Tytuły wznowionych książek Mariana Pietrzaka

„Sokołów Podlaski dawniej i dziś oraz opowiadania podlaskie
z lat 1863- 1945” – historia Sokołowa podana w sposób prosty
i przystępny dla każdego. Na pewno znacznie poszerza
wiadomości o mieście, nie tylko o daty i suche fakty, ale także
przybliża dawne zwyczaje mieszkańców Sokołowa, urozmaicone
legendami i opowieściami.

„Sokołów Podlaski w latach 1939-1944. Pamiętnik z czasów
okupacji” – cykl okupacyjnych opowiadań Mariana Pietrzaka,
zasługujący na uwagę przede wszystkim ze względu na autentyzm
przedstawionych w nich ludzi i wydarzeń. Autor w sposób bardzo
przekonujący ukazuje, jak wyglądała wojna i okupacyjna
rzeczywistość małego miasteczka na Podlasiu. Należy podkreślić
także obiektywizm relacji. Marian Pietrzak pokazuje tchórzostwo
i bohaterstwo człowieka, jego okrucieństwo i miłosierdzie,
egoizm i poświęcenie bez granic, podłość i szlachetność.

„Dwory, folwarki, pałace zachodniego Podlasia” – opis
29 dworów (Bachorza, Buczyn, Ceranów, Czekanów, Grochów,
Grodzisk, Gródek, Ignacpol, Jabłonna, Karskie, Kończytrudy,
Kosów Hulidów, Kosów Lacki, Korczew, Kupientyn, Kurowice,
Łuzki, Mołomotki, Nowa Wieś Kosowska, Patrykozy,
Przeździatka, Repki, Sabnie, Skrzeszew, Sterdyń, Szkopy, Wirów,
Zagórze, Ząbków) , znajdujących się na terenie zachodniego
Podlasia. Książka zawiera zdjęcia dworów, folwarcznych
budynków, stare dokumenty oraz inne ciekawostki.

„Jaćwingowie. Powieść z XII wieku”. Ta książka to cząstka
historii Ziemi Podlaskiej, a szczególnie regionu sokołowskiego.
Przybliża ona dzieje tej ziemi, życie ówczesnych jej
mieszkańców, dawne zwyczaje, wierzenia, legendy i inne
ciekawostki, których większość z nas nie zna. W książce znajdują
się zdjęcia wałów starego grodziska nad Cetynią, starego
cmentarzyska, mapy i rysunki.

„Czy istnieje drugie życie” - książka oparta na osobistych
przeżyciach, znakach i snach autora, które doświadczał przez
blisko 40 lat. Marian Pietrzak zaczął notować swoje sny
w 1972 roku. Na początku zapisywał niektóre tylko sny, potem
spisywał każdy, bez wyjątku. Stały się one nawet przyczyną do
zmiany sposobu myślenia i postępowania autora. To pozycja
zarówno dla tych, którzy wątpią w istnienie Boga i drugie życie,
niewierzących, jak i tych, którzy wierzą, by nie mieli żadnej
wątpliwości. Recenzję tej interesującej książki napisała pani prof.
dr hab. Stanisława Okularczyk.

„Kościoły i cmentarze ziemi sokołowskiej – duchy i sny” –
ta książka to nie tylko ciekawostki historyczno-krajoznawcze,
dotyczące parafii, świątyń, czy opisy 24 cmentarzy i znajdujących
się tam grobowców oraz zabytkowych pomników. To przede
wszystkim obszerne fragmenty z dziejów rodzin pochowanych
na Ziemi Sokołowskiej, a także poszczególnych osób, których
przeszłość nieraz toczyła się dramatycznymi, wręcz tragicznymi
kolejami losu i ściśle związana była z naszą małą ojczyzną.

