocławiu 
podziemnej organizacji młodzieżowej 
Międzyszkolny Komitet Oporu. Do al-
bumu została dołączona płyta zawiera-
jąca skany pism „Szkoła podziemna” 
i „Szkoła”.

ISBN: 978-83-7629-136-9

Nakład wyczerpany

Migawki z przeszłości. Opowieści 
świadków historii
wybór i oprac. Katarzyna Cegieła, Rafał 

Pękała, Kamila Sachnowska, Olga Tu-

mińska, Małgorzata Żuławnik, Warszawa 

2010, 260 s.

Bogato ilustrowany album stanowi an-
tologię prac uczestników konkursów 
organizowanych w ostatnim dziesięcio-
leciu przez IPN oraz projektu eduka-
cyjnego „Opowiem Ci o wolnej Polsce”, 
prowadzonego przez IPN wspólnie 
z Centrum Edukacji Obywatelskiej 
i Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Kilkaset fragmentów relacji świadków 
historii tworzy opowieść o najnow-
szych dziejach Polski. 

ISBN: 978-83-7629-131-4

Nakład wyczerpany
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Niezależne Zrzeszenie Studentów 
1980–1989. Obrazy
koncepcja, wybór i oprac. Joanna Dutka 

i Maciej Zakrzewski, teksty wprowadza-

jące do rozdziałów Jarosław Szarek, Kra-

ków 2010, 448 s. 

Album przedstawia działalność nie-
zależnego ruchu studenckiego na 
uczelniach w ostatniej dekadzie ko-
munizmu. Z pomocą licznych zdjęć 
opowiedziano historię walki studentów 
nie tylko o wolność akademicką, ale 
także o niepodległą Rzeczpospolitą.  
Album poświęcony jest pamięci Pre-
zesa IPN Janusza Kurtyki, działacza 
NZS UJ i inspiratora tej publikacji.

ISBN: 978-83-9299-006-2, 5 zł

Niezależne Zrzeszenie Studentów 
w Krakowie 1980–1989. Obrazy
koncepcja, wybór i oprac. Joanna Dutka 

i Maciej Zakrzewski, teksty wprowadza-

jące do rozdziałów Jarosław Szarek, Kra-

ków 2010, 160 s.  

Album dokumentuje historię krakow-
skiego NZS. Początek niezależnego ru-
chu studenckiego w Krakowie to maj 
1977 r., kiedy to po zabójstwie Stanisła-
wa Pyjasa powstał Studencki Komitet 
Solidarności. Trzy lata później, od jesie-
ni 1980 r., na fali karnawału „Solidar-
ności” zaczęły powstawać w Krakowie 
pierwsze struktury Niezależnego Zrze-
szenia Studentów. 

ISBN: 978-83-9323-800-2, 5 zł

Tomasz Bereza, Marcin Krzanicki

Album fotografii. Strajki ustrzycko
rzeszowskie
Rzeszów 2009, 112 s.

Powstała w 1980 r. „Solidarność” do-
konała wyłomu w zmonopolizowanym 
dotychczas przez PZPR i partie sate-
lickie systemie reprezentacji robotni-
ków wobec państwa. Wydarzenia, które 
funkcjonują w podręcznikach historii 
pod nazwą strajków ustrzycko-rzeszow-
skich, były etapem w drodze do wy-
walczenia podobnej reprezentacji dla 
rolników indywidualnych, grupy spo-
łecznej często lekceważonej i pomija-
nej przez państwo. 

ISBN: 978-83-7629-102-4

Nakład wyczerpany
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Jerzy Szóstko

Nasz Duszpasterz i my. Ksiądz Jerzy 
Popiełuszko w fotografiach i wspo
mnieniach hutnika 
oprac. Ewa Rogalewska, Białystok 2009, 

156 s. 

Wydawnictwo albumowe towarzyszące 
wystawie Oddziału IPN w Białymsto-
ku „Nasz Duszpasterz i my”, otwartej 
15 października 2009 r., w 25. roczni-
cę śmierci ks. Jerzego. Zawiera wspo-
mnienia 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

Bydgoski Marzec 1981
oprac. Robert Gajos,  

Bydgoszcz–Gdańsk 2009, 80 s.

Publikacja przedstawia wydarzenia 
z marca 1981 roku. Zapoczątkowały 
one najpoważniejszy kryzys polityczny 
między ekipą rządową a „Solidarnoś-
cią” w okresie „karnawału Solidarno-
ści”. Skutkiem „dni marcowych” był po-
dział wewnątrz „Solidarności” i dalszy 
wzrost napięcia społecznego. Dla władz 
reżimowych było to niezwykle korzyst-
ne ze względu na trwające już wówczas 
przygotowania do wprowadzenia stanu 
wojennego. 

ISBN: 978-83-7629-078-2

Nakład wyczerpany

Kościół niezłomny. W 20. rocznicę 
śmierci ks. Stanisława Suchowolca. 
Wystawa fotografii Jerzego  
Fedorowicza
red. nauk. Waldemar F. Wilczewski, Biały-

stok 2009, 96 s. 

Wydawnictwo albumowe towarzyszą-
ce wystawie pod tym samym tytułem, 
prezentującej blisko 100 fotografii uka-
zujących najważniejsze wydarzenia re-
ligijno-patriotyczne przeżywane przez 
mieszkańców Archidiecezji w Białymsto-
ku w latach 1980–1989. Wyeksponowa-
no na niej fotogramy, ukazujące manife-
stacyjne zgromadzenia z czasu legalnej 
działalności NSZZ „Solidarność”, w któ-
rych uczestniczyły rzesze wiernych.

ISBN: 978-83-927957-4-2

Nakład wyczerpany
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Kobiety internowane. Gołdap 1982
red. nauk. Ewa Rogalewska, Białystok 

2008, 200 s. + 15 s. wkł. w jęz. angiel-

skim + film dokumentalny „Opowieści 

gołdapskiego lasu”, reż. Tomasz Orlicz, 

TVP 2008

Wydawnictwo albumowe towarzyszą-
ce wystawie pod tym samym tytułem, 
otwartej 10 grudnia 2008 r. w ramach 
ogólnopolskich obchodów 27. rocznicy 
wprowadzenia stanu wojennego. Ośro-
dek Odosobnienia dla kobiet w Gołdapi 
istniał od 9 stycznia do 24 lipca 1982 r. 
Internowano w nim w tym okresie co 
najmniej 392 kobiety, najwięcej, bo aż 
116, z terenu Dolnego Śląska. 

ISBN: 978-83-9279-570-4

Nakład wyczerpany

Czerwiec 1976: Radom, Ursus, Płock
oprac. Paweł Sasanka i Sławomir  

Stępień, Warszawa 2006, 162 s.  

(seria „Albumy”, t. 4)

W albumie prezentowane są dokumen-
ty, w większości pochodzące z Archi-
wum Instytutu Pamięci Narodowej 
i Archiwum Państwowego w Radomiu. 
Większość dokumentów nie była do-
tychczas publikowana, pozostając poza 
obiegiem naukowym. Prezentowane 
fotografie pochodzą ze zbiorów: IPN, 
M. Kostrzewskiego, T. Krzemińskie-
go oraz Komisji Rehabilitacji „Czer-
wiec ’76”. 

ISBN: 83-604640-8-1

Nakład wyczerpany

Zaczęło się w Polsce 1939–1989
red. Agnieszka Niegowska, Oficyna Wy-

dawnicza Volumen – Rada Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa – Instytut 

Pamięci Narodowej – Stowarzyszenie 

Pokolenie, Warszawa 2009, 240 s.

Bogato ilustrowany album w sposób 
syntetyczny pokazuje polski wysiłek 
zbrojny w II wojnie światowej, powo-
jenny heroiczny bój z machiną sowiec-
kiego i rodzimego terroru, bunty lat 
1968, 1970, 1976, epopeję „Solidarno-
ści” i wkład narodu polskiego w osta-
teczne zwycięstwo nad komunizmem. 

ISBN: 978-83-7233-151-9

Nakład wyczerpany
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Jarocin w obiektywie bezpieki
oprac. Krzysztof Lesiakowski, Paweł 

Perzyna, Tomasz Toborek, Łódź 2004, 

212 s. 

Jarocińskie festiwale były w latach 80. 
enklawą młodzieżowego buntu. Kon-
trolowanego, jak wynika z zamiesz-
czonych w albumie zdjęć i notatek 
funkcjonariuszy bezpieki. Fenomenu 
Jarocina nie da się pominąć przy pisa-
niu historii Polski lat osiemdziesiątych. 

ISBN: 83-89078-61-9

Nakład wyczerpany

Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko 
1947–1984
red. nauk. Tomasz Danilecki, Marcin 

Markiewicz, Ewa Rogalewska, Białystok 

2004, 55 s.

Wydawnictwo albumowe towarzyszące 
wystawie, która powstała w 20. roczni-
cę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego 
Popiełuszki. Album prezentuje fotogra-
fie pochodzące z prywatnych zbiorów 
rodziny Popiełuszków, przyjaciół ka-
płana, zdjęć z jego działalności duszpa-
sterskiej, a także szereg dokumentów 
znajdujących się w zasobach archiwal-
nych IPN. Autorzy wyeksponowali re-
presje, których doświadczył kapłan.

ISBN: 83-89078-73-2

Nakład wyczerpany

Idą pancry na Wujek
koncepcja albumu i wybór zdjęć Adam 

Borowski, Przemysław Miśkiewicz, 

red. Adam Borowski, Stowarzyszenie 

Pokolenie – Volumen – Instytut Pamięci 

Narodowej, Warszawa 2006, 213 s.

Publikacja wydana z okazji 25. rocznicy 
wprowadzenia stanu wojennego przed-
stawia głównie krwawą pacyfikację 
strajku w katowickiej kopalni „Wujek” 
16 grudnia 1981 r. Na uwagę zasługuje 
zaprezentowany materiał ilustracyjny. 
Poza znanymi już zdjęciami w książce 
znalazły się materiały ze zbiorów IPN 
(zdjęcia poglądowe i operacyjne, pla-
ny) oraz udostępnione przez osoby pry-
watne.

ISBN: 978-83-7233-199-1, 17 zł
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Biuletyn IPN

Czasopismo popularnonaukowe po-
święcone dziejom Polski w latach 
1917–1989 adresowane do pasjonatów 
historii. Na łamach biuletynu publiko-
wane są rozmowy z badaczami, świad-
kami historii, artykuły pracowników 
IPN, archiwalia, wspomnienia. 
Periodyk dostępny w placówkach Pocz-
ty Polskiej, w sieci EMPiK, w księgar-
niach IPN i w prenumeracie.
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Tematyce opozycji i oporu społecznego w latach 
1976–1989 poświęcone były następujące numery 
„Biuletynu IPN” z poprzednich lat:

▪  Biuletyn IPN, nr 1–2/2010

▪  Biuletyn IPN, nr 10–11/2009

▪  Biuletyn IPN, nr 5–6/2009

▪  Biuletyn IPN, nr 8–9/2008

▪  Biuletyn IPN, nr 7/2008

▪  Biuletyn IPN, nr 4/2008

▪  Biuletyn IPN, nr 12/2007

▪  Biuletyn IPN, nr 5–6/2007

▪  Biuletyn IPN, nr 11–12/2006

▪  Biuletyn IPN, nr 8–9/2006

▪  Biuletyn IPN, nr 7–8/2005

▪  Biuletyn IPN, nr 4/2005

▪  Biuletyn IPN, nr 10/2004

▪  Biuletyn IPN, nr 4/2004

▪  Biuletyn IPN, nr 6/2003

▪  Biuletyn IPN, nr 12/2002

▪  Biuletyn IPN, nr 10/2002

▪  Biuletyn IPN, nr 7/2002

▪  Biuletyn IPN, nr 5/2001

▪  Biuletyn IPN, nr 4/2001

▪  Biuletyn IPN, nr 6/2020

▪  Biuletyn IPN, nr 10/2010

▪  Biuletyn IPN, nr 6/2019

▪  Biuletyn IPN, nr 4/2019

▪  Biuletyn IPN, nr 10/2018

▪  Biuletyn IPN, nr 4/2018

▪  Biuletyn IPN, nr 5/2017

▪  Biuletyn IPN, nr 11–12/2011

▪  Biuletyn IPN, nr 10/2011

▪  Biuletyn IPN, nr 4/2011

▪  Biuletyn IPN, nr 9–10/2010
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Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża 
1978–1980 w relacjach
koncepcja i opieka naukowa Igor Hałagida, 

wstęp Piotr Brzeziński, oprac. biogramów 

i relacji Arkadiusz Kazański, wyd. 2 rozsze-

rzone, Gdańsk–Warszawa 2019, 48 s. + 56 s. 

wkł. zdj.

Wspomnienia m.in. B. Borusewicza,  
J. Dudy-Gwiazdy, A. Gwiazdy, L. Kaczyń-
skiego, J. Karandzieja, A. Kołodzieja, 
B. Lisa, M. Miatkowskiego, A. Pienkow-
skiej, A. Walentynowicz, L. Wałęsy, K. Wy-
szkowskiego i L. Zborowskiego, którzy opo-
wiadają o powstaniu organizacji, represjach 
wobec działaczy i strajku sierpniowym. Roz-
szerzona wersja wydania z 2018 r.  

Broszura dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8098-899-6

Wojciech Kudyba

Pamięć i godność. O poezji Jana 
Polkowskiego
Warszawa 2019, 272 s. (seria „Literatura 

i pamięć”)

Całościowe ujęcie poezji Jana Polkow-
skiego, ukazanej jako wybitne osiągnię-
cie artystyczne, będące dziełem sztu-
ki, a zarazem przejmującym zapisem 
świadka historii. Polkowski okazuje 
się poetą, który potrafi poddać analizie 
i refleksji los nie tylko swój, lecz także 
wspólnot, do których przynależy: rodzi-
ny i narodu. 

ISBN: 978-83-8098-781-4, 30 zł

Opracowania będące efektem realiza
cji różnorodnych projektów populary
zujących historię, zarówno edukacyj
nych, jak i związanych z archiwistyką. 
W dużej mierze są one przekazywane 
bezpłatnie jako pomoce dydaktyczne, 
większość jest dostępna na stronie in
ternetowej IPN.

Materiały  
edukacyjne  
i popularyzatorskie
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Danuta Szewczyk

Walka o prawdę i pamięć. Sprawa 
śmierci Jana Stawisińskiego w kopal
ni „Wujek” w świetle akt sądowych
Szczecin 2020, 44 s.

Śmierć 9 górników w kopalni „Wu-
jek” w grudniu 1981 r. oraz toczące się 
procesy karne w tej sprawie przez bli-
sko 30 lat, po zmianach ustrojowych 
w Polsce, skupiały uwagę całego społe-
czeństwa. Warto przypomnieć najważ-
niejsze etapy i przebieg procesów do-
tyczących sprawców śmierci górników 
z „Wujka”, ze szczególnym uwzględ-
nieniem jednego z nich, Jana Stawisiń-
skiego. 

Broszura dostępna w formie PDF.

Przemysław Benken 

Wojewódzki Komitet Obywatelski 
„Solidarność” w Koszalinie 1989
Szczecin 2020, 40 s. 

Broszura przybliża genezę utworzenia 
i rolę, jaką odegrał Wojewódzki Komi-
tet Obywatelski „Solidarność” w Ko-
szalinie.

Broszura dostępna w formie PDF.

Marta Marcinkiewicz

Ksiądz Witold Andrzejewski. Piel
grzym Niepodległości (1940–2015)
Szczecin 2020, 40 s. 

O księdzu Witoldzie Andrzejewskim 
można napisać wiele: artysta, gorliwy 
kapłan i mądry duszpasterz, patriota. 
Był doskonałym mówcą o nieprzecięt-
nym intelekcie. Odważnym i chary-
zmatycznym. Wyrazistym i jedno-
znacznym w poglądach autorytetem. 
Człowiekiem autoironicznym, z wiel-
kim, niebanalnym poczuciem humo-
ru. Oddanym Bogu, parafianom oraz 
swym wychowankom, z których wielu 
zasłużyło na miano jego przyjaciół.

Broszura dostępna w formie PDF.
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Zenon Szmidtke

Jan Stawisiński 1960–1982
Szczecin 2020, 28 s.

Pochodził z Koszalina. Był wysoki, wy-
sportowany. Lubił pływać, grać w siat-
kówkę i marzył, by zostać geologiem. 
W wieku 19 lat wyjechał do Katowic. 
Do pracy w kopalni „Wujek”. Chciał po-
móc rodzinie. W 1979 r. zatrudnił się 
jako górnik w KWK „Wujek” w Katowi-
cach. Po wprowadzeniu stanu wojen-
nego brał udział w proteście w kopalni. 
16 grudnia 1981 r. został postrzelony 
w głowę przez pluton specjalny ZOMO. 
Był jednym z 9 bestialsko zamordowa-
nych wówczas górników. 

Broszura dostępna w formie PDF.

Marta Marcinkiewicz

Wolne Związki Zawodowe Pomorza 
Zachodniego
Szczecin 2019, 48 s. 

Druga połowa lat 70. XX w. to czas, 
kiedy robotnicy nie mieli już złudzeń 
co do tego, że partia, mająca w nazwie 
określenie „robotnicza”, nie tylko dale-
ka jest od ich codziennych problemów, 
ale wręcz jest gotowa użyć wobec nich 
pałek, jeśli uzna, że pracownicze ocze-
kiwania idą zbyt daleko. Współpraca 
pojedynczych osób z KOR i ROPCiO 
wkrótce zaowocowała stworzeniem or-
ganizacji stricte robotniczej, niezależ-
nej od władz PRL.

Broszura dostępna w formie PDF.

Dariusz A. Rymar

31 sierpnia 1982 r. w Gorzowie 
Wielkopolskim
Szczecin 2019, 32 s.

Demonstracja z 31 sierpnia była najbar-
dziej spektakularnym przejawem dzia-
łalności opozycyjnej w okresie od wpro-
wadzenia stanu wojennego aż do roku 
1989. Z jednej strony ukazała słabość 
władz i poparcie dla „Solidarności”, 
z drugiej jednak okazało się, że aparat 
przymusu, jakim dysponowały władze, 
był na tyle silny, iż bez trudu mógł so-
bie poradzić z jawnymi for mami oporu. 

Broszura dostępna w formie PDF.
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„Niezależny Ruch Chłopski 1978–
1980”
oprac. Bogusław Bek, Lublin 2018, 40 s.

Broszura powstała na 40. roczni-
cę powstania komitetów chłopskich 
w 1978 r. Autorzy tekstów przypomina-
ją genezę powstania tych organizacji, 
ich działalność, represje wobec działa-
czy. W publikacji umieszczono również 
skany dokumentów i zdjęć, pokazują-
cych działania aparatu bezpieczeństwa.

Roman Graczyk

Oddychać swobodnie. Studencki 
Komitet Solidarności w Krakowie 
(1977–1980)
Kraków 2017, 46 s. 

Pisząc o zakazanym myśleniu, Szym-
borska trafiła w sedno dążeń i aspiracji 
młodych ludzi, krakowskich studen-
tów, którymi w połowie lat siedemdzie-
siątych XX w. po raz pierwszy zajęła 
się komunistyczna policja polityczna, 
dlatego właśnie, że ośmielili się samo-
dzielnie poszukiwać prawdy i popły-
nąć pod prąd w rzece propagandowego 
kłamstwa.

ISBN: 978-83-943749-7-6
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Drogi do „Solidarności”
red. nauk. Filip Musiał, Jarosław Szarek, 

Instytut Pamięci Narodowej – Ośrodek 

Myśli Politycznej, Kraków 2015, 165 s. 

(seria „Z archiwów bezpieki – nieznane 

karty PRL”, t. 23) 

„Solidarność” – jeden z największych 
fenomenów XX wieku – siłę w latach 
1980–1981 czerpała m.in. z wewnętrz-
nego zróżnicowania. Tworzące ją śro-
dowiska nawiązywały bowiem do róż-
nych tradycji politycznych i idei walki 
o wolną Polskę, mogąc dzięki temu 
mobilizować Polaków o odmiennych 
poglądach, a nie sympatyków jednego 
z nurtów opozycyjnych. 

ISBN: 978-83-6475-321-3

Pokolenia wolnej Polski
red. nauk. Filip Musiał, Jarosław Szarek, 

Instytut Pamięci Narodowej – Ośrodek 

Myśli Politycznej, Kraków 2012, 163 s. 

(seria „Z archiwów bezpieki – nieznane 

karty PRL”, t. 19) 

Popularnonaukowa książka o walce kil-
ku kolejnych pokoleń Polaków o wol-
ność, w której starli się z totalitaryzmem 
nazistowskim i komunistycznym. Auto-
rzy tomu – historycy z krakowskiego od-
działu IPN – przedstawiają różne etapy 
i formy tych zmagań. 

ISBN: 978-83-62628-33-9
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Zwycięstwo będzie waszą nagrodą
red. nauk. Filip Musiał, Jarosław Szarek,  

Instytut Pamięci Narodowej – Ośrodek  

Myśli Politycznej, Kraków 2010, 140 s.  

(seria „Z archiwów bezpieki – nieznane 

karty PRL”, t. 16) 

Tom przygotowano z myślą o tych, któ-
rzy nieugięcie walczyli o niepodległość 
Polski. Nie miało dla nich znaczenia, czy 
walczą z komunistycznym zniewoleniem, 
czy przeciwstawiają się okupacji niemie-
ckiej. Po latach komunistycznej propa-
gandy, a później relatywizowania dzie-
jów PRL, trzeba wciąż przypominać, że 
rozpoczęta w 1939 r. walka o niepodle-
głość zakończyła się dopiero po upadku 
sowieckiego imperium. 

ISBN: 978-83-6012-588-5

A kto chce być wolny…
red. nauk. Filip Musiał, Jarosław Szarek, 

Instytut Pamięci Narodowej – Ośrodek 

Myśli Politycznej, Kraków 2009, 192 s.  

(seria „Z archiwów bezpieki – nieznane 

karty PRL”, t. 13) 

Książka o oporze wobec władzy komu-
nistycznej, podjętym przez środowi-
ska niepodległościowe w PRL i sposo-
bach, jakimi komuniści próbowali ten 
opór zdławić. Autorzy przedstawiają 
losy często zapomnianych bohaterów 
walki o wolność, obalając zarazem wie-
le stereotypaów dotyczących pracy pee-
relowskiego aparatu represji. Artykuły 
przedstawiają bezkompromisową wersję 
historii, politycznie niepoprawną i daleką 
od ideologii „grubej kreski”.

ISBN: 978-83-60125-83-0

PRL – „normalny” kraj
red. nauk. Filip Musiał, Jarosław Szarek, 

Instytut Pamięci Narodowej – Ośrodek 

Myśli Politycznej, Kraków 2012, 151 s.  

(seria „Z archiwów bezpieki – nieznane 

karty PRL”, t. 17) 

W powszechnej świadomości PRL ma 
się całkiem dobrze, zwłaszcza że w ostat-
nich latach nie tylko nie podjęto próby 
ostatecznego zerwania z jej spuścizną, 
ale coraz wyraźniej zaczęto się do niej 
odwoływać. Polska „ludowa” często trak-
towana jest jak „normalny” kraj. Tymcza-
sem jej rzeczywistość z normalnością nic 
wspólnego nie miała. Autorzy w popular-
nej formie opisują absurdy, nieudolność 
i zbrodnie komunistycznych rządów. 

ISBN: 978-83-62628-17-9
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Agentura w akcji
red. nauk. Filip Musiał, Jarosław Szarek, 

Instytut Pamięci Narodowej – Ośrodek 

Myśli Politycznej, Kraków 2007, 213 s. 

(seria „Z archiwów bezpieki – nieznane 

karty PRL”, t. 4) 

Prezentowane artykuły, publikowa-
ne w różnych czasopismach – choć 
przede wszystkim w „Dzienniku Pol-
skim” w serii „Krakowski Oddział IPN 
i Dziennik Polski przypominają” – uka-
zują rozmaite problemy związane ze 
współpracą z bezpieką. W pierwszych 
tekstach prezentowane są wybrane syl-
wetki funkcjonariuszy UB-SB. 

ISBN: 978-83-60125-5

Precz z komuną
red. nauk. Filip Musiał, Jarosław Szarek, 

Instytut Pamięci Narodowej – Ośrodek 

Myśli Politycznej, Kraków 2006, 178 s. 

(seria „Z archiwów bezpieki – nieznane 

karty PRL”, t. 3) 

Przez szereg lat komunistyczna propa-
ganda nazywała działaczy niepodległoś-
ciowych „bandytami”, żołnierzy niepod-
ległościowego podziemia „zaplutymi 
karłami reakcji”, a działaczy „Solidar-
ności” oskarżała o wysługiwanie się 
„ośrodkom imperialistycznej dywersji”. 
Prasa, radio i telewizja budowały wize-
runek mieszkańców PRL-u jako społe-
czeństwa szczęśliwego. Rzeczywistość 
jednak była inna. 

ISBN: 83-60125-55-4

Polska konfidencka
red. nauk. Filip Musiał, Jarosław Szarek, 

Instytut Pamięci Narodowej – Ośrodek 

Myśli Politycznej, Kraków 2006, 203 s. 

(seria „Z archiwów bezpieki – nieznane 

karty PRL”, t. 1) 

Ukazanie historii PRL-u nie jest moż-
liwe bez opisania działalności komu-
nistycznego aparatu bezpieczeństwa 
i jego agentury.  W tekstach przekazu-
jemy podstawowe informacje o wer-
bunku i wykorzystaniu agentury przez 
komunistyczną policję polityczną, czy-
li Urząd Bezpieczeństwa, a następnie 
Służbę Bezpieczeństwa. Opisujemy 
działania komunistycznej bezpieki wy-
mierzone we wszystkie środowiska. 

ISBN: 83-60125-40-6
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Losy Bliskich i losy Dalekich. Życie 
Polaków w latach 1914–1989. Wybór 
prac laureatów konkursu z lat 
2009–2014
oprac. Anna Zechenter, Kraków 2015, 

268 s.

Książka stanowi zbiór prac zwycięz-
ców pięciu edycji ogólnopolskiego kon-
kursu „Losy Bliskich i losy Dalekich – 
życie Polaków w latach 1914–1989”, 
organizowanego od roku szkolnego 
2009/2010 przez Małopolskie Kurato-
rium Oświaty i Fundację Armii Krajo-
wej w Londynie w porozumieniu z in-
nymi Kuratoriami Oświaty. 

ISBN: 978-83-9437-490-7

Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki 

W obronie krzyża. Protest młodzie
ży Zespołu Szkół Zawodowych we 
Włoszczowie w grudniu 1984 r. 
Kielce 2014, 37 s.

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

ISBN: 978-83-9323-809-5

Marzena Grosicka, Ryszard Śmietanka-

-Kruszelnicki

Stan wojenny w regionie świętokrzy
skim 1981–1983. Wybrane zagad
nienia
Kielce 2011, 64 s.

Broszura popularnonaukowa o histo-
rii stanu wojennego w regionie świę-
tokrzyskim, przygotowana w związku 
z 30. rocznicą wydarzeń.

ISBN: 978-932380-4-0
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Natalia Jarska, Jan Olaszek

Stan wojenny. Represje, opór, życie 
codzienne
oprac. Anna Piekarska, Warszawa 2011, 

47 s.

Bogato ilustrowana broszura popular-
nonaukowa o historii stanu wojennego 
przygotowana w związku z 30. roczni-
cą wydarzeń. Opublikowana w dwóch 
wersjach językowych: polskiej i angiel-
skiej. 

ISBN: 978-83-7629-322-6

Bogusław Bek

Prasa Niezależna na Mazowszu 
1976–1989. Suplement
Warszawa 2010, 14 s.

Publikacja jest uzupełnieniem treści 
książki Moniki Bielak i Jacka Pawłowi-
cza „Prasa Niezależna na Mazowszu 
1976–1989” opublikowanej w 2010 r. 
w serii „Znane – Nieznane. Mazowsze 
niepokornych”.

W broszurze przedstawiono 9 biogra-
mów osób zaangażowanych w tworze-
nie niezależnej prasy w regionie ra-
domskim.

Stanisław Flis, Arkadiusz Kazański

Sierpień 1980 roku w Gdyni
Gdynia 2010, 46 s.

Broszura jest rzetelnym, bogato ilu-
strowanym kalendarium wydarzeń 
w Stoczni im.  Komuny Paryskiej 
w Gdyni w pamiętnym sierpniu
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Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki

„Solidarność”, opozycja i opór 
społeczny w regionie świętokrzyskim 
1980–1989
Kielce 2010, 56 s. 

Autor przedstawił zarys historii Regio-
nu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidar-
ność” oraz rolę Wzgórza Zamkowego 
w Kielcach jako symbolicznego miej-
sca oporu mieszkańców miasta prze-
ciwko komunistycznej władzy, a także 
opisał wydarzenia związane z pochów-
kiem sprowadzonych do kraju prochów 
mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w czerw-
cu 1988 r.

ISBN: 978-83-9299-008-6

„Solidarność” (1980–1989)
oprac. Tomasz Kozłowski, Jan Olaszek, 

Anna Piekarska, Warszawa 2010, 72 s.

Wysokonakładowa bogato ilustrowana 
broszura popularnonaukowa o his torii 
„Solidarności”, przygotowana w związ-
ku z 30. rocznicą powstania NSZZ „So-
lidarność” w sześciu językach: polskim, 
angielskim (History of „Solidari-
ty” 1980–1989), niemieckim (Die 
Geschich te der „Solidarność” 1980–
1989), francuskim (L’histoire de la „So-
lidarité” 1980–1989), rosyjskim (Istori-
ja „Solidarnosti” 1980–1989)  
i japońskim.

ISBN 978-83-7629-160-4

Orła wrona nie pokona, czyli co 
pomagało nam przetrwać. Śpiewnik 
internowanych
wybór i oprac. Ewa Sułkowska-Bierezin 

i Ewa Rogalewska, Białystok 2009, 120 s.

Książka wydana w ramach obchodów 
Roku Kultury Niezależnej. Zawiera 
około 100 utworów: piosenek, wier-
szy, adaptacji i przeróbek utworów zna-
nych, które powstały w ośrodkach od-
osobnienia w całej Polsce w okresie 
stanu wojennego. Duża część z nich 
nie była nigdy publikowana. 

ISBN: 978-83-9279-576-6
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Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – 
 Kościół, władza, opór społeczny
Instytut Pamięci Narodowej – Wydawni-

ctwo Sztafeta, Rzeszów–Kijów–Stalowa 

Wola 2008, 64 s.

Publikacja jest poświęcona osobie ks. 
abpa Ignacego Tokarczuka, wieloletnie-
go ordynariusza diecezji przemyskiej 
(1965–1993), który zasłynął w skali 
kraju jako inicjator rozwoju budowni-
ctwa sakralnego i powiększenia sieci 
parafialnej w diecezji. Wydawnictwo 
zawiera fotografie i dokumenty, któ-
re prezentowano na wystawie dotyczą-
cej arcybiskupa, otwartej w listopadzie 
2002 r.

ISBN: 978-83-89930-43-9

Niepodległości! Wolności!
wybór tekstów Rafał Kościański, red. 

Sławomir Kmiecik, Piotr Orzechowski, 

Rafał Reczek. Instytut Pamięci Narodo-

wej – Oficyna Wydawnicza „Polska Głos 

Wielkopolski” – Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego, Poznań 2008, 112 s.

Tom jest pokłosiem kilkuletniej współ-
pracy IPN z redakcją dziennika „Głos 
Wielkopolski”. Publikowane na łamach 
gazety artykuły o niepodległościowym 
podziemiu, poznańskim Czerwcu 
1956, tworzeniu „Solidarności” i stanie 
wojennym powstały w wyniku badań 
dokumentów z zasobu archiwalnego 
Instytutu.

Zofia Fenrych 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Działanie 
aparatu bezpieczeństwa wobec Koś
cioła w Polsce. Materiały pomocni
cze dla nauczycieli
red. Waldemar Handke, Bartosz Kuświk, 

Poznań 2006, 31 s.

Broszura poświęcona kapelanowi „So-
lidarności” błogosławionemu ks. Jerze-
mu Popiełuszce. Przybliża sylwetkę ka-
pelana, zawiera też materiały źródłowe 
do wykorzystania podczas lekcji.
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Chleba i Wolności! Niezłomny 
Kraków w czasach PRLu. Materiały 
z konferencji
redakcja Adam Gliksman, Kraków 2006, 

32 s. 

Publikacja zawiera referaty i wystąpie-
nia z konferencji poświęconej wysta-
wie „Chleba! Wolności! Niezłomny Kra-
ków w czasach PRL-u” zorganizowanej 
w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa 
w dniu 21 czerwca 2006 roku.

ISBN: 83-919655-3-8

Stan wojenny na Pomorzu w rela
cjach świadków. Materiały konkursu 
historycznego
oprac. Justyna Skowronek i Maria Krau-

se, Gdańsk 2004, 35 s. (seria „Materiały 

pomocnicze IPN”, t. 2)

Prezentowana książka to wybór frag-
mentów prac uczniowskich, nadesła-
nych na konkurs pt. „Stan wojenny 
– spojrzenie po dwudziestu latach”, 
zorganizowany w roku 2001 przez Od-
działowe Biuro Edukacji Publicznej 
w Gdańsku.
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Pomoc dydaktyczna dla nauczy
cieli historii i innych przedmiotów 
humanistycznych przekazywana 
bezpłatnie do szkół.

Teki edukacyjne

Opozycja antykomunistyczna 
w Trójmieście w latach 1970–1989
oprac. Izabela Rychert i Michał Sempo-

łowicz, Gdańsk 2009, płyta CD

Wydawnictwo multimedialne prze-
znaczone dla nauczycieli oraz ucz-
niów szkół średnich. Zawiera opisy 
organizacji opozycyjnych, biogramy 
działaczy, słownik, zdjęcia, wypowie-
dzi świadków historii, artykuły z prasy 
podziemnej, druki ulotne, scenariusze 
lekcji oraz quiz.

Z „Solidarnością” do wolności
oprac. Katarzyna Rembacka, Szczecin–

Warszawa 2011

Tematem przewodnim teki są dzie-
je „Solidarności” rozumianej zarówno 
jako związek zawodowy, jak i ruch spo-
łeczny skupiający miliony ludzi. Teka 
zawiera 9 scenariuszy dostosowanych 
do różnych przedmiotów – na ich pod-
stawie można przeprowadzić zajęcia 
z wiedzy o społeczeństwie, języka pol-
skiego czy historii. 

ISBN: 978-83-7629-259-5
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Sylwia Krzyżanowska, Wojciech Trębacz

Krok ku niepodległości. Studencki 
Komitet Solidarności 1977–1980. 
Materiały edukacyjne dla nauczy
ciela i ucznia – wszystkie poziomy 
kształcenia
Wrocław 2007, 152 s. + płyta CD

Zbiór materiałów edukacyjnych po-
święconych powstaniu i działalności 
SKS we Wrocławiu. Poza esejem histo-
rycznym wprowadzającym w przyczy-
ny, przebieg i skutki tamtych wydarzeń, 
zamieszczono też scenariusze lekcji 
oraz teksty źródłowe i fotografie.

ISBN: 978-83-926417-1-1

Stan wojenny
red. Anna Piekarska i Małgorzata Strasz, 

Warszawa 2003 

Pakiet edukacyjny przedstawia jedno 
z najbardziej dramatycznych, a zara-
zem kontrowersyjnych wydarzeń z naj-
nowszej historii Polski. Spór dotyczący 
konieczności wprowadzenia stanu wo-
jennego do dzisiaj nie doczekał się roz-
strzygnięcia i nie zanosi się, aby nastą-
piło ono w najbliższej przyszłości.

ISBN: 83-89078-06-6

Sylwia Krzyżanowska, Wojciech Trębacz

Narodziny „Solidarności”. Niezależ
ny Samorządny Związek Zawodowy 
1980–1981. Materiały edukacyjne 
dla nauczyciela i ucznia – wszystkie 
poziomy kształcenia
Wrocław 2011, 147 s. + płyta DVD

Opracowanie powstało jako jedna z in-
tegralnych części przedsięwzięć podję-
tych przez wrocławski oddział IPN we 
współpracy z Zarządem Regionu Dolny 
Śląsk NSZZ „Solidarność” z okazji 30. 
rocznicy narodzin „Solidarności”.
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Czerwiec ’76 – krok ku wolności
red. Anna Piekarska, Małgorzata Strasz, 

Warszawa 2002

Pakiet edukacyjny opracowany został 
przez pracowników Oddziałowego Biu-
ra Edukacji Publicznej w Warszawie. 
Dotyczy jednego z ważniejszych wyda-
rzeń z najnowszej historii Polski – pro-
testu robotniczego w czerwcu 1976 r. 
Pakiet składa się z dwóch części: mate-
riałów dla ucznia i dla nauczyciela. 

ISBN: 83-89078-02-3
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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.

36 x TAK. Postulaty Szczecińskie 
1980 r.
wstęp Sebastian Ligarski, Szczecin 2018, 

37 s.

Katalog wystawy o tym samym tytu-
le przygotowanej przez Oddział IPN 
w Szczecinie prezentuje postulaty straj-
kujących w Sierpniu 1980 r. w Szcze-
cinie. Wystawa na stałe prezentowana 
jest przy bramie Stoczni Szczeciń-
skiej. Partnerem wystawy jest Stocznia 
Szczecińska sp. z o.o.

Katalogi i foldery towarzyszące 
wystawom IPN.

Katalogi wystaw
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Bogusław Tracz

 „Zachodźże czerwone słoneczko”. 
Wybory ’89 w województwie kato
wickim
Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w 

Katowicach – Śląskie Centrum Wolności i 

Solidarności, Katowice 2016, 80 s.  

Katalog przygotowanej przez Oddział 
IPN w Katowicach wystawy poświęco-
nej wyborom do parlamentu w czerw-
cu 1989 r. w związku z 25. rocznicą 
wydarzeń. Zaprezentowano na niej pla-
katy, liczne materiały ulotne, a przede 
wszystkim fotografie, przywołujące at-
mosferę owego „roku cudów”, czasu, 
w którym Polacy zainicjowali demon-
taż systemu komunistycznego w Euro-
pie na wschód od Łaby. 

ISBN: 978-83-8098-009-9

Marcin Bukała

25. rocznica strajku w Hucie Stalo
wa Wola (22 sierpnia – 1 września 
1988 r.)
Rzeszów 2013, 32 s.

Katalog wystawy o takim samym tytu-
le, przygotowanej przez Oddział IPN 
w Rzeszowie we współpracy z Zarzą-
dem Regionu Ziemia Sandomierska 
NSZZ „Solidarność” w związku z 25. 
rocznicą wydarzeń. W katalogu przypo-
mniano genezę sierpniowego strajku 
w Hucie Stalowa Wola i analizę sytuacji 
w Polsce w roku 1988r.

ISBN: 978-83-7629-490-2

Pokolenie ’80. Polityczny protest? 
Artystyczna kontestacja? Nieza
leżna twórczość młodych w latach 
1980–1989
red.  nauk. Tadeusz Boruta, Rzeszów 

2013, 270 s.

Katalog wystawy przygotowanej w ra-
mach projektu edukacyjnego IPN „Rok 
Kultury Niezależnej”.

ISBN: 978-83-7629-359-2
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Dariusz Iwaneczko

Stan wojenny
Rzeszów 2011, 36 s. 

Katalog wystawy pod tym samym tytu-
łem przygotowanej przez Oddział IPN 
w Rzeszowie w związku z 30. rocznicą 
wprowadzenia stanu wojennego. Za-
prezentowany materiał ilustruje funk-
cjonowanie podziemnych struktur 
„Solidarności” − strajki podejmowane 
w zakładach pracy, manifestacje z oka-
zji rocznic narodowych, podziemną 
działalność wydawniczą i kolportażową.

Jakub Izdebski

Wystawa rysunków – Jacek Woźniak
Rzeszów 2011, 104 s. 

Katalog przygotowanej przez Oddział 
IPN w Rzeszowie wystawy o tym sa-
mym tytule prezentuje  prace niezależ-
nego grafika i rysownika Jacka Woźnia-
ka, powstałe w latach 1980–1981, kiedy 
toczył on swoiste „zapasy” z cenzurą, 
kontestując PRL-owską rzeczywistość.

ISBN: 978-83-62488-33-9

Dominik Krysiak

„Rezonans” 1982–1989. Pismo 
Regionu WarmińskoMazurskiego 
Solidarność Olsztyn 1982–1989
Olsztyn 2011, 136 s.

Katalog jest uzupełnieniem wystawy 
„Prasa i wydawnictwa niezależne na 
Warmii i Mazurach w latach 1980–
1989”, przygotowanej przez Delegaturę 
Instytutu Pamięci Narodowej w Olszty-
nie i Bibliotekę Uniwersytecką Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie. „Rezonans” to najdłużej 
ukazujące się na Warmii i Mazurach 
pismo podziemne. Po wprowadzenia 
stanu wojennego było symbolem prote-
stu i demonstracją niezłomności lokal-
nego środowiska opozycyjnego.

ISBN: 978-83-6235-772-7
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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”.

Czerwiec 1976. Zaczęło się w „Walte
rze”. Katalog wystawy
tekst i oprac. Anna Jankowska, Arkadiusz 

Kutkowski, Paweł Sasanka, Radom 2011, 

168 s. 

Publikacja przygotowana wspólnie 
przez Delegaturę IPN w Radomiu oraz 
Archiwum Państwowe w Radomiu. Za-
wiera bogaty materiał ikonograficzny 
uzupełniony tekstami poświęconymi 
genezie, przebiegowi i skutkom wyda-
rzeń, jakie miały miejsce w Radomiu 
w 1946 r. Wyeksponowano brutalną 
rozprawę władz z manifestującymi ro-
botnikami, represje wobec protestują-
cych i miasta, formy upamiętnienia ra-
domskiego Czerwca. 

ISBN: 978-83-905288-9-2

Ruch Młodzieży Niezależnej w Go
rzowie Wlkp.
autorzy Zbigniew Syska i Jarosław Pali-

cki, Szczecin 2011, 30 s.

Katalog wystawy prezentuje młodzieżo-
wą opozycję działającą na terenie mia-
sta i regionu od końca lat 70. Przed-
stawia jej przemiany organizacyjne: 
od Związku Młodzieży Antykomuni-
stycznej, poprzez Młodzieżowy Ruch 
Oporu aż do Ruchu Młodzieży Nieza-
leżnej, który był formą najbardziej doj-
rzałą i przetrwała do roku 1990, two-
rząc sprawne struktury organizacyjne, 
wydawnictwo, a także angażując się 
w funkcjonowanie podziemnego Radia 
„Solidarność”.
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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. 

Krzysztof Brzechczyn

Plastyka niezależna 1976–1989
Poznań 2010, 56 s.

Katalog wystawy pod tym samym tytu-
łem przygotowanej przez Oddział IPN 
w Poznaniu 2009 r. w ramach ogólno-
polskiego projektu edukacyjnego IPN 
– Rok Kultury Niezależnej. W katalogu 
zaprezentowano najważniejsze prze-
jawy niezależnego ruchu artystyczne-
go w okresie tzw. pierwszej Solidarno-
ści i stanu wojennego, jak: malarstwo, 
rzeźbę, rysunek, instalacje przestrzen-
ne, kalendarze, pocztówki i plakaty.

ISBN: 978-83-928761-4-4

Grzegorz Nawrot, Paweł Spodenkiewicz

Na zakrętach historii. Robotnicy 
Łodzi 1945–1981
Łódź 2010, 32 s.

Katalog wystawy pod tym samym tytu-
łem przygotowanej przez Oddział IPN 
w Łodzi w związku z 30. rocznicą po-
wstania NSZZ „Solidarność” przedsta-
wia historię powojennych protestów 
robotniczych w Łodzi i okolicznych 
miastach aż do roku 1981.
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Przemysław Zwiernik

NSZZ „Solidarność” i opozycja 
demokratyczna w Wielkopolsce 
1980–1990
Luboń 2010, 94 s.

Katalog wystawy pod tym samym ty-
tułem przygotowanej przez Oddział 
IPN w Poznaniu prezentuje najważ-
niejsze wydarzenia i najnowsze ustale-
nia historyków dotyczące historii Pol-
ski i Wielkopolski lat 80. XX w.: okresu 
„karnawału Solidarności”, społeczne-
go oporu i działalności podziemnych 
struktur w okresie stanu wojennego, 
drogi do przemian politycznych w roku 
1989.

ISBN: 978-83-932188-6-8

Co nam dała solidarność? „Solidar
ność” oczami młodych
koncepcja i opracowanie Michał Sempo-

łowicz, Gdańsk 2010, 20 s.

Katalog wystawy pod tym samym tytu-
łem przygotowanej przez Oddział IPN 
w Gdańsku w związku z 30. rocznicą 
powstania „Solidarności”.

Karnawał „Solidarności” w Gorzowie 
Wielkopolskim 1980–1981
tekst Marta Marcinkiewicz, Szczecin 

2010, 22 s.

Katalog przygotowanej przez Oddział 
IPN w Szczecinie wystawy o takim sa-
mym tytule prezentuje historię gorzow-
skiej opozycji końca lat 70., genezę 
powstania NSZZ „Solidarność” w re-
gionie, proces formowania się związku, 
przeciwników i sojuszników struktu-
ry, organizacje, którym powstanie „So-
lidarności” pozwoliło zaistnieć, oraz 
główne pola konfliktu z władzami za-
kończone wprowadzeniem stanu wo-
jennego zamykającym legalny okres 
działalności.
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Koszaliński karnawał „Solidarności” 
1980–1981
scenariusz i teksty Michał Siedziako, wybór 

zdjęć Edyta Wnuk, Szczecin 2010, 22 s.

Katalog przygotowanej przez Oddział 
IPN w Szczecinie wystawy o takim sa-
mym tytule przedstawia najważniejsze 
wydarzenia z okresu „solidarnościowe-
go karnawału” w województwie kosza-
lińskim na tle całego kraju: począwszy 
od strajków z Sierpnia’80, przez budo-
wę pierwszych struktur związkowych, 
walkę o rejestrację NSZZ „Solidarność”, 
kolejne kryzysy w stosunkach między 
związkiem a władzami PRL, kończąc na 
brutalnym stłumieniu ruchu związko-
wego i społecznej aktywności na skutek 
wprowadzenia stanu wojennego.

Książki poza cenzurą 1976–1989
red. Jakub Izdebski, Rzeszów 2010, 18 s. 

Katalog wystawy pod tym samym tytu-
łem przygotowanej przez Oddział IPN 
w Rzeszowie w ramach projektu edu-
kacyjnego IPN – Rok Kultury Niezależ-
nej. Ekspozycja przybliża ważne zja-
wisko w najnowszych dziejach Polski 
− niezależny ruch wydawniczy, prezen-
tując druki zwarte (książki), z pominię-
ciem druków ulotnych i prasy.

Marcin Antonowicz 1966–1985
red. nauk. Renata Gieszczyńska, Olsztyn 

2010, 125 s. 

Katalog wystawy pod tym samym tytu-

łem, przygotowanej przez Delegaturę 

IPN w Olsztynie poświęconej olsztyń-

skiemu symbolowi ofiary komunizmu.

ISBN: 978-83-6235-740-6
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Szczeciński sierpień 1980
autorzy tekstów Artur Kubaj, Katarzyna 

Rembacka, Szczecin 2010, 34 s.

Wystawa, jak  i towarzyszący jej katalog 
ukazuje genezę i przebiegu strajku, któ-
ry zapoczątkował powstanie Niezależ-
nego Samorządnego Związku Zawodo-
wego „Solidarność”. Ponadto przybliża 
ona tło protestu i relacjonuje jego finał, 
zakończony podpisaniem porozumień 
w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu sta-
nowiących podstawę zarejestrowania 
NSZZ „Solidarność”.

Pokolenie »80. Niezależna twórczość 
młodych w latach 1980–89
wystawa i katalog według koncepcji Tade-

usza Boruty, Kraków 2010, 462 s.

Katalog wystawy o tym samym tytule, 
otwartej 30 listopada 2010 r. w Muze-
um Narodowym w Krakowie. Obok bo-
gatej ikonografii dokumentującej doko-
nania artystów, którzy swoją twórczość 
niezależną rozpoczęli w latach 80. 
ubiegłego wieku, zawiera także obszer-
ne kalendarium kultury niezależnej 
oraz opracowania naukowe na temat 
poszczególnych dziedzin twórczości 
i środowisk artystycznych.

ISBN: 978-83-7660-264-6

Sierpień ’80 oczami młodych
Szczecin 2010 

Katalog wystawy będącej pokłosiem 
konkursu plastycznego „Sierpień ’80 
oczami młodych” zorganizowanego 
przez Oddział IPN w Szczecinie wraz 
z Liceum Plastycznym im. Constantina 
Brancusi w Szczecinie. Efektem pro-
jektu są stworzone przez młodych lu-
dzi plakaty, które zamieszczone zostały 
na wystawie. Prace uczestników kon-
kursu obrazują, jak młodzież rozumie 
i postrzega wydarzenia Sierpnia ’80 
i pierwszej „Solidarności”. 
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Ta ostatnia dekada… Radom i region 
radomski w latach 80. XX wieku
tekst i oprac. Anna Jankowska i Arka-

diusz Kutkowski, Radom 2010, 112 s.  

Publikacja przygotowana wspólnie 
przez Delegaturę IPN w Radomiu oraz 
Archiwum Państwowe w Radomiu 
w dużej części poświęcona jest historii 
NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska 
w latach 1980–1990. Składają się na 
nią zdjęcia i krótkie teksty publicystycz-
ne uzupełnione o kalendarium wyda-
rzeń. Autorzy akcentują specyfikę ra-
domskiej „S”, która znaczą część swojej 
działalności poświęciła upominaniu się 
o prawa osób skrzywdzonych po robot-
niczym proteście w czerwcu 1976 r.

ISBN: 978-83-905288-8-5

Z dziejów oporu społecznego w Pol
sce południowowschodniej 1956–
1990. Od „ostatnich” leśnych do 
„Solidarności”
red. Jakub Izdebski, Rzeszów 2010, 16 s. 

Katalog wystawy pod tym samym tytu-
łem przygotowanej przez Oddział IPN 
w Rzeszowie w związku z 30. roczni-
cą powstania NSZZ „Solidarność”. Pre-
zentuje najbardziej istotne dla regionu 
przejawy oporu społecznego: działal-
ność ostatnich żołnierzy podziemia 
niepodległościowego, rola Kościoła ka-
tolickiego w konfrontacji z systemem 
komunistycznym, wydarzenia mar-
ca 1968 r., działalność KPN, ROPCiO, 
NSZZ „Solidarność” czy NZS.

ISBN: 978-83-62488-14-8

Zaczęło się w LIPCU. „Solidarność” 
w Regionie ŚrodkowoWschodnim
scenariusz Mariusz Dąbrowski, projekt 

wystawy i katalogu Magdalena Śladecka, 

Lublin 2010, 136 s.

Katalog przygotowanej przez Oddział 
IPN w Lublinie wystawy o takim sa-
mym tytule prezentuje historię Nieza-
leżnego Samorządnego Związku Za-
wodowego „Solidarność” w Regionie 
Środkowo-Wschodnim, począwszy od 
fenomenu masowych strajków lipco-
wych w 1980 r. aż po przełom politycz-
ny w 1989 r. Fotografie przedstawiają 
ruch związkowy „Solidarności” i jego 
elementy najbardziej charakterystyczne 
dla Regionu Środkowo-Wschodniego.
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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

Magdalena Filip, Grzegorz Nawrot,  

Paweł Spodenkiewicz

Pamiętny rok 1989
Łódź 2009, 32 s.

Katalog wystawy pod tym samym ty-
tułem przygotowanej przez Oddział 
IPN w Łodzi opowiada o przemianach 
politycznych w Polsce z przełomu lat 
80. i 90., które doprowadziły do obale-
nia ustroju komunistycznego w Polsce 
i odzyskania suwerenności.

Marcin Bukała

Wybory ’89
Rzeszów 2009, 24 s. 

Katalog wystawy o tym samym tytu-
le przygotowanej przez Oddział IPN 
w Rzeszowie ukazuje – w ujęciu regio-
nalnym ograniczonym do obszaru Pol-
ski południowo-wschodniej – jedno 
z najważniejszych wydarzeń najnow-
szej historii Polski.

ISBN: 978-83-61312-56-7
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Konfederacja Polski Niepodległej – 
w 30. rocznicę powstania
oprac. nauk. Joanna Dutka i Maciej Za-

krzewski, Kraków 2009, 48 s. 

Katalog wystawy pod tym samym tytu-
łem przygotowanej przez Oddział IPN 
w Krakowie ukazuje dzieje Konfedera-
cji Polski Niepodległej. Zawiera foto-
grafie oraz dokumenty z lat 1979–1990 
ilustrujące działalność pierwszej nieza-
leżnej partii politycznej w całym bloku 
wschodnim.

Kontrkultura. Happening – Graffiti 
koncepcja wystawy, scenariusz, wybór 

tekstów i fotografii Ewa Chabros, Sylwia 

Krzyżanowska, Wojciech Trębacz, Wroc-

ław 2009, 44 s.

Katalog przygotowanej w ramach ob-
chodów Roku Kultury Niezależnej 
przez Oddział IPN we Wrocławiu wy-
stawy o tym samym tytule, poświęconej 
różnym przejawom kontrkultury mło-
dzieżowej lat 80. minionego stulecia.

Niezależne Zrzeszenie Studentów 
w Kielcach w latach 1980–1989
oprac. merytoryczne Marek Jończyk i 

Edyta Krężołek, Kielce 2009, 32 s.

Katalog wystawy pod tym samym tytu-
łem przygotowanej przez Delegaturę 
IPN w Kielcach prezentuje historię po-
wstania i działalność pierwszej w okre-
sie PRL niezależnej organizacji studen-
ckiej na terenie Kielc.
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Marcin Bukała

Strajk. Huta Stalowa Wola 22 VIII – 
1 IX 1988
Rzeszów 2008, 16 s.

Katalog wystawy pod tym samym tytu-
łem przygotowanej przez Oddział IPN 
w Rzeszowie we współpracy z Zarzą-
dem Regionu Ziemia Sandomierska 
NSZZ „Solidarność” w związku z 20. 
rocznicą wydarzeń.

W katalogu przypomniano genezę 
sierpniowego strajku w Hucie Stalowa 
Wola i analizę sytuacji w Polsce w roku 
1988 r.

Olsztyńska „Solidarność” 
1980–1981
red. Renata Gieszczyńska, Olsztyn 2008, 

63 s.

Katalog wystawy pod tym samym tytu-
łem, przygotowanej przez Delegaturę 
IPN w Olsztynie. Zawiera liczne zdję-
cia, faksymile dokumentów oraz ko-
mentarze historyczne. 

ISBN: 978-83-9249-388-4

Grzegorz Nawrot, Sławomir M. Nowinow-

ski, Paweł Spodenkiewicz, Tomasz Toborek

Młodzież z partią... się rozliczy! 
Niezależne Zrzeszenie Studentów 
1980–1989
Łódź 2008, 32 s.

Katalog wystawy pod tym samym tytu-
łem przygotowanej przez Oddział IPN 
w Łodzi przedstawia rolę, jaką Nieza-
leżne Zrzeszenie Studentów odegrało 
w latach 80. ubiegłego stulecia w walce 
o demokratyzację kraju.
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Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Sierpień ’88. Szczeciński marsz  
do wolności
wystawa i katalog Artur Kubaj, Grzegorz 

Czapski, Szczecin 2008 

Katalog przygotowanej przez Oddział 
IPN w Szczecinie wystawy o tym sa-
mym tytule przybliża sytuację politycz-
ną w Polsce w drugiej połowie lat 80. 
XX w. prezentuje wydarzenia i oso-
by związane ze strajkami w 1988 r. 
w Szczecinie.

Paweł Kowalski, Grzegorz Nawrot,  

Artur Ossowski, Milena Przybysz, Tomasz 

Toborek

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

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

Ofiary stanu wojennego
pomysł i koncepcja wystawy Anna 

Beata Bohdziewicz, Mariusz Hermano-

wicz, tekst Agnieszka Rudzińska, współ-

pr. Anna Piekarska i Paweł Rokicki, War-

szawa 2007, 72 s.

Katalog wystawy o takim samym tytu-
le przygotowanej przez Biuro Edukacji 
Publicznej IPN przy współpracy Domu 
Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA 
w związku z 25. rocznicą wprowadze-
nia stanu wojennego. 

ISBN: 978-83-60464-52-6
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Opozycja i opór społeczny w regionie 
świętokrzyskim 1975–1989
oprac. Marek Jończyk, Edyta Krężołek, 

Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, Kielce 

2007, wyd. 2. zmienione Kielce 2009, 

52 s.

Katalog wystawy pod tym samym tytu-
łem przygotowanej przez Delegaturę 
IPN w Kielcach przypominającej osoby 
oraz wydarzenia związane z opozycją 
antykomunistyczną w regionie święto-
krzyskim.

SW_katalog_okladka.indd   1 2007-06-05   03:10:28

Solidarność Walcząca / Fighting So
lidarity / Die Kämpfende Solidarität
scenariusz Łukasz Kamiński, współpr. 

Paweł Rokicki i Agnieszka Rudzińska, 

Warszawa 2007, 36 s.

Katalog wystawy przygotowanej przez 
Biuro Edukacji Publicznej IPN i Urząd 
Miejski Wrocławia z okazji 25. roczni-
cy powstania Solidarności Walczącej, 
jednego z najważniejszych ugrupo-
wań antykomunistycznej opozycji lat 
80. XX wieku. W syntetycznym ujęciu 
prezentuje dzieje tej mało znanej, do-
brze zakonspirowanej struktury pod-
ziemnej.

ISBN: 978-83-60464-40-3

Ostatnia droga księdza Jerzego 
Popiełuszki w fotografii Artura 
Radeckiego
red. 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.
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Tomasz Bereza

Strajki ustrzyckorzeszowskie. Gru
dzień 1980 – luty 1981
Rzeszów 2006, 28 s.

Katalog wystawy pod tym samym tytu-
łem przygotowanej przez Oddział IPN 
w Rzeszowie przedstawia politykę rol-
ną PRL za czasów Gierka i Jaroszewi-
cza, sytuację polskiej wsi przed rokiem 
1980, początki opozycji chłopskiej 
pod koniec lat 70-tych oraz powstanie 
pierwszych struktur związkowych rol-
niczej „Solidarności” późnym latem 
i jesienią 1980 r.

Represje stanu wojennego. 
 Województwo białostockie 1981–
1983/1989
red. i scenariusz Ewa Rogalewska. Biały-

stok 2006, 64 s.

Katalog wystawy zawiera bogaty mate-
riał ikonograficzny uzupełniony o tekst 
dotyczący wydarzeń i postaci związa-
nych z regionalnym NSZZ „Solidar-
ność” w okresie wrzesień 1980 – li-
stopad 1981. Zaprezentowano różne 
kategorie represji, którym byli podda-
wani działacze solidarnościowi. 

ISBN: 978-83-9249-38-0-8

Stan wojenny w SBckim albumie
oprac. merytoryczne Jarosław Szarek, 

Kraków 2006, 93 s.

Katalog wystawy pod tym samym tytu-
łem przygotowanej przez Oddział IPN 
w Krakowie, prezentuje zdjęcia opera-
cyjne i dokumentacyjne krakowskiej 
Służby Bezpieczeństwa z lat stanu wo-
jennego.

ISBN: 83-89937-30-1
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Polacy i Niemcy przeciwko komuni
stycznej dyktaturze
oprac. Jarosław Szarek, Kraków 2004, 

42 s. + 42 s.

Dwujęzyczny katalog towarzyszą-
cy wystawie pod tym samym tytułem, 
przedstawia historię walki Polaków 
i Niemców z komunistycznymi reżima-
mi – w Polsce od antykomunistycznej 
partyzantki po narodziny „Solidarno-
ści” i jej walkę w stanie wojennym, po 
odzyskanie niepodległości, natomiast 
w Niemczech Wschodnich od prób 
stworzenia parlamentarnego, demokra-
tycznego systemu po zburzenie berliń-
skiego muru.

ISBN: 83-88385-47-X

Dariusz Iwaneczko, Jan Pisuliński

Stan wojenny. Spojrzenie po 
20.  latach
Rzeszów 2001, 32 s. 

Katalog wystawy pod tym samym tytu-
łem przygotowanej przez Oddział IPN 
w Rzeszowie w związku z 20. rocznicą 
wprowadzenia stanu wojennego. Przy-
pomina przebieg i realia stanu wojen-
nego na Podkarpaciu.

ISBN: 83-88120-61-1
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„Patroni naszych ulic”

Krótkie opracowania w formie 
broszu rowej, przedstawiają
ce bohaterów, którzy na trwa
łe zapisali się w dziejach Polski 
XX w., stając się patronami ulic 
i placów.

Robert Ciupa, Sebastian Reńca

Dziewięciu z Wujka
Warszawa 2016, 24 s.

Podczas pierwszych dni stanu wojen-
nego siły milicyjne i wojskowe z uży-
ciem broni palnej, środków chemicz-
nych, armatek wodnych, czołgów 
oraz wozów bojowych spacyfikowały 
12 strajkujących zakładów pracy, w tym 
kopalnię Wujek w Katowicach. Krwawe 
stłumienie górniczego protestu stało 
się najtragiczniejszym symbolem stanu 
wojennego.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8098-091-4
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Artur Kubaj

Mecenas Władysław SiłaNowicki 
(1913–1994)
Warszawa 2014,24 s.

Mecenas Siła -Nowicki jest ważną po-
stacią w historii Polski XX w. przede 
wszystkim z uwa gi na jego zasługi dla 
opozycji antykomunistycznej. Zapisał 
piękną kartę w dziejach polskiej adwo-
katury, jako jeden z najwybitniejszych 
obrońców politycznych w PRL. Przez 
całe życie zachował niezależność my-
ślenia i wierność wyznawanym zasa-
dom, za co często płacił wysoką cenę.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Broszura dostępna w formie PDF.
ISBN: 978-83-7629-606-7

Arkadiusz Kutkowski

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

Ksiądz Kotlarz stał się swoistym sym-
bolem, „ikoną” protestu robotniczego 
w czerwcu 1976 r. Całą jego posługę 
duszpasterską znaczyły konflikty z wła-
dzą komunistyczną.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-8098-047-1

Arkadiusz Kazański

Anna Walentynowicz (1929–2010)
Warszawa 2015, 24 s.

Nawet ci, którzy nie mieli okazji po-
znać jej z bliska, nazywają ją Panią 
Anią. Po sierpniu dziesiątki komitetów 
zakładowych proponowały jej honoro-
we członkostwo. Stała się symbolem 
robotniczej walki o sprawiedliwość. Jej 
bezkompromisowa uczciwość, nieustę-
pliwa walka z kłamstwem i nieprawoś-
cią zawsze budziły nienawiść i chęć od-
wetu komunistycznej władzy. 

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-7629-793-4
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 Marek Wierzbicki

Profesor Tomasz Strzembosz 
(1930–2004)
Warszawa 2014, 24 s. 

W PRL rozwój nauk historycznych ha-
mowany był i wypaczany przez nie-
ustanne ingerencje cenzury. Tylko nie-
wielu historyków potrafiło upominać 
się o przemilczaną prawdę, o pra wo do 
badania niewygodnych tematów i od-
krywania białych plam naszych narodo-
wych dziejów. Wśród tych nielicznych 
szczególnie mocno wyróżniał się prof. 
Tomasz Strzembosz, który w nie  sprzy-
jających warunkach potrafił zachować 
niezależność i przyzwoitość. 

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Broszura dostępna w formie PDF. 

ISBN: 978-83-7629-612-8

Jan Żaryn

Błogosławiony  
ksiądz Jerzy Popiełuszko  
(1947–1984)
Warszawa 2013, 20 s.

Ks. Jerzy jako duszpasterz warszaw-
skich hutników i pielęgniarek, a także 
medyków i młodych strażaków, ewan-
gelizował ludzi dotkniętych niespra-
wiedliwością stanu wojennego.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF.

ISBN: 978-83-7629-558-9

Jan Żaryn

Kardynał Stefan Wyszyński.  
Prymas Tysiąclecia (1901–1981)
Warszawa 2015, 24 s.

Zdaniem wielu historyków, nie byłoby 
dziś tak silnego autorytetu Kościoła ka-
tolickiego w Polsce, gdyby nie determi-
nacja kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Broszura dostępna w formie PDF.  

ISBN: 978-83-7629-966-2
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Jan Żaryn

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

Broszura poświęcona papieżowi przeło-
mów, myślicielowi i filozofowi, człowie-
kowi kultury i sztuki, poecie i aktorowi, 
miłośnikowi gór, człowiekowi pokoju 
i dialogu, niestrudzonemu pielgrzymo-
wi, inspiratorowi przemian na świecie, 
mistykowi, człowiek wiary – Karolowi 
Wojtyle.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna w formie PDF w wersji pol-
skiej, 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
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Historia w lekkiej formie przygo
towana z myślą o najmłodszych 
i młodzieży. 

Komiksy

Przemysław Ochnia

Radomski Czerwiec 1976
Lublin–Radom 2013, 64 s.

Komiks jest ilustrowanym opisem wy-
darzeń Czerwca 1976 r. w Radomiu. 
Na kilkuset planszach ich autor, znany 
radomski plastyk Przemysław Ochnia, 
pokazał najbardziej dramatyczne mo-
menty protestu, począwszy od strajku 
w Zakładach Metalowych im. gen. Wal-
tera w Radomiu, przez walki uliczne na 
ulicach miasta, po pomoc, jaką repre-
sjonowanym robotnikom udzielali dzia-
łacze Komitetu Obrony Robotników. 

ISBN: 978-83-7629-471-1

Nakład wyczerpany
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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
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Informacje

Księgarnie i punkty  
sprzedaży wydawnictw 
IPN

BIAŁYSTOK
Punkt sprzedaży publikacji
ul. Warsztatowa 1A, 15–537 Białystok
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w  godzinach 8:30–15:30
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
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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

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 go-
dzinach 10:00–19:00
Bogdan Chojniarz
Marcin Pancerow, tel. 22 576 30 06
ksiegarnia@ipn.gov.pl

Księgarnia IPN
ul. Postępu 18 (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

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

WROCŁAW
Punkt sprzedaży publikacji 
ul. Długosza 48, 51–162 Wrocław
Punkt czynny: poniedziałek–piątek 
w  godzinach 8:30–16:00
tel. 71 326 97 38 
oddzial.wroclaw@ipn.gov.pl
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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

Sprzedaż wysyłkowa

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

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 

Wydawnictwa IPN są dostępne 
w sprzedaży wysyłkowej. Wybiera
jąc najkorzystniejszą dla siebie formę 
zamówienia, otrzymują Państwo 
interesujące publikacje do domu, 
oszczędzając czas i pieniądze. 
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Zapraszamy: 
www.ipn.gov.pl 

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




