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Stanisław Leszczyński, red. Tomasz Bereza

Uwikłanie. Wspomnienia z Podola 1939—1945
Rzeszów 2016, s. 329, oprawa twarda

Autor przedstawia własne przeżycia, kreśląc zarazem panoramę życia 
wsi i przekrój ludzkich losów na Kresach Wschodnich II Rzeczypospoli-
tej. Wspomina atmosferę rodzinną i sąsiedzką z ostatnich lat przed woj-
ną, wybuch II wojny światowej, wkroczenie Armii Czerwonej i ponurą 
rzeczywistość sowieckiej okupacji, potem zmianę okupanta i główne 
elementy niemieckiej polityki względem mieszkańców wsi. Prowadząc 
Czytelnika  przez swe doświadczenia w kolejnych latach wojny, rysu-

je relacje polsko–ukraińskie, ich ewolucję, wreszcie wymierzoną w Polaków ludobójczą akcję, 
podjętą zimą 1944 r. przez banderowców i ich sympatyków. Interesujące - i rzadko spotykane 
w polskiej memuarystyce dotyczącej Kresów Wschodnich RP - są wspomnienia dotyczace służ-
by kilkunastoletniego Autora w istriebitielnym batalionie.

Nowości 
wydawnicze



13

Ks. Marcin Kapłon

Diecezja przemyska w latach 1944—1964
Rzeszów 2016, s. 744, oprawa twarda

Monografia ukazuje diecezję przemyską w latach 1944–1964, gdy duchowieństwo w całej 
Polsce musiało się zmierzyć z trudnościami wynikającymi nie tylko ze strat personalnych, du-
chowych i materialnych, będących wynikiem okupacji, ale przede wszystkim z narastającymi 
represjami władz komunistycznych. Analizując problematykę funkcjonowania Kościoła na opi-
sywanym obszarze, można wysnuć wnioski, że mimo ogromnych środków zaangażowanych 
przez komunistyczny system w walkę z duchowieństwem, kapłani pracujący na tym terenie 
zdali egzamin ze swojego powołania. Niewątpliwie było to możliwe dzięki wsparciu wiernych, 
którzy ofiarnie stawali w obronie swoich duszpasterzy, choć niejednokrotnie spotykały ich za 
to szykany. 
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Red. Krzysztof Kaczmarski, Robert Witalec

Studia nad działalnością aparatu bezpieczeństwa 
wobec polskich ruchów i środowisk politycznych 
w latach 1944—1989
Rzeszów 2015, s. 352, oprawa twarda

Książka zawiera dziesięć artykułów powstałych w ramach programu ba-
dawczego „Działania aparatu bezpieczeństwa wobec polskich ruchów 
i środowisk politycznych” realizowanego przez Biuro Edukacji Publicz-
nej Instytutu Pamięci Narodowej. Zgromadzone w tomie studia uka-
zują skalę komunistycznych represji w stosunku do przedwojennych 

i wojennych działaczy głównych polskich nurtów politycznych (chadecji, obozu narodowego, 
piłsudczyków, ruchu ludowego oraz socjalistów), a także wachlarz ich postaw wobec powo-
jennej rzeczywistości: konspiracji i oporu, trwania, przystosowania i współpracy z systemem, 
np. karierę w komunistycznym aparacie władzy, karierę naukową realizowaną kosztem wyrze-
czenia się dawnych przekonań, jak też współpracę agenturalną z Urzędem Bezpieczeństwa czy 
później Służbą Bezpieczeństwa.

Nowości 
wydawnicze
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Red. Marcin Bukała, Mariusz Krzysztofiński

Komuniści w II Rzeczypospolitej. Ludzie–struktury–działalność
Rzeszów 2015, s. 647, oprawa twarda

Zebrane w tomie studia o recepcji ideologii komunistycznej w Polsce pozwalają lepiej poznać 
specyfikę ruchu komunistycznego w kontekście złożonej sytuacji społecznej i narodowościo-
wej II Rzeczypospolitej oraz zróżnicowanych uwarunkowań regionalnych. Autorzy opracowań 
ukazali czołowe postaci tego ruchu, miejsce skrajnej lewicy na ówczesnej mapie politycznej 
oraz zaangażowanie państwa polskiego w przeciwdziałanie zagrożeniu komunistycznemu. 
Zawierające wiele nowatorskich ustaleń artykuły historyków polskich  i ukraińskich wskazują 
również warte zaineresowania obszary dla kontynuatorów poświęconych tym zagadnieniom 
badań.
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Red. Ks. Józef Wołczański, Mariusz Krzysztofiński

Kościół katolicki w Europie Środkowo—Wschodniej 
w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917—1990). T. 1
Rzeszów 2015, s. 304, oprawa twarda

Ateistyczny nazizm i komunizm, dwa zbrodnicze totalitaryzmy, które 
odcisnęły się bolesnym piętnem na dziejach Europy środkowo–wschod-
niej w XX stuleciu, były wyzwaniem dla wyznawców Jezusa Chrystusa. 
Funkcjonujący w niektórych krajach kilkadziesiąt lat komunizm zadał 
dotkliwe rany Kościołowi katolickiemu. Nie był jednak w stanie znisz-

czyć tkwiącej w każdym człowieku tęsknoty za Bogiem, zakodowanego w nim dążenia do 
prawdy, ani zagłuszyć sumienia. W zmieniających się warunkach Kościół katolicki realizował 
powierzoną mu misję, prowadząc wiernych do zbawienia. Stojący na czele swojej owczarni du-
chowni zmuszeni byli niejednokrotnie za wierność Chrystusowi płacić najwyższą cenę – wła-
snego życia.

Nowości 
wydawnicze
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Marcin Bukała

Polskie Stronnictwo Ludowe w województwie rzeszowskim w latach 
1945‑1947. Geneza i działalność
Rzeszów 2015, s. 480, oprawa twarda

Celem książki jest odtworzenie historii Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie rze-
szowskim w latach 1945–1947, a więc w okresie, który słusznie uchodzi za najtragiczniejszy 
w dziejach polskiego ruchu ludowego. Posiadany przez PSL potencjał okazał się jednak niewy-
starczający w starciu z komunistycznymi władzami. Za pomocą bezwzględnych, pozaprawnych 
i często kryminalnych metod pod koniec 1947 r. pozbawiły one stronnictwo niezależności.

Zawarty w książce opis dziejów PSL został wzbogacony informacjami o tworzących je – nie-
stety często zapomnianych – ludowcach. Ich życiorysy pokazują, że piętno przynależności do 
tego ugrupowania ciążyło na wielu z nich do końca PRL.
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Michał Kalisz, Elżbieta Rączy

Dzieje społeczności żydowskiej powiatu gorlic‑
kiego podczas okupacji niemieckiej 1939—1945
Rzeszów 2015, s. 264, oprawa twarda

W książce przedstawiona została sytuacja Żydów w powiecie gorlickim 
pod okupacją niemiecką oraz ich zagłada, a także negatywne postawy 
polskich mieszkańców, które przyczyniły się do powiększenia strat oso-
bowych podczas realizowanego przez Niemców Holocaustu.
Autorzy opisują również historie Polaków, mieszkańców powiatu gor-

lickiego, którzy ryzykowali życiem, ratując Żydów od śmierci. Oprócz indywidualnych form ra-
towania ludności żydowskiej, omówiona została pomoc organizowana przez duchowieństwo, 
czy żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

Nowości 
wydawnicze
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Robert Witalec

Franciszek Wilk 1914—1990. Biografia ludowca niezłomnego
Warszawa-Rzeszów 2015, s. 407, oprawa twarda

Biografia Franciszka Wilka wpisuje się w ciąg badań historycznych dotyczących burzliwych lo-
sów Polaków w XX w. Książka ukazuje niezłomnego ludowca, społecznika, wielkiego patriotę, 
który trwale zapisał się w historii jako współtwórca ideowego i politycznego oblicza powo-
jennego uchodźstwa polskiego, a swoim życiem udowodnił, że bezkompromisową postawę 
można zachować nawet w obliczu dramatycznych zawirowań dziejowych. 

Poprzez pryzmat losów Franciszka Wilka ukazany został dramatyzm dwudziestowiecznej histo-
rii narodu polskiego, a zwłaszcza tragiczne losy młodego pokolenia wychowanego w niepod-
ległej Polsce, które II wojna światowa pozbawiła ojczyzny i rzuciła na „londyński bruk”.
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Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944—1989
nr 1/12/2014, s. 382, oprawa miękka

Głównym celem rocznika jest pogłębienie, skoordynowanie oraz upo-
wszechnienie prac badawczych dotyczących aparatu represji w PRL.

Nowości 
wydawnicze
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Ryszard Buksa, red. Artur Brożyniak, Jolanta Ślęzak

Zapiski internowanego
Rzeszów 2015, s. 196, oprawa twarda

Niniejsza książka powstała z więziennych zapisków internowanego Ryszarda Buksy, działacza
NSZZ „Solidarność”, pracownika oświaty.
Autor w swojej relacji przedstawia problemy życia w ośrodkach internowania w Uhercach i Łup-
kowie. Opowiada o zmaganiach z trudami więziennej rzeczywistości, szczególnie w pierwszym
okresie, kiedy panował ścisły więzienny rygor, co pozwala zrozumieć Czytelnikowi realia inter-
nowania. Ponadto mówi o przesłuchaniach przez Służbę Bezpieczeństwa, o tęsknocie za Ro-
dziną, o dylematach moralnych, których doświadczał oraz o rozterkach w kwestii podpisania 
tzw. lojalki.
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Janusz Borowiec

Polityka karna wobec przestępstw i wykroczeń 
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w woje‑
wództwie rzeszowskim (1944–1956)
Rzeszów 2014, s. 380, oprawa twarda

Praca poświęcona jest przestępczości funkcjonariuszy UB (na przykła-
dzie jednego województwa). Ukazuje obraz zdegenerowanego środo-
wiska, przekonanego o nieograniczonej władzy. Autor przekonująco 
wykazał, że represje karne wobec funkcjonariuszy stosowane były wy-
biórczo jako wynik akcyjności będącej pochodną polityki partii komu-

nistycznej, a rzeczywiste powody skazania były niejednokrotnie inne niż te podane w wyroku.

Nowości 
wydawnicze
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Red. Arkadiusz Indraszczyk, Mariusz Krzysztofiński

Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944/1945—1989). T. 5, 
Losy żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz działaczy Stronnictwa 
Ludowego „Roch” po II wojnie światowej
Warszawa–Rzeszów 2014, s. 424, oprawa miękka

To już piąty tom serii „Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944/1945–1989)” – wspólnego 
przedsięwzięcia Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz rzeszowskiego oddziału In-
stytutu Pamięci Narodowej. Niniejsza publikacja stanowi pokłosie konferencji naukowej, jaka 
odbyła się w Rzeszowie w dniach 1–3 grudnia 2010 r. i jest poświęcona losom żołnierzy Batalio-
nów Chłopskich oraz działaczy Stronnictwa Ludowego „Roch” po II wojnie światowej.
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Red. Piotr Chmielowiec, Irena Kozimala

Kresy Południowo—Wschodnie Rzeczypospolitej pod 
okupacją sowiecką 1939‑1941
Rzeszów 2014, s. 208, oprawa twarda

Przedstawiony tom zawiera referaty wygłoszone w trakcie międzyna-
rodowej konferencji „Kresy Południowo–Wschodnie Rzeczypospolitej 
pod okupacją sowiecką 1939-1941”. Ich tematyka dotyczy zarówno 
polityki sowieckiej realizowanej na tym terenie, jak i postaci historycz-
nych. Przypomnienie losów osób, które w różny sposób były represjo-
nowane przez totalitarny system sowiecki, ma służyć przywróceniu ich 

biografii do społecznej świadomości. W wielu przypadkach, w sytuacji gdy nie znamy miejsc 
ich pochówku, stanowi też jedyną formę upamiętnienia.

Nowości 
wydawnicze
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Red. Mariusz Krzysztofiński

Polska Partia Robotnicza 1944–1948. Studia i szkice
Rzeszów 2014, s. 288, oprawa twarda

Prezentowany tom jest przyczynkiem do dziejów PPR, partii obozu władzy. W kontekście wi-
docznego renesansu badań nad komunizmem poruszana w książce problematyka może być 
użyteczna dla realizacji postulatów badawczych z tego zakresu, takich jak choćby określenie 
składu społecznego PPR, sposobu funkcjonowania struktur partyjnych różnego szczebla w po-
szczególnych regionach kraju, czynników i dynamiki zmian poparcia społecznego, mechani-
zmów zawłaszczania państwa i krępowania społeczeństwa. Tematyka poruszana w publikacji 
wymaga dalszych badań, zwłaszcza porównawczych, mimo że przed 1989 r. o PPR i jej powo-
jennych dziejach publikowano bardzo wiele.
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Piotr Szopa

W imieniu Rzeczypospolitej... 
Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Pod‑
ziemnego na terenie Podokręgu AK Rzeszów
Rzeszów 2014, s. 616, oprawa twarda

Niniejsza książka jest monografią podziemnego wymiaru sprawiedli-
wości działającego na terenie Podokręgu AK Rzeszów. Składa się z pię-
ciu rozdziałów, w których autor przedstawił rozwój konspiracyjnego 
wymiaru sprawiedliwości od jego powstania, poprzez działalność, aż 
do akcji wyrokowych, które były etapem wykonawczym postępowania 
sądowego. W pracy scharakteryzowano około stu spraw rozpatrywa-

nych przez podziemne sądownictwo. W aneksach zamieszczono m.in. swoiste kalendarium ak-
cji wyrokowych wykonanych przez konspiratorów oraz biogramy prawników, którzy tworzyli 
podziemny wymiar sprawiedliwości. 
Książka otrzymała nagrodę I stopnia w IV edycji konkursu Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej 
w kategorii monografii dotyczących pierwszej konspiracji (2015).

Nowości 
wydawnicze
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Mieczysław Marcinkowski, red. Marek Nalepa, Grzegorz Ostasz

Wbrew losowi. Z partyzantki i tułaczki 1939—1945
Rzeszów 2014, s. 376, oprawa twarda

Książka nakreśla wyrazisty obraz zmagania się z losem – opresją, głodem, chorobą i rozpaczą, 
oraz dogłębnie ilustruje odporność ludzkiej duszy. Siła narodowej dumy Autora i jego śmiałość 
prowadzą do zaangażowania w podziemny polski ruch konspiracyjny. Woli on być w sercu bi-
twy niż na peryferiach wojny […]. Jego odyseja jest symbolem rytuału przejścia z chłopięctwa 
do męskości; jego potyczki są przede wszystkim zmaganiami wewnętrznymi - sprawdzianami 
osobistej odwagi i siły. Ucieczka przez Alpy do pięknych, zielonych, urodzajnych ziem wolności 
odzwierciedla nadzieję i obietnicę nowego życia. […] Niewyobrażalna odpowiedzialność, doj-
rzałość, hart ducha i mocny charakter, niezbędny do przetrwania, uformowały chłopca w męż-
czyznę i poprowadziły go przez długie życie.
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Tomasz Bereza

Wokół Piskorowic. 
Przyczynek do dziejów konfliktu polsko—ukraiń‑
skiego na Zasaniu w latach 1939–1945
Rzeszów 2014, s. 408, oprawa twarda

Publikacja przedstawia konflikt polsko–ukraiński na obszarze między 
Kuryłówką, Tarnogrodem i Wiązownicą w latach 1939–1945. Autor pod-
jął próbę ustalenia sprawców zantagonizowania społeczności polskiej 
i ukraińskiej oraz trud weryfikacji liczby ofiar tego konfliktu.

Nowości 
wydawnicze
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Wiesław Szpakowicz, red. Krzysztof Kaczmarski, Krzysztof A. Tochman

Dzienniki cichociemnego
Rzeszów 2014, s. 528, oprawa twarda

Książka „wprowadza Czytelnika w świat emigracyjnych działaczy związanych z obozem naro-
dowym, ukazując ich problemy i stosunek do aktualnych spraw, którymi żyła emigracja naj-
pierw we Francji, a potem w Wielkiej Brytanii […] w całkiem ciekawy sposób oddając ówczesną 
atmosferę, w której funkcjonowali Polacy na obczyźnie”.
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Red. Małgorzata Gliwa, Mariusz Krzysztofiński

Od Ostatnich Leśnych do „Solidarności”. Z dzie‑
jów opozycji politycznej i oporu społecznego 
w Polsce południowo‑wschodniej (1956—1989)
Rzeszów 2014, s. 464, oprawa twarda

Publikacja zawiera większość referatów wygłoszonych podczas konfe-
rencji, zorganizowanej w dniach 17–18 czerwca 2010 r. przez rzeszow-
ski oddział Instytutu Pamięci Narodowej, NSZZ „Solidarność” Region 
Rzeszowski i Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Nowości 
wydawnicze
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Sławomir Zajączkowski, Tomasz Bereźnicki, konsultacja historyczna Bogu-
sław Kleszczyński, Tomasz Bereza

Wrzesień pułkownika Maczka/Colonel Maczek’s September
Rzeszów 2014, s. 64/72 + CD, oprawa miękka

Dowodzona przez pułkownika Stanisława Maczka brygada stoczyła z Niemcami na terenie dzi-
siejszego woj. podkarpackiego dwie bitwy w okolicach Rzeszowa i Łańcuta. Do komiksu zosta-
ła dołączona płyta z dwoma utworami skomponowanymi przez Tomasza Bereźnickiego, który 
jest także muzykiem. Wydanie komiksu związane jest z 75. rocznicą września 1939 r.
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Seria wydawnicza
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Red. Mariusz Krzysztofiński

Nie można zdradzić Ewangelii. 
Rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem
Rzeszów 2014, s. 176, oprawa twarda

Książka ukazuje drogę życiową 
abp. Ignacego Tokarczuka, po-
cząwszy od rodzinnych Łubia-
nek Wyższych aż po okres posłu-
gi biskupiej w Przemyślu i kres komunizmu. Wśród 
kwestii poruszonych w rozmowach są zagadnienia 
niezwykle istotne dla dwudziestowiecznych dzie-
jów Polski, a dotyczące antykomunistycznej postawy 
Księdza Arcybiskupa, jego związków z działaczami 
opozycji demokratycznej, wreszcie spotkań i roz-
mów z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i bł. ks. Je-
rzym Popiełuszką.

Seria
wydawnicza

Mariusz Krzysztofiński

W służbie Chrystusa Króla. Ks. Józef Sondej
Rzeszów 2013, s. 328 + CD, oprawa twarda

Książka opowiada o życiu i posłudze ks. infułata Józefa 
Sondeja, wieloletniego proboszcza parafii pw. Chry-
stusa Króla w Rzeszowie, organizatora nielegalnego 
budownictwa świątyń w tym mieście w okresie PRL.



35

Anna Hejczyk

Sybiracy pod Kilimandżaro. Tengeru. Polskie osiedle w Afryce 
Wschodniej we wspomnieniach jego mieszkańców
Kraków—Rzeszów 2013, s. 192, oprawa twarda

Książka opowiada o niezwykłych losach Polaków, 
którzy z piekła Syberii i Kazachstanu trafili do afry-
kańskiego raju. Deportowani w latach 1940–1941 do 
Związku Sowieckiego, po zawarciu układu Sikorski– 
–Majski w lipcu 1941 r. przez Iran, a także Indie, trafili 
do Afryki, gdzie znaleźli schronienie na czas wojen-
nej zawieruchy.

Dariusz Iwaneczko

„Przypadek czy przeznaczenie?” 
Karol Kazimierz Kostecki „Kostek” (1917–1998)
Rzeszów 2013, s. 296, oprawa twarda

Publikacja przedstawia Karola Kazimierza Kosteckie-
go, oficera Wojska Polskiego, obrońcę kraju w 1939 r., 
kuriera Komendy Głównej ZWZ, dowódcy Kompanii 
AK „Narol”, komendanta Rejonu V Obwodu Toma-
szów Lubelski WiN, ofiarę komunizmu, nauczyciela 
i działacza społecznego.
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Krzysztof Kaczmarski

O Wielką Polskę na wojennym wychodźstwie. 
Stronnictwo  Narodowe wobec rządu gen. Włady‑
sława Sikorskiego
Rzeszów 2013, s. 424, oprawa twarda

Tematem książki są dzieje Stron-
nictwa Narodowego w latach 
1939–1943 i jego stanowisko 
wobec rządu gen. Władysława 
Sikorskiego. Publikacja wzbogaca dotychczasowy 
stan wiedzy na temat historii szeroko pojętego obo-
zu narodowego oraz życia politycznego na wychodź-
stwie.

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944—1989
nr 1/11/2013, s. 440, oprawa miękka

Ten numer periodyku poświęcony został m.in. roli 
badań historycznych i medycznych w procesie iden-
tyfikacji ofiar komunizmu, struktur bezpieki w woje-
wództwie wałbrzyskim, działań UB i partii podczas 
wyborów do Sejmu w 1952 r.

Seria
wydawnicza
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Franciszka Dudzińska–Rejzer, red. Piotr Chmielowiec

Szkoły mojego życia. Wspomnienia nauczycielki
Rzeszów 2013, s. 260, oprawa twarda

Wspomnienia Franciszki Dudzińskiej-Rejzer (1909–
2008) dotyczą jej pracy pedagogicznej w II Rzeczy-
pospolitej, podczas okupacji oraz w Polsce Ludowej. 
Oddają klimat trudnej doli nauczycielskiej oraz uka-
zują obraz życia mieszkańców wsi, miasteczek i sto-
łecznej Warszawy, w których pracowała Autorka.

Red. Krzysztof Kaczmarski, Mariusz Krzysztofiński

Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa/Armia Ludowa na zie‑
miach polskich 1942‑1944/1945
Rzeszów 2013, s. 376, oprawa twarda

Książka zawiera zbiór 13 artykułów dotyczących 
rożnych aspektów funkcjonowania Polskiej Partii 
Robotniczej oraz relacji tego ugrupowania z innymi 
partiami i organami Polskiego Państwa Podziemne-
go w latach 1942–1944/1945. Stanowi pokłosie kon-
ferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pa-
mięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.
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Red. Piotr Chmielowiec, Jakub Izdebski, Krzysztof 
A. Tochman, oprac. graficzne Marcin Krzanicki

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie w rysunkach 
Antoniego Wasilewskiego/Polish Armed Forces in 
the West in Antoni Wasilewski’s drawings
Rzeszów 2012, s. 144,oprawa twarda

Album zawiera 39 grafik Anto-
niego Wasilewskiego (1905–
1975), znanego rysownika, ma-
larza, karykaturzysty, radiowca, 
ilustrujących losy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie. Publikację uzupełniono o rys historyczny 
polskich formacji zbrojnych walczących u boku alian-
tów zachodnich podczas II wojny światowej. 

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944—1989
nr 1/10/2012, s. 576, oprawa miękka

Numer periodyku poświęcony został m.in. proble-
matyce KGB, Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywa-
telskiej, Wojskowej Służby Wewnętrznej KBW i WOP, 
Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek Wojsko-
wych MSW.

Seria
wydawnicza
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Dariusz Iwaneczko
„Ogniwo strachu“. Urząd Bezpieczeństwa w Lubaczowie 1944—1956
Rzeszów 2012, s. 260, oprawa twarda

Publikacja jest monografią Urzędu Bezpieczeństwa 
w Lubaczowie w latach 1944–1956. Prezentuje oko-
liczności jego powstania, struktury i kierunki działal-
ności, a także sylwetki funkcjonariuszy. Funkcjonowa-
nie UB zostało odtworzone na tle sytuacji społecznej, 
politycznej i gospodarczej powiatu lubaczowskiego.

Red. Tomasz Balbus, Mariusz Krzysztofiński, Ewa Leniart, Zbigniew Nawrocki

Żołnierzowi Niepodległej. 
Księga dedykowana śp. gen. Mieczysławowi Huchli
Rzeszów 2012, s. 616, oprawa twarda

Książka dedykowana śp. gen. Mieczysławowi Huchli, 
zasłużonemu żołnierzowi AK i działaczowi WiN, po-
chodzącemu z Tyczyna (pow. rzeszowski). Zawiera 
szkice i studia opracowane przez historyków z wielu 
ośrodków naukowych Polski. Poświęcono je dzia-
łalności niepodległościowej Polaków w XX w. oraz 
aspektom oporu społecznego w PRL.
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Jacek Chrobaczyński

Dramatyczny rok 1943. 
Postawy i zachowania społeczeństwa polskiego 
w rozstrzygającym roku II wojny światowej
Rzeszów-Kraków 2012, s. 647, oprawa twarda

Skutki wydarzeń militarnych 
i politycznych z 1943 r. rozpa-
trywane w kategoriach ciągłości 
procesu dziejowego uprawniają 
do stwierdzenia, że był to przełomowy rok II wojny 
światowej. Ich konsekwencje zarówno w wymiarze 
wojskowym, jak i polityczno-ideowym na długie lata 
zdeterminowały losy narodów oraz państw Europy.
W książce zaprezentowane zostały społeczne po-
stawy, zachowania, nastroje i oczekiwania Polaków 
w kontekście kluczowych wydarzeń 1943 r. Ich głę-
boka analiza przeprowadzona na stronicach opra-
cowania pozwala zrozumieć meandry dwudziesto-
wiecznej historii Polski.

Jafa Wallach, posłowie Rena Bernstein, red. Elżbieta Rączy

Gorzka wolność. Wspomnienia ocalonej z Holocaustu
Rzeszów 2012, s. 192, oprawa twarda

Wspomnienia Jafy Wallach oraz relacje jej córki Reny 
Bernstein i siostry Heleny Manaster-Ramer stanowią 
ważne uzupełnienie wiedzy o losach Żydów podczas 
niemieckiej i sowieckiej okupacji Polski południowo-
-wschodniej oraz o stosunkach polsko–żydowskich.
Gorzka wolność to zapis rzeczywistości okupacyjnej 
widzianej oczami ofiar nazizmu, który ukazuje, jak 
daleko może sięgać granica ludzkiej wytrzymałości, 
gdy trzeba podjąć walkę o życie własne i najbliż-
szych. Pokazuje także determinację polskiej rodziny 
i przyjaciół w ratowaniu grupy Żydów od śmierci 
z rąk niemieckich okupantów.

Seria
wydawnicza
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Marcin Krzanicki

Komiks w PRL, PRL w komiksie
Rzeszów 2011, s. 172, oprawa miękka

Album jest próbą określenia miejsca i roli komiksu 
w Polsce Ludowej. O ile, do komiksu okresu stali-
nowskiego można przypiąć łatkę służalczości wobec 
systemu, o tyle do późniejszych wydawnictw, zasto-
sowanie jej, byłoby daleko idącym uproszczeniem. 
Komiks PRL był specyficznym i ciekawym zjawiskiem, 
stając się jednocześnie częścią historii tego okresu.

Bogusław Szwedo

Na bieżni i w okopach. Sportowcy odznaczeni Orderem Wojennym 
Virtuti Militari 1914—1921, 1939—1945
Rzeszów 2011, s. 374, oprawa twarda

Publikacja przedstawia sylwetki 80 wybitnych spor-
towców odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti 
Militarii w latach 1914–1921, 1939–1945.
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Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944—1989
nr 1/8-9/2011, s. 603, oprawa miękka

Podwójny numer periodyku zo-
stał poświęcony zagadnieniu 
kontroli korespondencji w Pol-
sce Ludowej (12 artykułów). Po-
zostałe teksty dotyczą m.in. Zwiadu Wojsk Ochrony 
Pogranicza, początków wywiadu zachodnio–nie-
mieckiego i jego aktywności w Polsce, PUBP w Opo-
lu.

Red. Janusz Borowiec, Bogusław Wójcik

Strajki i porozumienia w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie 
1980/1981. Przebieg, realizacja, obchody rocznicowe
Rzeszów 2011, s. 488 + CD, oprawa twarda

Wybór materiałów źródłowych, przygotowany na 
30. rocznicę podpisania porozumień w Rzeszowie 
i Ustrzykach Dolnych. Zawiera 115 dokumentów róż-
nej proweniencji, wytworzonych m.in. przez SB, stro-
nę rządową (np. KW PZPR w Rzeszowie i Krośnie) oraz 
opozycję.

Seria
wydawnicza
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Sławomir Mańko

Polski ruch ludowy wobec Żydów (1895–1939)
Warszawa-Rzeszów 2010, s. 480, oprawa miękka

Książka wydana przez Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego w Warszawie oraz Instytut Pamięci 
Narodowej Oddział w Rzeszowie, stanowi próbę uka-
zania i analizy zorganizowanego politycznego ruchu 
chłopskiego wobec Żydów.

Piotr Szopa

Zbrodnia katyńska 1940
Rzeszów 2010, s. 168, oprawa twarda

Album ukazuje sylwetki żołnierzy i policjantów zwią-
zanych z terenem obecnego powiatu strzyżowskie-
go, którzy zostali zamordowani w Katyniu, Charko-
wie i Twerze (Kalininie).
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Krzysztof Kaczmarski

Studia i szkice z dziejów obozu narodowego
Rzeszów 2010, s. 431, oprawa twarda

Książka jest zbiorem dwunastu 
- publikowanych wcześniej, lecz 
w większości znacząco uzupeł-
nionych - artykułów dotyczą-
cych historii ruchu narodowego. Stanowi kontynu-
ację wcześniejszych zainteresowań autora dziejami 
Narodowej Demokracji i wynik badań prowadzonych 
w ostatnich kilku latach.

Red. Janusz Gmitruk, Ewa Leniart

Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944–1989). T. 4, 
Między apologią a negacją
Warszawa-Rzeszów 2010, s. 376, oprawa miękka

Książka wydana wspólnie przez Muzeum Historii Pol-
skiego Ruchu Ludowego w Warszawie i Instytut Pa-
mięci Narodowej jest czwartym tomem materiałów 
pokonferencyjnych - tym razem zawiera materiały 
z konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 
2–4 grudnia 2009 r. w Rzeszowie.

Seria
wydawnicza
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Red. Bogusław Wójcik

Represje aparatu komunistycznego wobec Polskiego Stronnictwa 
Ludowego na Rzeszowszczyźnie w latach 1945–1949
Rzeszów 2010, s. 364, oprawa twarda

Prezentowany zbiór 74 dokumentów ukazuje makia-
weliczne metody, po jakie sięgnęli przywódcy PPR 
i PZPR, by zniszczyć swoich politycznych oponen-
tów na Rzeszowszczyźnie - autentycznych ludowców 
spod znaku czterolistnej koniczyny.

Red. Maria Dębowska

Reaktywowanie duszpasterstwa w diecezjach żytomierskiej 
i kamienieckiej. Materiały źródłowe Kurii Diecezjalnej w Łucku 
1941–1945
Rzeszów 2010, s. 277, oprawa twarda

Duszpasterstwo na Ukrainie sowieckiej zostało wy-
eliminowane w wyniku bezwzględnej walki władz 
z Kościołem katolickim, rozpoczętej po rewolucji bol-
szewickiej. Książka przedstawia proces jego reakty-
wowania i funkcjonowania w latach 1941–1945.
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Paweł Fornal

Konspiracja akowska i poakowska w powiecie brzo‑
zowskim (1939–1949). 
Geneza, struktura, działalność i likwidacja
Rzeszów 2010, s. 768, oprawa twarda

Książka jest monografią Związku 
Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, 
Zrzeszenia „Wolność i Nieza-
wisłość” oraz Polskiej Podziemnej Armii Niepodle-
głościowej - działających w powiecie brzozowskim. 
Ukazuje nieznany regionalny fragment zmagań 
z okupacją niemiecką, a następnie sowiecką i reżi-
mem komunistycznym w pierwszych latach jego ist-
nienia.

Mariusz Krzysztofiński

Komuniści na Rzeszowszczyźnie 1918–1944/1945
Rzeszów 2010, s. 431, oprawa twarda

Książka ukazuje struktury organizacyjne i formy dzia-
łalności środowisk komunistycznych na Rzeszowsz-
czyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym oraz 
podczas II wojny światowej. Jest rekonstrukcją „dro-
gi po władzę”, jaką komuniści przebyli od 1918 do 
1944 r., kiedy w sposób pozaprawny podjęli udaną 
próbę zdominowania polskiej sceny politycznej.

Seria
wydawnicza
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Jerzy Kostiuk, red. Piotr Chmielowiec

Czy tak być musiało? Wspomnienia z zesłania do sowieckiego 
Kazachstanu i służby w 2. Korpusie (1939–1947)
Rzeszów 2010, s. 264, oprawa twarda

Publikację stanowią wspomnienia Jerzego Kostiu-
ka (ur. w 1923 r. we Lwowie), deportowanego do 
Kazachstanu w 1940 r., żołnierza Polskich Sił Zbroj-
nych, uczestnika bitwy o Monte Cassino. Autor roz-
waża gorzkie losy żołnierzy polskich na Zachodzie, 
którzy po zakończeniu wojny stali się problemem 
dla władz brytyjskich. Po zdaniu matury na terenie 
Anglii, w 1947 r. zdecydował się na powrót do kraju. 
Wydarzenia przedstawione na kartach publikacji od-
zwierciedlają los wielu obywateli polskich podczas 
II wojny światowej.

Grzegorz Chajko

Arcybiskup Bolesław Twardowski (1864–1944). Metropolita lwowski 
obrządku łacińskiego
Rzeszów 2010, s. 528, oprawa twarda

Książka przedstawia postać metropolity lwowskiego 
obrządku łacińskiego abp. Bolesława Twardowskiego 
(1864–1944). Publikacja uzupełnia istotną lukę bio-
grafistyki kościelnej II Rzeczypospolitej.
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Tomasz Bereza, Marcin Bukała, Michał Kalisz

Wincenty Witos 1874–1945
Rzeszów 2010, s. 416, oprawa twarda

W 2010 r. minęło 65 lat od śmier-
ci Wincentego Witosa, jednego 
z najwybitniejszych polityków 
w historii Polski. Okoliczność ta 
stała się jednym z argumentów wydania przez Insty-
tut Pamięci Narodowej niniejszego albumu. 

Publikacja zawiera prawie 500 ilustracji. Większość 
z nich została opublikowana po raz pierwszy.

Krzysztof Kaczmarski, Paweł Tomasik

Adam Doboszyński 1904–1949
Rzeszów 2010, s. 248, oprawa twarda

Bohaterem albumu jest Adam Doboszyński (1904–
1949) działacz polityczny, wybitny ideolog ruchu na-
rodowego, żołnierz II wojny światowej, krytyk polity-
ki gen. Władysława Sikorskiego i autor ogłoszonego 
w lutym 1943 r. listu otwartego z żądaniem zdymi-
sjonowania premiera przez prezydenta Władysława 
Raczkiewicza. Po wojnie ujęty przez funkcjonariuszy 
UB i poddany brutalnemu śledztwu. Sądzony przez 
Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie. Skazany 
11 lipca 1949 r. na śmierć i stracony 29 sierpnia tego 
roku. 

W albumie zamieszczono ponad 200 ilustracji.

Seria
wydawnicza
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Red. Edyta Czop, Elżbieta Rączy

Z dziejów stosunków polsko—żydowskich w XX wieku
Rzeszów 2009, s. 184, oprawa twarda

W oparciu o wcześniejsze doświadczenia badaw-
cze w Instytucie Pamięci Narodowej w Rzeszowie 
i w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego 
powstał pomysł wydania zbioru artykułów poświę-
conych stosunkom polsko-żydowskim w XX w. Inicja-
tywa ta spotkała się z zainteresowaniem przedstawi-
cieli różnych ośrodków naukowych, zarówno w kraju, 
jak i w Izraelu. Owocem tej współpracy jest niniejsza 
książka.

Red. Janusz Gmitruk, Ewa Leniart

Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1939—1945). T. 3, 
Wieś polska między dwoma totalitaryzmami
Warszawa-Rzeszów 2009, s. 350, oprawa miękka

Publikacja jest efektem konferencji „Wieś polska mie-
dzy dwoma totalitaryzmami (1939–1945)”, zorgani-
zowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział 
w Rzeszowie i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Lu-
dowego w 2007 r. w Rzeszowie.
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Grzegorz Wołk

Ośrodki odosobnienia w Polsce południowo‑wschod‑
niej (1981–1982)
Rzeszów 2009, s. 368, oprawa twarda

Książkę poświęcono miejscom 
internowania w Polsce południo-
wo–wschodniej. Autor przybliża 
m.in. przygotowania peerelowskiego aparatu represji 
do grudniowej akcji, odtwarza realia życia codzienne-
go za murami ośrodków, wymuszone okolicznościa-
mi próby aklimatyzacji, nierzadkie przypadki buntów, 
różne formy protestów oraz manifestacje niezgody 
na przemoc i bezprawie.

Red. Bogusław Wójcik

Niepodległościowe organizacje  młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie 
w latach 1944—1956 w świetle dokumentów
Rzeszów 2009, s. 528, oprawa twarda

W książce zaprezentowano historię 28 niepodległo-
ściowych organizacji młodzieżowych, funkcjonują-
cych na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1956. Ob-
raz ten uzupełnia wybór 91 dokumentów, stanowiący 
zasadniczą część publikacji.

Seria
wydawnicza
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Franciszek Banaś, red. Michał Kalisz, Elżbieta Rączy

Moje wspomnienia
Rzeszów 2009, s. 200, oprawa twarda

Wspomnienia Franciszka Banasia (1901–1985), funk-
cjonariusza Policji Państwowej w II Rzeczypospo-
litej, Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa 
i żołnierza Armii Krajowej, są istotnym źródłem po-
znania sytuacji społecznej Krakowa w pierwszej po-
łowie XX w. i złożoności relacji polsko-żydowskich. 
Obejmują okres od 1918 do 1946 r.

Red. Krzysztof Kaczmarski, Mariusz Krzysztofiński, Czesław Nowak

Krosno i powiat krośnieński w latach 1944–1956
Rzeszów-Krosno 2009, s. 446, oprawa twarda

Niniejszy tom materiałów pokonferencyjnych jest 
cennym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowa-
nych najnowszymi dziejami regionu krośnieńskiego.
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Ryszard Ziobroń

Historia żołnierza tułacza. Działalność emigra‑
cyjna generała Władysława Bortnowskiego
Rzeszów 2009, s. 502, oprawa twarda

Książka przedstawia mało znany 
wątek działań niepodległościo-
wych polskiej emigracji po II woj-
nie światowej. Przypomnienie 
sylwetki generała dywizji Władysława Bortnowskie-
go, pozwala spojrzeć w nowy sposób na życie, men-
talność i problemy nurtujące Polaków na obczyźnie.

Red. Tomasz Bereza, Marcin Krzanicki

Album fotografii. Strajki ustrzycko—rzeszowskie
Rzeszów 2009, s. 112, oprawa twarda

Album jest formą wizualnej opowieści o strajkach 
w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie w 1981 r. Pomię-
dzy ok. 140 fotografiami dokumentującymi strajki, 
a także późniejsze wydarzenia związane z rejestra-
cją NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, 
wplecione zostały m.in. fragmenty archiwalnych do-
kumentów, relacje uczestników i komentarze strony 
rządowej.

Seria
wydawnicza



53

Piotr Chmielowiec

Urząd Bezpieczeństwa w Brzozowie 1944–1956
Rzeszów 2008, s. 414, oprawa twarda

Książka jest monografią, opisującą struktury powia-
towe bezpieki w Brzozowie w latach 1944–1956. 
Ukazano w niej zarówno proces tworzenia PUBP 
w Brzozowie, przemiany wewnętrzne w nim zacho-
dzące, a także wpływ na sytuację społeczno–poli-
tyczną powiatu. Zaprezentowano również sylwetki 
funkcjonariuszy z Brzozowa.

Red. Anna Fara, Piotr Szopa, Robert Witalec

Pozyskać „Dobrego”. Wywiad PRL wobec Franciszka Chrapkiewicza 
i jego rodziny
Rzeszów 2008, s. 315, oprawa twarda

Książka ukazuje różnorodność metod i środków 
stosowanych przez aparat bezpieczeństwa PRL dla 
realizacji wywiadu naukowego i gospodarczego 
w państwach zachodnich. Jej bohaterem jest Fran-
ciszek Chrapkiewicz, wybitny biochemik pracujący 
w Centrum Badań Energii Atomowej w Saclay pod 
Paryżem, a potem m.in. wieloletni dyrektor Instytutu 
Jacques’a Monoda w Paryżu - wiodącej instytucji na-
ukowej we Francji.
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Krzysztof Kaczmarski

Pogrom, którego nie było. Rzeszów, 11–12 czerwca 
1945 r. Fakty, hipotezy, dokumenty 
Rzeszów 2008, s. 204, oprawa twarda

Książka jest próbą wyjaśnienia 
okoliczności i przebiegu antyży-
dowskich ekscesów w Rzeszo-
wie w czerwcu 1945 r. Kluczem 
do tych wydarzeń wydaje się być zabójstwo polskiej 
9-letniej dziewczynki. Rekonstrukcja faktów sprzed 
lat oraz załączone dokumenty mają umożliwić zbliże-
nie się do prawdy o tym tragicznym i wciąż słabo roz-
poznanym epizodzie powojennej historii Rzeszowa.

Ks. Bogdan Stanaszek

Księża diecezji sandomierskiej więzieni przez władze komuni‑
styczne po II wojnie światowej 
Rzeszów 2008, s. 304, oprawa twarda

Praca ukazuje tragiczne losy księży diecezji sando-
mierskiej, więzionych z powodów politycznych po 
II wojnie światowej. Ich historia stanowi przykład 
przemyślanej strategii komunistycznych władz, wy-
mierzonej w Kościół katolicki.

Seria
wydawnicza
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Maria Dębowska 

Kościół katolicki na Wołyniu w warunkach okupacji 1939‑1945
Rzeszów 2008, s. 480, oprawa twarda

Książka prezentuje obraz Kościoła katolickiego w die-
cezji łuckiej w okresie II wojny światowej. Autorka 
skoncentrowała się na dwóch zasadniczych zagad-
nieniach: na warunkach okupacyjnych, w których 
przyszło funkcjonować instytucjom i urzędom die-
cezji oraz na działalności duszpasterskiej, praktykach 
religijnych wiernych podczas okupacji sowieckiej 
i niemieckiej na Wołyniu.

Red. Jakub Izdebski, Krzysztof Kaczmarski, Mariusz Krzysztofiński

Twarze bezpieki w Polsce południowo—wschodniej 1944–1990. 
Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby 
Bezpieczeństwa. Informator personalny 
Rzeszów 2007, s. 450, oprawa twarda

Informator personalny przygotowany przez pra-
cowników Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 
w Rzeszowie, ukazujący sylwetki 542 funkcjonariuszy 
UB/SB pełniących funkcje kierownicze w Polsce po-
łudniowo-wschodniej w latach 1944–1990, jest pod-
sumowaniem badań nad organizacją i funkcjonowa-
niem komunistycznego aparatu bezpieczeństwa na 
Rzeszowszczyźnie.
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Wkrótce ukażą się
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Wkrótce
ukażą się

Dariusz Iwaneczko

Zmierzch dekady Gierka. Polska 
południowo‑wschodnia 1975—1980

Ewa Leniart

Skazani za antykomunizm. Orzecz‑
nictwo Wojskowego Sadu Rejonowego 
w Rzeszowie (1946—1954/1955)
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Red. Mariusz Krzysztofiński

Non omnis moriar. Abp Ignacy 
Tokarczuk we wspomnieniach 

Bogusław Wójcik

Młodzież antysystemowa w Polsce 
południowo—wschodniej w latach 
1957—1989

Krzysztof A. Tochman

Skok po niepodległość. Pułkownik 
Adam Boryczka (1913—1988)
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Informacji na temat publikacji udziela
Tomasz Kowalski, tel. 17 860 60 23,
e‑mail: tomasz.kowalski@ipn.gov.pl

Publikacje wydane przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie 
można nabyć w siedzibie Oddziału IPN w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 18,
od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30–15.30.
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