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Opracowanie:
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Opracowanie graficzne:
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Organizatorzy XXIV Targów Książki Historycznej:
Porozumienie Wydawców Książki Historycznej, 
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,
Stowarzyszenie Muzealników Polskich,
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów,
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
Fundacja Historia i Kultura

Patronat honorowy
Ministra Edukacji Narodowej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy,
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Partnerzy XXIV Targów Książki Historycznej:
Metro Warszawskie, Zarząd Transportu Miejskiego, 
Firma Księgarska J&K Olesiejuk, Księgarnie Świat Książki,
Księgarnie Matras, Agencja Mienia Wojskowego, 
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
Lotos Poligrafia Sp . z o .o ., 
Drukarnia Wydawnicza im . W . L . Anczyca SA

Patroni medialni XXIV Targów Książki Historycznej:
TVP Historia, Gazeta Wyborcza, Ale Historia, Mówią wieki, Do Rzeczy, Do Rzeczy Historia, Polskie Radio, 
UważamRze Historia, wSieci Historia,Wojsko i Technika . Historia, Teologia Polityczna, Zakazana Historia, 
Warszawska Gazeta, Magazyn Literacki Książki, Biblioteka Analiz, Rynek książki .pl, 
dzieje .pl, historia .org .pl, historykon .pl, historycy .org, histmag .org, SmartAge .pl, duzeKA, History Channel, H2

Sprawy programowe i organizacyjne:
Sekretariat Porozumienia Wydawców Książki Historycznej
BELLONA SA, 
ul . Bema 87, 01-233 Warszawa, tel . 22 620 42 91, 22 457 04 45
e-mail: zbigniew .czerwinski@bellona .pl
e-mail: waldemar .michalski@bellona .pl

Zamówienia książek z Katalogu możliwe do realizacji 
bezpośrednio u Wydawcy

ISBN 9788311141025

Porozumienie Wydawców Książki Historycznej serdecznie dziękuje Fundacji Historia i Kultura
za pomoc w przygotowaniu Katalogu .
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red . Brigitte Lion, Cecile Michel
Odczytanie pisma klinowego

W 1857 r . trzej Brytyjczycy i Francuz otrzymali od Royal Asiatic Society 
zapieczętowany tekst inskrypcji w piśmie klinowym . Transliteracja i prze-
kłady 4 uczonych odczytano uroczyście na posiedzeniu Towarzystwa .
wyd. pierwsze, 190x270 mm, oprawa: miękka, EAN 978-83-87111-49-6, cena: 24 zł

Do Boga Pana mego mów 
Babilońskie i asyryjskie hymny, modlitwy, zaklęcia i rytuały
Antologia literatury mezopotamskiej

Złapiesz żabę, otworzysz jej żołądek i powłokę tłuszczu wydobędziesz, na 
ogniu ugotujesz . Bez połykania położysz to na jego chory ząb, potem wymó-
wisz zaklęcie i on wyzdrowieje .
wyd. pierwsze, 145x206 mm, oprawa: miękka, EAN 978-83-87111-31-7, cena: 31,50 zł

Marc Van De Mieroop
Historia ukryta w tekstach klinowych

Historia nie zaczyna się w czasach starożytności klasycznej . Cywilizacje starożyt-
nego Bliskiego Wschodu wyprzedziły grecką tradycję historyczną o wiele stuleci . 
Książka zawiera wprowadzenie do źródeł pisanych Mezopotamii .
wyd. pierwsze, 149x206 mm, oprawa: miękka, EAN 978-83-87111-56-4, cena: 44 zł

Żyrardów, Żwirki i Wigury, tel . 604 941 136, 
e-mail: m .kapelus@uw .edu .pl, www .ksiegarniaorientalna .pl

Specjalizujemy się w literaturze naukowej i popularno-naukowej dotyczącej starożytnej 
historii, kultury, sztuki itd .

AGADE BIS
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Szymon Wrzesiński
Hitler-Jugend na Dolnym 
Śląsku

Książka ukazuje funkcjono-
wanie najpopularniejszej 
niemieckiej organizacji mło-
dzieżowej na Dolnym Śląsku 
w latach 1933–45 . Tekst 

wzbogacają unikatowe ilustracje oraz informacje 
zaczerpnięte z gazet z czasów Trzeciej Rzeszy . 
2015, wyd. I, 145x205 mm, s. 248, oprawa miękka, 

EAN 9788373391413, cena det. 39 zł

Julian Bartosz
Od mitu do zbrodni

Autor opisuje, jak bajanie 
o dziejowej misji Niemców 
doprowadziło do powstania 
nacjonalistycznych i rasistow-
skich teorii, a nastepnie do 
zbrodni III Rzeszy .

2015, wyd. I, 145x205 mm, s. 136, oprawa miękka, EAN 9788373391437, 

cena det. 32 zł

Krzysztof Urban,
Szymon Wrzesiński
Tajne kompleksy lotnicze III 
Rzeszy na Dolnym Śląsku 
i Ziemi Lubuskiej

Autorzy opisują niemieckie 
zakłady produkcji lotniczej 
na Dolnym Śląsku i Ziemi 

Lubuskiej w końcowym okresie II wojny światowej 
oraz funkcjonowanie obozów pracy przymusowej .
2015, wyd. I, 145x205 mm, s. 280, oprawa miękka, 

EAN 9788373391086, cena det. 39 zł

Henryk Piecuch
As CIA i... 
W kręgu donosów, mitów i faktów 
o Ryszardie pułkowniku Kuklińskim

Książka jest poświęcona 
postaci płk . Ryszarda 
Kuklińskiego . Autor poznał 
Kuklińskiego w lecie 1968 r ., 

kiedy był przewodnikiem grupy oficerów przygoto-
wujących interwencję w Czechosłowacji .
2015, wyd. I, 145x205 mm, s. 208, oprawa miękka, 

EAN 9788373391260, cena det. 39 zł

Krzysztof Urban,  
Szymon Wrzesiński
Podziemne sekrety 
Trzeciej Rzeszy 
w Sudetach Zachodnich
W książce opisano tajemnicze 
obiekty z okresu II wojny 
światowej wybudowane lub 
zaadaptowane z naturalnych 

jaskiń do różnych celów . Niektóre stały się tematem 
lokalnych legend .
2015, wyd. I, 145x205 mm, s. 208, oprawa miękka,

EAN 9788373391482, cena det. 39 zł

Jacek Baniak, Rafał Podsiadło, 
Piotr Zaczek
Fortyfikacje linii Stellung a2 
w Bochni i zdobycie miasta 
w styczniu 1945 roku

Linia Stellung a2 była jedną 
z kilku linii umocnień wybu-
dowanych przez Niemców 

na terenie okupowanej Polski . Budowę rozpoczęto 
latem 1944 r . i kontynuowano do stycznia 1945 r . 
2015, wyd. I, 165x235 mm, s. 214, oprawa miękka, EAN 9788373391413, 

cena det. 39 zł

CB
Agencja wydawnicza CB Andrzej Zasieczny istnieje od 1991 r . Wydawnictwo specjalizuje 
się w publikowaniu książek z zakresu najnowszej historii Polski, zwłaszcza poświęconych 
II wojnie światowej, która była najważniejszym wydarzeniem XX wieku . Drugim głównym 
obszarem zainteresowań agencji są publikacje na temat wywiadu i służb specjalnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich roli w historii Polski . Ponadto wydajemy ksiązki o dzie-
jach Dolnego Śląska, technice wojskowej i fortyfikacjach . Główne serie wydawnicze: Tajna 
historia Polski, Tajemnice II wojny światowej, Bez retuszu, Typy broni i uzbrojenia .

AGENCJA WYDAWNICZA CB
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02-123 Warszawa, ul . Kortyńskiego 23 lok . 56, tel . 22 823 48 78,
e-mail: biuro@egros .pl, www .egros . pl

Agencja Wydawnicza „Egros” jest spółką działającą od 1993 r ., specjalizuje się m .in . w popu-
laryzacji historii . Najbardziej znaną serią jest „W kręgu średniowiecza” . Wydajemy wiele 
pozycji związanych z historią Warszawy i Mazowsza .

AGENCJA WYDAWNICZA EGROS S. C. KRZYSZTOF GUCMAN ZBIGNIEW MARKERT

Paweł Gąsiorowski
Spacerem po... Bydgoszczy
Spacerem po...

Bogato ilustrowany przewodnik po Bydgoszczy . W zwięzły sposób opisane 
zostały: historia miasta, najważniejsze zabytki, pomniki, parki, trasy turystyczne, 
muzea, galerie, wybitne postaci . Książkę uzupełniają plany miasta .
148x210 mm, s. 128, oprawa miękka, EAN ISBN 978-83-63957-52-0, cena det. 19,90 zł

opracował Tadeusz Krawczak
W cieniu ołtarza. Władze partyjno-rządowe o środowiskach twórczych 
w Kościele (1985)
Z najnowczej historii Kościoła

Wybór dokumentów, ilustrujących udział Kościoła w życiu kulturalnym społeczeń-
stwa w okresie stanu wojennego, opracowany przez Tadeusza Krawczaka . Książka 
jest zbiorem sprawozdań przygotowanych na polecenie KC PZPR .
wyd. I, 174x246 mm, s. 334, oprawa twarda, EAN 978-83-62421-87-9, cena det. 40 zł

Ewelina Nawrocka, Piotr Swatko
Spacerem po... Zamościu
Spacerem po...

Bogato ilustrowany przewodnik po Zamościu . Książka zawiera m .in . historię 
miasta, opisy zabytków, biogramy wybitnych postaci, indeksy osobowy i geogra-
ficzny . Wiele informacji praktycznych . Całość uzupełniają plany miasta .
148x210 mm, s. 128, oprawa miękka, EAN ISBN 978-83-63957-28-5, cena det. 19,90 zł
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Piotr Lipiński
Anoda. Kamień na szańcu

Jan Rodowicz „Anoda” był 
legendą Szarych Szeregów . 
To on pierwszy rzucił 
butelkę z benzyną podczas 
akcji pod Arsenałem . UB 
przyszło po niego w Wigilię 

1948 r . Dwa tygodnie później już nie żył .
s. 272, oprawa miękka, EAN 978-83-268-2213-1, cena det. 39,99 zł 

Piotr Bojarski
Poznaniacy przeciwko 
swastyce

Reportaże o mieszkańcach 
Poznania i Wielkopolski, którzy 
podjęli konspiracyjną walkę 
z okupantem . To wstrząsające 
historie tych, którzy ginęli na 

szubienicach, gilotynie, w masowych egzekucjach .
oprawa miękka, EAN/ISBN: 978-83-268-2268-1, cena det. 34,99 zł

Magdalena Grzebałkowska
1945 Wojna i pokój

Już nie wojna i jeszcze nie 
pokój . Fascynująca podróż po 
dwunastu miesiącach strachu, 
nadziei, euforii i rozczarowania . 
Najnowsza książka autorki best-
sellerowych Beksińskich . . .

oprawa miękka, EAN/ISBN: 978-83-268-2215-5, cena det. 44,99 zł

Krzysztof Jakubowski
Kraków na starych 
widokówkach

Jak sto, osiemdziesiąt czy 
choćby „tylko” pięćdziesiąt 
lat temu wyglądały znane 
nam na co dzień miejsca 
i budynki? Pasjonatów 

takich konfrontacji z przeszłością nie brakuje .
s. 208, oprawa miękka, EAN 978-83-268-2312-1, cena det. 39,99 zł

Jerzy S . Majewski,
Tomasz Urzykowski
Spacerownik. Pałac 
Kultury i Nauki. 
Socrealistyczna 
Warszawa

Gdy go otwarto 60 lat temu 
był najwyższym budynkiem 

w stolicy i w całej Polsce . Od tamtej pory nic się w tej 
kwestii nie zmieniło . Żaden powojenny budynek 
w Polsce nie był świadkiem tylu ważnych wydarzeń .
oprawa miękka, EAN/ISBN: 978-83-268-2252-0, cena det. 39,99 zł

Piotr Głuchowski, Marcin Górka
Karbala

Najpierw błędy popełnili 
politycy, potem generałowie . 
W efekcie zwykli żołnierze zna-
leźli się w bagnie . By ocalić życie 
musieli wznieść się na wyżyny 
bohaterstwa .

oprawa miękka, EAN/ISBN: 978-83-268-2267-4, cena det. 39,99 zł

ul . Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, tel . 22 555 44 00, 
e-mail: wydawnictwoagora@agora .pl, 
www .wydawnictwoagora .pl

Wydawca literatury faktu oraz książek cenionych reporterów i współczesnych myślicieli . 
W ofercie znajdują się również publikacje popularyzujące współczesną psychologię 
i zdrowy styl życia . W naszym katalogu znajdują się także płyty muzyczne .

AGORA
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ul . Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk, tel . 23 692 97 81, kom . 601 436 219
e-mail: wydawnictwo@ah .edu .pl, www .ah .edu .pl 

Aktywność wydawnicza – odzwierciedla dorobek naukowy nauczycieli akademickich 
i całej Uczelni – rozszerzyła się o monografie i syntezy, tomy źródeł, prace zbiorowe, 
czasopisma naukowe z zakresu historii, pedagogiki, filologii polskiej, zarządzania, psycho-
logii, nauk politycznych, ochrony środowiska, socjologii . 

AKADEMIA HUMANISTYCZNA IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA W PUŁTUSKU

red . Jan Tyszkiewicz
Dzieje Mazowsza. 
Lata 1527–1794. T. 2
Dzieje Mazowsza

[ . . .] Treść tego tomu prezen-
tuje więc obecny stan wiedzy 
w zakresie najważniejszej pro-
blematyki: politycznej, gospo-

darczej i kulturalnej, w tym roli Kościoła i szkolnictwa . 
Trzeba było także krótko przedstawić konflikty .
wyd. I, s. 792, oprawa twarda, EAN 83-89709-96-1, cena det. 119 zł

Izabella Rusinowa 
Naczelnik Kościuszko i inni

Niniejsza publikacja to zbiór 
esejów powstałych na pod-
stawie referatów autorki 
wygłoszonych podczas sesji 
naukowych organizowa-
nych przez Polską Fundację 

Kościuszkowską . 
wyd. I, s. 200, oprawa miękka, EAN 978-83-7549-228-6, cena det. 33 zł

Marek Jabłonowski, Piotr Stawecki
Następca Komendanta 
EDWARD ŚMIGŁY-RYDZ. 
Materiały do biografii

Marszałek i naczelny wódz 
w wojnie 1939 r . Edward 
Śmigły-Rydz należał do 
czołowych postaci Drugiej 

RP . Jego życie jest przykładem szybkiej kariery 
wojskowej i politycznej . 
wyd. I, s. 545, oprawa miękka, EAN 978-83-7549-176-0, cena det. 60 zł

Benon Dymek
Mazowsze historia 
i kultura 1526–1795

Niniejszy tom obejmuje proble-
matykę inkorporacji Mazowsza 
do Królestwa Polskiego, 
a kończy się wraz z upadkiem 
I Rzeczpospolitej, której stolicą 

stała się Warszawa .
wyd. I, s. 380, oprawa miękka, EAN 78-83-7549-217-0, cena det. 55 zł

red . nauk . Jarosław Cymerski, 
Adam Koseski
Józef Piłsudski. 
Dziedzictwo epoki 
– wyzwania dla 
współczesności

Materiały z konferencji zorgani-
zowanej w 80 . rocznicę śmierci 

Marszałka Piłsudskiego .
wyd. I, s. 190, oprawa miękka, EAN 978-83-7549-229-3, cena det. 33 zł

red . nauk . Jan Tyszkiewicz, 
Krzysztof Łukawski
Dawna Rosja i Rosjanie 
w obecnych badaniach 
polskich

Zbiór prac poświęcony tema-
tyce starszym dziejom Rosji . 
Autorzy z różnych ośrodków 
naukowych wnieśli swoje 

doświadczenia i oryginalny dorobek .
wyd. I, s. 300, oprawa miękka, EAN 978-83-7549-193-7, cena det. 39 zł
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ul . Lędzka 44A, 01-446 Warszawa
tel . (0-22) 837-10-84, e-mail: alma@almapress . com .pl, www .almapress . com .pl

Oficyna powstała w 1985 roku . Od 1991 działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością . Podstawowy profil wydawnictwa stanowią: książki dla żeglarzy (od roku 1987, 
lider tego segmentu rynku książki w Polsce); książki dla nurków (od roku 1999, lider tego 
segmentu rynku książki w Polsce); historia i militaria i inne .

ALMA-PRESS

Łukasz Gredys, Piotr Sikora
Polskie skrzydła nad 
Irlandią
Nieznane oblicza historii

W latach 1940-45 Irlandia 
była związana szeregiem 
epizodów z dziejami Polskich 
Sił Powietrznych na Zachodzie . 
Czyż jednak nie z epizodów 

najdrobniejszych składa się historia?
wyd. I, 170x240 mm, s. 212, oprawa twarda, EAN 9788370206079, cena det. 40 zł

Andrzej Zasieczny
Leksykon broni II wojny 
światowej. Wojska lądowe
Panorama techniki wojskowej

Niniejszy leksykon przed-
stawia wszechstronnie 
uzbrojenie wojsk lądowych 
najważniejszych państw 
uczestniczących w II wojnie 

światowej (Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, 
Polska, USA, Wielka Brytania, Włochy i ZSRR) .
wyd. I, 210x300 mm, s. 224, oprawa miękka, EAN 9788370205706, cena det. 70 zł

Mariusz Borowiak
Ścigacze Polskiej 
Marynarki Wojennej  
w II wojnie światowej
Nieznane oblicza historii

Książka ta, jest pierwszą 
próbą tak szerokiego opi-
sania dziejów ścigaczy S-1 
– S-10 w polskiej Marynarce 

Wojennej w latach II wojny światowej .
wyd. I, 170x240 mm, s. 256, oprawa twarda, EAN 9788370206116, cena det. 40 zł

Michael E . Haskew
Najsłynniejsze czołgi
Panorama techniki wojskowej

Książka zawiera opis 52 
słynnych wozów pancer-
nych, od I wojny świa-
towej po dzień dzisiejszy . 
Poczynając od czołgu 
 Mark V z 1917, poznajemy 

czołgi z obu wojen światowych .
wyd. I, 210x300 mm, s. 224, oprawa twarda, EAN 9788370205997, cena det. 70 zł

Grzegorz Sojda, 
Grzegorz Śliżewski
Generał pilot Stanisław 
Skalski
Nieznane oblicza historii

Stanisław Skalski, najskutecz-
niejszy myśliwiec Polskich 
Sił Powietrznych, ulubiony 
dowódca i nieprzeciętny pilot . 

Mężczyzna widzący sens walki tylko na pierwszej 
linii frontu . 
wyd. I, 170x240 mm, s. 208, oprawa twarda, EAN 9788370206178, cena det. 48 zł

Michael E . Haskew
Porównanie broni. 
Samoloty bojowe II wojny 
światowej
Panorama techniki wojskowej

Publikacja zawiera opis 
różnych typów samolotów 
bojowych z okresu II wojny 
światowej . Zawiera porów-

nanie samolotów myśliwskich, bombowców, samo-
lotów rozpoznawczych i inne .
wyd. I, 210x300 mm, s. 48, oprawa twarda, EAN 9788370205836, cena det. 27 zł
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ul . Grochowska 131/7, 04-139 Warszawa, tel . 22 8124675, 8124578, 
faks 22 6132710, www .bajki-grajki .pl

Bajki opowiadamy śpiewająco! Nasza kolekcja jest reedycją klasycznych bajek wydawanych 
w latach 70 . i 80 . na płytach winylowych i kasetach . Bajki nie zestarzały się, między innymi 
dlatego, że głosu użyczyli im najlepsi polscy aktorzy:I . Kwiatkowska, M . Zawadzka, A . Seniuk, 
J . Kobuszewski, P . Fronczewski, W . Michnikowski – te nazwiska mówią same za siebie .

BAJKI-GRAJKI

Zbigniew Żakiewicz
Pan Tip-Top 

Na pewnej malutkiej 
planecie mieszkał sobie 
Tip-Top . To malutka 
opowieść o wielkim 
świecie . Mamy bowiem 

do czynienia z historią jego stworzenia . Tip-Top 
to pędzel malarski, który rozpoczyna wielkie 
malowanie . Barwne jeziora na jego planecie 
nie są niczym innym jak farbami, dzięki którym 
powstaje ten obraz . 

Stefan Themerson
Pan Tom buduje dom

Cudowna książka dla dzieci, 
w której mogą „zakochać się” 
również rodzice . Coś dla miło-
śników filozoficznego podej-
ścia do prostych, z pozoru 
nie mających nic wspólnego 

z filozofią czynności, spraw, zadań – przy tym opo-
wiedziane w dowcipny i mądry sposób . Bohater – 
Pan Tomasz Łebski zdecydował się zbudować dom . 
I tak rozpoczyna się nasza wędrówka .

Kalina Jerzykowska
Skarb fabrykanta, czyli 
tuzin teatrów Felka 
Molierka + CD

Zabawna książka o przy-
godach Felka, który ma 
głowę pełną gotowych 

scenariuszy teatralnych . To tylko tak poważnie 
brzmi, ale zabawa w teatr to rewelacyjna przy-
goda . A co najważniejsze, mogą w niej wziąć udział 
wszyscy: dorośli i dzieci . Na płycie CD całe mnó-
stwo piosenek oraz podkłady muzyczne .

Ewa Bem
Ten najpiękniejszy 
świat – piosenki 
dla dzieci 
z muzyką Jerzego 
Wasowskiego 
książka + CD

Przedstawiamy Państwu niezwykłą książkę z płytą 
CD . Na płycie siedemnaście nastrojowych piosenek 
dla dzieci w interpretacji fenomenalnej Ewy Bem . 
Muzyka Jerzego Wasowskiego świetnie zagrana 
przez zespół Andrzeja Jagodzińskiego .

Bajki-Malowanki

Aplikacja Bajki-
-Malowanki to przede 
wszystkim bajka . 
Polega na kreatywnej, 
interaktywnej zabawie 

z tekstem . Dzięki temu rozwija wyobraźnię, 
a jednocześnie ćwiczy koncentrację, umiejętność 
czytania, słuchanie ze zrozumieniem, rysowanie 
wg wzoru, rysowanie twórcze . Słuchając bajki 
dziecko może stworzyć do niej ilustracje wg wzoru 
lub zupełnie autorskie obrazy .

Czerwony Kapturek 
CD

„Nie mruczek, nie 
burek, nie jeż, nie ptak 
Czerwony Kapturek 
– to ja zwę się tak!”To 
pierwszy tytuł w serii 
Bajki-Grajki autorstwa 

Jana Brzechwy . Jako narrator Irena Kwiatkowska, 
a w rolach głównych: Barbara Kraftówna, 
Władysław Hańcza, Andrzej Bogucki i inni .
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ul . Bema 87, 01-233 Warszawa, tel . 22 45 70 402,
e-mail: biuro@bellona .pl, www .bellona .pl

Bellona od ponad 95 lat służy książce i czytelnikom, należąc do największych i najbardziej 
stabilnych polskich wydawców . Jesteśmy wydawnictwem uniwersalnym, nasza pro-
dukcja corocznie przekracza 300 tytułów .

BELLONA SA

red . Krzysztof Komorowski
Warszawa walczy
1939–1945. Leksykon

Pionierska, wykorzystu-
jąca najnowszy stan badań 
publikacja o dziejach kon-
spiracji i walki z okupantem 
w Warszawie 1939–1945, 

przygotowana przez zespół znanych i cenionych 
historyków, zwłaszcza historyków wojskowości .
wyd. I, 205x295 mm, s. 1040, oprawa twarda, EAN 9788311134744, 

cena det. 120 zł

Małgorzata 
Czerwińska-Buczek
Powstańcy '44. 
Bohaterowie i świadkowie

Książka miała być historią ludz-
kich przeżyć, a jest zapisem 
wielkich emocji i przyjaźni . Rok 
spotkań i rozmów z powstań-

cami zmienił zupełnie życie autorki .
wyd. I, 145x205 mm, s. 312, oprawa miękka, ISBN 9788311137899, 

cena det. 29,90 zł

Władimir Dajnes
Bataliony karne i oddziały 
zaporowe Armii Czerwonej

Za plecami jednostek fronto-
wych Armii Czerwonej stały 
oddziały zaporowe wojsk 
NKWD i strzelały do tych 
żołnierzy, którzy próbowali 

wycofać się . Setki tysięcy trafiły do batalionów kar-
nych z powodu wyimaginowanych przewin .
wyd. I, 165x235 mm, s. 350, oprawa miękka, EAN 97883139466, cena det. 

39,90 zł

Jan M . Ciechanowski
Powstanie Warszawskie

Praca ta jest próbą ustalenia: 
kiedy, jak i dlaczego autorzy 
Powstania zdecydowali się 
opanować Warszawę pol-
skim wysiłkiem, przynajmniej 
na dwanaście godzin przed 

wejściem do niej Rosjan, chociaż wiedzieli, że 
stołecznym .
wyd. II, 165x235 mm, s. 744, oprawa miękka, EAN 9788311133914, 

cena det. 49,90 zł

Waldemar Rezmer
Armia Poznań 1939

Armia Poznań była jednym 
z najsilniejszych zgrupowań 
operacyjnych wojska II RP . 
Dowodzona przez gen . 
Tadeusza Kutrzebę we wrze-
śniu 1939 r ., podjęła wraz 

z armią Pomorze kontrofensywę nad Bzurą .
wyd. I, 165x235 mm, s. 600, oprawa twarda, EAN 9788311134416, 

cena det. 59,90 zł

Philip Cooke Cooke, 
Ben H . Shepherd
Ruch oporu w Europie 
1939–1945

Ruch oporu wobec okupacji 
państw Osi, wśród któ-
rych prym wiodły Niemcy, 
rozwinął się w czasie II 

wojny światowej na całym kontynencie europejskim . 
Przybierał on wiele postaci .
wyd. I, 165x235 mm, s. 400, oprawa miękka, EAN 9788311138636, 

cena det. 44,90 zł
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Jerzy Besala
Krwawiące sąsiedztwo. 
Polacy, Moskale i Kozacy

Opowieść o trudnych rela-
cjach między Polską i Litwą 
a państwem moskiewskim 
i Kozakami do czasów 
rozbiorów Rzeczypospolitej . 
Autor opisuje wzajemne 

stosunki nie tylko z polskiego punktu widzenia .
wyd. I, 145x205 mm, s. 512, oprawa miękka, EAN 9788311132819, 

cena det. 34,90 zł

Jarosław Molenda
Zakazana historia 
odkrycia Ameryki

Plan przepłynięcia 
Atlantyku ani nie był 
nowatorski, ani szaleńczy . 
Myśl o realności takiego 
rejsu wyrażali już antyczni 
historycy i geografowie, jak 

Pliniusz Starszy czy Plutarch .
wyd. I, 145x205 mm, s. 200, oprawa miękka, EAN 9788311139220, 

cena det. 34,90 zł

Francisco Gracia Alonso
Wojny Celtów i Germanów 
z Rzymianami

Na przełomie starożytności 
i nowych wieków największe 
zagrożenie dla Imperium 
rzymskiego stanowiły ple-
miona barbarzyńców napiera-
jących na granice cesarstwa . 

wyd. I, 165x235 mm, s. 200, oprawa miękka, EAN 9788311138872, 

cena det. 34,90 zł

Marek Gędek
Tajemnica początków 
Polski

Wenetowie byli pokojowo 
nastawionym ludem, 
który na terenach Europy 
Środkowej zbudował kwit-
nącą cywilizację czasów 
kultury łużyckiej . 

wyd. I, 165x235 mm, s. 392, oprawa miękka, EAN 9788311133983, 

cena det. 39,90 zł

Violetta Wiernicka
Rosjanie w Polsce

Barwna mozaika życia 
na ziemiach polskich 
w okresie, gdy były 
one częścią imperium 
Romanowów . Książka 
odczarowuje mit o złych 
Rosjanach, którym przy-

szło zamieszkać w Królestwie Polskim .
wyd. I, 165x235 mm, s. 464, oprawa twarda, EAN 9788311134751, 

cena det. 34,90 zł

Teresa Kaczorowska
Obława augustowska

Książka przybliża mało 
znaną, a największą w powo-
jennej Polsce i zupełnie do 
dziś niewyjaśnioną zbrodnię 
stalinowską z lipca 1945 
roku, nazywaną obławą 
augustowską, lipcową, albo 

małym Katyniem czy kolejnym Katyniem .
wyd. I, 145x205 mm, s. 272, oprawa twarda, EAN 9788311137592, 

cena det. 29,90 zł

Leszek Moczulski
Tajemnice wczesnych 
Słowian

Najwcześniejsze początki 
Słowian giną w mrokach pre-
historii . Możemy się jedynie 
domyślać, kiedy oddzielili 
się od wspólnego pnia ludów 
indoeuropejskich, a także 

kiedy utworzyli odrębną wielką grupę .
wyd. I, 165x235 mm, s. 248, oprawa miękka, EAN 9788311137262, 

cena det. 34,90 zł

Marek Depczyński
Rosyjskie siły zbrojne.
Od Milutina do Putina

W 1991 r . Federacja Rosyjska 
przejęła zdecydowaną więk-
szość potencjału militarnego 
oraz uprawnienia i zobowią-
zania ZSRR w kwestii global-
nego bezpieczeństwa .

wyd. I, 165x235 mm, s. 417, oprawa miękka, EAN 9788311135055, 

cena det. 45 zł

B
E

LLO
N

A
 S

A



17

Lech Wyszczelski
Obrona Warszawy 1939

7 września 1939 r . nie-
mieckie oddziały pancerne 
dotarły do stolicy Polski . Tu 
jednak napotkały twardy 
opór i zostały odrzucone . 
Warszawa broniła się do 27 
września .

2015, wyd. 1, 205x295 mm, s. 104, oprawa twarda, EAN: 9788311138889, 

cena det. 19,90 zł 

Sławomir Leśniewski
Wojny napoleońskie

W latach 1795–1815 Europa 
przeżyła okres nazwany 
później epoką napoleońską . 
Stało się tak za sprawą 
genialnego Korsykanina, 
Napoleona Bonaparte .
2015, wyd. 1, 205x295 mm, s. 104, 

oprawa twarda, EAN: 9788311139206, cena det. 19,90 zł

Dariusz Kupisz
Psków 1581–1582

Polacy i Litwini kojarzą 
bitwę pod Pskowem jako 
wielkie zwycięstwo, które 
doprowadziło do odzyskania 
Inflant . Rosjanie uważają ją za 
przejaw bohaterskiego oporu . 
2015, wyd. 1, 125x195 mm, s. 224, oprawa 

miękka, EAN: 9788311138407, cena det. 28 zł

Maciej Grzeszczak
Ignacewo 1863

Książka poświęcona jest sze-
regowym powstańcom oraz 
ich dowódcom, którzy w latach 
1863–1864 walczyli na małym 
skrawku Królestwa Polskiego, 
jakim był powiat koniński .
2015, wyd. 1, 125x195 mm, s. 200, oprawa 

miękka, EAN: 9788311138605, cena det. 28 zł

Andrzej Zieliński
Malta 1565 

Niezwykle ważnym punktem 
przełomowym w historii 
zakonu joannitów, po którym 
aż do dzisiejszych czasów nic 
już nie zagrażało jego dalszej 
egzystencji, była obrona Malty 
w 1565 roku . 

2015, wyd. 1, 125x195 mm, s. 192, oprawa miękka, EAN: 9788311138667, 

cena det. 28 zł

Robert F . Barkowski
Połabie 983

Na Połabiu doszło w 983 r . 
do największego powstania 
plemion słowiańskich . Książę 
Mściwoj, który przedtem był 
sojusznikiem niemieckiego 
cesarza, zdobył i zniszczył 
Hamburg .

2015, wyd. 1, 125x195 mm, s. 200, oprawa miękka, EAN: 9788311139138, 

cena det. 28 zł

Andrzej Borcz
Przemyśl 1656–1657

Książka opisuje zmagania 
Polaków ze Szwedami 
i Siedmiogrodzianami w latach 
Potopu . Przemyśl był najdal-
szym punktem, do którego 
doszli najeźdźcy . 
2015, wyd. 1, 125x195 mm, s. 240, oprawa 

miękka, EAN: 9788311104358, cena det. 28 zł

Tomasz Jarmoła
Kreta 1941

Niemiecki desant na Krecie 
pod koniec maja 1941 r . był 
jedną z najbardziej śmia-
łych i nowatorskich operacji 
II wojny światowej . Plan 
„Merkury” zakończył się 
powodzeniem .

2015, wyd. 1, 125x195 mm, s. 192, oprawa miękka, EAN: 9788311135956, 

cena det. 28 zł
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Józef Zieliński,
Wojtek Matusiak,
Robert Gretzyngier
Lotnicy polscy w Bitwie 
o Anglię

Książka przybliża biogramy 
polskich pilotów, którzy 
przyczynili się do odparcia 
niemieckiej inwazji na Wielką 

Brytanię . Wielu z nich nie doczekało końca wojny .
2015, wyd. 1, 215x295 mm, s. 282, oprawa twarda, EAN: 9788311139848, 

cena det. 65 zł

Włodzimierz Antkowiak
Złoty pociąg i tajemnice 
skarbów Polski

Pogórze Sudeckie jest 
miejscem rzekomego ukrycia 
skarbów hitlerowskich .
Poszukiwacze odnaleźli wiele 
cennych eksponatów, ale nie 
dotarli do złota, które w 1945 r . 

miał przewozić pociąg z Wrocławia .
2015, wyd. 1, 145x205 mm s. 256, oprawa miękka, EAN: 9788311140127, 

cena det. 14,99 zł

Tomasz Malarski
Waterloo 1815. Ostatnia 
bitwa Cesarza Francuzów

18 czerwca 1815 r . pod 
Waterloo odbyło się ostatnie 
starcie Napoleona . To jedna 
z najważniejszych bitew 
w dziejach świata, legła 
u podstaw nowego porządku .

2015, wyd. 1, 145x210 mm, s. 280, oprawa twarda, EAN: 9788311137998, 

cena det. 24,90 zł

Sławomir Koper
Kresy Południowo-
Wschodnie. Przewodnik 
historyczny. Polskie ślady

W książce wykład historyczny 
miesza się reportażem, a oso-
biste dygresje z anegdotami 
czy opiniami na temat kuchni 
i trunków . 

2015, wyd. 1, 145x205 mm, s. 328, oprawa miękka, EAN: 9788311139176, 

cena det. 34,90 zł

Jerzy S . Łątka
Sulejman II Wspaniały

Osmański padyszach 
Sulejman II (1520–1566) był 
jednym z najwybitniejszych 
władców ery nowożytnej, 
zarządzał imperium liczącym 
14 mln 702 tys . km2 . Jego 
panowanie odcisnęło piętno 

na olbrzymim terytorium Europy i Azji .
2015, wyd. 1, 125x195 mm, s. 272, oprawa twarda, EAN:9788311137929, 

cena det. 24,90 zł

Bogusław Brodecki
II wojna światowa. 
Kompendium

Kompendium poświęcone 
całości zagadnień związa-
nych z II wojną światową 
– od przygotowań Hitlera do 
inwazji na Polskę i Europę 
aż do kapitulacji Berlina 

i zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę . 
2015, wyd. 1, 205x295 mm, s. 256, oprawa twarda, EAN: 9788311139671, 

cena det. 39,90 zł

Agnieszka Cubała
Sten pod pachą, bimber 
w szklance, dziewczyna 
i... Warszawa. Życie 
codzienne powstańczej 
Warszawy

Powstanie Warszawskie sztucz-
nych legend nie potrzebuje – te 
słowa posłużyły za motto książki .

2015, wyd. 1, 165x235 mm, s. 528, oprawa twarda, EAN: 9788311139541, 

cena det. 44,90 zł

Iwona Kienzler
Romanse w PRL

Po latach milczenia na 
światło dzienne wychodzą 
grzechy peerelowskiego 
establishmentu, nieznane 
fakty z życia elit, w tym także 
miłostki i romanse ówcze-
snych celebrytów .

2015, wyd. 1, 145x205 mm, s. 260, oprawa miękka, EAN: 9788311139657, 

cena det. 34.90 zł
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B.H.  
COMAX

ul . Wilcza 70/32, 00-670 Warszawa,
tel . 501-037-074, e-mail: sszym@wp .pl
KSIĘGARNIA FIRMOWA: ul . Marszałkowska 7, 00-626 Warszawa
tel . 22 405-66-30, tel . kom . 501-037-074, e-mail: ksiazkicomax@op .pl

Wydawanie i dystrybucja książek i czasopism o tematyce historycznej reprinty z przed 
1939 roku .

B.H. COMAX

wSieci Historii
miesięcznik

Jeden z czołowych polskich 
magazynów historycznych . 
nazywany miesięcznikiem 
historii zwycięskiej, ponieważ 
napędza go duma z polskiej 
przeszłości pełnej bohater-

skich czynów, wygrywanych bitew w imię wolności 
i prawdy .
B.H. COMAX, Fratria Sp. z o.o. 210x270 mm, s. 100, oprawa miękka, 

EAN 9772300680350/2300680309, cena det. 7,90 zł

Maria Dłużewska
Dama – Opowieść 
biograficzna o Marii 
Kaczyńskiej
biografie

Opowieść o Marii 
z Mackiewiczów Kaczyńskiej 
rozpoczyna się od Marszałka 

Piłsudskiego, bo to właśnie Piłsudscy byli najbliż-
szymi sąsiadami Mackiewiczów .
B.H. COMAX, trzeciastrona, 160x230 mm, s. 223, oprawa twarda, 

EAN 9788364526084/978-83-64526-08-4, cena det. 39,90 zł

Sławomir Kmiecik
Lech Kaczyński
Bitwa o pamięć

W tytule tej książki zawarte 
są słowa Bitwa o pamięć . To 
jest bitwa nie tylko o pamięć 
o Prezydencie Lechu 
Kaczyńskim, to batalia o naszą 

godność i przyszłość . To wykaz miejsc upamiętnio-
nych jego nazwiskiem .
B.H. COMAX, Srebrna Sp. z o. o. wyd. I, 170x240 mm, s. 375, oprawa 

twarda, EAN 9788391150108/978-83-911501-0-8, cena det. 40 zł

wSieci Historii
miesięcznik

Miesięcznik wSieci Historii 
wydawany jest przez Fratria 
Sp . z o .o . Zespół redakcyjny 
prowadzony prowadzony 
przez prof . Jana Żaryna gwa-
rantuje czytelnikom znakomitą 

lekturę na najwyższym poziomie .
B.H. COMAX, Fratria Sp. z o.o. dystrybucja B. H. Comax, 210x270 mm,  

s. 100, oprawa miękka, EAN 9772300680350/2300680310, cena det. 7,90 zł

Jacek Matecki
Co wy, ... wiecie o Rosji?!
wspomnienia

Ta opowieść jednego znie-
chęca, drugiego zaś zachęca . 
Ta selekcja jest niezbędna 
bo im dalej, tym śmieszniej 
i straszniej a przede wszystkim 

ciekawiej . Tam wszystko jest możliwe .
B.H. COMAX, trzeciastrona, 146x207 mm, s. 335, oprawa miękka, 

EAN 9788364526121/978-83-64526-12-1, cena det. 39,90 zł

praca zbiorowa
Frondalux
kwartalnik

Kwartalnik społeczno-poli-
tyczny zawiera wspomnienia, 
eseje, listy, przekłady, utwory 
literackie i teksty, których ze 
względów poprawności poli-

tycznej boją się zamieścić inne wydawnictwa .
B.H. COMAX, nr 76, 155x205 mm, s. 261, oprawa miękka, 

EAN 9772391501503/2391-501308, cena det. 29 zł
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ul . Szwedzka 38, 30-324 Kraków, tel . 12 260 32 90, 260 32 40, 
e-mail: biuro@bialykruk .pl, www .bialykruk .pl

Wydawnictwo Biały Kruk powstało w 1996 r . Specjalizuje się w publikacjach albumo-
wych o tematyce religijnej, a także w pracach historycznych . Jego książki wyróżniają się 
wysokim poziomem edytorskim, zaś wśród autorów są wybitni naukowcy i publicyści .

Krzysztof Ożóg
966. Chrzest Polski

Historyk-mediewista z UJ 
przedstawia genezę, przebieg 
i konsekwencje przyjęcia przez 
Polskę chrześcijaństwa w 966 r . 
Wydarzenie to zostało ukazane 
na szerokim tle dziejów Europy 

i zamieszkujących ją ludów w okresie od V do XI w .
2015, wyd. I, 168x238 mm, s. 224, oprawa twarda, 

EAN/ISBN 9788375531947, cena det. 69 zł

Krzysztof Szczerski,
Leszek Sosnowski
Dialogi o naprawie 
Rzeczypospolitej

Zbiór rozmów  
z prof . Krzysztofem Szczerskim, 
politykiem, politologiem, 
ministrem odpowiedzialnym za 

sprawy zagraniczne w Kancelarii Prezydenta RP . 
2015, wyd. I, 170x240 mm, s. 440, oprawa twarda,

EAN/ISBN 9788375531923, cena det. 69 zł

Jan Pietrzak
Śmiech i złość

Zbiór felietonów znanego 
artysty Jana Pietrzaka 
zamieszczanych w prasie 
w latach 2008–2015 . Autor we 
właściwy sobie satyryczny 
sposób komentuje bieżące 

wydarzenia polityczne i społeczne . Pod śmiechem 
kryje się jednak troska o kondycję naszego państwa .
2015, wyd. I, 168x238 mm, s. 400, oprawa twarda, 

EAN/ISBN 9788375531862, cena det. 69 zł

Andrzej Nowak
Dzieje Polski T. 2. Cz. 1 
1202–1340. Od rozbicia 
do nowej Polski

Drugi tom bestsellerowych 
„Dziejów Polski” pióra zna-
nego krakowskiego histo-
ryka . Obejmuje okres od 

śmierci księcia Mieszka Starego w 1202 r . do końca 
panowania dynastii Piastów na tronie odrodzonego 
Królestwa Polskiego w 1340 r .
2015, wyd. I, 195x240 mm, s. 368, oprawa twarda

Marek Pyza
Pogrzebana prawda

Rozmowy dziennikarza Marka 
Pyzy z rodzinami sześciorga 
ofiar katastrofy smoleńskiej . 
Przejmujące zwierzenia o roz-
paczy, tęsknocie i pocieszeniu 
w wierze, ale też o niemocy 

i bezwładzie państwa polskiego . Dokumentalne 
świadectwo wielkiej tragedii narodowej .
2015, wyd. I, 168x238 mm, s. 240, oprawa twarda, 

EAN/ISBN 9788375531930, cena det. 59 zł

praca zbiorowa
Wygaszanie Polski 
1989–2015
Fotografie: Adam Bujak

Eksperci przedstawiają 
trwający od 1989 r . proces 
likwidacji poszczególnych 
segmentów naszego pań-

stwa . Zapis stanu, w jakim znalazła się Polska po 
prawie trzech dekadach transformacji ustrojowej .
2015, wyd. I, 205x250 mm, s. 232, oprawa twarda, 

EAN/ISBN 9788375531817, cena det. 59 zł

BIAŁY KRUK
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ul . Kościuszki 37, 30-105 Kraków, tel . 12 61 99 568, 
e-mail: ciekawostki@ciekawostkihistoryczne .pl, www .ciekawostkihistoryczne .pl,

„Ciekawostki historyczne” istnieją od 2010 roku i są obecnie najpopularniejszym 
serwisem poświęconym historii w polskim internecie . Od 2015 roku to również marka 
książkowa . Naszym mottem jest pisanie rzetelnie i interesująco dla każdego czytelnika .

CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE.PL

Kamil Janicki
Epoka hipokryzji. Seks 
i erotyka w przedwojennej 
Polsce

Książka ta odmalowuje wielkie 
zderzenie światopoglądów i spór 
obyczajowy, który podzielił przed-
wojenną Polskę . Jeśli myślałeś, że 

gender, małżeństwa homoseksualne i walka o prawa 
kobiet to tematy XXI wieku - myliłeś się .
wyd. I, 135x210 mm, s. 480, oprawa twarda, EAN 978-83-240-3057-6, 

cena det. 39,90 zł

Kamil Janicki
Damy złotego wieku

Oczekiwano od nich, że będą 
tylko statystkami w świecie 
zdominowanym przez męż-
czyzn . Ale Bona Sforza, 
Barbara Radziwiłłówna i Anna 
Jagiellonka nie pozwoliły 

uwięzić się w złotych klatkach . Wzięły sprawy we 
własne ręce .
wyd. I, 158x225 mm, s. 480, oprawa twarda, EAN 978-83-240-3030-9, 

cena det. 39,90 zł

praca zbiorowa
Wielka Księga Armii 
Krajowej

Fenomen w ogarniętej 
wojną Europie . Największa 
podziemna organizacja 
państwowa i jej armia . Setki 
tysięcy patriotów walczących 

z okupantem za ojczyznę i niezłomnie wierzących 
w zwycięstwo . To historia ich męstwa .
wyd. I, 195x267 mm, s. 560, oprawa twarda, EAN 978-83-240-3422-2, 

cena det. 79,90 zł

Aleksandra Zaprutko-Janicka
Okupacja od kuchni. Kobieca 
sztuka przetrwania

W Polsce w czasie okupacji 
głód był powszechny, lecz 
budził w Polakach niesamowite 
pokłady kreatywności . Pustym 
brzuchom próbowano zaradzić 

gotując praktycznie z wszystkiego i przełamując 
wszelkie żywieniowe opory .
wyd. I, 135x210 mm, s. 320, oprawa twarda, EAN 978-83-240-3426-0, 

cena det. 39,90 zł

Kamil Janicki
Żelazne damy. Kobiety, 
które zbudowały Polskę

Dobrawa, Oda i Emnilda . 
Przyszło im żyć w czasach, gdy 
panowało tylko jedno prawo – 
prawo silniejszego . Przybyły 
do kraju rządzonego przez 

brutalnych władców . Stanęły u ich boku, a potem 
same sięgnęły po ster polityki .
wyd. I, 158x225 mm, s. 384, oprawa tzwarda, EAN 978-83-240-3081-1, 

cena det. 44,90 zł

Madeline Swan
Historia kotów

Ikona popkultury, najpopu-
larniejszy bohater Internetu, 
obiekt zbiorowej histerii – KOT . 
Teraz możesz poznać jego 
historię: od boskiego kultu 
w starożytnym Egipcie, przez 

stosy średniowiecza, aż po obecny powrót w chwale .
wyd. I, 135x210 mm, s. 320, oprawa twarda, EAN 978-83-240-3051-4, 

cena det. 39,90 zł
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ul . Poczty Gdańskiej 22a, 02-495 Warszawa, tel . 22 662 62 63,
e-mail: info@demart .com .pl, www .demart .com .pl 

Wydawnictwo zajmuje się opracowywaniem i publikowaniem tytułów z zakresu karto-
grafii użytkowej, istnieje na rynku od roku 1992 . W ofercie znajdują się również piękne, 
albumowe wydania atlasów geograficznych i historycznych, przewodniki oraz książki 
historyczne i popularnonaukowe . 

DEMART SA

Piotr Gursztyn 
Rzeź Woli. Zbrodnia 
nierozliczona

Autor przedstawia kulisy 
masakry z 5–7 VIII 1944 r .
Masowa eksterminacja miesz-
kańców warszawskiej dzielnicy 
Wola w pierwszych dniach 

powstania warszawskiego, dokonana przez oddziały 
SS i policji niemieckiej .
2014, wyd. I, s. 390, 160x235 mm, oprawa twarda, 

ISBN 978-83-7427-869-0, cena det. 44,90 zł

oprac . Zbiorowe
Historia Polski. Atlas 
ilustrowany

Publikacja prezentująca dzieje 
ziem polskich od momentu 
pojawienia się na nich czło-
wieka aż do czasów współ-
czesnych . Kończy się krótką 

„inwentaryzacją” najważniejszych spraw dzielących 
Polaków w III RP .
2014, wyd. I, s. 384, 202x286 mm, oprawa twarda, 

ISBN 978-83-7427-737-2, cena det. 59,90 zł

Tomasz Toborek
Warszyc. Wyklęty bohater 
Historie Niezwykłe

Od egzekucji Stanisława 
Sojczyńskiego, wykonanej 19 
lutego 1947 r . na podstawie 
wyroku Wojskowego Sądu 
Rejonowego upłynęło ponad 

60 lat . Poznajemy życie „żołnierza wyklętego” od 
młodości, po śmierć .
2013, s. 208, 145x205 mm, oprawa twarda, ISBN 978-83-7427-921-5, 

cena det. 29,90 zł

Konrad Banach
Powstanie Warszawskie. 
Fakty – daty – fotografie

Album chronologicznie 
przedstawia 63 dni Powstania 
w Warszawie . Dzień po dniu 
autor szczegółowo opisuje 
przebieg powstańczych walk . 

Każdy dzień przedstawiony jest w formie rozdziału 
opisującego najważniejsze fakty .
2014, wyd. I, s. 303, oprawa twarda, ISBN 9788374278676,

cena det. 59,90 zł

Marta Bogacka
Bokser z Auschwitz
Historie Niezwykłe

Biografia pięściarza, 
który zdobył tytuł Mistrza 
Wszechwag obozu Auschwitz . 
Jego nazwisko nie jest znane 
wśród Polaków, pamiętają 

go jednak ci, którzy razem z nim przeżyli obozowe 
piekło .
2012, s. 200, 145x205 mm, oprawa twarda, ISBN 978-83-7427-813-3, 

cena det. 29,90 zł

Jan Łożański
Orzeł z Budapesztu. 
Wspomnienia kuriera KG 
AK

W 1939 r . Łożański wyrusza 
na front, przekonany, że wojna 
szybko się skończy . Tak rozpo-
czyna się pasjonująca historia 

młodego mężczyzny, żołnierza, sportowca .
2012, s. 536, 145x205 mm, oprawa twarda, ISBN 978-83-7427-740-2, 

cena det. 39,90 zł
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ul . Karowa 20, 00-324 Warszawa, tel . 22 255 05 05, 
e-mail: dsh@dsh .waw .pl, www .dsh .waw .pl

Dom Spotkań z Historią jest instytucją kultury m .st . Warszawy . Zajmujemy się historią 
Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku . Organizujemy wystawy, dyskusje, pokazy 
filmów, warsztaty edukacyjne, promocje książek, seminaria i konferencje .

DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ

Magdalena Stopa
Przed wojną i pałacem
Ostańce

Autorka słynnych 
Ostańców opisuje historię 
tej części Śródmieścia 
Warszawy, którą obecnie 
zajmuje Pałac Kultury 

i Nauki oraz plac Defilad . W swoim stylu ożywia 
nieznane dzieje śródmiejskiego kwartału .
wyd. I, 210x250 mm, s. 188, oprawa miękka,

EAN 978-83-62020-73-7, cena det. 49 zł

red . Ryszard Wojtkowski
Kronika Warszawy
Kronika Warszawy

Varsavianistyczny przegląd 
społeczno-kulturalny koncen-
truje się przede wszystkim na 
historii najnowszej stolicy oraz 
inicjatywach popularyzują-

cych jej XX-wieczne dziedzictwo . 
wyd. I, 165x230 mm, s. 214, oprawa miękka, EAN 9770137309000, 

cena det. 14,90 zł

oprac . Sławomir 
Rybałtowski,
Tomasz Markiewicz
John Vachon. Trzy razy 
Polska

Znakomite zdjęcia amery-
kańskiego fotoreportera, 
który w latach 1946, 1956 

i 1963 odwiedził Polskę . Zdjęcia z archiwów amery-
kańskich i prywatnych zbiorów córki fotografa .
wyd. I, 210x250 mm, s. 152, oprawa miękka, EAN 978-83-62020-68-3, 

cena det. 59 zł

Tomasz Kuba Kozłowski, 
Danuta Błahut-Biegańska
Wielka Wojna na 
Wschodzie 1914–18.
Od Bałtyku po Karpaty
Świat Kresów

Dwujęzyczny album  
(pol-ang .) przywołuje 

obrazy z frontu wschodniego, ukazując Wielką Wojnę 
na Kresach – dawnych ziemiach wschodnich RP .
wyd. I, 210x250 mm, s. 208, oprawa miękka, EAN 978-83-62020-69-0, 

cena det. 79 zł

Danuta Jackiewicz
Konrad Brandel 
1838–1920
Fotografowie Warszawy

Monograficzny album 
poświęcony jednemu 
z najwybitniejszych 
polskich fotografów, 

pierwszemu polskiemu fotoreporterowi, twórcy 
aparatu fotograficznego do robienia zdjęć z ręki .
wyd. I, 215x210 mm, s. 136, oprawa miękka, EAN 978-83-62020-71-3, 

cena det. 49 zł

oprac . Ryszard Żelichowski, 
Wojciech Materski
Zwyczajny 1934. Polska 
na zdjęciach Willema 
van de Polla

Album prezentuje 200 nie-
znanych i niepublikowanych 
w Polsce fotografii z lat 

30 . XX wieku Willem'a van de Poll'a, holenderskiego 
fotografa i fotoreportera .
wyd. I, 210x250 mm, s. 208, oprawa miękka, EAN 978-83-62020-63-8, 

cena det. 59 zł
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ul . Żmigrodzka 41/49, tel . 61 867 81 40,
e-mail: ahudowicz@rebis . com .pl, www .rebis . com .pl

Dom Wydawniczy REBIS powstał w 1990 r . W ciągu 25 lat działalności na stałe wszedł do 
czołówki polskich wydawnictw . Oprócz bogatej oferty książek historycznych proponujemy 
także literaturę piękną, poradniki, fantastykę, thriller, literaturę kobiecą .

DOM WYDAWNICZY REBIS

praca zbiorowa
Czarna księga 
prześladowań chrześcijan 
w świecie

Wstrząsające, monumentalne 
dzieło 70 specjalistów z wielu 
dziedzin, świadków i ludzi bez-
pośrednio dotkniętych cierpie-

niem z powodu wyznawanej wiary . Zbiór świadectw, 
reportaży i analiz ekspertów różnych wyznań .
wyd. I, 150x225 mm, s. 800, oprawa twarda, EAN 978-83-7818-735-6, 

cena det. 69 zł

Michael Prestwich
Ludzie średniowiecza

opowieść o 69 postaciach 
żyjących między IX a XV 
w . w Europie i na Bliskim 
Wschodzie . Strony tego 
eleganckiego dzieła zapeł-
niają monarchowie, kupcy, 

papieże, poeci, artyści, poszukiwacze przygód, 
święci,uczeni,żołnierze .
wyd. I, 195x252 mm, s. 288, oprawa twarda, EAN 978-83-7818-727-1, 

cena det. 119 zł

Francis Fukuyama
Ład polityczny i polityczny 
regres. Od rewolucji 
przemysłowej do 
globalizacji demokracji
NOWE HORYZONTY

Drugi tom przełomowego 
dzieła o historii nowoczesnego 

państwa . Najważniejsze dzieło z dziedziny myśli 
politycznej co najmniej ostatniego pokolenia .
wyd. I, 150x225 mm, s. 720, oprawa twarda, EAN 978-83-7818-719-6, 

cena det. 69 zł

Piotr Zychowicz
Pakt Piłsudski-Lenin

W 1920 r . Wojsko Polskie 
mogło zdobyć Moskwę, 
obalić bolszewików . Piłsudski 
odrzucił tę możliwość, ocalił 
komunizm, zaprzepaścił 
szansę na odbudowę potężnej 

Rzeczypospolitej, oddał pod sowieckie jarzmo 1,5 
miliona Polaków
wyd. I, 150x225 mm, s. 472, oprawa miękka, EAN 978-83-7818-770-7, 

cena det. 44,90 zł

Tadeusz A . Kisielewski
Zabić księdza

Sowiecki ślad w sprawie 
śmierci Jerzego Popiełuszki . 
Autor wykazał że prawdziwa 
jest nieoficjalna wersja, iż ks . 
Popiełuszko został zamordo-
wany sześć dni później, gdy 

porywacze byli już w areszcie .
wyd. I, 150x225 mm, s. 192, oprawa twarda, EAN 978-83-7818-795-0, 

cena det. 35,90 zł

Tony Judt
Kiedy zmieniają się fakty

Pośmiertny wybór esejów 
wybitnego historyka i jednego 
z największych myślicieli 
naszych czasów, w których 
najdobitniej wypowiedział 
się o tym, co niepokoiło go 

w sferze publicznej .
wyd. I, 150x225 mm, s. 456, oprawa twarda, EAN 978-83-7818-715-8, 

cena det. 49,90 zł
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Jerzy Rostkowski
Podziemia III Rzeszy. 
Tajemnice Książa, 
Wałbrzycha i Szczawna 
Zdroju

Laboratoria, które pracowały 
nad bronią jądrową i rakietami 
balistycznymi, zbiory muzealne, 
broń Werwolfu, złoto Rzeszy .

wyd. I, 150x225 mm, s. 304, oprawa twarda, EAN 978-83-7510-642-8, 

cena det. 45,90 zł

Martin Winstone
Generalne 
Gubernatorstwo. Mroczne 
serce Europy Hitlera

Pierwsza powstała poza 
granicami Polski monografia 
na temat tragicznej historii 
Generalnego Gubernatorstwa .
wyd. I, 150x225 mm, s. 424, oprawa 

twarda, EAN 978-83-7818-550-5, cena det. 49,90 zł

Iain Ballantyne
Podwodni myśliwi. Kulisy 
zimnej wojny pod wodą

Po raz pierwszy opowie-
dziana sensacyjna historia 
tajnej wojny podwodnej Royal 
Navy z sowieckimi okrętami 
Świetnie udokumentowana, 
cechuje ją napięcie, jakiego 

nie powstydziłby się najlepszy technothriller .
wyd. I, 150x225 mm, s. 576, oprawa twarda, EAN 978-83-7818-676-2, 

cena det. 54,90 zł

W .E .B . Griffin,
William E . Butterworth IV
Ściśle tajne

TAJNE OPERACJE, nowa seria 
rewelacyjnego duetu autor-
skiego . Jesień 1945 . Początki 
zimnej wojny . Próba namierzenia 
sowieckich agentów, którzy zin-
filtrowali amerykańskie służby .

wyd. I, 135x215 mm, s. 472, oprawa miękka, EAN 978-83-7818-700-4, 

cena det. 35,90 zł

Peter Shelton
Wspinaczka
 ku zwycięstwu

Świetnie napisana historia 
10 . Dywizji Górskiej Armii 
Stanów Zjednoczonych i ludzi, 
którzy ją tworzyli .  
Dla miłośników historii, alpi-
nizmu i narciarstwa .

wyd. I, 150x225 mm, s. 288, oprawa twarda, EAN 978-83-7818-707-3, 

cena det. 44,90 zł

David G . Williamson
Polski ruch oporu 
1939–1947

Autor „Zdradzonej Polski”, 
dokonuje oceny działalności, 
roli i spuścizny polskiego ruchu 
oporu, prowadzącego walkę 
z nazistowskimi i radzieckimi 
siłami okupacyjnymi .

wyd. I, 150x225 mm, s. 368, oprawa twarda, EAN 978-83-7818-708-0, 

cena det. 47,90 zł

Wiktor Suworow
Upadek. Ostatnia bitwa 
marszałka Żukowa

Kolejny tom Kronik 
Wielkiego Dziesięciolecia . 
Ten najnowszy cykl Wiktora 
Suworowa składa się 
z książek: Tatiana – tajna 
broń, Upadek i Matka diabła . 

Autor odtwarza wypadki z lat 1956–1957 .
wyd. I, 128x197 mm, s. 256, oprawa twarda, EAN 978-83-7818-687-8, 

cena det. 37,90 zł

Bill O’Reilly, Martin Dugard
Zabić Pattona

Wielotygodniowy nr 1 na 
liście bestsellerów New York 
Timesa!!! Prawie 1,5 miliona 
sprzedanych egzemplarzy 
w USA!!! Kto stał za śmiercią 
generała Pattona w grudniu 
1945 roku?

wyd. I, 150x225 mm, s. 392, oprawa twarda, EAN 978-83-7818-734-9, 

cena det. 47,90 zł
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ul . Swoboda 4; 30-332 Kraków, tel . 12 292 04 42, 
e-mail: katalog@klubhmp .pl, www .HistoriaMojaPasja .pl

Katalog wysyłkowy „Historia – moja pasja” jest nową inicjatywą na rynku książki adre-
sowaną do miłośników historii . Katalog zawiera ofertę ponad 200 tytułów popularyzu-
jących dzieje Polski, historię powszechną oraz istotne wątki naszej współczesności .

DYSTRYBUCJA KSIĄŻEK ANDRZEJ MARDYŁŁA

Jarosław Szarek
1920. Prawdziwy Cud 
nad Wisłą. Przebudzenie 
Polaków

Przebieg dramatycznych 
wydarzeń poprzedzających 
bitwę warszawską w 1920 r . 
Prawdziwa historia sowieckiej 

agresji odzwierciedlona w postawach Polaków, dzia-
łaniach polityków i bierności Zachodu .
2015, 150x210 mm, il. cz-b, oprawa twarda, 

EAN/ISBN: 978-83-7864-149-0, cena det. 49,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa
Józef Piłsudski 1867–1935. 
Wszystko dla Niepodległej

Biografia Józefa Piłsudskiego, 
szczególnie uwzględniająca 
pisma i wspomnienia samego 
Marszałka oraz innych osób, 
przedstawia całe, zarówno 

publiczne jak i prywatne życie bohatera .
2015, 140x200 mm, il. cz-b, oprawa twarda,

EAN/ISBN: 978-83-7864-980-9, cena det. 39,90 zł

Antonio Socci
CZY TO NAPRAWDĘ 
FRANCISZEK?

Antonio Socci znów szokuje 
ujawniając prawdziwą burzę 
w Kościele, w której centrum 
znajduje się postać obec-
nego papieża – Franciszka . 

Kontrowersyjne tezy dotyczące abdykacji 
Benedykta XVI .
2015, 140x200 mm, il. cz-b, oprawa miękka, EAN/ISBN: 9788378641179, 

cena det. 29,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa
III Rzesza. 
Zbrodnia bez kary

Napisana z rozmachem 
historia zbrodni Trzeciej 
Rzeszy, której lata panowania 
w Europie były z jednym 
z najmroczniejszych okresów 

w dziejach świata .
2015, 140x200 mm, il. cz-b, oprawa twarda, 

EAN/ISBN 978-83-7864-956-4, cena det. 49,90 zł

Renaud Escande
Czarna księga rewolucji 
francuskiej

Fundamentalne i wszech-
stronne dzieło na temat 
rewolucji autorstwa najwybit-
niejszych autorów francuskich 
pod redakcją dominikanina 

Renaud Escande'ego .
2015, 170x200 mm, il. cz-b, oprawa twarda,

EAN/ISBN: 978-83-7864-029-5, cena det. 99 zł

Ryszard Terlecki
Polska w niewoli 
1945–1989. Historia 
sowieckiej kolonii

Czarna księga PRL, czyli 
dzieje Polski zniewolonej 
przez Sowietów, a wcześniej 
zdradzonej przez zachodnich 

sprzymierzeńców i wydanej na pastwę komuni-
stycznego imperium zła .
2015, 140x200 mm, il. cz-b, oprawa twarda,

EAN/ISBN: 978-83-7864-852-9, cena det. 49,90 zł
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ul . Wiejska 19, 00-480 Warszawa, tel . 22 58 42 200, 
e-mail: bok@edipresse .pl, www .edipresse .pl

Jedno z największych wydawnictw w Polsce . W jego ofercie znajdują się magazyny 
kobiece, w tym tytuły z tradycjami, jak dwutygodnik „Przyjaciółka” oraz czasopisma 
o charakterze rodzinnym (np . istniejący od 1961 roku miesięcznik „Twoje Dziecko”) .

EDIPRESSE POLSKA

Polska 
Walcząca

Pełna 
i prawdziwa 
historia 
Polskiego 

Państwa Podziemnego z lat 1939–63 . W każdym 
z 60 . tomów kilkadziesiąt archiwalnych zdjęć i doku-
mentów . Bogata szata ilustracyjna .
2015, wyd. I, 168x242, ilustracje, oprawa twarda, EAN 9788379893683, 

cena det. 24,90 zł za tom

Dwudziestolecie 
Międzywojenne

Seria 50 książek 
o świecie, który 
przeminął, ale 

który wart jest przypomnienia . Zapraszamy do 
sentymentalnej podróży, w której przedstawiamy 
najważniejsze aspekty życia . Opowiadamy o tym jak 
Polacy pracowali i odpoczywali, co ich wzruszało, 
interesowało czy bulwersowało .
2013, wyd. I, 168x240, s. 136, ilustracje, oprawa miękka

EAN 9788377695258, cena det. 24,99 zł za tom

Śladami Polskich 
Gąsienic. 
Polskie oddziały 
pancerne na 
Zachodzie 
1939–1947

Seria książek w której przedstawiamy wszystkie 
aspekty działań naszych wojsk pancernych, wal-
czących w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie w latach 1939–1947 .
2014, wyd. I, 172x242, s. 96, ilustracje, oprawa miękka, EAN 

9788379890996, cena det. 24,99 zł za tom

Wielki 
Leksykon 
Uzbrojenia. 
Wrzesień 
1939

Najciekawsze 
przykłady 

uzbrojenia Wojska Polskiego w kampanii 1939 roku . 
W jednej serii, zebrano szczegółowe opisy polskiego 
oręża i wyposażenia żołnierzy z 1939 roku .
2013, wyd. I, 168x242, s. 64, ilustracje, oprawa miękka, 

EAN 9788377695487, cena det. 14,99 zł za tom

Zwycięskie Bitwy 
Polaków

Seria poświęcona 
chwale polskiego 
oręża . W złożonej 

z 40 tomów kolekcji przedstawiamy te wydarzenia, 
z których jesteśmy szczególnie dumni – nasze 
zwycięskie boje . Opisujemy bitwy znane, ale także te 
zapomniane, warte przypomnienia, w których kunszt 
naszej sztuki militarnej jest szczególnie widoczny .
2014, wyd. I, 172x242, s. 96, ilustracje, oprawa miękka

EAN 9788379890576, cena det. 19,99 zł za tom

Kronika PRL 
1944–1989

Nowa seria 
wydawnicza 
poświęcona 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej . W 46 tomach 
kolekcji chcemy przypomnieć i pokazać po raz 
pierwszy różnorodność epoki błędów i wypaczeń 
we wszystkich jej aspektach .
2015, wyd. I, 168x240 mm, s. 96, ilustracje, oprawa miękka, 

EAN 9788379894123, cena det. 24,90 zł za tom
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ul . Puławska 162, 02-670 Warszawa, tel . 602 798 833, 
e-mail: editionsspotkania@gmail .com, www .editionsspotkania .pl

Polskie wydawnictwo emigracyjne założone w 1978 roku w Paryżu . Od 24 lat w Polsce . 
Ma w dorobku ponad 100 tytułów książek głównie o tematyce historycznej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem naszych dziejów najnowszych i losów Polaków na wschodzie .

EDITIONS SPOTKANIA

Witold Gadowski, Przemysław 
Wojciechowski
Tragarze śmierci

Czarna historia międzynarodo-
wego terroryzmu z polskimi wąt-
kami w tle . Klucz do zrozumienia 
istoty światowego terroryzmu . 
Opis symbiozy współczesnych 

mediów i bezwzględnego świata terroryzmu .
wyd. II uzupełnione, 135x219 mm, s. 358, oprawa miękka, 

EAN 9788379651122, cena det. 40 zł

Witold Gadowski, Przemysław 
Wojciechowski
Tragarze śmierci

Czarna historia międzynarodo-
wego terroryzmu z polskimi wąt-
kami w tle . Klucz do zrozumienia 
istoty światowego terroryzmu . 
Opis symbiozy współczesnych 

mediów i bezwzględnego świata terroryzmu .
wyd. II uzupełnione, 135x219 mm, s. 358, oprawa miękka, 

EAN 9788379651122, cena det. 40 zł

Piotr Wroński
Spisek założycielski. 
Historia jednego 
morderstwa

Okoliczności zamordowania przez 
funkcjonariuszy SB ks . Jerzego 
Popiełuszki . Były oficer SB 
ujawnia kuchnię pracy operacyjnej 

SB . To wartka i dobrze napisana powieść z kluczem . 
Autor demaskuje cynizm i zbrodniczość PRL-u .
wyd. I, 135x219 mm, s. 352, oprawa miękka, EAN 9788379650361, 

cena det. 39 zł

Adam Korwin-Sokołowski
U boku Marszałka. 
Wspomnienia Szefa Gabinetu

Adam Ludwik Korwin-
Sokołowski – od 1930 roku szef 
gabinetu Marszałka Piłsudskiego 
– spisywał swoje wspomnienia 
i dzięki temu mamy do nich 

dostęp . Wspomnienia Adama Ludwika Korwin-
Sokołowskiego obejmują lata 1910–1945 .
wyd. I, 132x210 mm, s. 326, oprawa miękka, EAN 9788379650248, 

cena det. 45 zł

Jerzy Stypułkowski
Wierni przysiędze. Dramat 
żołnierzy Armii Andersa

Wspomnienia Jerzego 
Stypułkowskiego nie docze-
kały się do tej pory krajowego 
wydania i są nieznane polskiemu 
czytelnikowi . To publikacja 

fundamentalna dla upowszechnienia tradycji walk 
o niepodległość Polski .
wyd. I, 135x219 mm, s. 450, oprawa miękka, EAN 9788379650644

Piotr Wroński
Weryfikacja

Kolejna powieść z kluczem 
Piotra Wrońskiego, autora best-
sellerowego „Spisku założyciel-
skiego” . Weryfikacja opowiada 
o końcowym okresie funkcjono-
wania SB i o tworzeniu UOP .

wyd. I, 135x219 mm, s. 304, oprawa miękka, EAN 9788379650363, 

cena det. 35 zł

Anna Mironowicz
Od Hajnówki do Pahlavi...

Książka Anny Mironowicz 
przekazuje pamięć ofiar II wojny 
światowej, opisując losy Polaków 
– 100 rodzin leśników z Puszczy 
Białowieskiej – zesłanych na 
Syberię do pracy w kopalni złota .

wyd. I, 135x215 mm, s. 152, oprawa miękka, EAN 9788379650606, 

cena det. 28 zł
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ul . Kamieniecka 49, 50-511 Wrocław, tel . 504 239 470, 
e-mail: biuro@edumal .pl, www .edumal .pl

Układanki map – pomoce dydaktyczne . Mapy historyczno-geograficzne .
Osoba układająca zdobywa wiedzę o otaczającym nas świecie, uczy się geografii, historii 
oraz położenia danego państwa, województwa czy regionu .

EDUMAL UKŁADANKI EDUKACYJNE

Układanka Polska

Powycinana jest zgodnie z granicami województw 
i stolic województw . Na mapę naniesione są 
ilustracje ważniejszych zabytków kultury, bitew 
historycznych oraz krótkie opisy i ciekawostki 
z nimi związane . Nadrukowane są herby miast 
oraz informacje o populacji ludności .
grupa wiekowa: 4 +, liczba elementów: 56, wymiar obrazka 660x470 mm, 

cena det. 40 zł

Układanki Europa, Azja oraz Świat

Powycinane są zgodnie z granicami państw . Na mapy naniesione są ilustracje zabytków i ciekawostek 
historycznych z opisami . Nadrukowane są godła, oraz informacje o populacji ludności i powierzchni państw .
grupa wiekowa: 4 +, liczba elementów: 80, wymiar obrazka 660x470 mm, cena det. 40 zł

Układanka Krainy Polski

Podzielona jest na krainy geograficzne Polski . 
Zawiera ilustracje i opisy zwierząt żyjących 
w Polsce .
grupa wiekowa: 4 +, wymiar obrazka 660x470 mm, cena det. 40 zł
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tel . 501-525-760, bolesta@home .pl,
www .facebook .com/stracone .szanse .wrzesnia39

Autorska inicjatywa wydawnicza .

EK-BUD

Adam Bolesta
Stracone szanse WRZEŚNIA'39
Wrzesień 1939

We wrześniu 1939 roku mogło być zupełnie inaczej . Dlaczego i jak – te 
odpowiedzi znajdziesz w tej ksiażce . Skoro w ówczesnych realiach były 
inne możliwości przygotowania WP do wojny, to dlaczego z nich nie 
skorzystano?
wyd. I, 240x165 mm, oprawa miękka, ISBN 978-83-943004-0-1, cena det. 39,90 zł

STRACONE SZANSE 
WRZEŚNIA'39
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Grajewo, tel . 86 272 22 75, 
e-mail: biuro@eko-dom .pl, www .ksiazkizpasja .pl, www .eko-dom .pl/publishing 

EKO-DOM wydaje unikatowe publikacje historyczne, które zaciekawią zarówno spe-
cjalistów jak i laików danego tematu . W naszej ofercie znajdą Państwo znajdą nie tylko 
eleganckie albumy, ale także książki dla dzieci i młodzieży .

EKO–DOM

Marek Andrzej Magowski
Zapomniana kawaleria

Książka prezentuje jednostki 
konne wojskowe lub kontynu-
ujących tradycje wojskowe, 
o których do tej pory nie było 
obszerniejszych opracowań, 
m .in .: konni zwiadowcy, 

oddziały konne wojsk górskich i wiele innych .
wyd. I, 170x240 mm, s. 241, oprawa miękka, 

EAN 978-83-932030-3-1, cena det. 15 zł

Lesław Kukawski
Konne Mistrzostwa 
Wojska Polskiego w II 
Rzeczpospolitej

Książka przedstawia cało-
kształt zagadnień związanych 
z Konnymi Mistrzostwami 
Wojska Polskiego w II RP . 

Posiada układ chronologiczny, prezentując przebieg 
zawodów i ich uczestników .
wyd. I, 210x297 mm, s. 229, oprawa twarda, EAN 83-916242-6-9, 

cena det. 45 zł

Aleksander Smoliński
Mundur i barwy jazdy 
dywizyjnej oraz strzelców 
konnych Wojska Polskiego. 
Lata 1919–1939

Autor podjął próbę opisania 
umundurowania i barw oddzia-
łowych formacji jazdy dywi-

zyjnej oraz strzelców konnych Wojska Polskiego 
w dwudziestoleciu międzywojennym, .
wyd. I, 170x240 mm, s. 318, oprawa twarda, EAN 978-83-92679-9-6, 

cena det. 40 zł

Lesław Kukawski, Andrzej 
Jeziorkowski
SZTANDARY KAWALERII 
POLSKIEJ XX WIEKU

Przegląd sztandarów polskich 
formacji kawaleryjskich od 
I wojny światowej . Bogato 
ilustrowana zdjęciami i plan-

szami kolejnych znaków pułkowych, stanowi pełną 
dokumentację sztandarów oddziałów kawalerii XX w .
wyd. I, 210x297 mm, s. 615, oprawa twarda, 

EAN 978-83-926595-8-7, cena det. 120 zł

Kazimierz Józef Skrzesiński
Wołyńska Brygada 
Kawalerii

Pierwsze powojenna publikacja 
omawiająca wszelkie aspekty 
z dziedziny barwy i broni 
pułków wchodzących w skład 
Wołyńskiej Brygady Kawalerii . 

Dostarcza wielu informacji o rodowodach, sztanda-
rach, uzbrojeniu, konia itd .
wyd. I, 210x297 mm, s. 433, oprawa twarda, EAN 978-83-932030-1-7, 

cena det. 50 zł

Marcin Iglikowski
Polska szkoła jazdy w XVII 
wieku

Niniejsza publikacja opowiada 
jak trenował husarz, dlaczego 
istniał zakaz wywozu polskich 
koni za granice oraz na ile 
polska technika kawaleryjska 

w XVII wieku czerpała z wzorców wschodnich a na 
ile z zachodnich .
wyd. I, 210x297 mm, s. 363, oprawa twarda, EAN 978-83-940275-8-2, 

cena det. 50 zł
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ul . Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa, tel . 22 831 02 61 wew . 44,
e-mail: wydawnictwo@ihpan .edu .pl, www .ihpan .edu .pl

Instytut Historii PAN ma własną oficynę wydawniczą, a także współpracuje z instytucjami 
i wydawnictwami naukowymi, upowszechniając dorobek przede wszystkim swoich pra-
cowników . Wydaje czasopisma, serie i monografie naukowe .

INSTYTUT HISTORII PAN IM. TADEUSZA MANTEUFFLA

Stanisław Bylina
Rewolucja husycka, 
t. 2: Czas chwały i czas 
zmierzchu

Autor w kolejnym tomie mono-
grafii, obejmującym okres od 
1424 r . do około połowy lat 30 . 
XV wieku, przedstawia ważny 

okres w dziejach całej Europy Środkowej, decydu-
jący dla całego ruchu husyckiego .
2014, 150x215 mm, s. 225, oprawa twarda, EAN 978-83-7543-377-7, 

cena det. 30 zł

Zbigniew Dalewski
Modele władzy  
dynastycznej w Europie 
Środkowo-Wschodniej we 
wczesnym średniowieczu

Autor w swej pracy podjął próbę 
przyjrzenia się strategiom stoso-
wanym przez władające środko-

woeuropejskimi monarchiami dynastie budowania 
własnej pozycji i kształtowania politycznych relacji .
wyd. I, 150x210 mm, s. 320, oprawa twarda, EAN 978-83-63352-41-7, 

cena det. 30 zł

red . Stefan Gąsiorowski
Doktor Zbigniew Solak 
(1953–2004) a wzajemne 
poznanie Polski i Litwy.

Książka jest pokłosiem polsko-
-litewskiej konferencji naukowej 
poświęconej życiu i działalności 
naukowej dra Zbigniewa Solaka 

(1953–2004), który badał trudne wzajemne relacje 
polsko-litewskie w XIX–XXI wieku .
wyd. I, 150x210 mm, s. 214, oprawa twarda, EAN 978-83-63352-43-1, 

cena det. 30 zł

red . Antoni Gąsiorowski, 
Grażyna Rutkowska
Memoria viva. Studia 
historyczne poświęcone 
pamięci Izabeli Skierskiej 
(1967–2014)

Tom studiów historycznych 
dedykowany zmarłej Profesor IH 

PAN Izabeli Skierskiej, badaczce szeroko pojmowanej 
historii społeczno-religijnej średniowiecznej Polski .
wyd. I, 175x245 mm, s. 917, oprawa twarda, EAN 978-83-63352-47-9, 

cena det. 50 zł

red . Zbigniew Dalewski
Granica wschodnia 
cywilizacji zachodniej 
w średniowieczu

Autorzy artykułów składających 
się na prezentowany tom stu-
diów podejmują próbę nowego 
przedstawienia problematyki 

granicy wschodniej cywilizacji zachodniej w okresie 
wczesnego średniowiecza .
wyd. I, 170x240 mm, s. 491, oprawa miękka, EAN 978-83-63352-40-0, 

cena det. 30 zł

Katarzyna Sierakowska
Śmierć – Wygnanie – Głód 
w dokumentach osobistych. 
Ziemie polskie w latach 
Wielkiej Wojny 1914–1918

Analizując dzienniki, pamiętniki, 
relacje i korespondencje, Autorka 
bada jak reagowano na zjawisko 

śmierci, niedobory żywności i utratę domu w okresie 
I wojny światowej .
wyd. I, 165x235 mm, s. 268, oprawa miękka, EAN 978-83-6335-249-3, 

cena det. 30 zł
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Instytut Pamięci Narodowej to jedna z największych placówek edukacyjnych i naukowych 
w Polsce . Blisko dwustu historyków zajmuje się badaniem najnowszej historii Polski oraz 
upowszechnianiem wiedzy na ten temat . 

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

Joanna Wojdon
Świat elementarzy. 
Obrazy rzeczywistości 
w podręcznikach do 
nauki czytania...

Nadal Polska przedsta-
wiana jest jako kraj niemal 
wyłącznie drobnotowa-

rowej gospodarki, nadal brak choćby wzmianki o osobie 
prezydenta i Związku Radzieckim .
2015, 210x210 mm, il kol., oprawa twarda, EAN/ISBN 978-83-7629-834-4, 

cena det. 54 zł

Karolina Wichowska
Łączka. Poszukiwania 
i identyfikacja ofiar terroru 
komunistycznego na 
warszawskich Powązkach

W tej opowieści mroczna 
historia lat stalinizmu prze-
plata się z wiedzą o najbar-

dziej zaawansowanych technologiach identyfikacji 
genetycznej .
2015, 145x205 mm, il. cz-b, oprawa miękka, EAN/ISBN: 978-83-7629-853-5, 

cena det. 9 zł

Josef Pazderka
Inwazja na Czechosłowację 
1968. Perspektywa rosyjska

W nocy z 20 na 21 sierpnia 
1968 r . co najmniej 300 000 
żołnierzy pięciu państw Układu 
Warszawskiego, w tym 28 612 
żołnierzy Ludowego Wojska 

Polskiego, wkroczyło do Czechosłowacji . Tak zakoń-
czyła się praska wiosna .
2015, 165x235 mm, il. kol., oprawa twarda, EAN/ISBN: 978-83-7629-818-4, 

cena det. 14 zł

Jarosław Pałka,
Jerzy Poksiński
Michał Żymierski 
1890–1989. Biografia 
polityczna i wojskowa
Monografie

Michał Żymierski był jedną 
z najbardziej osobliwych – ale 

przez parę lat też złowrogich – postaci, jakie przewinęły 
się przez dzieje Polski . 
2015, 165x235 mm, il. kol., oprawa miękka, EAN/ISBN: 978-83-7629-807-8, 

cena det. 48 zł

Adam Dziurok, Marek Gałęzowski,
Łukasz Kamiński, Filip Musiał
Od niepodległości do 
niepodległości. Historia 
Polski 1918–1989

Wiek XX należał do najtrud-
niejszych w dziejach państwa 
polskiego . Niełatwo ten okres 

opisać . Naszym zamierzeniem było przedstawienie 
najnowszej historii Polski .
2014, wyd. III, 165x235 mm, il. kol., oprawa miękka,

EAN/ ISBN: 9788376293240, cena det. 15 zł
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pl . Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa, tel . 22 860 70 33, faks 22 860 7034,
e-mail: o .warszawa@ipn .gov .pl, www .ipn .gov .pl

Oddział IPN w Warszawie w ramach działalności statutowej publikuje zarówno mono-
grafie naukowe, relacje, wspomnienia, materiały pokonferencyjne .

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – ODDZIAŁ W WARSZAWIE

Oprac . Paweł Sasanka, 
Sławomir Stępień
Fotografie bez cenzury 
1976–1989. Nieoficjalny 
portret PRL.

Zbiór zdjęć dokumentujących 
rzeczywistość niewygodną 
dla władz PRL, a dziś 

będących częścią zjawiska określaną mianem 
„kultury niezależnej” .
2014, wyd. I, s. 320, 240x300 mm, oprawa twarda, EAN 9788376296425, 

cena det. 108 zł

Patryk Pleskot
Miasto śmierci. Pytania 
o morderstwa polityczne 
popełnione w Warszawie 
(1956–1989)
Warszawa nie?pokonana, tom IX

Prawdziwe historie gdzie 
wszyscy pozytywni boha-

terowie giną . Pełno tu dramatów ludzkich, okru-
cieństw, niesprawiedliwości .
2015, wyd. I, s. 352, 176x250 mm, oprawa twarda, EAN 9788376297842, 

cena det. 32 zł

Scen . Tomasz Robaczewski, 
rys . Huber Ronek
Wojenna odyseja Antka 
Srebrnego 1939–1944.
[komiks] cz.1-4

Komiksy przedstawiają zbiorczą 
wiedzę dotyczącą losów 
Polaków w czasie II wojny świa-

towej . Mają uzmysłowić młodym czytelnikom determi-
nację i gotowość Polaków do walki o wolną Polskę .
2015, wyd. I, 210x297 mm, oprawa miękka, EAN 9788376298368, 

9788376298375, 9788376298382,9788376298399

Robert Spałek
Komuniści przeciwko 
komunistom

W Polsce spośród oficerów 
Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego wyłoniono w paź-
dzierniku 1948 r . tajną grupę, 
której celem było demaskowanie 

rzekomych szpiegów zajmujących kierownicze stano-
wiska w partii i administracji państwowej .
2014, wyd. I, s. 1136, 176x250 mm, oprawa twarda, EAN 9788376297330, 

cena det. 47 zł

Kazimierz Krajewski
„Szlakiem Narbutta” 
Organ Polskich Sił 
Zbrojnych Ziemi Lidzkiej – 
czasopismo Ziemi Lidzkiej 
1943–1945.
Dopalanie Kresów t.4

Konspiracyjne pismo „Szlakiem 
Narbutta” tworzone było przez żołnierzy i przezna-
czony przede wszystkim dla żołnierzy .
2015, wyd. I, s. 216+16 wkł. zdj., 176x250 mm, oprawa twarda, 

EAN 9788376296913, cena det. 26 zł

Scen . Sławomir Zajączkowski, 
rys . Krzysztof Wyrzykowski
„Młot” – Władysław 
Łukasiuk 
Wilcze tropy, zeszyt 3

Koniec wojny z Niemcami dla 
takich dowódców jak „Młot” nie 
oznacza końca walki . Ścigany 

przez NKWD podejmuje walkę w obronie swoich 
bliskich i podkomendnych .
2013, wyd. I, s. 30, 210x297 mm, oprawa miękka, EAN 9788376295596, 

cena det. 17 zł
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ul . Polna 18/20, 00-625 Warszawa, 
tel . 22 825 52 21, e-mail: books@isppan .waw .pl, www .isppan .waw .pl

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk istnieje od 1991 r . Publikuje 
monografie naukowe z historii najnowszej, stosunków międzynarodowych, politologii 
i socjologii .

INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN

Jerzy Bayer, Waldemar Dziak
Tybet. Szkice z dziejów 
chińsko-tybetańskich

Monografia ukazuje tybetańskie 
realia polityczne, kulturowe 
i cywilizacyjne oraz prze-
miany zachodzące w Tybecie . 
Przedstawia los małego 

narodu, któremu historia kazała graniczyć z wielkim 
narodem chińskim .
2015, wyd. I, 176x250 mm, s. 723, oprawa twarda, EAN 9788364091346, 

cena det. 35 zł

Mariusz Zajączkowski
Ukraińskie podziemie na 
Lubelszczyźnie w okresie 
okupacji niemieckiej 
1939–1944

Monografia przedstawia 
pełny wachlarz relacji między 
Polakami i Ukraińcami na 

Lubelszczyźnie w latach 1939–1944
wyd. I, 176x250 mm, s. 504, oprawa twarda, EAN 9788376297699, 

cena det. 35 zł

Sławomir Łukasiewicz
Partia w warunkach emigracji. 
Dylematy Polskiego Ruchu 
Wolnościowego Niepodległość 
i Demokracja 1945–1994

Geneza, struktura myśli poli-
tycznej oraz budowanie poten-
cjału politycznego Polskiego 

Ruchu Wolnościowego Niepodległość i Demokracja .v
2014, wyd. I, 176x250 mm, s. 784, oprawa twarda, EAN 9788376297170, 

cena det. 30 zł

Krzysztof Jasiewicz
ONI. Okupacyjny aparat 
sowiecki na Kresach 
Północno-Wschodnich 
w latach 1939–1941

Autor opisuje początki ustana-
wiania władzy sowieckiej na 
podbitych terytoriach wschod-

nich państwa polskiego po 17 .09 .1939 r . oraz proces 
tworzenia się sowieckich elit władzy .
 2015, wyd. I, 176x250 mm, s. 577, oprawa twarda, EAN 9788364091414, 

cena det. 35 zł

Andrzej Friszke
Między wojną a więzieniem 
1945–1953. Młoda 
inteligencja katolicka

Losy młodej inteligencji katolic-
kiej, która po traumie 
II wojny światowej, w zdomi-
nowanej przez komunistów 

Polsce usiłowała znaleźć miejsce do aktywności 
społecznej i politycznej .
2015, wyd. I, 176x250 mm, s. 416, oprawa miękka, EAN 9788364091438, 

cena det. 30 zł

Paweł Rokicki
Glinciszki i Dubinki. Zbrodnie 
wojenne na Wileńszczyźnie 
w połowie 1944 roku 
i ich konsekwencje we 
współczesnych relacjach 
polsko-litewskich

Monografia ukazuje polsko-li-
tewski konflikt, który zaostrzył się w latach II wojny świa-
towej, podsycany dodatkowo przez politykę okupantów .
2015, wyd. I, 176x250 mm, s. 384, oprawa twarda, EAN 9788376297361, 

cena det. 25 zł
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ul . Długa 26/28, 00-950 Warszawa, tel . 22 50 48 200, fax 22 831 31 49, 
e-mail: ispan@ispan .pl,www .ispan .pl

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk to interdyscyplinarna placówka badawcza, 
do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej 
w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej 
z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego . 

INSTYTUT SZTUKI PAN

Piotr Lasek, Piotr Sypczuk
Renovatio et restitutio. 
Materiały do badań 
i ochrony założeń 
rezydencjonalnych 
i obronnych

Tematyka tomu dotyczy 
problemu ochrony zamków, 

pałaców i ogrodów, jak też ich adaptacji dla potrzeb 
nowych właścicieli oraz związanymi z tym pro-
cesem działaniami .
2015, wyd. I, s. 243, oprawa miękka, ISBN 9788363877606, cena det. 35 zł

Jacek Piotr Jackowski
Zachować dawne nagrania

Zarys historii dokumentacji 
fonograficznej i filmowej 
polskich tradycji muzycznych 
i tanecznych, cz . 1 (przełom 
XIX i XX w . – do drugiej wojny 
światowej) .

2014, wyd. I, s. 288, zawiera CD, oprawa miękka, ISBN 9788363877545, 

cena det. 40 zł

Katarzyna Anna Kesling, 
Joanna Stacewicz-Podlipska
Polskie życie artystyczne 
w latach 1944–1960, t. 5: 
Rok 1951

Diariusz wydarzeń dotyczący 
roku 1951 . Wraz z pełnym 
wykazem artystów biorących 
w nich udział oraz kompletną 

bibliografią ma podstawowe znaczenie dla wiedzy 
o kulturze polskiej i polskiej historii tego czasu .
2014, oprawa twarda, ISBN 9798363877569, cena det. 35 zł

Stanisław Mossakowski
Pałac królewski 
Zygmunta I na Wawelu 
jako dzieło renesansowe 

Monografia ukazująca 
miejsce i rangę rezydencji 
wawelskiej w europej-
skiej architekturze doby 

renesansu .
2015, oprawa twarda, ISBN 9788363877675, cena det. 50 zł

red . Marcin Zgliński,
Anna Oleńska
Katalog Zabytków Sztuki 
w Polsce, 
Seria Nowa, t. XII, z. 2, Miasto Białystok

Najnowszy tom Katalogu - 399 
stron tekstu, 63 ilustracje 
archiwalne cz .-b . i 944 ilu-

stracje barwne, ponad 30 planów, mapki .
2015, wyd. I, oprawa twarda, ISBN 9788363877644, cena det. 60 zł

Tadeusz Jurkowlaniec
Nagrobki średniowieczne 
w Prusach

Katalog, obejmujący zarówno 
dzieła istniejące, jak i te 
znane już tylko z przekazów 
pisanych i niekiedy ikono-
graficznych . Zgromadzonej 

dokumentacji średniowiecznych nagrobków 
w Prusach towarzyszą zaktualizowane artykuły na 
temat sztuki sepulkralnej regionu .
2015, s. 415, oprawa miękka, ISBN9788363877668, cena det. 40 zł
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ul . Krasińskiego 8, 01-601 Warszawa, tel . 22-412-02-92, email: wydawnictwoerica .pl, 
wydawnictwoerica@wp .pl, Sklep internetowy: TetraErica .pl

Instytut Wydawniczy Erica istnieje od 2004 roku . Opublikowaliśmy wiele książek 
z zakresu beletrystyki historycznej oraz źródłowych i popularnych opracowań historycz-
nych . W planach wydawniczych mamy wiele powieści polskich i zagranicznych twórców 
oraz historycznych opracowań popularnonaukowych .

INSTYTUT WYDAWNICZY ERICA

Artur Szrejter
Pod pogańskim 
sztandarem

Dzieje tysiąca wojen Słowian 
połabskich od VII do XII wieku
Wojny na lądzie i morzu, 
pirackie najazdy, łupieżcze 
wyprawy . Walczyli z prącymi 

na wschód Niemcami, duńskimi, norweskimi wikin-
gami, wojami księcia Mieszka I .
2014, wyd. I, 160x230 mm, s. 360, oprawa twarda, EAN 9788364185588, 

cena det. 49,90 zł

Juliusz Kulesza
Zakazane gole. Futbol 
w okupowanej Warszawie

Zamknięte szkoły i uczelnie, 
patrole na ulicach, łapanki . 
Życie w okupowanej sto-
licy było niebezpieczne, 
zwłaszcza dla niepokornych . 

Niemieckie zakazy obejmowały wszystkie dziedziny 
życia, nawet uprawianie sportu było zabronione .
2014, wyd. I, 140x205 mm, s. 160, oprawa twarda, EAN 9788364185632, 

cena det. 39,90 zł

Piotr Jaźwiński
Oficerowie i dżentelmeni. 
Życie prywatne i służbowe 
kawalerzystów Drugiej 
Rzeczpospolitej

W barwny i przystępny 
sposób autor przedstawia 
życie oficerów kawalerii 

w okresie II RP . Omówiono także realia szkolenia 
oficerów i kwestie organizacji i uzbrojenia .
2011, wyd. I, 140x205 mm, s. 370, oprawa miękka,EAN 9788362329335, 

cena det. 39,90 zł

Radosław Sikora
Radosław Szleszyński . 
Husaria Rzeczpospolitej

Bogaty materiał ilu-
stracyjny z XVI, XVII 
i XVIII wieku pokazujący 
husarzy i ich ekwipunek, 
co pozwala zobaczyć, 

jak naprawdę wyglądali, zanim dziewiętnasto-
wieczni artyści zafałszowali ich wizerunek . 
2014, wyd. I, 248x300 mm, s. 320, oprawa twarda,

EAN 9788364185649, cena det. 149,90 zł

Martin van Creveld
Dowodzenie na wojnie. Od 
Aleksandra do Szarona

Pierwsza książka zajmująca 
się wyłącznie dowodzeniem 
i śledzi jego rozwój przez 
2000 lat – od starożytnej 
Grecji do wojny w Wietnamie . 

Traktuje o problemach nierozłącznie związanych 
z zarządzaniem i dowodzeniem armiami .
 2014, wyd. I, 160x230 mm, s. 408, oprawa twarda,

EAN 9788363374242, cena det. 59,90 zł

Piotr Jaźwiński, 
Aleksander Jaźwiński
Wołynianki. 
Z Wołynia do PRL

Barwny opis zmagań inteli-
gencji wychowanej w II RP 
z systemem komunistycznym 
w codziennej, żmudnej walce 

o ocalenie tego co było dla nich najcenniejsze: 
pamięci, kultury, honoru . Bogaty materiał ilustracyjny .
2014, wyd. I, 140x205 mm, s. 320, oprawa twarda,EAN 9788364185717, 

cena det. 39,90 zł
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Mark Twain
Joanna d'Arc

Dzieło życia Marka Twaina . 
Powieść pisana 12 lat . 
Niezwykłe losy Joanny d’Arc 
opowiada jej giermek i sekre-
tarz – Louis de Conte . 
Św Joanna, wzór patriotyzmu, 

jest uznawana za jedną z kluczowych postaci 
w dziejach świata .
wyd. I 2015, 145x205 mm, s. 540, oprawa miękka, EAN 978-83-211-1971-7, 

cena det. 39,90 zł

Zofia Kossak
Pożoga

Dokument i utwór literacki . 
Wołyń w latach 1917–1919 . 
Wiarygodny materiał opisu-
jący wydarzenia jakie ludność 
polska, czy ruska przeżyła 
od wybuchu rewolucji rosyj-

skiej do wkroczenia regularnych oddziałów wojsk 
polskich .
wyd. III, 2015 r., 145x205 mm, s.356, oprawa miękka,

EAN 978 83 211 1964 9, cena det. 29,40 zł

Gérard Bardy
Charles de Gaulle. 
Biografia katolika i męża 
stanu

Książka poświęcona jednemu 
z popularnych w Polsce poli-
tyków zagranicznych, odsłania-
jąca religijne źródła inspiracji 

w działalności politycznej de Gaulle’a . Jest także 
źródłem wiedzy na temat najnowszej historii Francji .
wyd. I, 2014 r., 165x236 mm, s. 368, oprawa twarda,

EAN 978-83-211-1938-0, cena det. 58,80 zł

Kalendarz na 2015 rok 
Ad 2016 ze sługą Bożym 
kardynałem Stefanem 
Wyszyńskim
Jest to kalendarz katolicki 
w formie terminarza zawie-
rający: ilustrowane krótkie 
cytaty z nauczania kardynała 
St . Wyszyńskiego, życiorys 

Prymasa Tysiąclecia, wykaz świąt katolickich i opis 
roku liturgicznego .
2015 r., 145x205 mm, s. 392, oprawa twarda, EAN 978-83-211-1959-5, 

cena det. 31,50 zł

Wiesław Jan Wysocki
Polonia Christiana.
Szkice z dziejów Polski 
Chrześcijańskiej

Napisana z pasją i erudycją 
historia Polski, splecionej losem 
z chrześcijaństwem . Polskość 
na przestrzeni dziejów była 

atrakcyjną propozycją polityczną i kulturową, pozwa-
lającą przetrwać nawet czas państwowego niebytu .
wyd. I, 2014 r., 165x236 mm, s. 368, oprawa twarda, 

EAN 978-83-211-1951-1, cena det. 52,50 zł

red . nauk . Alberto Melloni
Atlas Historyczny Soboru 
Watykańskiego II

Ilustrowany atlas historyczny, 
który w pełnym świetle uka-
zuje Sobór Watykański II 

 – niezwykłe wydarzenie 
dla Kościoła i świata, od 

prac przygotowawczych po ostateczne konkluzje 
i rozstrzygnięcia .
wyd. I, 2015 r., 240x310 mm, s. 280, oprawa twarda,

EAN 978-83-211-1972-4, cena det. 115 zł

ul . Wspólna 25, 00-519 Warszawa, tel . 22 625 2301, 
e-mail: iwpax@inco .pl, www .iwpax .pl

Oficyna powstała w 1949 r . Wydajemy książki o treści filozoficznej i teologicznej, publi-
kacje poświęcone historii Kościoła i historii Polski, książki zajmujące się problematyką 
wychowania, a także literaturę piękną, która szuka inspiracji w wierze .

INSTYTUT WYDAWNICZY PAX (GRUPA INCO)
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ul . Ogrodowa 8 lok . 87, Warszawa 00-896, tel . 608-306-905,
e-mail: album@karabela .waw .pl, www .karabela .waw .pl

KARABELA publikuje albumy pokazujące bogatą tradycję oręża polskiego, a w szczegól-
ności udział polskich formacji w kampaniach napoleońskich: ich historię, umundurowanie, 
uzbrojenie, wyposażenie . Współpracuje z malarzem batalistą Ryszardem Morawskim .

KARABELA

Ryszard Morawski,
Andrzej Nieuważny
Wojsko Księstwa 
Warszawskiego. Artyleria, 
inżynierowie, saperzy

Album ten jest kontynuacją 
serii zapoczątkowanej przed 
laty tomami o kawalerii oraz 

generalicji i sztabach KW . Obszerna prezentacja arty-
lerii konnej, pieszej, pułkowej, wałowowej i taborów .
wyd. II, 340x240 mm, s. 232, oprawa twarda, EAN 978-83-61229-02-5, 

cena det. 150 zł

Ryszard Morawski,
Adam Paczuski
Wojsko Księstwa 
Warszawskiego. Piechota, 
gwardie narodowe, 
weterani. Tom I-II

Album zamykający serię 
wydawniczą . Obszerne opraco-

wanie w naszej historiografii poświęcone formacjom 
pieszym Księstwa .
wyd. I, 340x240 mm, s. 296, oprawa twarda, EAN 978-83-61229-05-6, 

cena det. 370 zł

Ryszard Morawski,
Andrzej Nieuważny
Wojsko Polskie w Służbie 
Napoleona. Gwardia: 
szwoleżerowie, Tatarzy, 
eklererzy, grenadierzy

Album wydany w 200 . rocznicę 
szarży 3 . szwadronu pułku 

szwoleżerów pod Somosierrą . Umundurowanie, uzbro-
jenie i wyposażenie Polaków w Gwardii Napoleona .
I, 340x240 mm, s. 360, oprawa twarda, EAN 978-83-61229-01-8, 

cena det. 180 zł

Ryszard Morawski,
Adam Paczuski
Wojsko Księstwa 
Warszawskiego. Ułani, 
gwardie honorowe, 
pospolite ruszenie, 
żandarmeria konna. Tom I-II

Obszerne opracowanie historii 
pułków ułańskich Księstwa Warszawskiego i ich 
udziału w kampaniach napoleońskich 1806–1814 .
wyd. I, 340x240 mm, s. 296, oprawa twarda, EAN 978-83-61229-03-2, 

cena det. 350 zł

Sławomir Leśniewski, Ryszard 
Morawski
Wojsko Polskie w Służbie 
Napoleona. Legia 
Nadwiślańska. Lansjerzy 
Nadwiślańscy

Pierwszy z trzech albumów serii . 
Opisuje powstanie pułków Legii 

Nadwiślańskiej i Lansjerów, organizację i stosowaną 
taktykę walki zarówno w piechocie jak i jeździe .
wyd. I, 340x240 mm, s. 272, oprawa twarda, EAN 978-83-61229-00-1, 

cena det. 150 zł

Ryszard Morawski,
Andrzej Dusiewicz
Wojsko Polskie w Służbie 
Napoleona. Legiony 
Polskie we Włoszech. 
Legia Naddunajska

Ostatni tom z serii 
poświęconej polskim 

wojskom służącym na obcym żołdzie . Wykorzystano 
w nim nieznane źródła ikonograficzne z Włoch i USA .
wyd. I, 340x240 mm, s. 360, oprawa twarda, EAN 978-83-61229-04-9, 

cena det. 195 zł
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ul . Sokolnicza 8, Szczęsne, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wydawnictwo istnieje od czterech lat . Specjalizuje się w popularyzacji historii gospo-
darczej i historii pieniądza . Sztandarowym produktem wydawnictwa jest seria „Baśń jak 
niedźwiedź” . Do tej pory ukazały się trzy tomy serii „Baśń jak niedźwiedź . Polskie historie” 
oraz jeden tom „Baśń jak niedźwiedź . Historie amerykańskie” . 

KLINIKA JĘZYKA / CORYLLUS

Niedźwiedź i róża czyli 
tajna historia Czech

Trzysta stron pasjonu-
jącej lektury dotyczącej 
najważniejszych wątków 
w historii naszych 
południowych sąsiadów . 
Rzecz napisana ze 

swadą i suspensem, historia podana jak kryminał 
najlepszego gatunku .

Irlandzki majdan

Pierwsza w serii „Małe książki 
o wielkich sprawach” publi-
kacja autorstwa Gabriela 
Maciejewskiego . Autor 
rozprawia się z mitami doty-
czącymi niepodległej Irlandii . 
Mało z osób ekscytujących się 

czynem powstańców wielkanocnych wie, że żaden 
z nich nie ma w Dublinie pomnika .

Najlepsze kawałki Coryllusa. Tom I 

Gabriel Maciejewski jest jednym z najważniejszych polskich blogerów politycznych . 
Publikuje w salonie 24 pod pseudonimem Coryllus . Zbiór Najlepsze kawałki Coryllusa. 
Tom I to pierwsza część wybranych i najlepszych tekstów tego autora . 
Mamy tu kawałek solidnej polemiki politycznej, próbki dobrej prozy i omówienia pro-
blemów historycznych ujętych z kilku zaskakujących zwykle perspektyw . 

Święte królestwo

Pierwszy wydany przez 
oficynę album komiksowy . 
Jest to opowieść o upadku 
średniowiecznego kró-
lestwa Węgier, o udziale 
w tej politycznej zbrodni 
bankierów niemieckich 

oraz rodziny Hohenzollern .

Szkoła nawigatorów

Jedyny w Polsce niezależny 
kwartalnik skupiających 
autorów czynnych w sieci 
i nie związanych z żadną 
redakcją . Ambicją pisma jest 
przedstawianie tych frag-
mentów historii, 

których nikt inny by nie przedstawił ze względów 
koniunkturalnych . 
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ul . Smolna 13, 00-375 Warszawa, tel . 22 827-54-01, tel ./faks 22 827-94- 16,
e-mail: publisher@kiw .com .pl, www .kiw .com .pl .

Oficyna wydaje książki naukowe i popularnonaukowe z zakresu historii, ekonomii, filozofii . 
Oferujemy ponadto encyklopedie, słowniki i leksykony, a także poradniki o żywieniu, zdrowiu . 
Wydawnictwo powstało w 1948 roku, opublikowało dotychczas ponad 13 500 tytułów .

KSIĄŻKA I WIEDZA

Martin Kitchen
Pustynna wojna Rommla. 
II wojna światowa w Afryce 
Północnej 1941–1943

Autor w nowym świetle przed-
stawia gen . Erwina Rommela 
i jego wojenne zmagania 
z wojskami alianckimi, barwnie 

opisując zarówno błyskotliwe zwycięstwa, jak 
i spektakularne klęski .
2014, wyd. I, 165x235 mm, s. 600, oprawa broszurowa, laminowana, 

EAN 978-83-0513630-3, cena det. 49 zł

Fik Meijer
Morze Śródziemne. 
Historia osobista

Aurot ukazuje Morze 
Śródziemne jako element 
łączący starożytne kultury . 
Rekonstruuje m .in . sta-
rożytne szlaki handlowe, 

omawia kierunki migracji ludności, ukazuje 
ówczesną turystykę .
2014, wyd. I, 145x205 mm, s. 408 + ilustracje, oprawa broszurowa, 

laminowana, EAN 978-83-05-13629-7, cena det. 39 zł

Alan Unterman
Encyklopedia tradycji 
i legend żydowskich

Bogato ilustrowane kom-
pendium wiedzy o liczącej 
ponad trzy i pół tysiąca 
lat historii judaizmu . 
Przedstawia najważ-

niejsze postacie, literaturę, prawo i obyczaje 
żydowskie .
2014, wyd. V, 165x235 mm, s. 320, oprawa broszurowa, laminowana, 

EAN 978-83-0513634-1, cena det. 37 zł

Martin Kitchen
Trzecia Rzesza. 
Charyzma i wspólnota

Autor, przedstawiając 
dwunastoletni okres pano-
wania nazistów Niemczech, 
szuka odpowiedzi na 
pytania dotyczące tajem-

nicy niezwykłej popularności Hitlera wśród 
Niemców .
2012, wyd. I, 155x235 mm, s. 496, oprawa broszurowa z obwolutą, 

EAN 978-83-05-13605-1, cena det. 50 zł
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KSIĘGARNIA HISTORYCZNA PIOTR MAROŃSKI

Oleg Chorowiec
Herbarz szlachty 
wołyńskiej tom 4

Publikacja prezentuje nowe, 
w swoim rodzaju unikalne, 
do dziś nieznane, informacje 
o rodzinach wszystkich warstw 
szlachty Wołynia od utytuło-

wanej do drobnej . Tom obejmuje informacje o ponad 
1000 rodzin szlacheckich z Wołynia (od A do Z) .
2015, wyd. I, 165x235 mm, s. 564, oprawa twarda, EAN-ISBN 9788393507634 

Leszek Kania
Służba sprawiedliwości 
w wojsku polskim 1795–1945. 
Organizacja – prawo – ludzie

Publikacja jest obszerną mono-
grafią poświęconą problematyce 
funkcjonowania wymiaru spra-
wiedliwości w polskich forma-

cjach wojskowych od końca XVIII po połowę wieku XX .
2015, wyd. I, 165x235 mm, s. 524, oprawa miękka, EAN-ISBN 9788370517649

Tomasz Kargol, Ł . Jewuła, 
Krzysztof Ślusarek
Dwór, wieś i plebania 
w przestrzeni społecznej 
zachodniej Małopolski 
w latach 1772–1815

Celem jest zbadanie wpływu 
przemian społecznych, 

gospodarczych i politycznych, dokonujących się 
w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku .
2015, 165x235 mm, s. 471, oprawa twarda, ISBN 9788365080097

red . Anetta Głowacka, 
Jacek Woźny, Justyna Żychlińska
Archeoturystyka 
w regionie, region 
w archeoturystyce

Wyeksponowanie dziedzictwa 
kulturowego jako jednego 
z istotnych elementów lokalnego 

krajobrazu oraz historii należy do najważniejszych 
zadań archeologii publicznej, rozwiniętej w wielu 
państwach, natomiast słabo eksponowanej w Polsce .
2015, 165x 235 mm, s. 146, oprawa miękka, EAN-ISBN 9788380180246

Red . Leszek Pawlikowicz, 
Robert Zapart
Służby wywiadowcze jako 
narzędzie realizacji polityki 
państwa w XX w. Wybrane 
zagadnienia

Dzieje wywiadu i kontrwywiadu 
stanowią jeden z najbardziej pasjo-

nujących fragmentów historii, nie tylko zresztą w Polsce . 
Zajmowało się nimi bardzo wielu badaczy, choć w tym 
akurat przypadku praca historyka jest szczególnie trudna . 
2014, 165x235 mm, s. 230, oprawa miękka, EAN-ISBN 978-83-7996-102-3

oprac . Karol Nabiałek,
Wojciech Świeboda, Maciej Zdanek
Katalog zbioru dokumentów 
pergaminowych Biblioteki 
Jagiellońskiej T.1

Pierwsze opracowanie 
kolekcji pergaminów Biblioteki 
Jagiellońskiej . Zawiera opisy 

715 dokumentów pergaminowych, pochodzących 
z okresu od XIII do XX wieku i stanowiących ważną 
część polskiego dziedzictwa narodowego .
2015, 165x235 mm, s. t. I – 768, t. II – 238 s. oprawa twarda 

Al . Solidarności 105, 00-140 Warszawa, tel . 22 652 19 59, tel . 607 833 337
www .ksiazkihistoryczne .pl

To optymistycznie najlepsza księgarnia historyczna! Znajdziecie w niej wiele ciekawych 
pozycji z różnych dziedzin historii i nauk pokrewnych . Staramy się zdobywać publikacje 
z trudno dostępnych wydawnictw . 
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ul . Dobra 26, 00-344 Warszawa, tel . 22 828 17 03, tel . kom . 608 652 674, 
e-mail: biuro@historyczna .com .pl, www .ksiegarnia .historyczna .com .pl 

Księgarnia o profilu historyczno-militarnym . Literatura historyczna i militarna,doku-
mentalna, książki naukowo-techniczne, albumy, encyklopedie, słowniki oraz magazyny 
historyczne i modelarskie, filmy, modele gotowe, modele kartonowe i redukcyjne .

KSIĘGARNIA HISTORYCZNA Z DOBREJ

Andrzej Olejko
Cant Z-506 B Airone 
Morskiego Dywizjonu 
Lotniczego

Kilkusethektarowe jezioro 
Siemień leżące w pobliżu 
Parczewa do jesieni 2007 r . 
kryło w sobie zagadkę 

związaną z losami jedynego, w 1939 r . najnowocze-
śniejszego wodnosamolotu .
wyd. I, 185x230 mm, s. 106, oprawa miękka,  

EAN 9788365005250, 978-83-65005-25-0, cena det. 19,90 zł

Józef Beck
Wspomnienia o polskiej 
polityce zagranicznej 
1926–1939

Oddajemy do rąk czytelników 
wspomnienia ministra spraw 
zagranicznych Józefa Becka 
składające się z trzech szkiców 

m .in .: Preliminaria do wojny 1939 roku, Komentarze 
do dyplomatycznej historii wojny 1939 roku i inne .
wyd. I, 235x165 mm, s. 478, oprawa miękka, EAN 9788360682487, 

978-83-65005-56-4, cena det. 49,90 zł

Andrzej Glass
Prototypy PZL. 38 
Wilk, PZL. 50 Jastrząb 
i projekty

Decydujący o rozwoju 
polskiego lotnictwa wojsko-
wego Szef Departamentu 
Aeronautyki Ministerstwa 

Spraw Wojskowych płk Ludomił Rayski, dążył do stwo-
rzenia polskiego lotnictwa bombowego . . .
wyd. I, 185x230 mm, s. 36, oprawa miękka, EAN 9788363829322, 

978-83-63829-32-2, cena det. 18 zł

Mariusz Olczak
Jan Rodowicz „Anoda”. 
Życie i śmierć bohatera 
„Kamieni na szaniec”

Jan Rodowicz – por ., phm ., 
oficer Batalionu AK Zośka, 
kawaler VM, odznaczony 
Krzyżem Walecznych, 

24 .XII .1948 r . uwięziony w gmachu Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego .
wyd. I, 185x230 mm, s. 550, oprawa miękka, EAN 9788365005847,  

978-83-65005-84-7, cena det. 68,90 zł

Henryk Łukasik
Kraków obronny 
Fortyfikacje – Oblężenia 
– Bitwy

Planty w Krakowie powstały 
w miejscu dawnych murów 
obronnych i fosy miejskiej . Stąd 
tylko krok do jednej z wizy-

tówek królewskiego miasta, jaką jest średniowieczny 
zespół obronny . . .
wyd. I, 148x210 mm, s. 398, oprawa miękka, EAN 9788360682494,

978-83-65005-02-1, cena det. 44,90 zł

praca zbiorowa
Łowczówek 1914

W czasach PRL-u usiłowano 
wymazać z kart polskiej 
historii wydarzenia zwią-
zane ze szlakiem bojowym 
Legionów . Taki los spotkał 
bitwę pod Łowczówkiem, 

stoczoną 22-25 grudnia 1914 r . przez świeżo sfor-
mowaną I Brygadę Legionów Polskich .
wyd. I, 185x230 mm, s. 248, oprawa miękka, EAN 9788363829261,

978-83-63829-26-7, cena det. 39 zł
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ul . Księży Młyn 14, 90-345 Łódź, tel . 426327861, 426307117, 602349802, 
e-mail: biuro@km .com .pl, www .km .com .pl

Istniejemy od 1995 roku (wcześniej pod nazwą Piątek Trzynastego) . Publikujemy książki 
popularnonaukowe dotyczące regionów naszego kraju, komunikacji, historii oraz archi-
tektury i sztuki .

KSIĘŻY MŁYN DOM WYDAWNICZY

Ireneusz Kolendo
Unia polsko-
czechosłowacka. Projekt 
z lat 1940–1943. Ukochane 
dziecko premiera gen. 
Władysława Sikorskiego

W książce zostały opisane 
przebieg i rezultaty trzech 

etapów polsko-czechosłowackich stosunków z lat 
1940–1943 .
wyd, I, 165x235 mm, s. 424, oprawa miękka, EAN 9788377292594, 

cena det. 43,90 zł

red . Jolanta Daszyńska
Legiony Polskie w czasie 
Wielkiej Wojny

Publikacja ukazuje żywy obraz 
historii Polski . Legiony zostały 
ujęte w sposób całościowy . 
Historycy przypomnieli losy I, II 
i III Brygady .

wyd. I, 165x235 mm, s. 120, oprawa miękka, EAN 9788377292785, 

cena det. 29,90 zł

Bartłomiej Grzegorz Sala,
Generał Edmund Różycki 
jako organizator polskiej 
siły zbrojnej w Galicji 
w czasie powstania 
styczniowego

Autor opisał organizację 
polskich jednostek powstań-

czych na terenie zaboru austriackiego pod komendą 
generała Edmunda Różyckiego . Przypomniał postać 
generała jako organizatora powstańczych formacji 
w Galicji . 
wyd. I, 165x235 mm, s. 112, oprawa miękka, EAN 9788377292600, 

cena det. 23,90 zł

Marcin Furtak,
Centralny Okręg 
Przemysłowy (COP) 
1936–1939. Architektura 
i urbanistyka

Dr inż . arch . Marcin Furtak 
materiały do niniejszej dyser-
tacji zbierał i opracowywał 

przez wiele lat . W swojej pracy analizuje wszystkie 
dziedziny planowania przestrzenno-architekto-
niczno-urbanistycznego związanego z COP .
wyd. I, 205x295 mm, s. 432, oprawa miękka, EAN 9788377291306, 

cena det. 99,90 zł
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ul . Zamojska 3, 23-400 Biłgoraj, tel . 601806793, 
e-mail: janusz@widok4 .pl, www .januszjaroslawski .pl

Janusz Jarosławski – ur . w 1967 roku w Zwierzyńcu . Kolekcjoner, miłośnik miecza japoń-
skiego oraz dawnej broni i barwy . Wydawca oraz autor książek poświęconych tematyce broni 
białej .

MADEX JANUSZ JAROSŁAWSKI

Janusz Jarosławski
Niemieckie Szable Bojowe 
1742–1918

Najnowsza książka wydana 
w kwietniu 2015 roku . 
W książce zaprezentowanych 
zostało 55 niemieckich szabel 
bojowych, pochodzących z lat 

1742–1918 . Pierwszą opisaną szablą jest pruska 
huzarka wz . 1742 . 
wyd. I, 210x297 mm, s. 202, oprawa twarda, EAN 978-83-937680-6-6, 

cena det. 75 zł

Janusz Jarosławski
German Military Swords 
XVIII–XX Century

Angielskojęzyczne wydanie 
książki traktującej o niemiec-
kich szablach i pałaszach 
paradnych . Pierwszym opi-
sanym obiektem jest bawarska 

szabla kawaleryjska wz 1788 Rumford Säbel .
wyd. I, 210x297 mm, s. 120, oprawa twarda, EAN 978-83-937680-3-5, 

cena det. 69 zł

Janusz Jarosławski
Szable Rosyjskie 
1798–1946

W książce traktującej o sza-
blach Rosji, ZSRR oraz Persji 
zaprezentowanych zostało 
37 obiektów pochodzących 
z XIX i XX wieku . Wśród nich 

dragonki perskie będące na wyposażeniu powstałej 
w 1879 roku Brygady Kozackiej .
wyd. I, 210x297 mm, s. 84, oprawa twarda, 

EAN ISBN 978-83-937680-9-7, cena det. 49 zł

Janusz Jarosławski
German Cavalry & Artillery 
Swords 1742–1918

Angielskojęzyczne wydanie, 
w publikacji zaprezentowanych 
zostało 55 niemieckich szabel 
bojowych, pochodzących z lat 
1742–1918 . Książka powstała 

przy konsultacji historycznej .
wyd. I, 210x297 mm, s. 136, oprawa twarda, EAN 978-83-937680-7-3, 

cena det. 75 zł

Janusz Jarosławski
Niemieckie Szable 
i Pałasze Paradne 
XVIII–XX wieku

W książce zaprezentowa-
nych zostało 50 niemieckich 
szabel i pałaszy paradnych . 
Pierwszym opisanym 

obiektem jest bawarska szabla kawaleryjska wz 
1788 Rumford Säbel .
wyd. I, 210x297 mm, s. 120, oprawa twarda, EAN 978-83-937680-2-8, 

cena det. 69 zł

Janusz Jarosławski
Russian Military Swords 
1798–1946

Angielskojęzyczne wydanie 
książki traktującej o sza-
blach Rosji, ZSRR oraz Persji . 
Zaprezentowanych zostało 37 
obiektów pochodzących z XIX 

i XX wieku . Wśród nich dragonki perskie .
wyd. I, 210x297 mm, s. 84, oprawa twarda, 

EAN 978-83-937680-8-0, cena det. 49 zł
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ul . Rynek Główny 25 31-008 Kraków, tel . 12 42 42 800, 811,
e-mail: sekretaria@mck .krakow .pl, www .mck .krakow .pl

Międzynarodowe Centrum Kultury jest wydawcą książek i albumów m .in . z zakresu 
historii architektury i sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego, zarządzania kulturą i mia-
stem historycznym .

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY

praca zbiorowa
HERITO, nr 17/18

Dziś socmodernizm stał 
się modny . Remanent trwa, 
choć nieczęsto sięga poza 
granice własnych krajów . 
Tym podwójnym numerem 
Herito chcemy rozszerzyć 

horyzont dyskusji .
wyd. I, 235x290 mm, s. 310, oprawa miękka, 

EAN 977208231050603, cena det. 30 zł

praca zbiorowa
Kościoły i klasztory 
rzymskokatolickie 
dawnego województwa 
trockiego. Katedra 
w Grodnie

Tom zawiera opracowanie 
obiektów stanowiących cały 

dawny zespół jezuitów w Grodnie, złożony z kościoła 
(obecnej katedry), kolegium i szkoły .
wyd. I, 250x175 mm, s. 512, oprawa twarda, 

EAN 9788363463311 / 978-83-63463-31-1, cena det. 55 zł

Gregory Ashworth
Planowanie dziedzictwa

Teksty G . Ashwortha – jednego z pionierów nowego myślenia o dziedzictwie i jego 
relacjach z ekonomią, znawcy problematyki planowania i zarządzania miastami 
historycznymi .
wyd. I, 175x210 mm, s. 316, oprawa twarda, EAN 9788363463342 / 978-83-63463-34-2, cena det. 55 zł

praca zbiorowa
Kościoły i klasztory 
rzymskokatolickie 
dawnego województwa 
brzeskolitewskiego.
Część V, tom 2.

Tom obejmuje obiekty sakralne 
kolejnych miejscowości 

z zachodniej części województwa brzeskolitewskiego, 
tym razem są to m .in .: Bogdziuki, Czernawczcyce .
wyd. I, 170x240 mm, s. 586, oprawa twarda,

EAN 9788363463236, 978-83-63463-23-6, cena det. 55 zł

Katarzyna Kotyńska
Lwów. O odczytywaniu 
miasta na nowo

Pierwsze całościowe ujęcie 
obrazu Lwowa w litera-
turach różnych narodów, 
obejmujące całe dwu-
dzieste stulecie .

wyd. I, 170x220 mm, s. 240, oprawa twarda, EAN 9788363463250, 

978-83-63463-25-0, cena det. 50 zł
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ul . Bema 87, 01-233 Warszawa, tel ./fax: 22 457 04 20, e -mail: mowiawieki@bellona .pl, www .
mowiawieki .pl www .facebook .com/mowiawieki, Redaktor Naczelny – dr hab . Michał Kopczyński

Najstarsze pismo popularnonaukowe w Polsce . Od ponad 50 lat jest jedynym magazynem 
o zasięgu ogólnopolskim, które jest w całości poświęcone popularyzacji historii . Głównym celem 
jest przybliżenie Czytelnikom, zwłaszcza młodzieży, ważnych faktów i zagadnień z dziejów 
rodzimych i powszechnych, zgodnie z najnowszymi ustaleniami historiografii .

MÓWIĄ WIEKI

Philippe Meyzie
Kuchnia w Europie doby 
nowożytnej. 
Jeść i pić: XVI–XIX wiek

Autor eksploruje słabo zba-
daną kartę dziejów nowożytnej 
Europy, jaką jest historia 
żywienia . Ze swadą kreśli obraz 

epoki wielkich zmian – od odkrycia Nowego Świata po 
Rewolucję Francuską – widzianych z perspektywy stołu .
2014, 165x235 mm, s. 276, oprawa miękka, EAN 97883861563481, 

cena det. 35 zł

„MÓWIĄ WIEKI” 9/2014 
Orsza 1514

Równo 500 lat, 8 września 
1514 roku, pod Orszą na 
Białorusi rozegrała się wielka 
batalia, w której połączone 
wojska Wielkiego Księstwa 
Litewskiego i Królestwa 

polskiego pod wodza ks . Konstantego Ostrogskiego 
pobiły armię moskiewską . 
2014, wyd. I, 200x290 mm, s. 144, oprawa miękka, ISSN 12304018, 

cena det. 9,50 zł

Numer specjalny
„Monte Cassino”

W numerze m .in .:
• Polacy nad Sangro
• czwarta bitwa 
• umundurowanie i broń
• strzelecka w 2 . Korpusie 
polskim

• służba zdrowia pod Monte Cassino
2014, wyd. I, 200x290 mm, oprawa miękka, ISSN 18978088,

cena det. 16,50 zł

„MÓWIĄ WIEKI”
Antologia wywiadów 
1958–2012

To już druga antologia tek-
stów „Mówią wieki” . Pierwsza 
była zbiorem, co celniejszych 
artykułów, jakie ukazały się 
na naszych łamach, ta zaś – 

zbiorem wywiadów . Przez lata rozmawialiśmy z róż-
nymi ludźmi: z historykami, publicystami, politykami .
2013, 165x235 mm, s. 363, oprawa miękka, EAN 9788386156504, 

cena det. 39 zł

„MÓWIĄ WIEKI” 10/2014
Warna 1444

W tym roku przypada 570 . 
rocznica dramatycznego 
wydarzenia, jakim była klęska 
wojsk krzyżowych w starciu 
z Turkami pod Warną . W tej 
bitwie poległ król Polski 

i Węgier Władysław, któremu historiografia nadała 
przydomek Warneńczyk .
2014, wyd. I, 200x290 mm, oprawa miękka, ISSN 12304018, 

cena det. 9,50 zł

Numer specjalny
„Warmia i Mazury” 

W numerze m .in .:
• kresy północy między 
Polską a Niemcami 
• zabytki architektury Warmii 
i Mazur 
• wschodniopruskie kampanie 
Napoleona 

• Warmia i Mazury w latach 1945–1947 
• W państwie zakonnym . Państwo braci-rycerzy  
2014, wyd. I, 200x290 mm, oprawa miękka, ISSN 18978088, cena det. 16,50 zł
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al . Wilanowska 204, 02-730 Warszawa, tel .22 843 78 73, 22 843 38 76, d .zareba@
mhprl .pl, www .mhprl .pl

Placówka naukowo-badawcza, której przedmiotem działania jest gromadzenie, zabez-
pieczanie i udostępnianie materiałów oraz dokumentów obrazujących rozwój i doko-
nania szeroko pojętego ruchu ludowego .

MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO

Janusz Gmitruk
W jedności siła. 120 
lat polskiego ruchu 
ludowego

Od początku swego 
istnienia chłopski ruch 
polityczny opierał się 
na wartościach narodo-

wych, chrześcijańskich i ludowych, aktywnie uczest-
nicząc w życiu społeczno-politycznym narodu . 
2015, wyd. I, 215x215 mm, s. 244, EAN/ISBN 9788379010707,

cena det. 30 zł

Marcin Florian Gawrycki
Latynoamerykańskie 
koncepcje stosunków 
międzynarodowych, 
t. I: Pierwsze próby 
autonomicznego myślenia

Pierwszy tom z serii 
poświęconej latynoame-

rykańskim koncepcjom dotyczącym stosunków 
międzynarodowych . 
2015, wyd. I, 210x150 mm, s. 264,EAN/ISBN 9788379010547, 

cena det. 30 zł

Robert Witalec
Franciszek Wilk
1914–1990. Biografia 
ludowca niezłomnego

Książka ukazuje niezłomnego 
ludowca, społecznika, wiel-
kiego patriotę, który trwale 
zapisał się w historii, jako 

działacz powojennego politycznego uchodźstwa 
polskiego . 
2015, wyd. I, 240x160 mm, s. 375 + 33 zdjęcia, EAN/ISBN 9788379010615, 

cena det. 30 zł

Włodzimierz Ważniewski
Państwo laickie. Polityka 
ograniczania bazy 
materialnej Kościoła 
katolickiego w Polsce przez 
władze komunistyczne 
w latach 1945–1970

Opierające się na ideologii 
marksistowsko-leninowskiej państwo w zderzeniu 
z silnym Kościołem doprowadziło do otwartej 
konfrontacji .
2015, wyd. I, 235x160 mm, s. 260, EAN/ISBN 9788379010608, cena det. 20 zł

Jan Marczak
Wielki Strajk Chłopski 
w Majdanie Sieniawskim

Publikacja przybliża działal-
ność ludowców z Majdanu 
Sieniawskiego w okresie 
II RP, pracę miejscowego 
Stronnictwa Ludowego i wyda-

rzenia Wielkiego Strajku Chłopskiego . Zawiera 
relacje świadków tragicznych zajść w 1937 r . 
2015, wyd. I, 235x160 mm, s. 99 + 54 zdjęcia, ISBN 9788379010714, 

cena det. 20 zł

Jerzy Stefan Stawiński
„Ogień” czyli cena wolności

Scenariusz 
czteroodcinkowego serialu 
telewizyjnego, który opowiada 
o losach Józefa Kurasia 
„Ognia”, legendarnego 
partyzanta z Podhala 

z lat 1939–1947 . Jest także próbą przybliżenia 
prawdy historycznej na temat późniejszej „wojny 
domowej” i dramatu mieszkańców tego regionu .
2015, wyd. I, 205x145 mm, s. 218, EAN/ISBN 9788379010622, cena det. 20 zł
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ul . Długa 81-83, 58 323-75-20, 
e-mail: sekretariat@muzeum1939 .pl, www .muzeum1939 .pl 

Misją Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest stworzenie nowoczesnej placówki, w której 
opowiedziana zostanie historia wojny jako największego kataklizmu XX wieku oraz pokazane 
będzie światu doświadczenie wojenne Polski .

MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ

Mark Spoerer 
Praca przymusowa pod 
znakiem swastyki

Dlaczego tak masowo anga-
żowano cudzoziemską siłę 
roboczą? Jak była liczna i skąd 
pochodziła? Jakie były warunki 
życia i pracy robotników? Kto 

był za to odpowiedzialny? I w końcu: kto kiedy i od 
kogo uzyskał za to rekompensatę? 
150x215 mm, s. 330, oprawa twarda, ISBN: 978-83-63029-88-3

Łucja Pawlicka-Nowak 
Świadectwa zagłady

W miarę upływu lat od zakoń-
czenia II wojny i straszliwej 
zagłady ludności żydowskiej 
Europy coraz bardziej zaciera 
się w naszej pamięci obraz 
jej ofiar . Po największych 

miejscach śmierci pozostały dziś cmentarzyska 
popiołów .
150x205 mm, s. 656, oprawa twarda, ISBN: 978-83-63029-83-8

Anna Zapalec 
Druga strona sojuszu

Monograficzne opracowanie 
losu żołnierzy brytyjskich 
w Polsce w czasie II wojny 
światowej zasługuje na 
uznanie . Jest to temat nie tylko 
ważny, ale i fascynujący, a nie-

które jego wątki są po prostu sensacyjne . 
145x210 mm, s. 473, oprawa twarda, ISBN: 978-83-63029-76-0

Pavel Polian 
Wbrew ich woli

Studium historyczno-geogra-
ficzne o migracjach przymuso-
wych w ZSRR, dokonywanych 
z upoważnienia władz pań-
stwowych zarówno w obrębie 
Związku Radzieckiego, jak i poza 

jego granicami .
155x215mm, s. 352, oprawa twarda, ISBN: 978-83-63029-89-0 

Marcin Westphal 
Walka o panowanie 
w głębinach

Cenne opracowanie o najnow-
szej wojennej produkcji nie-
mieckich okrętów podwodnych 
w Gdyni i Gdańsku . W Polsce 
badacze unikali zagadnień 

dotyczących seryjnie budowanych i montowanych 
w gdańskich stoczniach U-Bootów typu XXI .
150x205 mm, s. 346, oprawa twarda, ISBN: 978-83-63029-93-7

oprac . Roland Borchers 
i Katarzyna Madoń-Mitzner
Wojna na Kaszubach

Książka jest efektem pol-
sko-niemieckiego projektu 
o dwudziestowiecznej historii 
Kaszub . Autorzy dokumentują 
losy mieszkańców tego regionu, 

posługując się metodą oral history . Kaszuby były 
przez całe stulecia regionem wieloetnicznym .
145x210 mm, s. 425, oprawa twarda, ISBN: 978-83-63029-90-6
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ul . Agrykoli 1, 00 460 Warszawa, tel . 22 50 60 126, 
e-mail: wydawnictwo@lazienki krolewskie .pl, www .lazienki krolewskie .pl

Wydawnictwo Łazienek Królewskich specjalizuje się w publikacjach poświęconych historii 
i kulturze doby Oświecenia, opracowań tekstów źródłowych, albumów malarstwa, katalogów 
wystaw, przewodników oraz książek edukacyjnych dla najmłodszych . 

MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

red . Marek Dębowski, oprac . 
zbiorowe
Pamiętniki króla 
Stanisława Augusta. 
Antologia
Biblioteka Łazienek Królewskich

Pierwsza pełna krytyczna 
edycja wspomnień władcy 

wydana w języku polskim . W pamiętnikach znaleźć 
można elementy powieści sentymentalnej czy sensacji .
wyd. I, 240x170x45 mm, s. 576, oprawa twarda, EAN 978 83 935584 6 9, 

cena det. 50 zł

red . Maria Poprzęcka
Historyczna rezydencja 
we współczesnym 
mieście 

Materiały z międzynaro-
dowej konferencji naukowej 
poświęconej sytuacji 
historycznych rezydencji, 

funkcjonujących w nowych kontekstach, tworzonych 
przez współczesne miasta . 
wyd. I, 240x190x20 mm, s. 244, oprawa miękka, EAN 978 83 64178 19 1, 

cena det. 30 zł

Dorota Juszczak,
Hanna Małachowicz
Galeria obrazów 
Stanisława Augusta 
w Łazienkach 
Królewskich. Katalog

Bogato ilustrowany katalog 
prezentuje wyniki 2 letniego 

programu badawczego poświęconego Królewskiej 
Kolekcji Obrazów eksponowanej w Łazienkach .
wyd. I , 235x300 mm, s. 576, oprawa twarda, EAN 978 83 64178 20 7,

cena det. 100 zł

oprac . Aleksandra Janiszewska
Tego roku w Paryżu. 
Korespondencja króla 
Stanisława Augusta 
z Feliksem Oraczewskim, 
1782–1784
Biblioteka Łazienek Królewskich

Zbiór 38 listów – prywatnej 
korespondencji między królem Polski a szlachcicem 
małopolskim . 
wyd. I, 240x170x25 mm, s. 280, oprawa twarda, EAN 978 83 64178 09 2, 

cena det. 50 zł

Johann Joachim Winckelmann, 
Opis Torsu Belwederskiego 
z Rzymu. Myśli 
o naśladownictwie dzieł 
greckich w malarstwie 
i rzeźbie 

Publikacja przybliża problema-
tykę związaną z recepcją sztuki 

antycznej w czasach oświecenia, ideę, która stanęła 
u podstaw gromadzenia przez kolekcjonerów nie 
tylko oryginałów, ale także kopii dzieł antycznych . 
wyd. I , 220x140x7 mm, s. 80, oprawa miękka, cena det. 5 zł

Aleksandra Pawlińska
Król, muzy i pomarańcze, 
czyli co się kryje w Starej 
Oranżerii

Książka do czytania, rysowania 
i wyklejania, dzięki której 
wspólnie odkryjecie sekrety 
Starej Oranżerii . Starożytne 

rzeźby, włoski pejzaż i malownicze ruiny – a wszystko 
to w miejscu, do którego zabierze was ta książka .
wyd. I, 250x200x12 mm, s. 128, oprawa miękka, EAN 978 83 6369 43 6, 

cena det. 25 zł
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ul . Tumska 8, 09-402 Płock, tel . 24 364 70 71
e-mail: muzeumplock@wp .pl, www .muzeumplock .art .pl

Muzeum Mazowieckie w Płocku to najstarsze z działających w Polsce muzeów publicz-
nych . Powstało w 1821 roku . Obecnie działa jako inicjatywa samorządowa . Gromadzi 
zbiory z zakresu archeologii, historii i etnografii Starego Mazowsza . Posiada największą 
w Polsce kolekcję secesji użytkowej, a od niedawna tworzy zespół sztuki art déco .

MUZEUM MAZOWIECKIE W PŁOCKU

Zbigniew Miecznikowski
Neolityczne siekiery i topory ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego 
w Płocku

Książka prezentuje kolekcję 61 neolitycznych siekier i toporów znajdujących 
się w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku .
2014, wyd. I, 297x210 mm, s. 175, ilustracje cz-b i kol., oprawa twarda, EAN/ISBN 9788364676208,

cena det. 45 zł

Czasopismo popularnonaukowe „Nasze Korzenie” nr 6 i 7

Półrocznik popularnonaukowy o problematyce regionalnej . Zakres teryto-
rialny to północno-zachodnie Mazowsze z artykułami poświęconymi historii 
regionu, problematyce przyrodniczej, ukazujące piękno małej ojczyzny, 
historię miejsc i ludzi z nią związanych .
2014, wyd. I, 210x297 mm, s. 114 (nr 6) s. 110 (nr 7), ilustracje cz-b i kol., oprawa miękka,

EAN/ISSN 2084-2600, cena det. 8 zł
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ul . St . K . Potockiego 10/16 02-958 Warszawa, 
tel . 22 544 27 00, e-mail: sprzedaz@muzeum-wilanow .pl, www .sklep .wilanow-palac .pl

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie publikuje książki związane nie tylko z pałacem 
i jego kolekcją, lecz także z historią i kulturą epoki .

MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE

Red . Michel Figeac
Codzienność dawnej 
Francji. Życie i rzeczy 
w czasach ancien 
regime’u.

Autorzy ponad dwustu 
haseł słownika pod redakcją 
Michela Figeaca odtworzyli 
realia różnych dziedzin życia 

w dawnej Francji .
160x230 mm, s. 682, oprawa twarda, EAN ISBN 978-83-63580-52-0, 

cena det. 75 zł

Krystyna Gutowska–Dudek
Między światem 
mitów i legend, 
a współczesnością. Louis 
de Silvestre – nadworny 
malarz królów Polski 
z dynastii Wettynów

Prezentacja wilanowskiej 
kolekcji dzieł nadwornego malarza aż dwóch 
polskich królów z dynastii Wettynów i dyrektora 
Akademii drezdeńskiej, Louis’a de Silvestre’a .
210x275 mm, s. 144, oprawa miękka, EAN ISBN 978-83-63580-47-6, cena det. 35 zł

pod red . dr Anny 
Mikołajewskiej i dr hab . 
Włodzimierza Zientary
Rzeczpospolita w oczach 
podróżników z Francji 
i Niemiec

Historia stosunków polsko-
-niemieckich czy polsko-fran-

cuskich jest nieco przewrotna w swoim przekazie, 
czego dowodem są relacje cudzoziemskich podróż-
ników odwiedzających Rzeczpospolitą .
170x230 mm, s. 212, oprawa miękka, EAN ISBN 978-83-63580-44-5, cena det. 35 zł

Aleksandra Majewska
Zbiory egipskie 
w Wilanowie

Autorka omawia historię 
zbioru w kolekcji Muzeum 
oraz kolejne obiekty takie jak 
figurki z brązu przedstawia-
jące bóstwa, władców czy 
Uszebti z fajansu egipskiego .

210x275 mm, s. 184, oprawa miękka, EAN ISBN 978-83-63580-46-9, 

cena det. 40 zł

Piotr Szpanowski
Warstwy krajobrazu 
klucza wilanowskiego

Praktyczne ujęcie proble-
matyki krajobrazu klucza 
wilanowskiego . Praca jest 
przewodnikiem po genius 
loci Wilanowa, dowodzącym 

możliwości zachowania tożsamości dzielnicy na 
podstawie ducha miejsca .
210x275 mm, s. 261, oprawa miękka, EAN ISBN 978-83-63580-50-6, 

cena det. 40 zł

Jakub Sito
Wielkie warsztaty 
rzeźbiarskie Warszawy 
doby saskiej

Warszawa XVIII wieku była 
jednym z największych 
w Europie Środkowej 
ośrodków rzeźby . Autor 

prezentuje trzy znakomite warsztaty rzeźbiarskie 
decydujące o obrazie rzeźby warszawskiej .
210x275 mm, s. 410, oprawa miękka, EAN ISBN 978-83-63580-32-2, 

cena det. 100 zł
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ul . T . Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, tel . 32 779 93 01, 32 779 93 54,
e-mail: wydawnictwo@muzeumslaskie .pl, www .muzeumslaskie .pl

Od ponad 30 lat wydajemy publikacje naukowe i popularnonaukowe z dziedziny historii, 
architektury i sztuki . Książka jest naszą pasją . Zabiegamy o to, by niepowtarzalna szata 
graficzna i wysokiej jakości materiały poligraficzne uprzyjemniały lekturę .

MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH

John Quincy Adams
Letters on Silesia/ 
Listy o Śląsku

Pierwsze kompletne pol-
skie wydanie korespon-
dencji amerykańskiego 
męża stanu, późniejszego 
prezydenta Stanów 

Zjednoczonych i członka Kongresu Johna Quincy’ego 
Adamsa, z jego podróży po Śląsku w latach 1800–1801 .
wyd. I, 287x240 mm, s. 432, oprawa twarda, EAN 978-83-62593-53-8, 

cena det. 130 zł

Stefan Łęczycki
Äneolithikum und 
Frühbronzezeit im Raum 
der Oberen Oder

Innowacyjna, bogata w odnie-
sienia do literatury przedmiotu 
oraz dostępne źródła o wyso-
kiej wartości poznawczej 

praca doktorska Stefana Łęczyckiego, napisana pod 
kierunkiem europejskiej sławy prof . Georga Kossaka .
wyd. I, 165x241 mm, s. 512, oprawa miękka, EAN 978-83-62593-49-1, 

cena det. 105 zł

Red: Irma Kozina
Sztuka i przemysł. 
Paradygmat innowacji 
– dziedzictwo 
kulturowe na obszarach 
przemysłowych Niemiec 
i Polski

Zbiór 26 artykułów z 19 . 
Konferencji Grupy Roboczej Niemieckich i Polskich 
Historyków Sztuki i Konserwatorów .
wyd. I, 200x260 mm, s. 336, oprawa twarda, EAN 978-83-62593-36-1, 

cena det. 33 zł

Waldemar 
Odorowski
Architektura 
Katowic w latach 
międzywojennych 
1922–1939

Drugie wydanie 
uznanej publikacji 

obrazującej unikatowe na skalę europejską projekty 
i realizacje architektoniczne Katowic .
wyd. II, 246x225 mm, s. 360, oprawa twarda, EAN 978-83-62593-44-6, 

cena det. 79 zł

Małgorzata Kaganiec
Pokażę Wam inny 
Górny Śląsk. Katalog 
zbiorów pocztówek 
Muzeum Śląskiego 
w Katowicach

Reprodukcje pocztówek 
najciekawszych i najbar-

dziej charakterystycznych dla regionu oraz opisy 
miejsc na nich przedstawionych .
wyd. I, 220x270 mm, s. 400, oprawa twarda, EAN 978-83-62593-24-8, 

cena det. 90 zł

Jarosław Racięski, 
Michał Witkowski
Radiofonia na 
Górnym Śląsku 
w okresie 
międzywojennym

Katalog wystawy uka-
zującej wyjątkową rolę, 

jaką radio odegrało w burzliwym i niełatwym okresie 
XX-lecia międzywojennego na Górnym Śląsku . 
wyd. I, 235x220 mm, s. 88, oprawa miękka, EAN 978-83-62593-35-4, 

cena det. 25 zł
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Rynek Starego Miasta 28-42, tel . 22 596 67 00,
e-mail: sekretariat@muzeumwarszawy .pl, muzeumwarszawy .pl, 

Muzeum Warszawy wydaje przede wszystkim publikacje związane z Warszawą – opra-
cowania naukowe i popularnonaukowe, katalogi wystaw odbywających się w Muzeum 
oraz publikacje będące opracowanie zbiorów muzealnych .

MUZEUM WARSZAWY

ALMANACH WARSZAWY, 
T. VIII

„Almanach Warszawy” jest 
kontynuacją „Almanachu 
Muzealnego”, wydawanego od 
1997 r . W Almanachu publiku-
jemy teksty z zakresu arche-
ologii, historii, architektury, 

kultury materialnej i artystycznej Warszawy .
wyd. I, 155x230 mm, s. 403, oprawa miękka, EAN ISSN 2449-6650, 

cena det. 35 zł

Katarzyna Wagner, 
Paweł E . Weszpiński
1768 Georges Louis 
Le Rouge PLAN 
WARSZAWY dedykowany 
Stanisławowi Augustowi, 
Królowi Polskiemu, 
Wielkiemu Księciu 
Litewskiemu, przez jego 

pokornego i uniżonego sługę Le Rouge'a 

Warszawa 2014, wyd. I, 240x135 mm, s. 142, oprawa twarda, 

EAN 978-83-62189-33-5, cena det. 69 zł

Jarosław Trybuś,
Paweł E . Weszpiński
Książnica-Atlas - plan 
Warszawy 1939. Plan 
miasta stołecznego 
Warszawy. Instytut 
Kartograficzny imienia  
E. Romera, Wydawnictwo 
S. A. Książnica-Atlas Lwów. 

Ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy

Warszawa 2015, wyd. I, s. 142, oprawa twarda, 

EAN 978-83-62189-67-0, cena det. 69 zł

Magdalena Wróblewska
Fotografie ruin. Ruiny 
fotografii 1944–2014

W zbiorach Muzeum 
Warszawy znajduje się kolo-
rowa klisza, na której Ewa 
Faryaszewska – uczestniczka 
powstania warszawskiego, 

utrwaliła płonącą Starówkę w sierpniu 1944 roku .
Warszawa 2014, wyd. I, 190x260 mm, s. 152, oprawa miękka, 

EAN 978-83-62189-39-7, cena det. 56,90 zł

Michał Murawski
Kompleks Pałacu. Życie 
społeczne stalinowskiego 
wieżowca w kapitalistycznej 
Warszawie

Antropologiczna analiza funkcjo-
nowania Pałacu Kultury i Nauki 
w tkance miasta – zarówno 

fizycznej, jak i społecznej . To miejskie legendy, ekscen-
tryczne pomysły i dyskusje wokół tematu PKiNu .
 wyd. I, Warszawa 2015, 152x235 mm, s. 384, oprawa miękka, 

EAN 978-83-62189-48-9, cena det. 44 zł

Jan Szeląg (Zbigniew Mitzner)
Felieton o mojej Warszawie

Książka zawiera fragmenty wspo-
mnień i felietony komentujące 
sprawy codzienne stolicy oraz 
dekady jej rozwoju od lat 30 . do 
60 . XX wieku . Są to zarówno teksty 
interwencyjne, jak i wspomnienia 

o ludziach Warszawy .
Warszawa 2014, wyd. I, 125x235 mm, s. 526, oprawa miękka, 

EAN 78-83-62189-37-3, cena det. 49 zł
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Zbiór studiów 
Wojny i konflikty zbrojne 
po 1945 roku

Publikacja koncentruje się na 
działaniach zbrojnych, które 
miały miejsce po zakończeniu 
II wojny światowej . Autorzy 
tekstów przedstawiają 

potyczki i bitwy z lokalnych konfliktów w różnych, 
często odległych, zakątkach świata . 
160x225 mm, oprawa miękka foliowana, cena det. 15 zł

ul Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, tel . 261 41 20 26,
e-mail: sekretariat@muzeumwl .pl, www .muzeumwl .pl

Muzeum Wojsk Lądowych od wielu lat prowadzi bogatą działalność wydawniczą uka-
zując dzieje wojskowości na przestrzeni wieków w Polsce i na świecie . Systematycznie 
publikuje trzy zbiory studiów historycznych – „Militaria Pomorskie”, „Studia Artyleryjskie” 
i „Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku” .

MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

red . Łukasz Mamert Nadolski
Bitwa o Bydgoszcz 1945. 
Walki, wspomnienia, 
relacje

Pierwsza część bogato 
ilustrowanej książki prezentuje 
opis bojów w rejonie 
Bydgoszczy w styczniu 1945 r . 

W drugiej części publikacji znajdują się wspomnienia 
naocznych świadków toczących się walk . 
2015, 205x290 mm, s. 208, oprawa twarda, ISBN 978-83-64130-02-1, 

cena det. 49 zł

Łukasz Mamert Nadolski
Iracki blitzkrieg. Inwazja 
na Kuwejt i bitwa pod Al 
Khafji

Książka prezentuje dwie duże 
operacje zaczepne armii 
irackiej w latach 1990 i 1991 
– inwazję na Kuwejt i próbę 

zajęcia saudyjskiego miasta Al Khafji . 
2014, 205x265 mm, s. 103, oprawa miękka foliowana, 

ISBN 978-83-64130-00-7, cena det. 29 zł

Zbiór studiów
Studia artyleryjskie

Zebrane w publikacji mate-
riały ukazują artylerię na 
przestrzeni wieków . Można tu 
znaleźć znane i nieznane fakty 
z funkcjonowania artylerii 
w wojsku polskim, jak również 

armiach innych krajów .
170x250 mm, oprawa miękka foliowana, cena det. 25 zł

Militaria Pomorskie

Cyklicznie wydawana publi-
kacja prezentuje materiały 
dotyczące dziejów wojsko-
wości od czasów najdawniej-
szych po XX wiek . Znajdują się 
tu opisy bitew, sprzętu wojsko-
wego jak również życiorysy 

i wspomnienia żołnierzy .
160x225 mm, oprawa miękka foliowana, cena det. 15 zł

red . Łukasz Mamert Nadolski
15. Dywizja Grenadierów 
Waffen SS w bitwie 
o Bydgoszcz – wybór 
dokumentów

W I części zaprezentowano 
krótką historię dywizji oraz 
opis jej walk w styczniu 1945 r . 

W II – dokumenty dywizji dotyczące udziału żołnierzy 
łotewskich w bitwie o Bydgoszcz .
2015, 160x225 mm, s. 147, oprawa miękka foliowana, 

ISBN 978-83-64130-07-6, cena det. 15 zł
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Al . Jerozolimskie 3, 00 495 Warszawa, tel . 22 629 52 71 72,
e-mail: kbudkiewicz@muzeumwp .pl, www .muzeumwp .pl

Muzeum Wojska Polskiego to powszechnie znana placówka muzealna, która gromadzi, 
opracowuje naukowo i eksponuje muzealia wojskow-historyczne . Muzeum powstało 
22 kwietnia 1920 roku, dekretem Naczelnego Wodza, Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego .

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

praca zbiorowa
Bolonia 1945

Album, który przygotowaliśmy 
dla Państwa jest ilustrowaną 
historią 2 . Korpusu Polskiego, 
którego żołnierze uczestniczyli 
w czwartej bitwie o Monte 
Cassino w maju 1944 r . 

wyd. I, 210x297 mm, s. 280, oprawa twarda, EAN 9788311073635, 

cena det. 40 zł

Marek Ney Krwawicz
Na pięciu kontynentach. 
Polskie dzieci, młodzież 
i szkoły na tułaczych 
szlakach 1939–1950

Książka jest pierwszą w takiej 
formie próbą syntetycznego 
objęcia losów tych z młodego 

pokolenia Polaków, którzy w czasie II wojny światowej 
z różnych przyczyn znaleźli się w wielu częściach świata .
wyd. I, 215x305 mm, s. 264, oprawa miękka, EAN 978 83 904932 7 5, 

cena det. 50 zł

praca zbiorowa
The Battle of Britain 
Kampania Brytyjska

Obchodzona obecnie 75 . rocz-
nica bitwy o Wielką Brytanię 
przypomina nam o pierwszym 
przełomowym wydarzeniu 
II wojny światowej . Bitwa 

powietrzna stoczona pomiędzy Royal Air Force 
a niemiecką Luftwaffe latem i jesienią 1940 . 
wyd. I, 215x305 mm, s. 280, oprawa twarda, cena det. 89 zł

praca zbiorowa
Monte Cassino

Album, który przygotowaliśmy 
dla Państwa jest ilustrowaną 
historią 2 . Korpusu Polskiego, 
którego żołnierze uczestniczyli 
w czwartej bitwie o Monte 
Cassino w maju 1944 r . 

wyd. I, 210x297 mm, s. 280, oprawa twarda, EAN 978 83 904932 8 2,

 cena det. 40 zł

Michał Mackiewicz, 
Marcin Ochman
Pistolet VIS wz 35

Targana szeregiem wewnętrz-
nych konfliktów i borykająca 
się z nieustannymi problemami 
natury ekonomicznej przedwo-
jenna Polska dokonała gigan-

tycznego dzieła stworzenia, w zasadzie od podstaw, 
prężnego przemysłu zbrojeniowego .
wyd. II, 165x235 mm, s. 256, oprawa miękka, EAN 978 83 904932 6 8,

cena det. 40 zł
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Aleje Ujazdowskie 39, 00-540 Warszawa, tel . 22 525 83 00, 
e-mail: dhi@dhi .waw .pl, www .dhi .waw .pl

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie prowadzi badania naukowe nad historią Polski 
i stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim i międzynarodowym . Publikuje 
w czterech seriach książkowych zarówno własne jak i obce wyniki badań .

NIEMIECKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Jürgen Heyde
Transkulturelle 
Kommunikation und 
Verflechtung. Die jüdischen 
Wirtschaftseliten in 
Polen vom 14. bis zum 16. 
Jahrhundert
Żródła i Studia

Monografia, opublikowana przez Harrassowitz 
Verlag oparta jest o pracę habilitacyjną, przedło-
żoną w 2010 roku na Uniwersytecie Marcina Lutra 
w Halle Wittenberdze . Centralnym punktem analizy 
jest aktywność żydowskich elit
wyd. 2014, 240x170 mm, s.280, oprawa twarda, EAN 978 3 447 10311 4, 

cena det. 48 euro

Dariusz Adamczyk i Norbert 
Kersken ed .
Fernhändler, Dynasten, 
Kleriker Die piastische 
Herrschaft in kontinentalen 
Beziehungsgeflechten 
vom 10. bis zum frühen 13. 
Jahrhundert.
Kupcy, dynaści, klerycy. 

Władza piastowska w kontynentalnych sieciach 
powiązań od X w. do pierwszej połowy XIII w.
Źródła i Studia

W trzynastu artykułach autorzy z Niemiec, Polski, 
Szwecji, Anglii i Holandii opisują powiązania poli-
tyczne, ekonomiczne i religijno-kulturowe oraz 
analizują ich znaczenie dla tworzącej się struktury 
ówczesnej Europy .
wyd. 2015, 240x170 mm, s. 293, oprawa twarda, EAN 978 3 447 10421 0, 

cena det. 43 euro

Stephan Scholz, Maren Röger, 
Bill Niven Hg .
Die Erinnerung an Flucht 
und Vertreibung. Ein 
Handbuch der Medien und 
Praktiken

Książka po raz pierwszy oferuje 
kompleksowy przekrój wielora-

kich środków przekazu i praktyk, posiadających od 
dziesięcioleci znaczący wpływ na niemiecką debatę 
o wysiedleniu . 
wyd. 2015, 240 mm, s. 452, oprawa miękka, EAN 978 3 506 77266 4,  

cena det. 39 euro

Gottfried Schramm
Szlachta polska wobec 
reformacji

Praca analizuje postawy 
szlachty polskiej wobec 
reformacji opisane piórem 
niemieckiego badacza 
Gottfrieda Schramma . Studium 

to powstało już w 1965 roku, ale nadal pozostaje 
aktualne . 
wyd. 2015, 140x205 mm, s. 433, oprawa miękka, EAN 978 83 7543 385 2, 

cena det. 42 zł
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ul . Focha 23, 05-803 Pruszków, tel ./faks 22 758 62 50, e-mail: ajaks@o2 .pl

Wydawnictwo powołano do życia w 1993 r . Od początku istnienia specjalizujemy się 
w historii wojskowości . Sztandarową serią wydawnictwa jest Zarys Historii Wojennej 
Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej, w której ukazało się ponad 120 tytułów . 
Wydawnictwo stara się przybliżyć historię Polski z okresu XIX i XX w .

OFICYNA WYDAWNICZA AJAKS

Przemysław Dymek 
70 pułk piechoty
Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich 
w Kampanii Wrześniowej 

Kolejna monografia pułku 
z uwzględnieniem jego szlaku 
bojowego w okresie kampanii 
wrześniowej . Zeszyt nr 185 . 

145x205 mm, s. 44, oprawa miękka, ISBN: 978-83-62046-72-0, 

cena det. 44 zł

Zbigniew Gnat-Wieteska
Generał Brygady 
Stanisław Tessaro-Zosik

Biografia oficera Legionów, 
POW, dowódcy KOP, DOK 
Przemyśl . Jako jeden z 60 ofi-
cerów miał prawo do noszenia 
Odznaki Parasola . Zmarł 

w Przemyślu, pochowany w Warszawie na Powązkach . 
165x235 mm, s. 120, oprawa twarda, ISBN: 978-83-62046-65-2, 

cena det. 44,10 zł

Zygmunt Kozak, 
Zbigniew Moszumański,
Jacek Szczepański
Oficerska Szkoła 
Aeronautyczna 
(1919–1924)

Historia rozwoju Wojsk 
Aeronautycznych w latach 

1919–1924 . Publikacja przedstawia poszczególne 
kursy, komendantów szkoły, wykazy absolwentów itd . 
Całość uzupełniają indeksy nazwisk i miejscowości .
2014, wyd. I, ISBN: 978-83-62046-61-4

Czesław Witkowski
71 pułk piechoty 
Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich 
w Kampanii Wrześniowej

Kolejna monografia pułku 
z uwzględnieniem jego szlaku 
bojowego w okresie kampanii 
wrześniowej . Zeszyt nr 100 . 

145x205 mm, s. 56, oprawa miękka, ISBN: 978-83-62046-68-3, 

cena det. 23 zł

Maria Zima
Węgrzy wobec Powstania 
Warszawskiego

Książka Marii Zimy stanowi 
studium obecności i postawy 
żołnierzy węgierskich na 
polskich ziemiach w okresie 
Powstania Warszawskiego .

165x235 mm, s. 160, oprawa miękka, ISBN: 978-83-62046-73-7,

cena det. 59 zł

Ks . Józef Panaś
Pamiętnik Kapelana 
Legionów Polskich

Reprint pamiętników wydanych 
w 1920 r . we Lwowie nakładem 
Księgarni ST . Rehmana . 
Ksiądz Panam, dziekan Wojska 
Polskiego, kapelan III Brygady 

Legionów Polskich opisuje początki tworzenia 
Legionów oraz ich udział w walkach . 
Oficyna Wydawnicza Ajaks, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, 

2014, wyd. I, ISBN: 978-83-62046-58-4 
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ul . Dedala 8/44, 03 982 Warszawa, tel . 22 870 03 60, 
e-mail: oficyna@aspra .pl, www .aspra .pl

Wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, od 20 lat specjalizujące się w wydawaniu i pro-
mowaniu książek o profilu akademickim, naukowym oraz literatury specjalistycznej 
z różnych dziedzin nauki . W bogatym dorobku ma ponad 1000 publikacji książkowych .

OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA

Zbigniew Ogonowski
Socynianizm. Dzieje, 
poglądy, oddziaływanie
 
Autor podejmuje próbę przed-
stawienia historii intelektualnej 
socynianizmu, poprzedzając 
ją zarysem dziejów ruchu, 
opisując jego narodziny, rozwój, 

upadek, a także zawierając biografie jego czołowych 
działaczy/pisarzy .
wyd. 2015, 176x250 mm, s. 570, oprawa twarda, EAN 978 83 7545 604 2, 

cena det. 79 zł

Andrzej Budzyński,
Krzysztof Jasiewicz
Polskie Radio na Kresach 
Wschodnich 
II Rzeczypospolitej

Pierwszy tom serii poświęconej 
historii Polskiego Radia od jego 
powstania po współczesność, 

wspólnej inicjatywy Polskiego Radia SA i Instytutu 
Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk .
wyd. 2015, 176x250 mm, s. 298, oprawa twarda, EAN 978 83 7545 552 6, 

cena det. 49 zł

Agnieszka Chamera Nowak, 
Dariusz Jarosz
Na co dzień i od święta. 
Książka w życiu Polaków 
w XIX–XXI wieku

Jaką rolę pełniła książka 
w kraju, a jaką jaką na emi-
gracji? Jak czytelnictwo książek 

zmieniało się w zależności od m .in . pochodzenia 
i statusu, płci, wieku, miejsca zamieszkania?
wyd. 2015, 176x250 mm, s. 780, oprawa twarda, EAN 978 83 7545 626 4, 

cena det. 89 zł

Leszek Zasztowt,
Joanna Schiller Walicka
Historia nauki polskiej 
1944–1989

Tom 10 . serii „Historia nauki 
polskiej”, obejmujący lata 
1944–1989 . Wydanie składa 
się z 3 części opasanych 

banderolą: Część 1 Warunki rozwoju nauki polskiej; 
Część 2 – Instytucje; Część 3 Idee i praktyka .
wyd. 2015, 176x250 mm, s. 1612, oprawa twarda, EAN 978 83 7545 607 3, 

cena det. 199 zł

Andrzej Budzyński,
Krzysztof Jasiewicz
Polskie Radio w czasie II 
wojny światowej

Polskie Radio odegrało chlubną 
rolę we wrześniu 1939 r ., stając 
się centrum informacyjno dys-
pozycyjnym dla mieszkańców 

oblężonej stolicy oraz moralnym oparciem dla jej 
obrońców i cywilnych mieszkańców .
wyd. 2015, 176x250 mm, s. 300, oprawa twarda, EAN 978 83 7545 577 9, 

cena det. 49 zł

Izabella Rusinowa
Naczelnik Kościuszko 
i inni

Zbiór esejów powstałych 
na podstawie referatów 
wygłoszonych podczas sesji 
naukowych Polskiej Fundacji 
Kościuszkowskiej . Tytułowy 

bohater jest ukazany w odmiennym kontekście 
czasowym, geograficznym i historycznym .
wyd. 2015, A5v, s. 216, oprawa miękka, EAN 978 83 7545 620 2, 

cena det. 39 zł
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Oficyna Wydawnicza „Rewasz” istnieje od 1991 roku . Specjalizujemy się w tematyce 
turystyczno-krajoznawczej . W dorobku mamy kilkaset publikacji: przewodników, 
informatorów turystycznych, monografii krajoznawczych, map . Niektóre z nich 
były wielokrotnie wznawiane . Większość naszych przewodników adresujemy do 
turysty-krajoznawcy, łaknącego czegoś więcej niż powierzchowne wrażenia i łatwa 
rozrywka . Przywiązujemy dużą wagę do popularyzowania rzetelnej wiedzy o opisy-
wanych terenach, ich przyrodzie, historii i kulturze .

OFICYNA WYDAWNICZA REWASZ

red . Paweł Luboński
Bieszczady. Przewodnik 
dla prawdziwego turysty

Obszerne i szczegółowe 
kompendium wiedzy 
o Bieszczadach podane 
w przystępnej formie . Część 
szczegółowa przewodnika opi-

suje poszczególne pasma górskie . Najobszerniejszą 
część stanowi Słownik miejscowości .
2015, wyd. XIV, 125x176 mm, s. 424, ilustracje, oprawa miękka, 

ISBN 9788362460700, cena det. 36 zł

Grzegorz Petryszak
Gruzja w pigułce. 
Przewodnik

Warto odwiedzić Gruzję i poznać 
jej dumnych i zapalczywych 
mieszkańców .
Gruzja zajmuje 69 tys . km2 . 
Gegraficznie należy do Azji, 

politycznie do Europy . Przewodnik daje wskazówki 
historyczne i praktyczne dla podróżników .
2015, wyd. III, 145x205 mm, s. 192, ilustracje, oprawa miękka, 

ISBN 9788362460731, cena det. 39 zł

Grzegorz Rąkowski 
Smak Kresów tom 1. 
Wśród jezior i mszarów 
Wileńszczyzny. 
Przewodnikkrajoznawczo-
historyczny

Książka ta – to połączenie 
relacji podróżniczej, gawędy 

krajoznawczej i eseju historycznego – jest pierw-
szym tomem cyklu SMAK KRESÓW .
2015, wyd. II,125x176 mm, s. 368, oprawa twarda, ISBN 9788362460779, 

cena det. 41 zł 

red . Paweł Luboński
Beskid Niski. Przewodnik 
dla prawdziwego turysty

Obszerne i szczegółowe kom-
pendium wiedzy o Beskidzie 
Niskim podane w przystępnej 
i przejrzystej formie . Część 
szczegółowa przewodnika opi-

suje poszczególne pasma górskie . Najobszerniejszą 
część przewodnika stanowi Słownik miejscowości .
2015, wyd. V, s. 424, ilustracje, oprawa miękka, ISBN 9788362460724, 

cena det. 36 zł

Artur Pawłowski
Roztocze polskie 
i ukraińskie. Przewodnik 
Przewodnik obejmuje teren 
całego Roztocza, zarówno 
po naszej jak i po ukraińskiej 
stronie – od Kraśnika po Lwów . 
Jest to obszerne i szczegółowe 
kompendium wiedzy o tym 

terenie podane w przystępnej i przejrzystej formie .
2016, wyd. III, 125x176 mm, s. 464, oprawa twarda, ilustracje, mapy, 

ISBN 9788362460717, cena det. 40 zł

Waldemar Brygier 
Góry Stołowe. Przewodnik

Przewodnik prowadzi po atrak-
cyjnym turystycznie i licznie 
odwiedzanym latem i zimą 
masywie górskim zamyka-
jącym od pn . zach . Kotlinę 
Kłodzką – Górach Stołowych, 

wraz z ich odpowiednikiem po stronie czeskiej 
Broumovską Vrchoviną . 
2016, wyd. II, s. 224, oprawa miękka, ilustracje, mapy, 

ISBN 9788362460779, cena det. 35 zł
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ul . Wolska 84/86, 01-141 Warszawa, tel 22 631-15-16, 
e-mail:oficyna@rytm-wydawnictwo .pl, www .rytm-wydawnictwo .pl, www .wydawnictworytm .pl

Oficyna rozpoczęła działalność w 1983 r . i jest edytorem książek w większości poświę-
conych historii XX w . Są wśród nich edycje monumentalne, dokumenty źródłowe, mono-
grafie, biografie, opracowania wielotematyczne, wspomnienia, encyklopedie, słowniki 
i leksykony, albumy i poradniki oraz literatura piękna, dziecięca i młodzieżowa .

OFICYNA WYDAWNICZA RYTM

Maria Weber
AGENTKA DWÓCH WOJEN. 
Władysława Macieszyna 
„Sława”

Łączniczka w ZWZ, potem 
w wywiadzie ofensywnym 
„Stragan” . Gdy wpadła w ręce 
gestapo nie ujawniła adresów 

i nazwisk . Po 2 latach więzienia skazano ją na karę 
śmierci, której cudem uniknęła .
2014, 176x250 mm, s. 144, ilustracje, oprawa twarda, 

EAN 9788373996182, cena det. 25,20 zł

Patrycja Kanafocka,
Grzegorz Łukomski
DAMA POLSKIEGO 
WYWIADU. Halina Maria 
Szymańska 1906–1989

Kobieta wyróżniająca się inte-
ligencją i wiedzą oraz nieprze-
ciętną urodą i osobowością . 

Swoje życie zbudowała wielowymiarowo, a wokół jej 
postaci narósł szereg mitów . 
2015, 176x250 mm, s. 232, ilustracje, oprawa twarda, 

EAN 9788373996588

Jan Stanisław Ciechanowski
PODWÓJNA GRA. 
Rzeczpospolita Polska 
wobec hiszpańskiej wojny 
domowej 1936–1939

Hiszpańska wojna domowa stała 
się punktem odniesienia dla walki 
ideologicznej, która przynieść 

miała pojawienie się zafałszowań tego, co rzeczywiście 
wydarzyło się w Hiszpanii w latach 1936–1939 . 
2015, 170x250 mm, s. 792, ilustracje, oprawa twarda, 

EAN 9788311137615, cena det. 67,20 zł

Katarzyna Minczykowska
CICHOCIEMNA. Generał 
Elżbieta Zawacka „Zo”

Elżbieta Zawacka już w kon-
spiracji stała się postacią 
legendarną . W 1943 r . powró-
ciła jako „cichociemna” z misji 
do Sztabu Naczelnego Wodza 

w Londynie . W 1951 r . aresztowana i skazana na 
10 lat więzienia .
2014, 176x250 mm, s. 392, ilustracje, oprawa twarda, 

EAN 9788373996205, cena det. 56,70 zł

Szczepan Pilecki,
Bolesław Skąpski
NA FRONTACH I WOJNY 
ŚWIATOWEJ. Pamiętniki

Pierwsza część książki 
to pamiętnik porucznika 
Szczepana Pileckiego, który 
opisał swoje wrażenia z frontu 

karpackiego, potem włoskiego . Druga, to wspo-
mnienia porucznika Bolesława Skąpskiego .
2015, 176x250 mm, s. 248, ilustracje, oprawa twarda, 

EAN 9788373996465, cena det. 35,70 zł

Jan Stanisław Ciechanowski
PORTUGALIO, 
DZIĘKUJEMY! Polscy 
uchodźcy cywilni 
i wojskowi na zachodnim 
krańcu Europy w latach 
1940–1945

Album stanowi symboliczne 
podziękowanie dla Portugalczyków za życzliwe przy-
jęcie polskich uchodźców .
2015, 210x297 mm, s. 376, ilustracje, oprawa twarda, 

EAN 9788373996625, cena det. 115,50 zł
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Grzegorz Motyka
Ukraińska partyzantka 
1942–1960. 
Działalność Organizacji 
Ukraińskich 
Nacjonalistów 
i Ukraińskiej 
Powstańczej Armii

2015, 170x250 mm, s. 728, ilustracje, 

oprawa twarda, EAN 9788373996458, cena det. 63 zł

Ryszard Parafianowicz
Podziemie 
Niepodległościowe 
na Suwalszczyźnie 
1944–1952

Działalność podziemia 
niepodległościowego po 
zajęciu Suwalszczyzny 
przez Armię Czerwoną 

w październiku 1944 r .
2015, 176x250, s. 232, ilustracje, oprawa twarda, EAN 9788373996540

Jakub Żak
Nie walczyli dla siebie. 
Powojenna odyseja 2. 
Korpusu polskiego

Książka omawia m .in . 
kwestię udziału 2 . Korpusu 
w służbie okupacyjnej, roli 
politycznej gen . Andersa we 
Włoszech .

2014, 176x250 mm, s. 392, ilustracje, oprawa twarda, 

EAN 9788373996212, cena det. 49,35 zł

Romuald Szeremietiew
Siła Złego… 
Niemcy–Polska–Rosja

Zasadniczym zagadnieniem 
w tej pracy są stosunki Polski 
z Niemcami i Rosją . W tych 
relacjach powstawał zabójczy 
dla Polski związek niemiec-
ko-rosyjski zmaterializowany 

w sierpniu 1939 r .
2015, 176x250 mm, ilustracje, oprawa twarda, EAN 9788373996571

Barbara Wachowicz
Ułan Batalionu „Zośka”. 
Gawęda o Janku 
Rodowiczu „Anodzie”

Opowieść o Janku Rodowiczu 
„Anodzie” – Podharcmistrzu 
Szarych Szeregów, Poruczniku 
Armii Krajowej, Żołnierzu 
Batalionu AK „Zośka” .

2015, 140x210 mm, ilustracje, oprawa twarda, EAN 9788373996472, 

cena det. 33,60 zł

Henryk Stańczyk,
Stefan Zwoliński
Wojsko Berlinga 
i Żymierskiego 
1943–1945

Autorzy przedstawili poli-
tyczne uwarunkowania 
towarzyszące tworzeniu 
Wojska Polskiego w ZSRR .

2015, 176x250 mm, s. 368, ilustracje, oprawa twarda, 

EAN 9788373996441, cena det. 48,30 zł

Marian Marek Drozdowski
Świat wobec Powstania 
Warszawskiego 1944

Ukazuje, jaki był stosunek do 
Powstania Warszawskiego 
III Rzeszy i jej satelitów, 
ZSRR, mocarstw zachodnich 
i państw neutralnych .
2015, 148x210 mm, ilustracje, oprawa 

twarda, EAN 9788373996434, cena det. 34,65 zł

Artur Nadolski
CHŁODNA
w ogniu Powstania 
Warszawskiego 1944

Chłodna oddała w 1944 r . to 
co miała najlepsze: waleczne 
serce, przelaną krew, życie 
cywilów, swoją substancję 
materialną obróconą w gruzy .

2015, 176x250 mm, s. 160, ilustracje, oprawa twarda, 

EAN 9788373996427, cena det. 27,30 zł
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Beata Gałek, Mirosław 
Minkina
Kłamstwo i podstęp we 
współczesnym świecie

Wielu przywódcom państw 
kłamstwo i podstęp służą 
do osiągania celów . Autorzy 
potrafili zidentyfikować ich 
najbardziej reprezentatywne 

przejawy . Zwracają uwagę na rolę wywiadu .
2015, 176x250 mm, s. 224, ilustracje, oprawa twarda, EAN 9788373996618

Maria Jedlińska-Adamus
Bohaterowie i kaci. Moje 
wspomnienia

Autorka, korzystając z mate-
riałów swojego Ojca, opisuje 
lata 40 .i 50 . XX w ., wspomina 
tragiczne wydarzenia, które 
spotkały jej najbliższych, współ-
pracowników i kolegów z AK .

2015, 148x210 mm, s. 192, ilustracje, oprawa twarda, 

EAN 9788373996168, cena det. 27,30 zł

Alina Zerling-Konopka
Izabela Jagiellonka. Los 
tak chciał

Jedna z najciekawszych kobiet 
na tronach renesansowej 
Europy . Uparta, odważna, a przy 
tym delikatna . Jej życie mijało 
w ogniu walk i wojen, w intry-
gach wielkich dworów Europy .

2015, 150x210 mm, s. 392, ilustracje, oprawa twarda, 

EAN 9788373996502, cena det. 39,90 zł

Katarzyna Maria 
Bodziachowska
Wieniawski. Droga do 
gwiazd

Literacki zapis ostatnich 
dziesięciu dni życia 
wielkiego mistrza skrzypiec . 
Artysta wyrywkowo 
wspomina swoją przeszłość .

2015, 148x210 mm, s. 208, ilustracje, oprawa twarda, 

EAN 9788373996366, cena det. 27,30 zł

Antoni Szybis
Katyń. Niemy krzyk

Autor przekazuje wiedzę o tam-
tych ponurych czasach poprzez 
świadectwa . Na publikację 
składają się opinie i relacje 
bezpośrednich lub pośrednich 
świadków tragicznych zdarzeń .
2015, 150x210 mm, s. 208, ilustracje, 

oprawa twarda, EAN 9788373996335, cena det. 35,70 zł

Józef Białoskórski
10 lat piekła w Legii 
Cudzoziemskiej

„[…] czytałem to bez przerwy 
kilka dni […] . Cóż za dokument! 
[ . . .] Zaledwie można uwierzyć 
[…], że to nie jakieś fantastyczne 
opowiadanie ze zmierzchłej 
przeszłości .” – T . Boy-Żeleński .

2013, 148x210 mm, s. 352, oprawa twarda, EAN 9788373995635, 

cena det. 39,90 zł

Katarzyna Maria 
Bodziachowska
Księżna Izabela 
Czartoryska

Powieść o Rzeczypospolitej 
XVIII w ., o skonfliktowanych 
Polakach, wielkich i małych 
postaciach . Bohaterką jest 
Izabela Czartoryska .

2015, 145x210 mm, s. 392, ilustracje, oprawa twarda, 

EAN 9788373996069, cena det. 35,70 zł

Ewa Curie
Maria Curie

Biografia jednej z najwięk-
szych Polek w historii . 
Córka dwukrotnej laureatki 
Nagrody Nobla opisuje życie 
Marii Curie, dla której „wiel-
kość i sława była czymś tak 
dalekim i nieważnym” .

2013, 148x250 mm, s. 328, oprawa twarda, EAN 9788373995352, 

cena det. 44,10 zł

O
FIC

YN
A

 W
YD

A
W

N
IC

ZA
 R

Y
TM



65

ul . Narbutta 29, tel . 22 848 07 12, 
e-mail: kolportaz@karta .org .pl, www .karta .org .pl 
 
Publikacje KARTY to historia XX wieku, przede wszystkim Polski i Europy  
Środkowo-Wschodniej, opowiedziana głosami jego świadków . Losy pierwszoplanowych 
bohaterów i „zwykłych” ludzi – ich decyzje, lęki, nadzieje – zapisane w dziennikach, 
wspomnieniach .

OŚRODEK KARTA

oprac .Maciej Kowalczyk,
Anna Richter
Ogień Majdanu. Dziennik 
rewolucji 21 listopada 
2013 – 22 lutego 2014 

Trzy miesiące, które odmie-
niły Ukrainę . Zapisane na 
żywo doświadczenia ukazują 

fenomen tego przełomu . Ukraińcy pełnym głosem 
mówią o swym prawie do wolnego wyboru, uczci-
wości, prawdzie, godności . 
wyd. I, 165x235 mm, s. 120, oprawa miękka, EAN 978 83 64476, cena det. 24 zł

Friedrich Kellner 
Dziennik sprzeciwu. Tajne 
zapiski obywatela III 
Rzeszy 1939–1942
Świadectwa. Niemcy XX wiek

Tajny dziennik zwykłego 
Niemca, który sugestywnie 
opisuje codzienność niemiec-

kiej prowincji w latach II wojny . Kellner tropi zakła-
manie faszystowskiej propagandy .
wyd. I, 145x205 mm, s. 360, oprawa miękka, EAN 978 83 64476 32 7, 

cena det. 34 zł

oprac . Agnieszka Dębska
Polski wir I wojny
XX wiek. Zbliżenia

Zbiorowy dziennik lat 1914–18 
opowieść o drodze Polaków do 
Niepodległej . Polskie doświad-
czenie I wojny oczami głów-
nych aktorów Józef Piłsudski, 

Roman Dmowski, diarystów Maria Dąbrowska 
i zwykłych obywateli .
wyd. I, 140x205 mm, s. 360, oprawa miękka, EAN 978 83 64476 06 8, 

cena det. 17 zł

Jerzy Konrad Maciejewski 
Zawadiaka. Dzienniki 
frontowe 1914–1920
Świadectwa. XX wiek. 

Front ukraiński i wojna polsko-
-bolszewicka w dziennikach 
i wspomnieniach żołnierza 
19 Pułku Piechoty Odsieczy 

Lwowa . Opisy walk, a także warunków życia na 
tyłach frontu .
wyd. I, 145x205 mm, s. 400, oprawa miękka, EAN 978 83 64476 24 52, 

cena det. 34 zł

Joachim Ceraficki
Wasserpolacken. 
Relacja Polaka w służbie 
Wehrmachtu.

Relacja Joachima 
Cerafickiego, który jako 
obywatel Rzeszy trzeciej 
kategorii został wcielony do 

Wehrmachtu w maju 1942 .
wyd. I, 165x215 mm, s. 231, oprawa miękka, cena det. 39 zł

Ośrodek KARTA
Kwartalnik historyczny 
Karta 

W Karcie 85 m .in .: pogromy na 
Podlasiu 1941, Samarkanda 
na kolorowych fotografiach 
z początku XX wieku, polskie 
radio i film do 1939 roku, for-
sowanie Wisły wrzesień 1944 .

175x250 mm, s. 160, oprawa miękka, cena det. 15 zł
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ul . Foksal 17, 00-372 Warszawa, tel . 22 826 53 58, e-mail: piw@piw .pl, www .piw .pl

Jedno z najstarszych, najbardziej znanych i zasłużonych wydawnictw w Polsce . PIW 
opublikował kilkanaście tysięcy tytułów, przede wszystkim z dziedziny literatury pięknej, 
eseistyki, historii i historii kultury .

PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY

Krzysztof Mroziewicz
Mity indyjskie

Mitologię indyjską czyli 
zbiór opowieści o świętych 
pracudach, tworzą, prócz 
tekstów objawionych, także 
opowieści stworzone przez 
człowieka . Mitologia to pier-

wotna teoria Wszechświata . 
wyd. I, 166x238 mm, il. cz-b, oprawa twarda, 

EAN /ISBN 978-83-64822-11-7, cena det. 50 zł

Francis Hackett
Henryk VIII

Wśród biografistyki literac-
kiej książka o Henryku VIII, 
wyróżnia się maestrią języka, 
potoczystością stylu i pasją 
w relacjonowaniu historii . Ta 
edycja jest w zasadzie polską 

premierą tej fascynującej opowieści .
wyd. I, il. cz-b, oprawa twarda, 

EAN/ISBN ISBN 978-83-64822-24-7, cena det. 60 zł

Janusz Danecki
Arabowie
Rodowody cywilizacji

Arabom poświęcono wiele 
książek – odmiennie poka-
zujących dzieje, kulturę czy 
specyfikę narodową . Książka 
ma przywrócić równowagę 

w ocenie Arabów przez obiektywne ukazanie specy-
fiki cywilizacji arabskiej w jej historycznym rozwoju .
wyd. II, il. cz-b, oprawa twarda, 

EAN/ISBN: 978-83-64822-26-1, cena det. 60 zł

Edward Arthur Thompson
Hunowie
Rodowody cywilizacji

Badacz dziejów późnego 
cesarstwa rzymskiego, 
podejmując się spisania historii 
Hunów, na wstępie zaznacza, 
że przedstawia czytelnikom 

opowieść bez początku i bez końca, i do tego taką, 
w której trudno się zorientować .
wyd. I, il. cz-b, oprawa twarda, 

EAN/ISBN 978-83-06-03362-5, cena det. 60 zł

Ewa Manowiecka,
Tomasz Lerski
Warszawa Marii 
Dąbrowskiej. Portret 
miasta w zwierciadle 
literatury

Fascynująca opowieść utkana 
z cytatów o związkach pisarki 

z Warszawą . Z urodzenia kaliszanka – była związana 
z Warszawą przez 60 lat .
wyd. I, il. cz-b, oprawa twarda, 

EAN/ISBN 978-83-64822-15-5, cena det. 40 zł

Aleksandra Ziółkowska-Boehm
Dwór w Kraśnicy. 
Hubalowy demon

Powstanie Warszawskie 
pokazane jest oczyma chłopca, 
Janusza Krasickiego, któremu 
ojciec kp . Pilot w 1940 roku 
jeniec Starobielska zamordo-

wany w Charkowie, zaszczepił fascynację lotnictwem . 
wyd. II, 165x235 mm, il. cz-b, oprawa twarda,

EAN/ISBN 978-83-06-03221-5, cena det. 49,90 zł
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ks . Stanisław Małkowski
Bóg Honor Ojczyzna

„Są siły zewnętrzne, zarówno 
na Wschodzie, jak i na 
Zachodzie, tak jawne, jak 
i ukryte, zainteresowane 
bardzo tym, aby państwo 
polskie przestało istnieć” – 

ostrzega ks . Małkowski .

Konrad T . Lewandowski
Rumuńskie kawony

Powieść kryminalna retro 
– nowa część serii z komi-
sarzem Jerzym Drwęckim 
w tle . Tym razem najsku-
teczniejszy polski detektyw 
rusza z rodziną na urlop do 

Zaleszczyk . Wypoczynek nie jest mu jednak dany, 
bo zostaje wplątany w dochodzenie w sprawie 
zabójstwa celnika z Gdyni, który wpadł na trop afery 
przemytniczej . 

Marcin Masny
Wolni Polacy. Poradnik 
antysystemowca

„Wolni Polacy . Poradnik 
antysystemowca” to ze swadą 
napisana książka o tym, 
jak działa międzynarodowy 
system finansowy i jak prze-

ciętny Polak jest przez ten system okradany .

Grzegorz Braun
Kto tu rządzi?

To gorzka i prawdziwa odpo-
wiedź na rządową propagandę 
sukcesu o Polsce w ostatnich 
25 latach . Niepokorny reżyser, 
wielokrotnie represjonowany 
przez rządzących, jasno, 

odważnie i po nazwiskach mówi w rozmowie 
z Janem Pińskim, co zdarzyło się w Polsce przez 
ostatnie 25 lat „transformacji” i kto nami rządzi .

Anna Wasiukiewicz
Psychologia jak religia, 
religia jak psychologia

Książka odsłania prawdziwą 
twarz psychologii, której 
metody niejednokrotnie przy-
pominają praktyki religijne, 
a równocześnie są od wiary 

i modlitwy mniej skuteczne .

Tom Whiters
Za krawędzią strachu
 
Na lotnisku Siewiernyj rosyjski 
oddział specjalny łopatami dobija 
Polaków, ocalałych z katastrofy 
prezydenckiego samolotu . 
Nieoczekiwanie Markowi 
Darowskiemu, funkcjonariu-

szowi BOR-u jeden z katów Aleksander Karski daro-
wuje życie i umożliwia ucieczkę . Obaj mają dosłownie 
kilka dni zanim premier Rosji Borys Dorogowoj 
i Polski Danek Trask zorientują się, że ktoś przeżył .

Polska Księgarnia Narodowa o wyraźnym profilu patriotyczno-konserwatywnym oferuje 
przede wszystkim książki historyczne i publicystyczne wydawnictwa Bollinari Publishing 
House . Dystrybuuje też gazety: „Zakazana Historia”, „Warszawska Gazeta”, „Polska 
Niepodległa” . Pełna oferta książek znajduje się na stronie internetowej www .polskaksie-
garnianarodowa .pl

POLSKA KSIĘGARNIA NARODOWA Polska Księgarnia Narodowa
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www .sendsport .pl, e-mail: ksiegarnia@sendsport .pl

Sendsport .pl to internetowa księgarnia sportowa . Oprócz popularnych bestsellerów 
można u nas znaleźć ciekawe publikacje, które wydawane zostały w bardzo małych 
nakładach . 

SENDSPORT.PL

Wojciech Frączek, Mariusz 
Gudebski, Jarosław Owsiański
Encyklopedia ekstraklasy. 
Statystyczny bilans 80 
sezonów

Monumentalne dzieło przed-
stawia 80 sezonów ligowych 
rozgrywek piłkarskich 

w Polsce, 7459 ligowców wraz z ich ligowym dorob-
kiem, a także bilans 577 trenerów .
2015, 247x175mm, s. 1344, oprawa twarda, ISBN 9788386320653, 

cena det. 149 zł

Maciej Kozłowski
Naród wybrany Cracovia 
pany. Z wielokulturowej 
tradycji polskiego sportu

Książka dra Macieja 
Kozłowskiego przedstawia 
wielokulturowość pol-
skiego sportu w okresie 

międzywojennym .
2015, 208x147 mm, s. 82, oprawa miękka, ISBN 788394110406,

cena det. 19,90 zł

Piotr Chomicki, Leszek 
Śledziona
Rozgrywki piłkarskie 
w Galicji do roku 1914

Książka przedstawia początki 
galicyjskiego, a tym samym 
polskiego futbolu . Autorzy 
mierzą się m .in . z mitem lwow-

skiej Sławy i rozstrzygają kwestię starszeństwa we 
lwowskim futbolu .
2015, 247x170 mm, s. 256, oprawa twarda, ISBN 9788365043023, 

cena det. 59,90 zł

Barbara Wystyrk-Benigier, 
Krzysztof Mecner
Legendarny finał... 
Górnika Zabrze

Opowieść o występach pił-
karzy Górnika Zabrze w roz-
grywkach o Puchar Europy 
Zdobywców Pucharów 

w sezonie 1969/1970 . Do dziś jest to jedyny występ 
polskiego zespołu w finale europejskiego pucharu .
2015, s. 184, oprawa miękka, cena det. 44 zł

Bogusław Kudelski
Chełmska Husaria 
naprzód! Część II

Kronika Chełmianki . 
W książce podsumowano 5 
sezonów występów w III lidze 
lubelsko-podkarpackiej .
2015, 240x165 mm, s. 196, oprawa twarda, 

ISBN 9788394312602, cena det. 49,90 zł

Wiesław Dobruszek
Z historii speedwaya Tom 
1 Drużynowe mistrzostwa 
świata (1959–1978)

Pozycja o bogatej w polskie suk-
cesy i bardzo ciekawej rywali-
zacji Drużynowych Mistrzostw 
Świata na Żużlu .

2015, s. 248, oprawa twarda, cena det. 39,90 zł
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Jacek Friedrich
Odbudowa Głównego 
Miasta w Gdańsku 
w latach 1945–1960

Książka ukazuje złożony 
proces odbudowy gdańskiego 
Głównego Miasta po drugiej 
wojnie światowej, uwikłany 

w ówczesne realia polityczne, ideowe i kulturalne .
wyd. I, 205x260 mm, s. 361, oprawa twarda, EAN 978-83-7453-249-5, 

cena det. 79 zł

Tomasz Torbus
Zamki konwentualne 
państwa krzyżackiego 
w Prusach

Pierwsza w polskim piśmien-
nictwie książka na temat 
architektury krzyżackiej póź-
nego średniowiecza . Książka 

zawiera również analizę ponadregionalnych rezydencji 
zakonu krzyżackiego: Elbląga, Malborka i Królewca .
wyd. I, 167×235 mm, s. 472, oprawa twarda, 

EAN 978-83-7453-134-4, cena det. 98 zł

Zbigniew Mikołejko
We władzy wisielca, t. 2: 
Ciemne moce, okrutne 
liturgie

Kontynuacja książki o wszech-
mocy wisielca w wyobraźni 
i praktyce Zachodu . Czyż nie 
przeraża was i nie nawiedza 

we snach wilcze, beznadziejne zbratanie samobójców 
i owadzi, napowietrzny taniec wisielców? 
wyd. I, 165×235 mm, s. 584, oprawa twarda,  

EAN 978-83-7453-222-8, cena det. 78 zł

Cezary Wodziński
Odys gość. Esej 
o gościnności

Książka Cezarego Wodzińskiego 
nie jest jedynie historyczno-
-filologiczną rozprawą, lecz 
próbą zmierzenia się z pyta-
niem o sens bycia człowiekiem 

w sytuacji, w której ten sens został radykalnie 
zakwestionowany .
wyd. I, 140x225 mm, s. 136, oprawa miękka, EAN 978-83-7908-030-4, 

cena det. 29 zł

praca zbiorowa
Historia ciała, t. 3: Różne 
spojrzenia. Wiek XX

Autorzy trzeciego tomu monu-
mentalnej i bogato ilustrowanej 
„Historii ciała” przyglądają się 
ciału w masowym dobrobycie 
i ciału poddanemu masowej 

przemocy i eksterminacji . Ciału wyzwolonemu 
z rygorów religii i moralności .
wyd. I, 165×235 mm, s. 576, oprawa twarda, 

EAN 978-83-7453-223-5, cena det. 96 zł

Frédéric Rousseau
Żydowskie dziecko 
z Warszawy

Wszyscy znają dziś fotografię 
żydowskiego dziecka z war-
szawskiego getta: z biegiem 
czasu jej bohater stał się ikoną 
Shoah . Rousseau dekon-

struuje i interpretuje tę historyczną opowieść od 
roku 1943 do dzisiaj .
wyd. I, 162×215 mm, s. 252, oprawa miękka,

EAN 978-83-7453-079-8, cena det. 49 zł

ul . Pniewskiego 4/1 80-246 Gdańsk, tel . 58 345 47 07, 
e-mail: slowo-obraz@terytoria .com .pl, www .terytoria .com .pl

Wydawnictwo słowo/obraz terytoria powstało jesienią 1995 roku . Obszar naszych zain-
teresowań wyznaczają teksty z dziedziny literatury pięknej, historii literatury, eseistyki, 
krytyki literackiej, filozofii, sztuki oraz nauk społecznych .

SŁOWO/OBRAZ TERYTORIA
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ul . Mazowiecka 6 m . 1, tel . 585500112, e-mail: mkar@soliton .pl, www .soliton .pl

Soliton to nie tylko wydawnictwo muzyczne, zajmujemy się także produkcją płyt na zle-
cenie (CD, DVD w różnych opakowaniach, już od 50 szt .), oferujemy szeroki katalog licencji 
(w tym kolędy dla firm), Soliton to także wydawnictwo edukacyjne .

SOLITON

Różni Wykonawcy
Stare Pieśni 
Patriotyczne

Stare Pieśni Patriotyczne 
z lat 30 ., 40 ., oryginalne 
wykonania, kolekcjoner-

skie wydanie płyty . Nakład limitowany .
wyd. I, 140x125 mm, s. 4, oprawa twarda, EAN 5901571094809, 

cena det. 29,99 zł

Różni wykonawcy
Spokojny Sen 2CD

Album prezentuje 
wyjątkową kompilację 
utworów najwybitniej-
szych kompozytorów 

muzyki klasycznej w wykonaniu uznanych w tej 
dziedzinie polskich muzyków . Starannie wyselekcjo-
nowane kompozycje .
wyd. I, 140x125 mm, s. 6, oprawa twarda, EAN 5901571094229, 

cena det. 29,99 zł

Ks . Twardowski
ON - Wiersze Ks. 
Jana Twardowskiego 
śpiewa Weronika 
Korthals

Płyta inspirowana poezją 
księdza-poety . Jedenaście utworów-aranżacji 
poetyckich składających się na płytę stanowi inspi-
rującą podróż .
wyd. I, 140x125 mm, s. 24, oprawa twarda, EAN 5901571094403, 

cena det. 29,99 zł

Tercet Egzotyczny
Świątecznie

Świąteczne piosenki w wyko-
naniu Tercetu Egzotycznego . 
Album pełen ciepłych, 
melodyjnych utworów .

wyd. I, 140x125 mm, s. 4, oprawa twarda, EAN 5901571094014, 

cena det. 24,99 zł

Rózni wykonawy
Johann Strauss
Klasyka Gold Edition 
2CD

Najpiękniejsze utwory 
Straussa, począwszy 

od walcy wiedeńskich, po utwory związane z kon-
certem karnawałowym!
wyd. I, 140x125 mm, s. 6, oprawa twarda, EAN 5901571094526, 

cena det. 29,99 zł

Bułat Okudżawa
Bułat Okudżawa - 
Najlepsze przeboje 
2CD

Muzyka Bułata Okudżawy 
jest ponadczasowa . Nie 

znajdziemy w niej treści politycznych, a ogólno-
ludzkie, nieśmiertelne przesłanie i prawdy, które 
pozostaną na zawsze uniwersalne . 
wyd. I, 140x125 mm, s. 6, oprawa twarda, EAN 5901571094496, 

cena det. 29,99 zł
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ul . Puszczyka 8/31, 02-785 Warszawa, tel . 22 867 65 64, 
e-mail: wzalewski@o2 .pl, www .taktykaistrategia .pl

TAKTYKA I STRATEGIA

Wielki Atlas kampanii 
wrześniowej 1939 roku

Atlas Kampanii Wrześniowej 
1939 roku, jest pierwszym tego 
typu dziełem w naszym kraju 
od czasu tamtych wydarzeń . Na 
kilkudziesięciu arkuszach poka-
zano zarówno przygotowania 

do wojny jak i jej przebieg dzień po dniu . Skala dywi-
zyjno-brygadowa ukazuje wszystkie starcia Wojska 
Polskiego z Wehrmachtem i Armią Czerwoną .

Kock 1939
Niemieckie raporty wskazy-
wały, że bój dobiega końca . 
Nad głowami żołnierzy pol-
skich zaczęły latać niemieckie 
samoloty rozpoznawcze 
rozrzucające ulotki wzywające 
do poddania się . Podlaska BK 
skoncentrowała swoje pułki 

na północ od gajówki Ofiara w lesie Gułów . 50 . DP 
zbierała swoje bataliony w lasach położonych na 
wschód od toru kolejowego i stacji Krzywda . 

Polska 1939 – Gra 
Strategiczna
Działania wojenne w Polsce 
były początkiem II wojny 
światowej . To właśnie tu 
Niemcy wprowadzili w życie 
słynny Blitzkrieg . Dysponując 
miażdżącą przewagą w broni 
pancernej i lotnictwie, agresor 

spodziewał się, że Wojsko Polskie ulegnie pod 
kilkoma potężnymi ciosami . 

Zamość 1920
18 sierpnia 1920 r . dowództwo 
3 Armii skierowało do 
Zamościa 6 Siczową Dywizję 
Strzelecką płk M . Bezruczki . 
Dywizja w I połowie sierpnia 
1920 r . brała udział w wal-
kach w rejonie Chełma . 15 
sierpnia została skierowana 

do Krasnegostawu jako rezerwa 3 Armii, w celu 
reorganizacji i uzupełnienia . 

Wielki Atlas II Wojny 
Światowej
Wielki Atlas II Wojny Światowej 
to zbiór 280 map ukazujących 
zmagania jakie rozpoczęły 
się we wrześniu 1939 roku 
niemieckim atakiem na Polskę 
a zakończyły w sierpniu 1945 
kapitulacją Japonii . 

Forma publikacji jest kontynuacją serii atlasów 
wydanych przez wydawnictwo Taktyka i Strategia . 
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TEOLOGIA POLITYCZNA

ul . Marszałkowska 87/5 Warszawa, tel . 22 408 84 10, 
e-mail: redakcja@teologiapolityczna .pl, www .teologiapolityczna .pl

Teologia Polityczna założona przez dwóch filozofów prof . Marka A . Cichockiego 
i dr . Dariusza Karłowicza jest pierwszym pismem i wydawnictwem reprezentującym 
nieznaną w Polsce dziedzinę z pogranicza filozofii, polityki i teologii .

Remi Brague
Prawo Boga
Biblioteka Teologii Politycznej

Prawo Boga jest ważnym 
głosem w debacie o współcze-
sności (prof . Arkady Rzegocki) .
wyd. I, 148x210 mm, s. 560, oprawa miękka, 

EAN 978-83-62884-40-7, cena det. 47 zł

Paweł Paliwoda
Kambei Shimada
Biblioteka Teologii Politycznej

Przedwcześnie zmarły autor 
był i pozostaje doskonałym 
przewodnikiem po dzisiejszej 
epoce zamętu (prof . Ryszard 
Legutko) .

wyd. I, 148x210 mm, s. 510, oprawa miękka, 

EAN 978-83-62884-60-5, cena det. 37 zł

Mark L . McPherran
Religia Sokratesa
Monografie Teologii Politycznej

„Religia Sokratesa” jest 
jedną z ważniejszych pozycji 
w światowej literaturze doty-
czącej stosunku Sokratesa do 
religii (Piotr Legutko) .

wyd. I, 148x210 mm, s. 590, oprawa miękka, EAN 978-83-62884-44-5, 

cena det. 44 zł

Magdalena Gawin
Bilet do nowoczesności
Życie codzienne idei
Książka Magdaleny Gawin 
„Bilet do nowoczesności” jest 
najciekawszą, najbardziej 
oryginalną i najlepiej napisaną 
książką z dziedziny historii 
polskiej, jaką w ostatnich 

latach czytałam (Agnieszka Kołakowska) .
wyd. I, 148x210 mm, s. 230, oprawa miękka, EAN 978-83-62884-76-6, 

cena det. 34 zł

Eric Voegelin
Izrael i Objawienie
Biblioteka Teologii Politycznej

Publikacja dzieła Erica 
Voegelina rozpatrywanego 
na szerokim tle religijnych 
cywilizacji Wschodu jest z całą 
pewnością prawdziwym 

wydarzeniem na polskim rynku wydawniczym (prof . 
Karol Tarnowski) .
wyd. I, 148x210 mm, s. 770, oprawa miękka, EAN 978-83-62884-36-0, 

cena det. 58 zł

Jakub Lubelski
Ssanie. Głód sacrum 
w literaturze polskiej
Czwarta Fala

Eseje literackie Jakuba 
Lubelskiego same stają się 
literaturą, i to pasjonującą . 
Pozycja, na którą czekało się 

od lat (Antoni Libera) .
wyd. I, 148x210 mm, s. 270, oprawa miękka, 

EAN 978-83-62884-80-3, cena det. 34 zł
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ul . Jaworskiego 7, 05-090 Raszyn, tel . 22 735 70 55, www .tmc .com .pl

Wydawca, importer publikacji obcojęzycznych . Przedstawiciel wielu znakomitych 
wydawnictw zagranicznych . W ofercie szeroki wybór książek poświęconych sztuce,bi-
bliofilskie edycje, klasyka światowa,bestsellery, przewodniki, książki dla dzieci .

TOP MARK CENTRE

The George Eastman House 
Collection
A History of Photography: 
From 1839 to the Present

Taschen, 2012, format 200x145 mm, 

s. 768, oprawa twarda, 

ISBN 9783836540995, cena det. 75 zł

Norman Mailer
MoonFire. The epic 
journey of Apollo 11

Taschen, 2015, wyd. I, format 200x145 mm

s. 616, oprawa twarda, 

ISBN 9783836556224,

cena det. 75 zł

Antony Beevor
Ardennes 1944: Hitler's 
Last Gamble

Viking, 2015, wyd. I, format 155x235 mm,  

s. 560, oprawa miękka, 

ISBN 9780670918652, cena det. 95 zł
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ul . J .P . Woronicza 17, 00-999 Warszawa, tel . 225476442,  
e-mail: krzysztof .jaworski@tvp .pl, www .tvp .pl

Telewizja Polska S . A . – uznany wydawca albumów DVD z filmami fabularnymi i doku-
mentalnymi, serialami, audycjami dla dzieci i młodzieży, spektaklami Teatru TV oraz gier 
planszowych . Wydawnictwa te łączy wysoki poziom artystyczny oraz wybitni twórcy .

TVP

reż . Krzysztof Kieślowski
Dekalog na DVD

Cykl dziesięciu osobnych 
historii, z których każda 
luźno nawiązuje do dziesięciu 
Boskich Przykazań, ukazując 
ich uniwersalność poprzez 
opowieści o ludziach, którym 

zostają postawione fundamentalne pytania o życiu .
digipack, oprawa twarda, EAN 978-83-938849-5-7, cena det. 149,99 zł

reż . Kwieciński, Rosa, 
Wójcik, Kuczeriszka, 
Rogalski, Krzystek, 
Klimkiewicz, Hryniak
Czas honoru BOX 
sezony 1–7

Fascynująca karta 
historii polskiego ruchu 

oporu . Opowieść o okupacyjnej rzeczywistości 
i dywersantach, którzy zostają przerzuceni do Polski .
Edycja specjalna - Kolekcja wszystkich sezonów, w komplecie: 2 talie 

kart do gry, BOX, oprawa twarda, EAN 5902600069539, cena det. 199,99 zł

reż . Jerzy Hoffman
Trylogia: Ogniem 
i mieczem Potop Pan 
Wołodyjowski

Ekranizacja cyklu 
powieści historycznych 
Henryka Sienkiewicza, 
przedstawiających 

dzieje XVII-wiecznej Rzeczypospolitej Polskiej od 
1648 do 1673 roku .
BOX, oprawa twarda, EAN 5902600069447, cena det. 79,99 zł

Szwagierkolaska
Kto mnie tak głaska... 
Szwagierkolaska

Koncert formacji muzycznej 
Szwagierkolaska zarejestro-
wany w Teatrze Buckleina 
w Krakowie .
Ekskluzywne wydanie DVD+CD, 

oprawa twarda, EAN 5902600069553, cena det. 49,99 zł

reż . Krzysztof Kieślowski
Dekalog na BluRay

Cykl dziesięciu osobnych 
historii, z których każda 
luźno nawiązuje do dziesięciu 
Boskich Przykazań, ukazując 
ich uniwersalność poprzez 
opowieści o ludziach, którym 

zostają postawione fundamentalne pytania o życiu .
digipack, oprawa twarda, EAN 978-83-938849-6-4, cena det. 189,99 zł

Stawka większa niż 
życie

Gra planszowa na 
motywach serialu . Jeden 
z graczy prowadzi polską 
siatkę wywiadowczą, 

z Hansem Klossem . Drugi, prowadząc oficera SS ze 
swoimi agentami będzie dążył do jej rozbicia i zde-
maskowania polskiego agenta J23 .
GRA PLANSZOWA, BOX, oprawa twarda, EAN 5902600069522,  

cena det. 149,99 zł
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Michael E . Jones
Jałowy pieniądz. Historia 
kapitalizmu, jako konfliktu 
między pracą a lichwą 

Lichwa stanowi podstawę 
całego współczesnego systemu 
bankowego, którego geneza 
sięga XV i XVI wieku . Pozwala 

ona na uzyskiwanie zysków bez wkładu pracy . Ten 
pasożytniczy mechanizm jest przyczyną upadku 
współczesnego świata .

Tomasz Cukiernik
Dziesięć lat w Unii. 
Bilans członkostwa

W swojej nowej książce 
„Dziesięć lat w Unii” Tomasz 
Cukiernik podejmuje wysiłek 
przeprowadzenia wielu bardzo 
odważnych analiz ekono-

micznych naszego dziesięcioletniego pobytu w Unii 
Europejskiej .

F . William Engdahl 
Nieświęta wojna

Jak narodził się sojusz 
amerykańskich służb spec-
jalnych z radykalnymi organi-
zacjami islamskimi . Kto i w jaki 
sposób przyczynił się do 
wzniecenia Arabskiej wiosny .

Paweł Bożyk 
Apokalipsa według Pawła. 
Jak zniszczono nasz kraj

Niezwykle ciekawe, czy wręcz 
wstrząsające, fakty dotyczące 
przemian ustrojowych pol-
skiego państwa . Rzeczywistość 
zupełnie nieznana przecięt-

nemu obywatelowi naszego kraju, ujawniona od 
przysłowiowej kuchni .

F . William Engdahl 
Absolutna Dominacja. 
Totalitarna demokracja 
w nowym porządku świata

Dla przedstawicieli frakcji kon-
trolującej Pentagon, przemysł 
wojskowy i naftowy zimna 
wojna nigdy się nie skończyła . 

Opracowali niesamowity plan przejęcia całkowitej 
kontroli nad planetą – kontroli na lądzie, na morzu, 
w powietrzu, w kosmosie i w cyberprzestrzeni .

John Gray
Herezje. Przeciwko 
postępowi i innym iluzjom 

Zarówno komunizm, jak 
i neoliberalizm były ruchami 
mesjanistycznymi, wykorzystu-
jącymi język rozumu i nauki, 
w istocie jednak napędzała je 

wiara . Na pozór śmiertelnie sobie wrogie, oba te 
wyznania nie zgadzały się jedynie co do doktrynal-
nego szczegółu .

Bielany wrocławskie, ul . Atramentowa 7, 55-040 Kobierzyce, tel . 693977999,
e-mail: info@wydawnictwowektory .pl, www .wydawnictwowektory .pl

Fakty, o których inni milczą, idee, które inspirują . Historia, świat polityki, religia, kluczowe 
ideowe spory współczesności – to zasadnicza problematyka, wokół której koncentrują się 
książki wydawnictwa Wektory .

WEKTORY
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e-mail: sklep@wielkawola .pl, www .wielkawola .pl

Marka Wielka Wola powstała ponad 3 lata temu, gdy rynek koszulek patriotycznych 
praktycznie nie istniał . Wzorem, który zapoczątkował tę przygodę był Herb 1919 roku, 
który, jak się okazało, jako jedyny, praktycznie nigdzie nie był dostępny w ładnej wersji . 
Postanowiliśmy to zmienić i korzystając ze starych materiałów, jeszcze raz wykonać ten 
wzór w programie graficznym . 

WIELKA WOLA

Stopnie wojskowe

Koszulka dzięki której 
szybko nauczysz się 
stopni wojskowych . Wzór 
dostępny na koszulkach 
w różnych kolorach .

Herb Polski 1919

Piękny dumny orzeł z herbu 
1919 roku, z zamkniętą koroną, 
krzyżem i bez kontrowersyj-
nych gwiazdek . Wzór dostępny 
na koszulkach w różnych 
kolorach .

Rtm. Witold Pilecki

Postać wielkiego formatu, 
najlepsza wizytówka 
polskiej odwagi, poświę-
cenia i charakteru . Tutaj 
Rotmistrz na zdjęciach 
w Auschwitz i w powo-
jennej komunistycznej 

bezpiece . Wzór dostępny na koszulkach w różnych 
kolorach .

Strzelnica

Posługiwanie się bronią to 
podstawa w razie koniecz-
ności obrony swojego 
kraju . Wzór dostępny na 
koszulkach w różnych 
kolorach .

Si vis pacem, para 
bellum

Stara łacińska maksyma
„Chcesz pokoju gotuj się do 
wojny”, zawsze aktualna, 
wciąż zapominana . Wzór 
dostępny na koszulkach 
w różnych kolorach .

966 Chrzest Polski

Koszulka, która przy-
pomina datę, od której 
zaczyna się nasza historia . 
Już niebawem 1050 
rocznica! Wzór dostępny 
na koszulkach w różnych 
kolorach .
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ul . Nieświeska 54/56 (budynek 35), 03-867 Warszawa . tel . 22 6 872-500, 
CA MON: 872-500, faks 22 6 872-506, e-mail: wceo@wp .mil .pl, www .wceo .com .pl

WCEO powstało 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Wojskowego Biura Badań 
Historycznych oraz Wojskowego Biura Badań Społecznych z Domem Żołnierza Polskiego . 
Instytucja kontynuuje ponadczasową misję pracy wychowawczej, kulturalnej i oświatowej 
w Wojsku Polskim, łącząc tradycję i historię oręża polskiego .

WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

red . dr hab . 
Aleksandra Skrabacz
Ostatnia droga 
Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 
Warszawa - Kraków 
- Wilno

Album poświę-
cony uroczystościom pogrzebowym Józefa 
Piłsudskiego w 1935 r . w Warszawie i Krakowie 
oraz pochówku Jego serca rok później na cmen-
tarzu na Rossie . Pożegnanie Józefa Piłsudskiego 
było wielką patriotyczną manifestacją oraz hołdem 
oddanym bezpośrednio przez blisko pół miliona 
Polaków odchodzącemu na wieczny spoczynek 
Naczelnemu Wodzowi i Naczelnikowi Państwa . 
2015, wyd. I, niestandardowy, oprawa twarda

red . Katarzyna Utracka, 
Izabela Mrzygłód
Archiwum Zgrupowania 
Armii Krajowej „Chrobry 
II” t. 2

Drugi tom jest konty-
nuacją prac Muzeum 
Powstania Warszawskiego 
i Wojskowe Centrum 
Edukacji Obywatelskiej im . 

płk . dypl . Mariana Porwita związanych z wydaniem 
zachowanych materiałów źródłowych powstań-
czego zgrupowania „Chrobry II” . Zasadniczą część 
zamieszczonych w publikacji dokumentów sta-
nowią materiały przechowywane do 2010 roku 
w Wojskowym Biurze Badań Historycznych . 
2015, wyd. I, oprawa twarda

red . Katarzyna Utracka, Izabela 
Mrzygłód
Archiwum Zgrupowania 
Armii Krajowej „Chrobry 
II” t. 1

Wśród licznych publikacji 
poświęconych tematyce 
Powstania Warszawskiego 

daje się zauważyć brak wydawnictw źródłowych, 
zwłaszcza tych, które dokumentowały działal-
ność poszczególnych oddziałów powstańczych . 
Rozpoczynając wypełnienie tej dotkliwej luki, 
Muzeum Powstania Warszawskiego i WCEO im . 
płk . dypl . Mariana Porwita zdecydowały o przygo-
towaniu wydawnictwa źródłowego zachowanych 
materiałów powstańczego zgrupowania „Chrobry II” . 
2015, wyd. I, B5, oprawa twarda

Grażyna Majka
Praca dla Szwajcarii 
nauka dla Polski. 
2 Dywizja Strzelców 
Pieszych w Szwajcarii. 

Po przegranej kampanii 
wrześniowej 1939 r . przy-
stąpiono do odbudowy 
Wojska Polskiego na tery-
torium Francji . Centralnym 

ośrodkiem formowania polskich jednostek wojsko-
wych we Francji był obóz wojskowy w Coëtquidan . 
W publikacji opisane zostały losy 2 Dywizji Strzelców 
Pieszych . 
2015, A4, oprawa miękka
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Wydawca książek i czasopism naukowych, słowników i encyklopedii, podręczników aka-
demickich, tłumaczeń oraz opracowań źródłowych obejmujących wszystkie podstawowe 
dyscypliny uniwersyteckie oraz bogatą tematykę interdyscyplinarną .

WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Opracowała Joanna 
Nalewajko-Kulikov
Archiwum Ringelbluma. 
Konspiracyjne Archiwum 
Getta Warszawy, tom 28, 
Cwi Pryłucki. Wspomnienia 
(1905–1939)

Tom zawiera spisane w getcie 
warszawskim wspomnienia Cwi Pryłuckiego, publi-
cysty, jednego z pionierów prasy żydowskiej . 
wyd. I, 170x240 mm, s. 192, oprawa twarda, EAN 9788323519430, 

cena det. 39 zł

Tytus Jaskułowski
Szpiedzy tacy jak wy. 
Wywiadowcza (nie)
codzienność kontaktów 
między PRL a NRD 
1970–1990

Książka ukazuje obraz spo-
łeczeństwa PRL i NRD odbity 

w krzywym zwierciadle biurokracji tajnej służby . 
Autor prezentuje subiektywny wybór 180 przy-
padków z historii relacji służb specjalnych NRD i PRL .
wyd. I, 130x195 mm, s. 332, oprawa miękka, EAN 9788323521211, cena det. 35 zł

praca zbiorowa
Ecclesia – Regnum – 
Fontes. Studia z dziejów 
średniowiecza

Tom dedykowany Profesor 
Marii Koczerskiej zawiera 
studia autorstwa Jej uczniów, 
współpracowników i przy-

jaciół . Nawiązują one do głównych zainteresowań 
i dokonań badawczych Jubilatki .
wyd. II, 170x240 mm, s. 774, oprawa miękka, EAN 9788323519256, 

cena det. 51 zł

Elżbieta Kossewska
Ona jeszcze mówi po 
polsku, ale śmieje 
się po hebrajsku

Nowatorskie opracowanie 
historii politycznej polskich 
Żydów w Izraelu, ich dorobku 
kulturalnego i intelektualnego . 

Ukazuje proces adaptacji polskich Żydów w społe-
czeństwie izraelskim . 
wyd. I, 165x210 mm, s. 516, oprawa miękka, EAN 9788323518822, 

cena det. 59 zł

Grzegorz Gąsior
Praska wiosna 
w Bratysławie

Publikacja opisuje politykę 
kierownictwa Komunistycznej 
Partii Słowacji między 
styczniem 1968 r . a paździer-
nikiem 1969 r . oraz jej rolę 

w czechosłowackiej polityce ogólnopaństwowej 
i międzynarodowej .
wyd. I, 170x240 mm, s. 340, oprawa miękka, EAN 9788323518952, 

cena det. 49 zł

Christopher A . Snyder
Brytowie
Biblioteka Humanisty

Przekrojowe spojrzenie na 
dzieje Brytów . Na podstawie 
analizy źródeł pisanych 
i materialnych autor systema-
tyzuje wiedzę o przeszłości 

Brytanii w okresie przedrzymskim, rzymskim 
i w wiekach średnich .
wyd. I, 170x240 mm, s. 346, oprawa miękka, EAN 9788323521440, 

cena det. 49 zł
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Wydawnictwo 2 Kolory jest niezależną oficyną wydawniczą . Naszym celem jest przy-
bliżanie czytelnikom najnowszej historii Polski oraz udział w dyskusji nad jej obecną 
kondycją .

WYDAWNICTWO 2 KOLORY

Marcin Jerzy Moneta
Misja. Polityczna biografia 
Andrzeja Dudy

Książka próbuje odpowiedzieć 
na pytanie – w jaki sposób 
człowiek nieznany, kreowany 
przez mainstreamowe media 
na trzeciorzędnego, plastiko-

wego, czy teflonowego polityka dobywa w trakcie 
trwającej niespełna pół roku .
wyd. I, 145x205 mm, s. 338, oprawa miękka, EAN 978-83-64649-13-4, 

cena det. 39 zł

Wydawnictwo  
2 Kolory
Kalendarz 
historyczny 
Polskie 
zwycięstwa

Kalendarz „Polskie zwycięstwa” to niezwykła publi-
kacja przypominająca czasy świetności polskiego 
wojska i polskiego państwa, posiadająca, poza 
estetycznym, dodatkowy edukacyjny walor .
wyd. I, 594x420 mm, s. 18, oprawa miękka,  

EAN 978-83-64649-12-7, cena det. 39 zł

Józef Piłsudski
Rok 1920

„Rok 1920” Józefa Piłsudskiego 
to wykładnia myśli strategicznej 
Marszałka spisana bezpo-
średnio po zakończeniu wojny 
polsko-bolszewickiej . Wojny, 
w trakcie której osamotniona 

i zrujnowana Polska obroniła swoje istnienie .
wyd. I, 145x205 mm, s. 320, oprawa miękka, EAN 97832180771,  

cena. det. 35 zł

Jerzy Zalewski
Dwa kolory

Na książkę składają się roz-
mowy przeprowadzone przez 
Jerzego Zalewskiego w 2003 
roku, w trakcie realizacji filmu 
dokumentalnego „Dwa kolory” . 
Rozmówcy autora to wybitni 

politycy, opisujący dwa nurty polskiej opozycji .
wyd. I, 170x240 mm, s. 640, oprawa twarda, EAN 978-83-64649-08-0, 

cena det. 49 zł

Lucjan Żeligowski
Wojna w roku 1920

Żeligowski stara się wyjaśnić 
motywy swoich działań oraz 
konsekwencje, czasami nega-
tywne, rozkazów które otrzy-
mywał . Książka zawiera liczne 
uwagi zarówno pod adresem 

szeregowych żołnierzy jak i oficerów . 
wyd. I, 145x205 mm, s. 193, oprawa miękka,  

EAN 978-83-64649-11-0, cena det. 35 zł

Eugeniusz Łastowski
Widma z Berezwecza

Cztery opowiadania tworzą 
zadziwiający i niezwykle 
delikatnie kreślący ludzką 
tragedię kwadryptyk histo-
ryczny losów kresowych 
Polaków .

wyd. I, 135x205 mm, s. 184, oprawa miękka, EAN 978-83-64649-10-3, 

cena det. 29 zł
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Od 1992 roku wydajemy książki o historii, kulturze, religiach i polityce krajów Azji 
i Afryki: prace naukowe i popularnonaukowe, reportaże, dzienniki z podróży i literaturę 
piękną – słowem wszystko, co pomaga zrozumieć fascynujący świat Orientu .

WYDAWNICTWO AKADEMICKIE DIALOG

Olivier Hanne, 
Thomas Flichy de La Neuville
Państwo Islamskie. 
Geneza nowego kalifatu
Historia/Polityka

Mechanizm powstania Państwa 
Islamskiego jest prosty, wymaga 
jednak wiedzy eksperckiej . 

Francuscy naukowcy, opierając się na wiedzy histo-
rycznej, pokazują jak stało się to na Bliskim Wschodzie .
Warszawa 2015, wyd. 1, 148x210 mm, s. 176, oprawa miękka,

EAN 978-83-8002-322-2, cena det. 27 zł

praca zbiorowa
Deportowani do ZSRS. 
Relacje ofiar gułagu

Utkany ze świadectw ofiar 
wyjątkowy materiał historyczny 
jest nieodzownym wkładem 
w studia nad stalinowskimi 
deportacjami .

Warszawa 2015, wyd. 1, 150x230 mm, s. 294, oprawa miękka,  

EAN 978-83-8002-101-3, cena det. 35 zł

Nicolas Levi
Kto rządzi w Korei 
Północnej?
Historia/Polityka

Książka jest dziełem pionier-
skim w polskiej literaturze, 
mamy tu bowiem do czynienia 
z pierwszą próbą analizy klasy 

rządzącej w KRLD oraz procesu podejmowania 
decyzji w północnokoreańskim establishmencie .
Warszawa 2015, wyd. 1, 145x205 mm, s. 224, oprawa miękka, 

EAN 978-83-8002-100-6, cena det. 25 zł

Immanuel Wallerstein,
Randall Collins, Michael Mann, 
Georgi Derluguian, 
Craig Calhoun
Czy kapitalizm ma 
przyszłość?

Oto w końcu przełomowa książka! 
(…) Powinna być lekturą obowiąz-

kowa każdego studenta na całym świecie .
Warszawa 2015, wyd. 1, 150x230 mm, s. 228, oprawa miękka,  

EAN 978-83-8002-096-2, cena det. 29.90 zł

praca zbiorowa
Bizancjum 1024–1492
Dzieje Orientu

Źródło wiedzy dla bizantologów, 
badaczy historii Trzeciego 
Rzymu – Rosji, orbitujących 
wokół Bizancjum państw 
słowiańskich, Kaukazu – Gruzji 

i Armenii oraz orientalistów zajmujących się dziejami 
Egiptu, Turcji .
Warszawa 2015, wyd. 1, 165x235 mm, s. 496, oprawa miękka, 

EAN 978-83-8002-097-9, cena det. 50 zł

Shlomo Sand
Kiedy i jak wynaleziono 
Ziemię Izraela. Od Ziemi 
Świętej do ojczyzny

Kontynuacja fascynującej i kon-
trowersyjnej książki „Kiedy i jak 
wynaleziono naród żydowski”, 
w której izraelski historyk, 

profesor Shlomo Sand rozwija zarysowane wcześniej 
wątki i daje wykład na temat historii Ziemi Izraela .
Warszawa 2015, wyd. 1, 165x235 mm, s. 300, oprawa miękka, 

EAN 978-83-8002-102-0, cena det. 29.90 zł
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Wydawnictwo Arkady istnieje od 1957 r . Specjalizuje się w popularno-vwnaukowych, 
ilustrowanych publikacjach, m .in . z dziedziny sztuki i architektury . Wydaje albumy, 
leksykony, podręczniki dla studentów, poradniki, książki dla dzieci i młodzieży .

WYDAWNICTWO ARKADY

Maria Poprzęcka
Arcydzieła malarstwa 
polskiego/Master of 
Polish Painting

Dwujęzyczny album prezen-
tuje najwybitniejsze obrazy 
malarstwa polskiego oraz 
historię polskiej sztuki na tle 

historii narodowej i stanowi panoramę dokonań polskich 
twórców wszystkich epok i kierunków artystycznych .
wyd. I, 260x340 mm, s. 306, oprawa twarda, EAN 978 83 213 4880 3, 

cena det. 79 zł

Richard Rogers, 
Philip Gumuchdijan, 
Denna Jonesa 
Historia architektury

Ten encyklopedyczny, bogato 
ilustrowany przegląd zagad-
nień związanych z architekturą 
w dziejach ludzkości proponuje 

wędrówkę przez wszystkie epoki i kontynenty, prezen-
tuje setki budowli i ich twórców . 
wyd. I, 175x250 mm, s. 978, oprawa twarda, EAN 978 83 213 4909 1, 

cena det. 119 zł

Magda Osip Pokrywka, 
Mirek Osip Pokrywka 
Leksykon zabytków 
architektury Kresów 
południowo wschodnich
Leksykon zabytków architektury

Autorzy przedstawiają zabytki 
i polskie pamiątki na terenie 

dawnych Kresów Wschodnich, znajdujących się 
obecnie w granicach Ukrainy .
wyd. I, 270x310 mm, s. 448, oprawa twarda, EAN 978 83 213 4856 8,

cena det. 119 zł

Mario Bussagli
Galeria Drezdeńska
Arcydzieła malarstwa

Historia Galerii w Dreźnie, 
jednego z największych 
i najwartościowszych 
muzeów świata, datowana 
jest na 1560 r . i liczy 1200 

dzieł . Album prezentuje kilkaset obrazów takich 
mistrzów jak: Rubens, Vermeer, Degas, Gauguin . . .
wyd. I, 240x295 mm, s. 504, oprawa twarda, EAN 978 83 213 4871 1, 

cena det. cena det. 199 zł, w etui 239 zł

Roderick Cave Sara Ayad 
Historia książki

Wspaniale ilustrowany 
tom jest rozkoszą dla oczu 
i zarazem fascynującym 
świadectwem liczącego 
ponad 5000 lat dążenia 
ludzkości do przekazy-

wania idei i wiedzy . Zabytki polskiego piśmiennictwa 
przedstawia B . Klukowski . 
wyd. I, 205x255 mm, s. 288, oprawa twarda, EAN 978 83 213 4907 7, 

cena det. 79 zł

R . Jundrovský, Erik Tichý 
Kamieniarstwo

Książka omawia bogatą 
historię tego zawodu, rozwią-
zania techniczne, sposoby 
doboru materiałów, narzędzi 
i stosowane techniki obróbki 
kamienia . Analizuje metody 

wytwarzania obramowań, otworów, układania 
schodów, ścian itd .
wyd. I, 170x240 mm, s. 240, oprawa miękka, EAN 978 83 213 4820 9, 

cena det. 69 zł
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WYDAWNICTWO ASTRA

ul . Radziwiłłowska 26/2, 31-026 Kraków, tel . 12 292 07 30,
e-mail: wydawnictwo@astra .krakow .pl, www .astra .krakow .pl 

 Trzon działalności Wydawnictwa to książki historyczne i powieści związane z tematyką 
Anglii średniowiecznej, epoki Tudorów, rodu Borgiów i II wojny światowej oraz legendy 
polskie . Naszą ofertę rozszerzyliśmy o portal historyczny tudorowie .pl .

G . J . Meyer
Tudorowie. Prawdziwa 
historia niesławnej dynastii

Inteligentna, spostrzegawcza 
i rzetelna historia rodu wła-
dającego Anglią w XVI wieku . 
W miarę jak autor usuwa kolejne 
warstwy fałszywego wizerunku 

bohaterów, pojawiają się ich bardziej realistyczne 
portrety .
wyd. II, 155x235 mm, s. 660, oprawa twarda,  

EAN 978-83-89981-50-5, cena det. 69,99 zł 

Dan Jones
Plantageneci. Waleczni 
królowie, twórcy Anglii

Autor w niezwykły sposób 
ożywia świat Plantagenetów, 
tworząc epicką opowieść 
z czasów średniowiecza, portret 
rodu wybitnego i zarazem 

przeklętego – portret królów Anglii, ukazujący czasy 
największej potęgi narodu .
wyd. I, 155x235 mm, s. 576, oprawa twarda, EAN 978-83-89981-69-6, 

cena det. 69,99 zł

G . J . Meyer
Borgiowie. Historia 
nieznana

Czy naprawdę istnieli Borgiowie, 
o których mówią legendy? Oto 
fascynująca prawda o rodzie 
Borgiów – ludziach zaklętych 
w powtarzanym od wieków 

micie, ukazanych na tle krwawej sceny włoskiego 
renesansu .
wyd. II, 155x235 mm, s. 468, oprawa twarda, EAN 978-83-89981-86-8, 

cena det. 59,99 zł

Helen Castor
Wilczyce. Angielskie 
królowe

Dramatyczna i zarazem fascy-
nująca opowieść o największych 
królowych, które odmieniły 
historię Anglii . O potężnych 
władczyniach, które równie 

odważnie walczyły z wrogim i frakcjami, co z wła-
snymi mężami .
wyd. I, 155x235 mm, s. 478, oprawa twarda, EAN 9788389981882, 

cena det. 59,99 zł

Alison Weir
Ryszard III i książęta 
w Tower

Książka przybliża ponure oko-
liczności śmierci króla-chłopca 
Edwarda V i jego młodszego 
brata Ryszarda . Historia śmierci 
małoletnich książąt jest jedną 

z najbardziej fascynujących tajemnic morderstw 
w dziejach Anglii .
wyd. I, 155x235 mm, s. 324, oprawa twarda, EAN 978-83-89981-82-0, 

cena det. 49,99 zł

Thomas Asbridge
Krucjaty. Wojna o Ziemię 
Świętą

Światowej sławy badacz epoki 
krucjat przedstawia historię 
wypraw krzyżowych, które 
odmieniły średniowieczną 
Europę . Autor analizuje genezę 

idei świętej wojny i opisuje wydarzenia z perspek-
tywy obu walczących stron .
wyd. I, 155x235 mm, s. 720, oprawa twarda, EAN 978-83-89981-59-2, 

cena det. 69,99 zł
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e-mail: biuro@bosz .com .pl, www . bosz .com .pl

Wysmakowane fotografie, teksty znanych autorów i niebanalne projekty graficzne sta-
nowią o oryginalnym kształcie książek leskiej oficyny . Serie wydawnicze BOSZ obejmują 
albumy, przewodniki, beletrystykę, poezję i poradniki .

WYDAWNICTWO BOSZ

pod red . Anny Kubalskiej
Rezydencje królewskie
Skarby muzeum

Wyjątkowy album, w którym 
przedstawiono cztery najważ-
niejsze polskie rezydencje 
królewskie: Zamek Królewski 
na Wawelu, Pałac Króla Jana 

III Sobieskiego w Wilanowie, Łazienki Królewskie 
oraz Zamek Królewski w Warszawie .
wyd. I, 240 × 311 mm, s. 208, oprawa twarda, 

EAN 978-83-7576-247-1, cena det. 99,90 zł

wstęp: Anna Seniuk
Warszawa lata 70.
Foto Retro

Zmiany we władzach 
PRL-u zaowocowały wielkimi 
inwestycjami w stolicy, pod-
jęto też decyzję o odbudowie 
Zamku Królewskiego . Rozwój 

tego miasta przedstawiamy w czwartej już książce 
z serii Foto Retro, realizowanej z NAC .
wyd. I, 205 × 275 mm, s. 112, oprawa twarda, EAN 978-837-576-255-6, 

cena det. 34,90 zł

Andrzej Nieuważny
Zapomniana wojna. 
Front wschodni I wojny 
światowej 1914–1918

Mało kto pamięta o I wojnie 
światowej . Oddaliśmy głos 
świadkom epoki, a setki 
niepublikowanych fotografii 

przybliżają czasy, w których śmierć milionów ludzi 
mieszała się z nadzieją na lepsze jutro .
wyd. I, 240 × 300 mm, s. 180, oprawa twarda, cena det. 99 zł

Hubert Ossadnik,
Zbigniew Libera
Karpacki świat Bojków 
i Łemków. Roman 
Reinfuss. Fotografie

Zbiór unikatowych zdjęć 
wykonanych przed II wojną 
światową przez etnografa 

Romana Reinfussa, zafascynowanego kulturą 
Bojkowszczyzny i Łemkowszczyzny .
wyd. I, 240 × 300 mm, s. 247, oprawa twarda, EAN 978-83-7576-260-0, 

cena det. 89 zł

Ołeksandr Zinczenko
Katyń. Śladami polskich 
oficerów

Autor podejmuje niezwykle 
ważną, choć bolesną, dla obu 
narodów tematykę . Mimo 
poważnej tematyki, książkę 
czyta się niczym kryminał 

pokazujący, jak los decyduje o życiu i o śmierci
wyd. I, 170 × 240 mm, s. 296, oprawa twarda, cena det. 34,90 zł

Stefania 
Krzysztofowicz-Kozakowska
Sztuka 
w czasach PRL-u 

Książka poświęcona funda-
mentalnym zagadnieniom 
sztuki polskiej okresu 1945–89 . 
Podzielona jest na kilkanaście 

rozdziałów poświęconych najważniejszym zjawiskom 
artystycznym oraz najbardziej znanym realizacjom
wyd. I, 210 × 280 mm, s. ok. 300, oprawa twarda, cena det. 64,90 zł
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Specjalizujemy się w publikacji książek o tematyce prawicowej . Dotychczas wydaliśmy 
37 książek, m .in . takie pozycje jak „Mity przeciwko Polsce” i „Paszkwil Wyborczej” Leszka 
Żebrowskiego, „Myśli nowoczesnego Polaka” Romana Dmowskiego i „Żydowscy kolabo-
ranci Hitlera” Ireneusza T . Lisiaka . W roku 2013 książka „Mity przeciwko Polsce” Leszka 
Żebrowskiego została nominowana do Nagrody Literackiej im . Józefa Mackiewicza . 
Szukamy ważnych tematów i odważnych autorów, dzięki czemu cały czas poszerzamy 
naszą ofertę wydawniczą o wartościowe pozycje .

WYDAWNICTWO CAPITAL

Ireneusz T . Lisiak
Sutanna w cieniu swastyki 

Narodowosocjalistyczna III 
Rzesza zakładała bezwzględne 
zwycięstwo, panowanie jednej 
ideologii oraz władzę Niemiec 
nad całym światem . W tak rozu-
mianym porządku nie mogło być 

miejsca dla jakiejkolwiek religii . Szczególnie boleśnie 
odczuł to Kościół katolicki w Polsce . 
2015, wyd. I, s. 320, 145x205 mm, oprawa miękka, ISBN 9788364037641, 

cena det. 42 zł

Bohdan Piętka
Nacjonalizm ukraiński 

Ideologia tzw . integralnego 
nacjonalizmu ukraińskiego, 
opracowana i spisana przez 
Dmytro Doncowa, stała się nie 
tylko swojego rodzaju „biblią” 
dla Organizacji Ukraińskich 

Nacjonalistów, ale po tzw . pomarańczowej rewolucji 
w 2004 r . została wprowadzona jako podręcznik 
akademicki w szkołach wyższych na Ukrainie . 
2015, wyd. I, s. 300, 145x205 mm, oprawa miękka, cena det. 39,90 zł

Jan Engelgard
Klątwa generała Denikina

Czy Polska nie popełniła 
pomyłki stulecia, nie udzielając 
w 1919 r . wsparcia wojskom 
gen . Denikina w walce z bol-
szewikami? Czy Denikin był 
rzeczywiście wrogo nasta-

wiony do Polski? Wydarzenia historyczne śledzimy 
razem z bohaterami powieści .
2015, wyd. I, s. 340, oprawa miękka, ISBN 9788393394302, cen det. 

39,90 zł

Leszek Żebrowski
Czerwona trucizna 

To książka demaskatorska . 
Porusza zagadnienia trudnych 
losów Polaków na Kresach 
Wschodnich, partyzantki 
komunistycznej oraz relacji 
polsko-żydowskich . Autor 

odsłania mity-trucizny, które zakłamują naszą 
najnowszą historię .
2015, wyd. I, s. 350, 145x205 mm, oprawa miękka, ISBN 9788364037603, 

cena det. 45 zł

Feliks Koneczny
O wielości cywilizacji

Autor analizuje pojęcie cywili-
zacji jako specyficznej „metody 
ustroju życia zbiorowego” 
z punktu widzenia rozwoju 
kultury materialnej i duchowej 
w poszczególnych cywiliza-

cjach, z uwzględnieniem takich cech jak m .in . rasa, 
religia, język i stosunki prawne . Książka ta jest 
jednym z najważniejszych dzieł autora .
2015, wyd. I, s. 420, 145x205 mm, oprawa miękka, cena det. 45 zł

Waldemar Handke
Wielkopolska niezłomna 

Losy Wielkopolskiej 
Samodzielnej Grupy Ochotniczej 
„Warta” – antykomunistycznej 
organizacji konspiracyjnej, 
działającej na obszarze 
Wielkopolski od wiosny do 

jesieni 1945 r . Autor zebrał i opracował blisko tysiąc 
biogramów żołnierzy wyklętych z WSGO „Warta” .
2015, wyd. I, s. 482, 145x205 mm, oprawa miękka, ISBN 9788364037627, 

cena det. 49 zł
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ul . Dankowicka 16 C lok . 2, 01-987 Warszawa, tel . 22 8390838, 
e-mail: biuro@dig .pl, www .dig .pl 
 
Wydawnictwo DiG działa od 1991 r .; wydaje publikacje naukowe, zwłaszcza z historiii 
nauk pomocniczych historii – heraldyki, genealogii, a także etnologii i historii sztuki .

WYDAWNICTWO DIG

Piotr Witt
Przedpiekle sławy. Rzecz 
o Chopinie

„Znakomita źródłowa praca 
o trudnych początkach kariery 
Fryderyka Chopina w Paryżu, 
najlepsza historyczna książka 
roku” – Newsweek Historia .
wyd. I, 176x250 mm, s. 364, oprawa twarda, 

EAN 978 83 7181 919 3, cena det. 55 zł

Wiesław Caban
red . Lidia Michalska-Bracha,
Wiktoria Śliwowska
Drogi Polaków do 
niepodległości. 
W 150. rocznicę powstania 
styczniowego

Zbiór studiów i materiałów 
historycznych, który jest pokłosiem międzynaro-
dowej konferencji .
176x250 mm, s. 592, oprawa twarda, EAN 978 83 7181 912 4

Krzysztof Pietkiewicz
Paleografia ruska
Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa

Paleografia ruska to tradycyjna 
polska nazwa nauki pomoc-
niczej historii, zajmującej się 
prawidłowościami rozwoju 
cyrylicy, pisma słowiańskiego 

stworzonego w Bułgarii w końcu IX wieku .
wyd. I, Warszawa 2015, 210x297 mm, s. 612, oprawa twarda, 

EAN 978 83 7181 874 9, cena det. 90 zł

Grzegorz Błaszczyk
Herbarz szlachty 
żmudzkiej Tom IV
Szlachta i ziemiaństwo na ziemiach 
dawnej Rzeczypospolitej

Herbarz szlachty żmudzkiej 
to program badawczy nad 
dziejami szlachty żmudzkiej, 

pomyślany jako dzieje poszczególnych osób, rodzin, 
a wyjątkowo i rodów w określonym czasie . 
wyd. I, 176x250, mm, s. 698, oprawa twarda, EAN 978 83 7181 928 5, 

cena det. 80 zł

Barbara Lipska d .dr .podał 
Bogdan Stachowiak d .dr .podał
Tadeusz Stachowiak. 
Żołnierz Niezłomny, 
Żołnierz Wyklęty

Tadeusz Stachowiak — 
żołnierz i kurier KG AK, 
Powstaniec Warszawski, wię-

zień polityczny, ofiara bestialskich praktyk stosowa-
nych podczas przesłuchań przez Różańskiego .
wyd. I, Warszawa 2015, 125x176 mm, s. 208, oprawa twarda, 

EAN 978 83 7181 916 2, cena det. 38 zł
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WYDAWNICTWO GANGUT

Wydawnictwo „Gangut” powstało w 1991 r . w celu popularyzacji tematyki wojenno-mor-
skiej, rozwoju budownictwa okrętowego, pokazania najwybitniejszych i bohaterskich 
stronic historii rosyjskiej Marynarki Wojennej, opowiada o wybitnych marynarzach,  
stoczniowcach i okrętach . Wydawnictwo wypuszcza szereg serii wydawniczych 
(książek, zbiorów, almanachów i monografii) dot . historii działań flot na morzu oraz 
budownictwa okrętowego . Oprócz tego, firma świadczy usługi wydawnicze i poligraficzne . 

redaktor nacz . Leonid 
Aleksiejewicz Kuznieco 
Леонид
Alamanach „Gangut”

Jest wydawany od 1991 roku 
przy współpracy z Rosyjskim 
państwowym archiwum 
Marynarki Wojennej . 

Almanach wychodzi 5-6 razy w roku . Do dziś wyszło 
w świat już 88 almanachów .
700x100 mm, oprawa miękka, ISSN: 2218-7553

G .A . Dyncer, A .Г . Oriszczenko
S-101 i wspomnienia 
załogi

Książka opisuje jeden 
z epizodów Wielkiej wojny 
Ojczyźnianej we flocie 
Północnej – o bojowej epopei 
okrętu podwodnego S-101 . 

Książka unikalna: po raz pierwszy historia jednego 
okrętu jest opowiedziana przez sześciu marynarzy, 
członków jego załogi . 
2015, wyd. I, 840x108 mm, oprawa twarda, ISBN 9785990689107

O .F . Jakob
Moja droga okrętowca

Wspomnienia wiodącego 
rosyjskiego konstrukto-
ra-okrętowc O .F . Jakoba 
obejmują okres lat od 1915 
do 1945, okres bogaty waż-
nymi wydarzeniami w Rosji 

i Związku Radzieckim: I wojna światowa, rewolucja, 
wojna domowa, budowa socjalizmu aż do Wielkiej 
wojny Ojczyźnianej .
2015, wyd. I, 700x100 mm, oprawa twarda, ISSN 9875904180546

Nacz redaktor: A .J . Jemielin . Wychodzi od 2003 r .  
przy współpracy z Rosyjskim państwowym 
archiwum 
Almanach „Kordzik”
Marynarki Wojennej . Częstotliwość: 2 razy w roku .
Wydawany od 2003 r., 700x100 mm, oprawa miękka, ISSN: 987590418081

F .I . Muratidi .
Admirałowie i generałowie – Grecy rosyjskiej 
Marynarki Wojennej.
W rosyjskiej Marynarce Wojennej od chwili jej 
powstania służyło wielu obcokrajowców, którzy 
oddali swoją wiedzę i nawet życie w imię Rosji . Ich 
drogi i losy nie były jednakowe . Dla niektórych z nich 
służba za granicą była tylko krótkim epizodem ich 
biografii, dla innych, jak np ., Greków, Rosja stała się 
drugą ojczyzną .
2015, wyd. I, 700x100 mm, oprawa twarda, ISBN 9875990689152

Niszczyciel „Fubuki”
Seria „Midel-Szpangout” jest skierowana do miło-
śników historii wojenno-morskiej oraz historii 
budownictwa okrętowego . Każda z monografii 
obowiązkowo zawiera opisy konstrukcji okrętów 
i uzbrojenia, historię ich projektowania, budowy 
i przebiegu służby . 
Wychodzi: od 2001 r., format: 600x840 mm, oprawa miękka,

 ISBN: 9875990689114
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Krzysztof Dorohostajski
HIPPICA to iest o koniach 
xięgi

Reprint wydania oryginału 
z 1620 rok . Hippica, uroz-
maicona cytowanymi wier-
szami Wergiliusza, zawiera 
pierwszorzędne informacje 

o hodowli koni i przez długie lata była najpopular-
niejszym w tej mierze podręcznikiem .
wyd. I, 210x297mm, s. 214+12 stron, oprawa twarda, 

EAN 978-83-65239-02-0, cena det. 119 zł

Marta Norkowska
Najnowsza kuchnia 
wytworna i gospodarska

Dwa tomy w jednym wolu-
minie: Najnowsza kuchnia 
wytworna i gospodarska, 
zawierająca 1249 przepisów, 
z uwzględnieniem kuchni 

jarskiej cz . 1 oraz Piekarnia i cukiernia wytworna 
i gospodarska cz . 2 .
wyd. I, 148x210 mm, s. 656, oprawa twarda, 

EAN 978-83-61889-88-5, cena det. 86 zł

ks . Stanisław Załęski
O masonii w Polsce

Reprint książki wydanej 
w 1908 r . w Krakowie, w której 
omówiono historię masonerii 
w Polsce w XVIII i na początku 
XIX wieku . Część I – Dzieje 
masonii w Polsce Część II – Ryty 

(obrzędy) i obrazy (spisy) masonii polskiej .
wyd. I, 145x225 mm, s. 552, oprawa twarda, EAN 978-83-61889-90-6, 

cena det. 79 zł

Matheusz Cygański
Myślistwo Ptasze

Myślistwo ptasze jeden z najstar-
szych zabytków języka polskiego, 
nie jest typowym dziełem ornitolo-
gicznym w dzisiejszym znaczeniu, 
ale traktuje o różnych sposobach 
polowania na ptaki i z ptakami .

wyd. I, 148x210 mm, s. 440, oprawa twarda,

EAN 978-83-61889-86-1, cena det. 76 zł

Edmund Jankowski
Ogród przy Dworze wiejskim

Reprint oryginału wydanego 
nakładem własnym autora 
w 1888 r . Książkę autor opra-
cował z potrzeby zebrania 
w jednym woluminie wiadomości 
o ogrodnictwie, ponieważ o zasa-

dach urządzania ogrodu nie było żadnej innej książki .
wyd. I, 165x245 mm, s. 749, oprawa twarda, EAN 978-83-61889-91-5, 

cena det. 109 zł

Bronisław Gembarzewski
WOJSKO POLSKIE. Księstwo 
Warszawskie 1807–1815 
Tom I 
Reprint z 1905 r . I tomu cennych 
prac historycznych wybitnego 
historyka wojskowości – 
Bronisława Gembarzewskiego . 
Dzieło bogato ilustrowane ryci-

nami i akwarelami autora, daje przegląd rozwoju wojska 
polskiego w XIX w .
wyd. I, 210x297 mm, s. 445+11, oprawa twarda, EAN 978-83-65239-01-3, 

cena det. 126 zł

ul . Hoża 7/48, 00-528 Warszawa, tel . 660422919, e-mail: graf_ika@wp .pl 

Wydawnictwo zajmuje się wyszukiwaniem perełek antykwarycznych oraz wartościowych 
pod względem historycznych plakatów, grafik czy rycin . Wyspecjalizowaliśmy się w wyda-
waniu reprintów z różnych dziedzin z polskiej literatury od XVIII w .

WYDAWNICTWO GRAF_IKA
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ul . Korkowa 134, 04 549 Warszawa, tel . 602440462,  
e-mail: gretza@post .pl, www .gretza .pl

Jednoosobowa firma istnieje od 2012 r . i prowadzi działalność usługową w zakresie łamania 
książek . Działalność wydawnicza koncentruje się na publikacjach z dziedziny historii lotnictwa 
polskiego . Współdziała z Fundacją Historyczną Lotnictwa Polskiego .

WYDAWNICTWO GRETZA

Jerzy Bregman
Polak, który wojował 
z Japończykami
Zapomniani bohaterowie

Pamiętnik Jerzego Bregmana, 
który po zaciągnięciu się do 
RAF stał się drugim Polakiem 
latającym na Dalekim Wchodzie . 

Nieznane szerzej losy tego lotnika przybliża jego 
siostra Barbara Marlow .
wyd. I, 180x250 mm, s. 280, oprawa twarda, EAN 978 83 64424 12 0,

cena det. 69 zł

Grzegorz Śliżewski
Z Podlasia do Szkocji.
Historia życia plut. pil. 
Aleksandra Popławskiego 
1915–1941
Zapomniani bohaterowie

Historia życia pilota pochodzą-
cego z Podlasia, uczestnika 

Bitwy o Anglię, który zginął w 1941 r . ilustrowana 
bogatym zbiorem fotografii ze zbiorów rodzinnych .
wyd. I, 180x250 mm, s. 122, oprawa twarda, EAN 978 83 64424 17 5, 

cena det. 47 zł

Lotniczy Magazyn Historyczny
GAPA
kwartalnik

Kwartalnik poświęcony historii 
lotnictwa polskiego wyda-
wany od 2012 r . Wydawnictwo 
skierowane do Czytelników 
naprawdę zainteresowanych 

historią polskiego lotnictwa wojskowego oraz cywil-
nego od początków XX wieku .
wyd. I, 180x250 mm, s. 160, oprawa miękka, EAN 20846756,

cena det. 29 zł

ppłk dr Andrzej E . Wszendyrówny
Do ostatniego tchu 
w obronie Ojczyzny…
Biografia płk. pil. obs. 
Szczepana Ścibiora 
1903–1952
Zapomniani bohaterowie

Biografia lotnika 3 . Pułku 
Lotniczego w Poznaniu i dowódcy eskadry w 305 
Dywizjonie Bombowym .
wyd. I, 180x250 mm, s. 240, oprawa twarda, EAN 978 83 64424 18 2,

cena det. 74 zł

Wojciech Zmyślony
Najskuteczniejszy.
Por. pil. Bolesław 
Kazimierz Turzański 
1913–2004
Zapomniani bohaterowie

Tytuł najskuteczniejszego 
należy się por . Bolesławowi 

Kazimierzowi Turzańskiemu – pilotowi 307 . Dywizjonu 
Myśliwskiego Nocnego Lwowskich Puchaczy .
wyd. I, 180x250 mm, s. 122, oprawa twarda, EAN 978 83 64424 19 9,

cena det. 47 zł

Krystyna Kenig
Nie martwcie się o mnie… 
Biografia por. pil. Stefana 
Zygnerskiego
Zapomniani bohaterowie

Biografia pilota, którego 
nazwisko nigdy nie zostało 
prawidłowo wymienione 

w dotychczasowych opracowaniach poświęconych 
Polskim Siłom Powietrznym . Zginął w katastrofie 
samolotu pasażerskiego w Nepalu .
wyd. I, 180x250 mm, s. 240, oprawa twarda, EAN 978 83 64424 20 5, cena det. 74 zł
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al . Wyzwolenia 18, 00-570 Warszawa, tel . 22 827 94 15,
e-mail: iskry@iskry .com .pl, www .iskry .com .pl

Iskry to wydawnictwo z tradycjami . Naszą specjalnością jest literatura faktu: dzienniki, 
biografie, wspomnienia i eseje historyczne . Wszystkie książki odznaczają się staranną 
szatą graficzną . Nasz dorobek to ponad 6 tys . tytułów o łącznym nakładzie 170 milionów 
egzemplarzy . 

WYDAWNICTWO ISKRY

krzysztof Dubiński
Wojna Witkacego, czyli 
kumboł w galifetach

Autor, niczym detektyw, prześle-
dził udział Stanisława Ignacego 
Witkiewicza w pierwszej wojnie 
światowej, w mundurze car-
skiej armii . Dotarł do archiwów, 

muzeów i prywatnych kolekcji .
wyd. I, format 150x235 mm, oprawa twarda,

EAN / ISBN: 978-83-244-0420-9, cena: 49,90 zł

Mariusz Urbanek
Wieniawa. Szwoleżer na 
Pegazie

Opowieść o swoistym bohaterze 
II RP, bliskim współpracowniku 
Józefa Piłsudskiego, mocno 
zaangażowanym w politykę 
wojskowym, który jednocześnie 

brylował w świecie artystów .
wyd. II poprawione, uzupełnione, format 165x235 mm, oprawa miękka, 

EAN / ISBN: 978-83-244-0414-8, cena 39,90 zł

Tadeusz Januszewski
Kazimierz Przerwa-
Tetmajer. Biografia

Wybitny poeta Młodej Polski, 
którego twórczość literacką 
przerwała choroba psychiczna . 
Zafascynowany Tatrami tworzył 
liryczne wiersze sławiące ich 

przyrodę, a w swoich erotykach zerwał z pruderią .
wyd. I, format 125x195 mm, oprawa miękka, 

EAN / ISBN: 978-83-244-0411-7, cena 39,90 zł

Arael Zurli
Wojciech Kossak. Malarz 
polskiej chwały

Był gorącym patriotą . 
Malarzem niesłychanie praco-
witym i ambitnym . A do tego 
był wytrawnym jeźdźcem . 
Podejmowany w najwyższych 

sferach, bywał na dworze w Wiedniu i Berlinie .
wyd. I, format 150x235 mm, oprawa miękka,

EAN / ISBN: 978-83-244-0416-2, cena: 55 zł

Ludwik Stomma
Polskie złudzenia 
narodowe

Z typowym dla siebie 
dystansem Stomma demaskuje 
mity i niedorzeczności z historii 
Polski, nie boi się tematów 
uważanych za niemal święte . 

Porusza sprawy drażliwe, np . problem polskiego 
ogólnonarodowego pijaństwa .
wyd. II, format 165x235 mm, oprawa: miękka, 

EAN / ISBN: 978-83-244-0419-3, cena 49,90 zł

Marek Hłasko
Wilk

Hłasko miał debiutować tą 
powieścią w Iskrach w 1954 roku, 
ale nigdy nie złożył maszyno-
pisu . Wydawnictwo spisało ją na 
straty . Jednak niedawne sensa-
cyjne odkrycie tekstu doprowa-

dziło do wypełnienia umowy sprzed ponad 60 lat .
wyd. I, format 125x195, oprawa miękka, 

EAN / ISBN: 978-83-244-0407-0, cena: 34,90 zł
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Janusz Odrowąż-Pieniążek
Błagam, tylko nie profesor

Wieloletni dyrektor Muzeum 
Literatury im . A . Mickiewicza 
w Warszawie – z poczuciem 
humoru, ale i refleksyjnie, 
często bardzo subiektywnie 
wspomina przyjaciół, znajomych 
i ludzi, z którymi zetknął go los . 

2015, wyd. I, format 244x155 mm, s. 280, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, EAN 9788324404001, cena det. 49,90 zł

Paulina Sołowianiu
Ta piękna mitomanka. 
O Izabeli Czajce-Stachowicz

Biografia pisarki, reporterki, 
gwiazdy przedwojennych 
salonów . Opowieść o drama-
tycznych losach muzy i przyja-
ciółki wielu twórców .
2011, wyd. I, format 235x150 mm, s. 256, 

zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, EAN 9788324401734, cena det. 39 zł

Zygmunt Mycielski
Niby-dziennik

Artysta i arystokrata, 
kompozytor i publicysta 
muzyczny, swoje zapiski 
prowadził jeszcze przed 
wojną . Bliższe są one 
eseistyce niż kronice .
1998, wyd. I, format 130x195 mm, s. 272, 

twarda z obwolutą, EAN 8320715806, cena det. 39,90 zł

Andrzej Sieroszewski
Wacława Sieroszewskiego 
żywot niespokojny

Jeden z czołowych pisarzy okresu 
Młodej Polski . Zesłaniec syberyjski, 
etnograf, działacz niepodległo-
ściowy, żołnierz Legionów, polityk, 
prezes Związku Literatów Polskich 
i Polskiej Akademii Literatury .

2015, wyd. I, format 235x150 mm, s. 320, twarda z obwolutą, EAN 

9788324404018, cena det. 49,90 zł

Paulina Sołowianiuk
Jasnowidz w salonie, 
czyli paranormalność 
w międzywojennej

Przywoływanie duchów, prze-
powiadanie przyszłości, wróżby 
przyciągały zarówno polityków, 
artystów i uczonych, jak i ludzi 
prostych . 

014, wyd. I, format 223x152 mm, s. 216, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324403585, cena det. 39,90 zł

Roman Loth
Na rogu świata 
i nieskończoności. 
Wspomnienie  
o Franciszku Fiszerze

Wspomnienia o legendzie 
cyganerii z przełomu XIX i XX 
wieku, smakoszu, arystokracie 
i intelektualiście .

2010, wyd. I, format 155x245mm, s. 656, twarda z obwolutą, 

EAN 8320716985, cena det. 59 zł

Zygmunt Mycielski
Niby-dziennik ostatni: 
1981–1987 

Tom ten kończy edycję 
Dzienników artysty i arysto-
kraty, kompozytora i publi-
cysty . Swoje zapiski nazwał 
„Niby-dziennikiem” – bliższe są 
bowiem eseistyce niż kronice .

2012, wyd. I, format 130x195 mm, s. 744, twarda z obwolutą, 

EAN 9788324402069, cena det. 59 zł

Jerzy Zaruba
Z pamiętników bywalca. 
Patrząc na Warszawę

Jeden z najbardziej znanych kary-
katurzystów . W dwudziestoleciu 
międzywojennym związany był ze 
znanymi pismami satyrycznymi . 
2007, wyd. II, format 110x220 mm, s. 264, twarda 

z obwolutą, EAN 9788324400539, cena det. 39,90 zł
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Piotr Kuncewicz
Goj patrzy na Żyda. Dzieje 
braterstwa i nienawiści 
od Abrahama po 
współczesność

Historia narodu żydowskiego i jego 
trudnych relacji z innymi nacjami 
w ciągu wieków życia w swoim 
dawnym i obecnym państwie .

2010, wyd. I, format 235x150 mm, s. 428, miękka ze skrzydełkami, 

EAN 9788324401413, cena det. 39,90 zł

Karol Modzelewski
Zajeździmy kobyłę 
historii. Wyznania 
poobijanego jeźdźca

Laureat Nagrody Literackiej 
NIKE 2014 . Wspomnienia 
mediewisty, działacza poli-
tycznego, jednego z najbar-
dziej znanych opozycjonistów .

2013, wyd. I, format 170x242 mm, s. 456, zdjęcia, oprawa twarda z obwo-

lutą, EAN 9788324403486, cena det. 49 zł

Łukasz Ksyta
Major Hubal. Historia 
prawdziwa

Hubal – czyli major Henryk 
Dobrzański – to postać na 
pozór znana: ostatni żołnierz 
Rzeczypospolitej Polskiej, który 
w mundurze chciał przetrwać 
do przyjścia odsieczy z zachodu . 

2014, wyd. I, format 235x165 mm, s. 308, zdjęcia, oprawa twarda z obwo-

lutą, EAN 9788324403653, cena det. 49 zł

Dariusz Michalski
Trzysta tysięcy gitar nam 
gra. Historia polskiej 
muzyki rozrywkowej lata 
1958–1973

Opowieść o dzieciństwie i mło-
dzieńczych latach polskiego 
„mocnego uderzenia” zwanego 
początkowo big-beatem .

2014, wyd. I, format 165x235 mm, s. 600, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, EAN 9788324403783, cena det. 89 zł

Karol Modzelewski
Barbarzyńska Europa

Barbarzyńskie ludy wchodziły 
w orbitę śródziemnomorskiej 
cywilizacji stopniowo, co wpły-
wało na rezultaty wzajemnego 
oddziaływania tradycyjnych 
kultur plemiennych i kultury 
klasycznej . 

2012, wyd. I, format 150x235 mm, s. 520, miękka ze skrzydełkami, 

EAN 9788324401819, cena det. 49 zł

Aleksandra Ziółkowska-Boehm
Druga bitwa o Monte 
Cassino i inne opowieści

Dziewięć opowieści opartych 
na wydarzeniach histo-
rycznych towarzyszących II 
wojnie światowej .
2014, wyd. I, format 242x170 mm, 

s. 516, zdjęcia, oprawa twarda z obwo-

lutą, EAN 9788324403639, cena det. 49,90 zł

Dariusz Michalski
Kalina Jędrusik

Jaka była naprawdę? O tym 
pisze autor, sięgając do 
rozmów z przyjaciółmi 
artystki, wywiadów praso-
wych, do nieujawnionych 
publicznie wypowiedzi, do 
własnych notatek i spotkań .

2010, wyd. I, format 170x240 mm, s. 656, twarda z obwolutą, 

EAN 9788324401369, cena det. 69,90 zł

Radosław Romaniuk
Inne życie. Biografia 
Jarosława Iwaszkiewicza

Błyskotliwie napisana biografia 
pisarza, który przez wiele lat 
wpływał na kształt polskiej 
kultury, tworzył literackie 
kanony estetyczne, budził zain-
teresowanie swoim życiem .

2012, wyd. I, format 150x235 mm, s. 620, twarda z obwolutą, 

EAN 9788324402083, cena det. 75 zł
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Ludwik Stomma
Antropologia wojny

„Antropologia wojny” Ludwika 
Stommy ukazuje dzieje i miejsce 
konfliktów zbrojnych w historii 
ludzkości, gdyż – niestety – 
wojny stały się częścią naszej 
cywilizacji i z niezwykłą mocą od 
wieków wpływają na jej kształt .

2014, wyd. I, format 125x195mm, s. 200, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

EAN 9788324403820, cena det. 49,90 zł

Wanda Markowska
Mity Greków i Rzymian

Najpiękniejsze mity Greków 
i Rzymian . Wśród nich te 
najbardziej znane, ale też takie, 
o których czytelnik być może 
w ogóle nie słyszał . A wszystko 
napisane barwnym językiem, 
z ogromną swadą .

2000, wyd. I, format 150x205 mm, s. 436, oprawa twarda, 

EAN 8320716942, cena det. 39 zł

Aleksander Krawczuk
Poczet cesarzowych Rzymu

Sylwetki żon, które przyszli 
władcy poślubili jeszcze przed 
wstąpieniem na tron, a także 
kobiet będących tylko konku-
binami, jeżeli ich wpływ na 
ówczesne wydarzenia i życie 
polityczne był znaczący .

2006, wyd. I, format 140x200 mm, s. 248, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 8324400214, cena det. 75 zł

Antoni Kroh 
Wesołego Alleluja,  
Polsko Ludowa! 

Dzieje polskiej sztuki ludowej 
opowiedziane przez wybitnego 
etnografa, znawcę i zbieracza 
twórczości artystów chłopskich, 
wnikliwego obserwatora ewolucji 
polskich gustów artystycznych .

2014, wyd. I, format 225x155 mm, s. 500, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324403837, cena det. 49,90 zł

Ludwik Stomma
Historie przecenione

Dziesięć zdarzeń z historii 
świata, powszechnie uznanych 
za momenty zwrotne dziejów 
militarnych i cywilizacyjnych, 
w książce nabierają innego 
znaczenia .
2011, wyd. I, format 125x235 mm, s. 256, 

miękka ze skrzydełkami, EAN 9788324401543, cena det. 34,90 zł

Aleksander Krawczuk
Poczet cesarzy rzymskich

Pomaga czytelnikowi umiej-
scowić w czasie fakty, zorien-
tować się w przebiegu walk 
o władzę w państwie, prze-
śledzić rozwój terytorialny 
imperium i jego upadek .
2004, wyd. II, format 140x200 mm, s. 

1018, oprawa twarda z obwolutą, EAN 8320717485, cena det. 75 zł

Antoni Kroh
Starorzecza

Wspomnienia etnografa, histo-
ryka kultury, pisarza, tłumacza 
literatury słowackiej i czeskiej . 
Portret pokolenia Polaków żyją-
cych w Polsce powojennej, lecz 
tradycją osadzonych w czasach 
przed II wojną światową .

2010, wyd. I, format 215x145 mm, s. 606, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, EAN 9788324401277, cena det. 49,90 zł

Zdzisław Skrok
Czy Wikingowie  
stworzyli Polskę?

Według najnowszych odkryć 
państwo polskie powstało 
w wyniku militarnego prze-
wrotu skandynawskich 
Waregów w początkach X w ., 
wspieranych przez wikingów .

2013, wyd. I, 155x235 mm, s. 388, oprawa miękka,

ISBN 978-83-244-0346-2, cena det. 39,90 zł
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Mariusz Urbanek
Genialni. Lwowska 
szkoła matematyczna

Banach, Steinhaus, Ulam, 
Mazur, Łomnicki współpra-
cując ze sobą, bądź rywali-
zując, dokonali wielu odkryć, 
zdobyli sławę, zaszczyty 
i zrobili międzynarodowe 

kariery .
2014, wyd. I, format 240x155 mm, s. 200, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, EAN 9788324403813, cena det. 39,90 zł

Mariusz Urbanek
Tuwim. Wylękniony 
bluźnierca

Książka opisuje meandry 
losu i kulisy twórczości poety, 
tekściarza kabaretowego, 
tłumacza, bibliofila, kolekcjo-
nera, badacza i popularyzatora 
dziejów kultury .

2013, wyd. I, format 150x240 mm, s. 340, twarda z obwolutą, 

EAN 9788324403271, cena det. 44 zł

Mariusz Urbanek
Kisielewscy. Jan August, 
Zygmunt, Stefan i Wacek

Sięgająca początków XX wieku 
barwna opowieść o tej inteli-
genckiej rodzinie, od dawna 
zanurzonej w polskiej kul-
turze i naszej bogatej tradycji 
literackiej . 

2014, wyd. II, format 150x240 mm, s. 320, twarda z obwolutą, 

EAN 9788324404032, cena det. 39,90 zł

Stefan Kisielewski
Dzienniki

Kisiel opisuje w nich najważ-
niejsze wydarzenia polityczne 
w kraju i za granicą . Analizuje 
i ocenia . Nie stroni od typo-
wych dla siebie bezkompro-
misowych, często złośliwych 
uwag .

2001, wyd. I, format 125x200 mm, s. 952, twarda z obwolutą, 

EAN 832071673X, cena det. 67 zł

Mariusz Urbanek
Broniewski. 
Miłość, wódka i polityka

Oparta na materiałach źró-
dłowych biografia, ukazująca 
jego skomplikowane losy, 
fascynacje i rozczarowania 
polityczne, nieprzejednaną 
postawę polskiego patrioty .

2011, wyd. I, format 150x240 mm, s. 404, twarda z obwolutą, 

EAN 9788324401840, cena det. 75 zł

Mariusz Urbanek
Brzechwa nie dla dzieci

Prezentacja postaci i dorobku 
znanego autora wierszyków, 
bajek i pełnych humoru rymo-
wanek . Mało kto wie, że był on 
także wybitnym prawnikiem 
walczącym o prawa autorskie 
twórców literackich .

wyd. I, format 150x240 mm, s. 342, twarda z obwolutą, 

EAN 9788324403110, cena det. 44,90 zł

Mariusz Urbanek
Waldorff. Ostatni baron 
Peerelu

Opowieść o życiu strażnika 
narodowej pamięci, legendy 
polskiej krytyki muzycznej, 
człowieka, który uratował 
przez zagładą Stare Powązki .
2008, wyd. I, format 150x240 mm, s. 348, 

twarda z obwolutą, EAN 9788324400829, cena det. 39,90 zł

Marian Buchowski
Buty Ikara. Biografia 
Edwarda Stachury

Książka oparta jest na publika-
cjach, dokumentach i zapiskach 
samego Stachury, uzupełnio-
nych o wypowiedzi osób mu bli-
skich i znajomych . Solidna pod 
względem faktograficznym .

2014, wyd. I, format 242x170 mm, s. 600, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, EAN 9788324403844, cena det. 49,90 zł
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Mieczysław Grydzewski
Silva rerum

Nowy wybór tekstówza-
łożyciela i redaktora 
pism literackich dwu-
dziestolecia międzywo-
jennego: „Skamander” 
i „Wiadomości 
Literackie” .

2014, wyd. I, format 165x235 mm, s. 600, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324403783, cena det. 89 zł

Aleksander Kamiński
Zośka i Parasol 

Książka powstała na pod-
stawie sławnego archiwum 
Jana Rodowicza – Anody, 
relacji żołnierzy batalionów, 
dokumentów, listów, 
pamiętników, konsultacji 
z matkami poległych .

2009, wyd. I, format 165x235 mm, s. 592, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324400911, cena det. 59,90 zł

Jan Długosz
Komin Pokutników

To książka szczególna; to 
dobra górska literatura, 
ale też reporterski zapis 
wspinaczek o znaczeniu 
przełomowym dla historii 
taternictwa .
2011, wyd. I, format 165x235 mm, s. 356, 

oprawa twarda z obwolutą, EAN 9788324400706, cena det. 39 zł

Ewa Matuszewska
Uciec jak najwyżej. Nie 
dokończone życie Wandy 
Rutkiewicz

Mało jest kobiet na świecie, 
które w sporcie tak ekstre-
malnym osiągnęły tak dużo . 
Opowieść o niej napisała 
dziennikarka i przyjaciółka . 

2007, wyd. I, format 150x235 mm, s. 280, miękka ze skrzydełkami, 

EAN 9788324401109, cena det. 29,90 zł

Robert Jarocki
Magdulka i cały świat

Żołnierz AK, uczestnik 
powstania warszawskiego 
i więzień sowieckich łagrów 
opowiada o Wilnie, przed-
wojennym warszawskim 
Żoliborzu, konspiracji pod-
czas okupacji niemieckiej .

2013, wyd. I, format 242x170 mm, s. 604, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, EAN 9788324403257, cena det. 59 zł

Andrzej Friszke
Polska. Losy państwa 
i narodu 1939–1989

Wybitny historyk, w sposób 
bardzo klarowny i obiek-
tywny, przedstawia wyda-
rzenia i procesy historyczne 
zachodzące w dziejach Polski 
współczesnej .

2003, wyd. I, format 240x170 mm, s. 520, zdjęcia,  

oprawa twarda z obwolutą, EAN 8320717116, cena det. 59 zł

Wanda Rutkiewicz
Na jednej linie

Najsłynniejsza polska hima-
laistka, opowiada o swojej 
drodze od pierwszych wspi-
naczek w Karkonoszach po 
zdobycie Mount Everestu 
w 1978 roku . 
2010, wyd. I, format 165x235 mm, s. 208, 

miękka ze skrzydełkami, EAN 9788324401291, cena det. 34 zł

Michał Jagiełło
Wołanie w górach

Historia powstania i działal-
ności pogotowia górskiego 
w polskich Tatrach, kronika 
najciekawszych oraz najtrud-
niejszych akcji ratunkowych 
przeprowadzanych począwszy 
od powstania TOPR w 1909 r .

2012, wyd. VIII, format 145x200 mm, s. 848, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324401888, cena det. 63 zł
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Julian Tuwim
Moja miłość

Poznali się w Łodzi w 1912 r . 
Dla poety było to uczucie – od 
pierwszego wejrzenia – bardzo 
silne, ale też przepełnione 
ciągłymi rozterkami i wątpliwo-
ściami co do wzajemności .
2014, wyd. I, format 215x110 mm, s. 116, 

oprawa twarda z obwolutą, EAN 9788324403592, cena det. 29 zł

Monika Śliwińska
Muzy Młodej Polski. 
Życie i świat Marii, Zofii 
i Elizy Pareńskich

Życie sióstr sportreto-
wanych w „Weselu”, któ-
rego prapremiera stała 
się wielkim skandalem 
towarzyskim . 

2014, wyd. I, format 165x235 mm, s. 416, zdjęcia, oprawa twarda z obwo-

lutą, EAN 9788324403882, cena det. 49,90 zł

Lech M . Nijakowski
Pornografia. Historia, 
znaczenie, gatunki

Autor omawia jej rozwój, 
kluczowe zagadnienia od 
starożytnej erotyki, poprzez 
chrześcijański system zakazów 
i tabuizacji, powrót zaintereso-
wania nią w renesansie .

2010, wyd. I, format 165x235 mm, ilustracje, twarda z obwolutą, 

EAN 9788324401383, cena det. 45 zł

Stanisław Wasylewski
Klasztor i kobieta. 
O miłości romantycznej. 
Pod urokiem zaświatów

Tom zawiera teksty trzech 
książek . Wszystkie te książki 
łączy poza stylem gawędziar-
skiej narracji postać głównej 
bohaterki czyli KOBIETY .

2013, wyd. I, format 205x135 mm, s. 400, twarda z obwolutą, 

EAN 9788324403295, cena det. 39,90 zł

Julian Tuwim
Cicer cum caule, 
czyli groch 
z kapustą

Mnóstwo tu dobrotliwych 
anegdot o dziwakach, 
roztargnionych uczonych, 
o ludziach postawionych 
w komicznej sytuacji .

2009, wyd. I, format 165x235 mm, s. 649, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9 9788324401154, cena det. 69 zł

Roman Kaleta
Sensacje z dawnych lat

Niezwykły w swym charak-
terze zbiór zagadek oraz 
ciekawostek historycznych 
i obyczajowych, wydoby-
tych z wiekowych kodeksów 
rękopiśmiennych, czasopism 
i kalendarzy .

2009, wyd. I, format 165x235 mm, s. 874, twarda z obwolutą, 

EAN 9788324400881, cena det. 79 zł

Mamert Stankiewicz
Z floty carskiej do 
polskiej

Dziennik powstawał przez 
prawie dwadzieścia lat i jest 
zapisem bogatego w wyda-
rzenia życia kapitana, a także 
dokumentem obrazującym 
codzienność ludzi morza .

1999, wyd. II, format 165x235 mm, s. 392, twarda z obwolutą, 

EAN 9788324400577, cena det. 44 zł

Władysław Łoziński
Życie polski w dawnych 
wiekach

Ten pierwszy w naszej lite-
raturze historycznej cało-
ściowy opis staropolskich 
obyczajów szlacheckich po 
dziś dzień urzeka barwnością 
i urodą stylu literackiego .

2006, wyd. I, format 165x235 mm, s. 284, twarda z obwolutą, 

EAN 9788324400850, cena det. 69 zł
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ul . Foksal 16 p . II, 00- 372 Warszawa, tel . 22 505 66 90, e-mail: redakcja@krytykapoli-
tyczna .pl, www .krytykapolityczna .pl

Wydawnictwo Krytyki Politycznej wprowadza w polski obieg idei najważniejsze prace 
z filozofii politycznej i socjologii, teorii kultury i sztuki, historii i ekonomii . Wydajemy 
zarówno literaturę akademicką jak i przystępne pozycje publicystyczne .

WYDAWNICTWO KRYTYKI POLITYCZNEJ

Thomas Piketty
Kapitał w XXI wieku
Ekonomiczna

Najważniejsza książka eko-
nomiczna dekady, światowy 
bestseller, dzięki któremu ina-
czej patrzymy na społeczeń-
stwo, gospodarkę i na obecne 

w nich nierówności . Biznesowa Książka Roku 2014 
według Financial Times i McKinsey .
wyd. I, 165x238 mm, s. 800, oprawa twarda, EAN 978-83-64682-36-0, 

cena det. 79,90 zł

Zuzanna Radzik
Kościół kobiet

Kościół kobiet to pasjonująca 
podróż po istniejących na 
świecie praktykach, które 
pokazują, że udział kobiet 
w kościele jest o wiele szerszy 
i głębszy niż mogłoby się nam, 

Polkom i Polakom, wydawać .
wyd. I, 145x205 mm, s. 320, oprawa miękka, EAN 978-83-64682-16-2, 

cena det. 34,90 zł

Monika Talarczyk-Gubała
Wanda Jakubowska. Od 
nowa

Wanda Jakubowska jako jedna 
z pierwszych kobiet stanęła za 
kamerą . Film obozowy Ostatni 
etap zapewnił jej nieśmiertel-
ność i tytuł matki wszystkich 

filmów o Holokauście .
wyd. I, 145x205 mm, s. 352, oprawa miękka, EAN 978-83-64682-40-7, 

cena det. 39,90 zł

Eric Hobsbawm
Wiek kapitału. 1848–1875

„To, w mojej opinii, naj-
wybitniejsza praca Erica 
Hobsbawma, zestawienie wie-
lości transformacji zaszłych 
w epoce wiktoriańskiej 
w spójną i niebywale przeko-

nującą narrację historyczną” . Tony Judt
wyd. I, 145x205 mm, s. 480, oprawa twarda, EAN 978-83-64682-30-8, 

cena det. 49,90 zł

Paweł Pieniążek
Pozdrowienia z Noworosji

Paweł Pieniążek 
w „Pozdrowieniach z Noworosji”t 
opisuje tragikomiczne naro-
dziny konfliktu i jego tragiczne 
konsekwencje – katastrofę 
humanitarną, zniszczone miasta 

i zdruzgotane marzenia ludzi o normalnym życiu .
wyd. I, 132x210 mm, s. 240, oprawa miękka, EAN 978-83-64682-29-2, 

cena det. 34,90 zł

Simon Reynolds
Podrzyj, wyrzuć, zacznij 
jeszcze raz. Postpunk 
1978–1984

„Porywająca kronika punku– 
rewolucji: od PiL przez Joy 
Division i Gang of Four aż do 
ABC i The Human League . Każdy 

kto twierdzi, że przeczytał pięć lepszych książek 
o popie jest szaleńcem albo kłamcą” . The Guardian .
wyd. I, 145x205 mm, s. 512, oprawa miękka, EAN 978-83-64682-17-9, 

cena det. 49,90 zł
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Założone w 1953 roku, Wydawnictwo od ponad pół wieku swego istnienia inspiruje 
najciekawsze zjawiska literackie oraz publikuje najwybitniejszych twórców polskich 
i światowych: pisarzy, poetów, eseistów, badaczy kultury . Jesteśmy przede wszystkim 
wydawcami literatury, szczególnie pięknej polskiej i obcej, literatury faktu oraz litera-
tury dla młodzieży . Od lat wydajemy książki wybitnych i cenionych historyków: Andrzeja 
Chwalby, Nialla Fergusona, Maxa Hastingsa, Ryszarda Kaczmarka, Grzegorza Motyki, 
Andrzeja Leona Sowy, Adama Zamoyskiego i innych .

WYDAWNICTWO LITERACKIE

Andrzej Andrusiewicz
Aleksander I. Wielki gracz, 
car Rosji – król Polski

Pełna barwnych postaci, prze-
mocy, przepychu, pałacowych 
spisków, namiętności – opo-
wieść o Aleksandrze to bardzo 
rosyjska historia z bardzo 

dramatycznej epoki w europejskiej, rosyjskiej i pol-
skiej historii .

Eric Lichtblau
Sąsiedzi naziści. Jak 
Ameryka stała się 
bezpiecznym schronieniem 
dla ludzi Hitlera

Reporter „New York Timesa” 
ujawnia: USA chroniły po 
wojnie tysiące nazistów .

Jest rok 1945 . Ostatnie tygodnie władzy Hitlera, III 
Rzesza leży u stóp wolnego świata, a naziści winni 
niewysłowionych zbrodni wkrótce staną przed 
sądem . Ich czas minął . 

Kazimierz Krajewski
Na straconych 
posterunkach

Dramatyczna i wciąż bardzo 
mało znana historia polskiej 
armii i partyzantki na Kresach 
Wschodnich w czasach II wojny 
światowej i początków komuni-

stycznej Polski . Książka, historyka warszawskiego 
IPN-u, jest opowieścią o walce, którą na Kresach 
stoczyła Armia Krajowa .

Józef Potocki, 
Alik Koziełł-Poklewski
Wielki świat, wielka 
polityka 1940–1951

To wyjątkowy zbiór listów 
pochodzących z okresu, kiedy 
Józefa Potockiego i Alika 
Koziełł-Poklewskiego łączyła 

przyjaźń i wspólnota poglądów . Dyplomaci byli 
wytrawnymi komentatorami wydarzeń rozgrywają-
cych się na powojennej scenie politycznej .

Grzegorz Motyka
Na Białych Polaków obława

Skrywana historia drugiej 
wojny polsko-sowieckiej . Autor 
głośnej książki „Od rzezi wołyń-
skiej do akcji Wisła” opisuje te 
wydarzenia nie tylko z polskiej, 
ale w znacznym stopniu z rosyj-

skiej perspektywy, wykorzystując m .in . materiały 
z archiwów moskiewskich .

Niall Ferguson
Niebezpieczne związki

Czy są rzeczy bardziej pożą-
dane w polityce niż pieniądze 
i władza? Książka o przemia-
nach cywilizacyjnych zacho-
dzących w ostatnich trzech 
stuleciach, analiza współ-

czesności i kryzysów . Autor sprzeciwia się tezie, 
jakoby pieniądze napędzały przemiany kulturowe 
i polityczne .
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ul . Sawickiej 9, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki, tel . 22 751 25 18, 
e-mail: ltw@ltw .com .pl, www .ltw .com .pl

LTW specjalizuje się w lit . pięknej i opracowaniach historycznych dot . najnowszej historii 
politycznej Polski . Opublikowało dzieła Sergiusza Piaseckiego, A .F . Ossendowskiego, kom-
plet reprintów serii „Cuda Polski” oraz artykuły P .P . Wieczorkiewicza .

WYDAWNICTWO LTW

Sławomir Kmiecik
Cel: Andrzej Duda. 
Przemysł pogardy kontra 
prezydent zmiany

Autor przedstawia sylwetkę 
polskiego prezydenta oraz 
gromadzi szeroki wybór przy-
kładów na to, jak próbuje się go 

znieważać, pozbawić szacunku oraz poparcia rodaków .
wyd. I, 145x205 mm, s. 344, oprawa miękka, EAN 978-83-7565-448-6, 

cena det. 35 zł

Andrzej Kowalski
Kontra. Sztuka walki 
z kontrwywiadem 
przeciwnika

Książka poświęcona zmaga-
niom służb specjalnych . Na 
przykładzie spraw szpiegów 
złapanych przez FBI autor 

ukazuje metody mające na celu przechwycenie osób 
wykradających tajne informacje .
wyd. I, 145x205 mm, s. 392, oprawa miękka, EAN 978-83-7565-444-8, 

cena det. 35 zł

Paweł Piotr Wieczorkiewicz
Między dwoma wrogami

Tom zawiera artykuły naukowe 
i popularnonaukowe oraz 
wywiady profesora, mówiące 
m .in . o sytuacji państwa 
polskiego na arenie między-
narodowej w XX wieku oraz 

o ciekawych sprawach wewnętrznych z lat PRL 
i współczesnych .
wyd. I, 145x205 mm, s. 488, oprawa twarda, cena det. 40 zł

Grzegorz Wąsowski
Szkice o Żołnierzach 
Wyklętych i współczesnej 
Polsce

Wydarzenia z życia kultu-
ralnego i politycznego stają 
się dla autora pretekstem do 
przypomnienia dramatycz-

nych wydarzeń, których bohaterami byli żołnierze 
z oddziałów Ognia .
wyd. I, 145x205 mm, s. 440, oprawa miękka, EAN 978-83-7565-446-2, 

cena det. 40 zł

Anna Maria Anders
Córka generała 
i piosenkarki

O życiu prywatnym generała 
Andersa, rodzinie, marzeniach, 
słabostkach, a także o walce 
o właściwą pamięć o nim opo-
wiada w swej książce jego córka .

wyd. I, 190x235 mm, s. 312, oprawa twarda, EAN 978-83-7565-391-5, 

cena det. 35 zł

Paweł Piotr Wieczorkiewicz
Bohaterowie, renegaci, 
zdrajcy…

Zbiór felietonów biogra-
ficznych autorstwa prof . 
Wieczorkiewicza . Wybrane 
przezeń postaci miały nieba-
gatelny wpływ na bieg historii 

narodu i państwa polskiego .
wyd. I, 145x205 mm, s. 512, oprawa twarda, EAN 978-83-7565-421-9, 

cena det. 40 zł
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Stanisław Cieński
Zamykam oczy i widzę…

Ozdobiony rodzinnymi foto-
grafiami pamiętnik Stanisława 
Cieńskiego (1898–1993), 
w którym opowiada on 
o codzienności i niezwykłych 
wydarzeniach z życia kreso-
wego ziemianina .

wyd. I, 190x235 mm, s. 544, oprawa twarda, EAN 978-83-7565-417-2, 

cena det. 50 zł

Józef Haller
Pamiętniki z wyborem 
dokumentów i zdjęć

Opis niezwykle burzliwego 
życia gen . Józefa Hallera, 
od patriotycznej i głęboko 
religijnej atmosfery domu 
rodzinnego aż po lata spę-
dzone na emigracji .

wyd. I, 145x205 mm, s. 508, oprawa twarda, EAN 978-83-7565-382-3, 

cena det. 45 zł

Ewa Polak-Pałkiewicz
Rycerze wielkiej sprawy. 
Szkice ziemiańskie

Autorka ukazuje portrety 
wychowanków polskich 
dworów i dworków, z których 
wielu poznała osobiście . Są to 
przedstawiciele prawdziwej 
elity RP .

wyd. I, 145x205 mm, s. 352, oprawa twarda, EAN 978-83-7565-389-2, 

cena det. 30 zł

Andrzej Chciuk
Atlantyda

Chciuk ukazał Drohobycz – 
ludzi, domy i ulice, żydowskie 
zaułki i powstające zagłębie 
naftowe, ale co najważniejsze 
uchwycił atmosferę przed-
wojennego wielokulturowego 
miasteczka na Kresach .

wyd. I, 145x205 mm, s. 280, oprawa miękka, EAN 978-83-7565-432-5, 

cena det. 30 zł

Wojciech Wiśniewski
Zan. Ostatni z rodu

Opowieść o Tomaszu Zanie, 
którego życiorys wpisał 
się w historię Polski XX w ., 
a jednocześnie zamknął się 
w historii ostatniego poko-
lenia Polaków, żyjącego na 
Kresach .

wyd. I, 190x235 mm, s. 408, oprawa twarda, EAN 978-83-7565-381-6, 

cena det. 40 zł

Magdalena Jastrzębska
Listy z Kresów. Opowieść 
o Józefie z Moszyńskich 
Szembekowej

Listy pisane przez Józefę 
z Moszyńskich stały się 
wyrazem uczuć – właściwie 
opuszczonej przez matkę 
dziedziczki ogromnej fortuny .

wyd. I, 145x205 mm, s. 256, oprawa twarda, EAN 978-83-7565-411-0, 

cena det. 30 zł

Mariusz Solecki
Historie pisane przez 
wojnę

Tragiczne losy ludzi prze-
siedlonych z Kresów, 
opowieści o bohaterskich 
żołnierzach z AK, walczących 
z okupantem, oraz sylwetki 
żołnierzy wyklętych .

wyd. I, 145x205 mm, s. 264, oprawa miękka, EAN 978-83-7565-402-8, 

cena det. 30 zł

Witold J . Ławrynowicz
Renegat

Powieść historyczno-sensacyjna 
o wojnie wywiadów w 1926 r .
wyd. I, 170x240 mm, s. 312, oprawa 

miękka, EAN 978-83-7565-440-0, 

cena det. 30 zł
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ul . Narbutta 25a, 02-536 Warszawa, tel . 22 646 00 85, 22 848 55 05, 
e-mail: magnum@it .com .pl

Wydawnictwo Magnum, istniejące od 1992 roku, wydaje literaturę faktu z zakresu historii, 
polityki i kultury . W ofercie ważne miejsce zajmują książki o II wojnie światowej, a także 
o historii Rosji .

WYDAWNICTWO MAGNUM

Richard Pipes
Czerwone imperium. 
Powstanie Związku 
Sowieckiego

Historia rozpadu Cesarstwa 
Rosyjskiego i wzniesienia na 
jego gruzach wielonarodowego 
państwa komunistycznego . 

Ważny przyczynek do współczesnej historii krajów 
należących niegdyś do Związku Sowieckiego .
wyd. I, 153x234 mm, s. 384, oprawa miękka, EAN 978-83-65257-02-4, 

cena det. 42,90 zł

Andrew Roberts
Napoleon Wielki

Oparta na najnowszych 
źródłach wielka biografia 
Napoleona, uznana za najlepszą, 
jaka powstała w języku angiel-
skim w ostatnich czterdziestu 
latach . Także znakomita roz-

prawa o sztuce wojny i sztuce uprawiania polityki .
wyd. I, 153x234 mm, s. 952, oprawa twarda, EAN 978-83-63986-87-2, 

cena det. 89,90 zł

Clay Blair
Hitlera wojna u-bootów. 
Myśliwi 1939–1942

Wspaniała epopeja bitew mor-
skich w czasie II wojny świa-
towej . Monumentalne dzieło, 
pełne dramatycznych opisów 
walk na morzach i oceanach . 

Tom obejmuje okres pierwszych trzech lat wojny do 
sierpnia 1942 r .
wyd. II, 165x235 mm, s. 864, oprawa twarda, EAN 978-83-63986-21-6, 

cena det. 79,90 zł

Robert Hughes
Barcelona

Miasta świata
Fascynująca biografia najbar-
dziej niehiszpańskiego z hisz-
pańskich miast . Burzliwe dzieje 
stolicy Katalonii, losy władców, 
artystów, architektów, żyjących 

i tworzących w tym mieście, oraz historia najcie-
kawszych miejsc .
wyd. I, 153x234 mm, s. 472, oprawa miękka, EAN 978-83-63986-88-9, 

cena det. 54,90 zł

Simon Sebag Montefiore
Pewnej zimowej nocy

W czerwcu 1945 roku, kiedy 
Moskwa świętuje zwycięstwo 
nad Niemcami, w pobliżu 
Kremla dwoje nastolatków ginie 
od strzałów z pistoletu . Byli 
dziećmi wysokich sowieckich 

dygnitarzy . . .
wyd. I, 140x208 mm, s. 424, oprawa miękka, EAN 978-83-63986-33-9, 

cena det. 39,90 zł

Clay Blair
Hitlera wojna u-bootów. 
Ścigani 1942–1945

Ciąg dalszy dramatycznej opo-
wieści o podwodnych bitwach 
w czasie II wojny światowej . 
W tomie drugim autor opi-
suje ostatnie trzy lata bitwy 

o Atlantyk, do maja 1945 r .
wyd. II, 165x235 mm, s. 960, oprawa twarda, EAN 978-83-63986-23-0, 

cena det. 79,90 zł
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ul . F . Ratajczaka 44, 61-728 Poznań, tel . 61 851 86 01, 
e-mail: wm@wm .poznan .pl, www .wm .poznan .pl

Historia i współczesność, architektura i ludzie, oferta kulturalna i życie społeczne, wło-
darze i mieszkańcy – tym zajmujemy się w Wydawnictwie Miejskim Posnania, odmieniając 
Poznań przez wszystkie przypadki i pokazując go w wielu barwach .

WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA

Piotr Bojarski
Arcymistrz

Piąta już część serii powieści 
kryminalnych o śledczym 
Zbigniewie Kaczmarku, których 
akcja osadzona jest w przedwo-
jennym Poznaniu . Tym razem 
przenosimy się do 1928 r ., gdzie 

szantażysta rozgrywa partię kryminalnych szachów .
wyd. I, 125x195 mm, s. 256, oprawa miękka, EAN 978-83-7768-130-5, 

cena det. 29 zł

Jerzy Borwiński, 
Stefan Drajewski
Teatr Polski

O niełatwych począt-
kach obiektu, a także 
o jego architekturze, 
opowiada Jerzy 
Borwiński – znawca 

tematu, konserwator zabytków . Życie artystyczne 
teatru opisuje Stefan Drajewski – dziennikarz, autor .
wyd. I, 215x215 mm, s. 108, oprawa miękka, EAN 978-83-7768-119-0, 

cena det. 24 zł

Roman Stefan Ulatowski
Dawny Poznań. 
Fotografie Romana 
Stefana Ulatowskiego

Poznań lat 20 . i 30 . XX 
w . na zdjęciach Romana 
Stefana Ulatowskiego
– swoista podróż w czasie . 

Teka zawiera 10 unikatowych reprodukcji w odcieniu 
sepii, oprawionych w passe-partout
wyd. I, teka: 420x330 mm, fotografie 200x290 mm, s. 14, oprawa miękka, 

EAN 978-83-7768-112-1, cena det. 170 zł

Władysław Czarnecki
Wspomnienia architekta 
z płytą CD

Władysław Czarnecki, architekt 
i urbanista, obserwator czasów, 
w których przyszło mu żyć, 
opisuje w nich swoje doświad-
czenia zawodowe, podróże 

i projekty, nie szczędzi dramatycznych przeżyć 
z obu światowych wojen .
wyd. II, 170x235 mm, s. 576, oprawa twarda, EAN 978-83-7768-132-9, 

cena det. 89 zł

praca zbiorowa
Miejska Paralaksa
Poznań Fantastyczny

Miejska Paralaksa najsilniej 
występuje w Poznaniu . Czym 
jest? Skąd się bierze? Jakie 
są jej skutki? Czy można ją 
ujarzmić? Na te pytania próbo-

wali odpowiedzieć laureaci trzeciej edycji konkursu 
Poznań Fantastyczny .
wyd. I, 148x210 mm, s. 232, oprawa miękka, 

EAN 978-83-7768-122-0, cena det. 24 zł

Marek Zajączkowski
Wielkopolskie oddziały 
wojsk łączności 
1919–1939

Pierwsze pełne opracowanie 
dziejów wojsk łączności 
z terenu Wielkopolski . Autor 
dotarł m .in . do zachowanych 

i w większości niepublikowanych dotąd wspomnień, 
sprawozdań, relacji i pamiętników .
wyd. I, 197x260 mm, s. 632, oprawa miękka, 

EAN 978-83-7768-116-9, cena det. 89 zł
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ul . Dąbrowskiego 57/4, 32-600 Oświęcim, tel . 602511192,  
Księgarnia firmowa, Wydawnictwo Napoleon V, ul . Obozowa 9B, 32-600 Oświęcim
www .napoleonv .pl

Nasze wydawnictwo specjalizuje się w książkach dotyczących historii wojskowości od 
starożytności do czasów współczesnych . Od 2008 roku wydaliśmy ponad 400 prac pol-
skich i zagranicznych autorów .

WYDAWNICTWO NAPOLEON V

Hugh Kennedy
Zamki Krzyżowców

Nad książką autor pracował 
ponad 30 lat, zbierając materiały 
odwiedzając osobiście wszystkie 
dostępne lokalizacje na których 
znajdują się pozostałości po 
niegdyś potężnych fortecach 

Królestwa Jerozolimskiego, Księstwa Antiochii, 
Hrabstwa Trypolisu oraz Hrabstwa Edessy . 
2015, wyd. I, 165x235 mm, oprawa twarda, s. 258, ISBN 9788378893516, 

cena det. 70 zł

Jan Laske
Saragossa 1808–1809

Opis dramatycznego oblężenia 
i obrony stolicy Aragonii . W celu 
zobiektywizowania rekonstrukcji 
wydarzeń w stolicy Aragonii, 
podczas jej 2 oblężeń, w opra-
cowaniu uwzględnione zostały 

źródła hiszpańskie, francuskie i polskie .
2015, 165x235 mm, s. 258, mapa, oprawa twarda, ISBN 9788378892755, 

cena det. 85 zł

Christopher Duffy
Chwała Prus Rossbach 
i Lutynia 1757

Nazywali je „chwałą Prus” . 
Rossbach i Lutynia należą do 
wielkich bitew historii, dając 
Fryderykowi miejsce wśród wiel-
kich dowódców i rozsławiając 

pruskie cnoty militarne . Pod Rossbach przegrała 
armia francusko-niemiecka, a pod Lutynią austriacka . 
2015, 165x235 mm, s. 250, oprawa twarda, mapy, ilustracje, 

ISBN 9788378892519, cena det. 65 zł

praca zbiorowa
Ostatnia wojna  
Austro-Węgier 1914–1918

Pierwszy tom przedstawia 
udział austro-węgierskich sił 
zbrojnych w I wojnie światowej . 
Dążyliśmy, by swoje zadanie 
wykonać bardzo rzeczowo, bez 

egzaltacji, bez upiększania, bez zaciemniania tego, 
co się wydarzyło, a także bez zawiści .
2015, 165x235 mm, s. 320, twarda oprawa, mapy, ISBN 9788378893431, 

cena det. 85 zł

Krzysztof M . Gaj
1. Dywizja Pancerna

Bazując na materiałach archi-
walnych oraz relacjach i wspo-
mnieniach żołnierzy autor 
przedstawił szczegóły organi-
zacyjne wszystkich elementów 
składowych jednostek oraz 

problematykę związaną ze szkoleniem oraz funkcjo-
nowaniem systemu dowodzenia i łączności . 
2015, 205x295 mm, s. 234, mapy, ilustracje, oprawa twarda, 

ISBN 9788378892830, cena det. 90 zł

John F . Lazenby
Wojna Hannibala. Historia 
militarna drugiej wojny 
punickiej

Każdy, kto pisze książkę na temat 
podobny do wojny hannibalskiej, 
mieszczący się w ramach historii 
starożytnej, powinien mieć świa-

domość, że trudno – o ile w ogóle jest to możliwe 
– przedstawić całkowicie nową interpretację .
2015, 165x235 mm, s. 425, oprawa twarda, mapy, ISBN 9788378892199, 

cena det. 85 zł
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ul . Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, tel . 59 840 53 78, 
e-mail: wydaw@apsl .edu .pl, www .apsl .edu .pl

Wydawca monografii, skryptów i opracowań pokonferencyjnych pracowników Akademii 
Pomorskiej w Słupsku . W ofercie posiadamy literaturę regionalną oraz liczne książki ze 
wszystkich podstawowych dziedzin nauki .

WYDAWNICTWO NAUKOWE AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Ireneusz Bieniecki
Wojska Ochrony Pogranicza 

Zakres merytoryczny pracy 
obejmuje następujące 
zagadnienia: charakterystyka 
Wybrzeża i jego miejsca 
w polityce obronnej Polski, 
system ochrony i obrony 

granicy morskiej, udział WOP w ćwiczeniach 
wojskowych i inne .
wyd. I, 168x238 mm, s. 482, oprawa miękka, EAN 978-83-7467-245-0, 

cena det. 47,25 zł

Janusz Czechowski
Polityczna i gospodarcza 
aktywność II 
Rzeczypospolitej 
w regionie Morza 
Bałtyckiego

Publikacja w przekrojowy 
sposób ukazująca problemy 

bezpieczeństwa morskiego w regionie Morza 
Bałtyckiego w okresie II Rzeczypospolitej .
wyd. I, 168x238 mm, s. 622, oprawa miękka, EAN 978-83-7467-246-7, 

978-83-941003-2-2, cena det. 47,25 zł

Robert Kuśnierz
W świecie stalinowskich 
zbrodni

Publikacja ukazuje problem 
Wielkiego Głodu na Ukrainie 
w latach czystek i terroru 
(1934–1938) w obserwacjach 
i analizach Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych oraz wywiadu wojskowego II 
Rzeczypospolitej .
wyd. I, 168x238 mm, s. 426, oprawa twarda, EAN 978-83-7467-214-6, 

cena det. 47,25 zł

praca zbiorowa
Polacy i Ukraińcy. Historia, 
która łączy i dzieli

Monografia jest pokłosiem 
konferencji poświęconych 
stosunkom polsko-ukraińskim: 
Ukraina – bliskie sąsiedztwo 
oraz Polacy i Ukraińcy – 70 lat 

po tragedii wołyńskiej . Stanowi zapis dyskusji nad 
stanem wzajemnych relacji .
wyd. I, 168x238 mm, s. 406, oprawa twarda, EAN 978-83-7467-250-4, 

978-83-93809-3-0, cena det. 52,50 zł

Jarosław Sochacki
Formowanie się 
wczesnośredniowiecznego 
państwa niemieckiego 
w latach 919–962

Ciekawa publikacja o mało 
przebadanym w polskiej litera-
turze okresie formowania się 

wczesnośredniowiecznego państwa niemieckiego . 
wyd. I, 168x238 mm, s. 356, oprawa miękka, EAN 978-83-7467-228-3, 

cena det. 42 zł

red . Piotr Kołakowski, 
Ryszard Techman
Wywiad Straży Granicznej. 
Wybór dokumetnów

Zbiór dokumentów dotyczących 
wywiadu Straży Granicznej 
z lat 1928–1939 . Publikacja jest 
owocem pracy znakomitych 

badaczy: profesora Piotra Kołakowskiego oraz dyrek-
tora archiwum Straży Granicznej Ryszarda Techmana .
wyd. I, 168x238 mm, s. 560, oprawa twarda, EAN 978-83-7467-212-2, 

cena det. 52,50 zł
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ul . G .Daimlera 2 02-460 Warszawa, tel . 22 695 43 21, 
e-mail: karolina .blaziak@pwn .pl, www .pwn .pl

WN PWN jest najbardziej znanym i największym na rynku wydawcą publikacji służących 
zdobywaniu wiedzy i informacji .

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN

Jerzy Feliks Szymański
Losy skoczka

Losy skoczka Jerzego Feliksa 
Szymańskiego to opowieść 
człowieka, którego biografia 
stanowi brutalny przykład 
skomplikowania polskiej 
historii w XX wieku .

wyd. I, 145x205 mm, s. 480, oprawa miękka, ISBN 9788377059258, 

cena det. 59 zł

Jakub Morawiec, Łukasz 
Neubauer
Sagi islandzkie. Zarys 
dziejów literatury 
staronordyckiej

Pierwszy polski przewodnik 
po świecie fascynującej 
i wyjątkowej literatury, jaką 

są sagi islandzkie .
wyd. I, 143x205 mm, s. 208, oprawa miękka, ISBN 9788301183073, 

cena det. 39,90 zł

Józef Makowski
Uciekinier
Karty Historii

Wyjątkowe wspomnienie 
z czasów okupacji . Autor 
wspomnień, polski Żyd, 
skrywa się przed swoimi 
prześladowcami, przywdzie-

wając hitlerowski mundur .
wyd. I, 143x205 mm, s. 432, oprawa miękka, ISBN 9788377059043, 

cena det. 39,90 zł

Remigiusz Piotrowski
Artyści w okupowanej 
Polsce. Zdrady, triumfy, 
dramaty

Książka przybliża wojenne 
losy aktorów, pisarzy, poetów 
i muzyków . Opowiada o ich 
przeżyciach z września 1939 

roku oraz z Powstania Warszawskiego, o latach 
spędzonych w okupowanej stolicy i na Kresach .
wyd. I, 145x205 mm, s. 336, oprawa twarda, ISBN 9788377059241, 

cena det. 44,90 zł

Bożena Fabiani
W kręgu sztuki. Wybór 
gawęd

Ekskluzywne wydanie 
wybranych gawęd 
Bożeny Fabiani w formie 
albumowej, luksusowej 
i bibliofilskiej . Album sta-

nowi kompilację wątków z tomów dotychczas napisa-
nych przez autorkę oraz kilku dodatkowych tekstów .
wyd. I, 200x235 mm, s. 368, oprawa twarda, ISBN 9788301183486, 

cena det. 69 zł

Maria Barbasiewicz
W kuchni jak na 
wojnie. Jak kucharze 
walczyli na noże, smaki 
i anegdoty od końca 
XVIII do połowy XX w.

Wielcy kucharze, wykwintne 
potrawy i wystawne stoły, 

zwykłe kuchty, publiczne jadłodajnie i żołnierskie 
kantyny, czyli historia opowiedziana od kuchni .
wyd. I, 190x230 mm, s. 288, oprawa twarda, ISBN 9788377059272, 

cena det. 64,90 zł
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ul . Mariensztat 8, 00-302 Warszawa, księgarnia firmowa i dział handlowy: ul . Bednarska 20A, 
00-321 Warszawa, redakcja: tel . 22 538-92-03 księgarnia: tel . 22 828-49-73,
e-mail: redakcja@semper .pl, www .semper .pl

Wydawnictwo istnieje od 1991 roku . Publikuje książki ze wszystkich dziedzin nauki i cza-
sopisma naukowe . Specjalizuje się w monografiach oraz trudnych publikacjach w różnych 
językach (wydaje m .in . rozprawy habilitacyjne, bibliografie, słowniki) .

WYDAWNICTWO NAUKOWE SEMPER

Cis van Vuure
From kaikan to konik

The history and perceptions 
of the Holocene European 
wild horse and the horse 
breed the (Polish) konik . 
It relates to the fields of 
archaeology, cultural history, 

nature management and animal morphology and 
ecology .
wyd. 1, 176x205 mm, s. 446, oprawa miękka, EAN ISBN 978-83-7507-185-6, 

cena det. 84 zł

red . nauk . Wiesław Rzońca, 
Karol Samsel
Uniwersalność komizmu. 
Aleksander Fredro 
w dwieście dwudziestą 
rocznicę urodzin

Rezultat konferencji przy-
gotowanej z okazji Roku 

Fredrowskiego na Mazowszu 2013 r . i przedstawienie 
twórczości największego polskiego komediopisarza .
wyd. 1, 176x205 mm, s. 220, oprawa miękka, EAN ISBN 978-83-7507-

184-9, cena det. 37 zł

red . Eugeniusz Smolar
Memory and 
Responsibility

The book is a collection of 
original articles and speeches 
from the participants of the 
‘Jan Karski — Memory and 
Responsibility’ conference, 

held in Warsaw, November 2014, as part of the Jan 
Karski Centenary celebration .
wyd. 1, 176x205 mm, s. 306, oprawa miękka, EAN ISBN 978-83-7507-186-3, 

cena det. 47 zł

Karol Samsel
Norwid – Conrad. 
Epika w perspektywie 
modernizmu

Książka omawia epikę  
Norwida i Conrada sytuowaną 
w przestrzeni komparaty-
stycznej . Twórczość tych 

autorów została też osadzona w kontekście badania 
inności obu pisarzy, zwłaszcza inności języka oraz losu .
wyd. 1, 176x205 mm, s. 347, oprawa miękka, EAN ISBN 978-83-7507-180-1, 

cena det. 42 zł

Jan Mironczuk
Ruch ewangeliczny na 
Białostocczyźnie w XX 
wieku

Dzieje mniejszościo-
wych wyznań prote-
stanckich o charakterze 
ewangeliczno-baptystycznym .

wyd. 1, 176x205 mm, s. 363, oprawa miękka, EAN ISBN 978-83-7507-181-8, 

cena det. 42 zł

Kazimierz Bem
Słownik biograficzny 
duchownych ewangelicko 
-reformowanych

Słownik zawiera 45 bio-
gramów kobiet i mężczyzn 
służących i ordynowanych 
od 1 .01 .1815 r . do 1 .09 .1939 r . 

w Jednocie Warszawskiej i w istniejącej do 1849 r . 
Jednocie Małopolskiej .
wyd. 1, 176x205 mm, s. 242, oprawa miękka, cena det. 42 zł
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ul . Fredry 10, 61-701 Poznań, tel . 61 829 46 46, faks 61 829 46 47,
e-mail: wydaauk@amu .edu .pl, dział handlowy: tel . 61 829 46 40, 
e-mail: press@amu .edu .pl, www .press . amu .edu .pl

Działamy od 1962 r ., wydajemy monografie naukowe, podręczniki, skrypty, słowniki oraz 
25 czasopism naukowych – rocznie ok . 140 tytułów . Nasze książki otrzymały ponad 80 
nagród, wyróżnień i nominacji .

WYDAWNICTWO NAUKOWE UAM W POZNANIU

Radosław Piętka
„Roma aeterna”. Rzymska 
mitologia urbanistyczna 

Próba odkrycia wątków 
związanych ze swoistą mito-
logizacją Miasta w rzymskiej 
literaturze i poezji . Sposób 
rozumienia przez autora 

rzymskiej mitologii ma związek z dyskusją na temat 
istnienia bądź nieistnienia rzymskich mitów . 
2015, wyd. I, 170x240 mm, s. 216, oprawa miękka, 

ISBN 978-83-2322882-0, cena det. 28 zł

Józef Dobosz, Jerzy Strzelczyk 
Chrystianizacja Europy, 
Kościół na przełomie I i II 
tysiąclecia 

Próba podsumowania i wyty-
czenia nowych kierunków 
w trwającej w nauce histo-
rycznej dyskusji naukowej 

odnoszącej się do formowania i rozprzestrzeniania się 
chrześcijaństwa w ramach kontynentu europejskiego .
2015, wyd. I, 170x240 mm, s. 292, oprawa twarda,

ISBN 978-83-232-2842-4, cena det. 42 zł

Małgorzata Hendrykowska 
Historia polskiego 
filmu dokumentalnego 
(1896–1944)
 
Przedstawia bogactwo pol-
skiego filmu pierwszej połowy 
XX w . w kontekście społecznym 
i politycznym . Demonstruje, 

jak postrzegać film dokumentalny w świetle sztuk 
plastycznych, fotografii i kultury popularnej .
2015, wyd. I, 170x240 mm, s. 686, oprawa twarda

ISBN 978-83-232-2805-9, cena det. 78 zł

Urszula Kowalska
„Tato noc nebude krátká...”. 
Doświadczenie roku 1968 
w czeskiej literaturze 
emigracyjnej 

Teksty literackie potwierdzają 
pewne schematy myślenia 
o roku 1968, jego przyczynach 

i następstwach . Ukazują także rok 1968 jako poli-
tyczny, społeczny, historyczny i kulturalny fenomen .
2015, wyd. I, 170x240 mm, s. 348, oprawa miękka, 

ISBN 978-83-232-2893-6, cena det. 32 zł

przekł . Tomasz Płóciennik
Fontes Historiae Antiquae 
X: Publiusz Korneliusz 
Tacyt Germania 

„Germania” Tacyta składa 
się z dwóch wyraźnie wyod-
rębnionych części . Pierwsza, 
etnograficzna, daje całościowy 

obraz życia Germanów, druga, chorograficzna, przy-
nosi opis poszczególnych ludów Germanii .
2015, wznowienie, 170 × 240 mm, s. 292, oprawa miękka,

ISBN 978-83-232-2903-2, cena det. 28 zł

Małgorzata Hendrykowska
Historia polskiego 
filmu dokumentalnego 
(1945–2014) 

Tom obejmuje lata 1945–2014 . 
Historia powojennego pol-
skiego filmu dokumentalnego 
przedstawiona jest z podziałem 

na dekady, których granice często pokrywały się 
z istotnymi przemianami politycznymi i społecznymi .
2015, wyd. I, 170x240 mm, s. 776, oprawa twarda,  

ISBN 978-83-232-2806-6, cena det. 88 zł
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ul . Gagarina 5, 87-100 Toruń, tel . 56 611 42 95, 
e-mail: wydawnictwo@umk .pl, www .wydawnictwoumk .pl

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jednym z naj-
większych wydawnictw uczelnianych w Polsce . Publikuje prawie 300 tytułów rocznie, 
w tym: monografie, rozprawy, podręczniki i czasopisma – z nauk humanistycznych, 
społeczno-ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych i medycznych . 

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

Krzysztof Kwiatkowski 
Wojska Zakonu 
Niemieckiego w Prusach 
1230–1525

Wojska braci zakonu nie-
mieckiego – krzyżaków, jak 
ich się zwyczajowo nazywa 
w tradycji polskiej – to nie 

wyłącznie bracia rycerze ani nawet wspomagający 
ich bracia sarianci .
2015, wyd. I, 211x297 mm, s. 660, oprawa twarda

Marcin Pawlak
Herodes Attyk. Sofista, dobro-
czyńca, tyran

Książka jest poświęcona 
Herodesowi Attykowi, jednej 
z najbardziej intrygujących 
postaci II wieku n .e ., okresu 
największego rozkwitu cesar-

stwa rzymskiego . 
2015, wyd. I, 148x210 mm, s. 192, oprawa miękka, 

ISBN: 978-83-231-3441-1, cena det. 38 zł

praca zbiorowa
Antologia polskiej 
myśli politycznej 
okresu dwudziestolecia 
międzywojennego

Wśród tekstów reprezenta-
tywnych znalazły się także te 
nieznane, a wartościowe, sięgnę-

liśmy do publicystyki mniej znanych reprezentantów 
oraz grup marginalnych jak anarchiści czy synarchiści .
2015, wyd. I, 158x228 mm, s. 220, oprawa miękka,

ISBN: 978-83-231-3403-9, cena det. 38 zł

Leon Mitkiewicz 
W Wojsku Polskim 
1917–1938, t.1: W Wojsku 
Polskim 1917–1921

Autor skupia swoją uwagę na 
czasie, kiedy Polska wybijała 
się na niepodległość, bawi 
humorem, zaciekawia barwno-

ścią opisów przyrody i spotykanych ludzi .
2015, wyd. I, 158x228 mm, s. 380, oprawa miękka,

ISBN: 978-83-231-3273-8, cena det. 48 zł

Plutarch z Cheronei
Jak odróżnić pochlebcę od 
przyjaciela

Plutarch z Cheronei żył 
i tworzył w drugiej połowie 
I i na początku II wieku po 
Chrystusie, a więc w epoce, 
którą ładnie i trafnie nazwano 

„babim latem kultury greckiej” . 
2015, wyd. I, 120x190 mm, s. 102, oprawa twarda z kartonowym etui, 

ISBN: 978-83-231-3433-6, cena det. 32 zł

Przemysław Urbańczyk
Zanim Polska
została Polską

Ta książka jest kolejną próbą 
przyjrzenia się przedpia-
stowskim i wczesnopiastow-
skim korzeniom polskiej 
państwowości .

2015, wyd. I, 158x228 mm, s. 440, oprawa miękka
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ul . Rynek Starego Miasta 29/31 pok . 33, 55, 00-272 Warszawa, tel . 22 831-02-61 lub 62 
wew . 26, 36 lub 635-86-84, e-mail: neriton@ihpan .edu .pl, www .neriton .apnet .pl

Wydawnictwo Neriton istnieje na rynku wydawniczym od roku 1992 r . Nasza oferta 
wydawnicza obejmuje 650 tytułów poświęconych humanistyce, głównie historii, a także 
historii sztuki, filozofii, literatury i pokrewnym dziedzinom .

WYDAWNICTWO NERITON

Małgorzata Gmurczyk-Wrońska
Stanisław Patek 
w dyplomacji i polityce 
(1914–1939)

Książka opowiada o zmaga-
niach polskiego dyplomaty 
z dyplomacją sowiecką, pró-
bach przekonywania państw 

zachodniej Europy do wspierania Polski w walkach 
z bolszewikami .
wyd. I, 170x247 mm, s. 528, oprawa twarda, cena det. 62 zł

Monika Maludzińska
Kraj jest nieszczęśliwy, że 
ma ludzi próżnujących

XVIII-wieczni myśliciele, kryty-
kując ówczesny system spra-
wowania władzy i bezczynność 
rządzących, prezentowali tra-
giczne konsekwencje tych zja-

wisk, w tym zbiorową i indywidualną pauperyzację .
wyd. I, 170x247 mm, s. 313, oprawa twarda, EAN 978-83-7543-382-1, 

cena det. 48 zł

Bernard Margueritte
Bliżej Polski. Historia 
przeżywana dzień po dniu 
przez świadka wydarzeń

Potrzebą niniejszej publikacji 
jest odtworzenie jak najpraw-
dziwszej wersji zdarzeń, których 
autor, dziennikarz, był świad-

kiem, a niekiedy aktywnym uczestnikiem .
wyd. I, 165x240 mm, s. 736, oprawa miękka, EAN 978-83-7543-375-3, 

cena det. 59 zł

Hołd carów Szujskich
Biblioteka Epoki Nowożytnej

Pierwszy tom nowo założo-
nego czasopisma ukazuje 
okres chwały i potęgi oręża 
państwa polsko-litewskiego 
oraz jego dominacji w Europie 
Środkowo-Wschodniej .

wyd. I, 165x240 mm, s. 178, oprawa miękka, 

ISSN 2392-0955, cena det. 38 zł

Marek Olkuśnik
Wyjechać z miasta... 
Mieszkańcy Warszawy 
wobec podróży, turystyki 
i wypoczynku na przełomie 
XIX i XX wieku

Autor opisał najpopularniejsze 
sposoby spędzania czasu wol-

nego poza miastem przedstawicieli warszawskich 
elit, klasy średniej i proletariatu .
wyd. I, 165x240 mm, s. 451, oprawa miękka, EAN 978-83-7543-381-4, 

cena det. 54 zł

Tadeusz Wolsza
To co widziałem 
przekracza swą grozą 
najśmielsze fantazje

Książka traktuje o wojennych 
i powojennych biografiach 
ponad 50 Polaków, którzy 
w 1943 r . wyjechali w ramach 

delegacji do miejsca sowieckiej zbrodni .
wyd. I, 165x240 mm, s. 350, oprawa miękka, EAN 978-83-7543-388-3, 

cena det. 50 zł
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ul . Sanocka 15/17, 53-304 Wrocław, tel . 71 7846 817, 71 3677 688,
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Wydawnictwo NORTOM założone w 1992 r . specjalizuje się w wydawaniu książek o tema-
tyce patriotycznej, polskiej literatury pięknej zwłaszcza mało znanej, książek z zakresu 
historii Polski, w tym dotyczącej kresów wschodnich Rzeczpospolitej oraz książek 
z zakresu polityki, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli narodowej .

Michał Poradowski
Nowy światowy ład

Książka ukazuje rolę 
Masonerii i innych organi-
zacji w budowaniu nowego, 
liberalnego i ateistycznego 
porządku na świecie pod dyk-
tando sił wrogich Kościołowi 

i w sprzeczności z odwiecznymi zasadami moral-
nymi i etycznymi .
2013, wyd. III, format 147x200 mm, s. 53, oprawa miękka,

EAN 9788389684837, cena det. 8,40 zł

Roman Dmowski
Myśli nowoczesnego 
Polaka

Arcydzieło polskiej myśli poli-
tycznej . Najważniejsze z dzieł 
politycznych Dmowskiego, 
oprócz pogłębionej oceny 
sytuacji politycznej Polski oraz 

charakteru narodowego Polaków .
2015, wyd. XVI, format 147x200 mm, s. 135, oprawa miękka,

EAN 9788389684974, cena det. 18,90 zł

Maria Żmigrodzka
W imię prawdy

Autorka przedstawia zasłu-
żone dla Polski postacie 
i wydarzenia, niekiedy mało 
znane, ale stanowiące wzór 
dla kolejnych pokoleń . W imię 
prawdy, wartości te powinny 

znaleźć należne miejsce w świadomości narodowej . 
2014, wyd. I, format 147x200 mm, s. 192 str, oprawa miękka,

EAN 9788389684882, cena det. 21 zł

Jan Gdowski
Istota definicji

Rozważania w dziedzinie poli-
tyki, gospodarki i obyczajów . 
Dotyczą istotnych problemów, 
związanych z działalnością 
człowieka w życiu politycznym 
i społecznym . Autora szcze-

gólnie interesuje problem precyzyjnego, zgodnego 
ze stanem faktycznym opisywania rzeczywistości .
2015, wyd. I, format 147x200 mm, s. 121, oprawa miękka, 

EAN 9788389684943, cena det. 18,90 zł

Stanisław Jan Rostworowski
Agenda PAXU na KUL-u 

Działania ideologii paxowskiej 
wśród studentów i części 
kadry naukowej na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim 
w latach 1954–1956 . 
Wspomnienia obejmują m .in .

działalność Koła Społecznie-Postępowego związa-
nego z Paxem .
2015, wyd. I, format 147x200 mm, oprawa miękka, s.147, 26 zdjęć,

EAN 9788389684967, cena det. 21 zł

Jan Kurdybelski
Biskup Wincenty Urban 
1911–1983

Biografia Siewcy Słowa 
Bożego i krzewiciela pol-
skości na Dolnym Śląsku . 
Biskup był postacią wybitną, 
o wielkiej pracowitości i wier-

ności Ewangelii, stworzoną z najczystszej miłości 
Kościoła, Ojczyzny i „ukochanego Lwowa” .
2012, wyd. I, format 147x 200 mm, s. 174, 17 zdjęć, oprawa miękka,

EAN 97883 89684721, cena det. 22 zł

WYDAWNICTWO NORTOM
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ul . Otwarta 5A, 80-169 Gdańsk, tel . 58 710 58 11,
e-mail: oskar@wydawnictwooskar .pl, www .wydawnictwooskar .pl

Wydawnictwo Oskar istnieje od 1993 roku . Publikujemy książki popularnonaukowe i spe-
cjalistyczne, głównie o tematyce historycznej i regionalnej . Promujemy twórczość takich 
autorów, jak Günter Grass, Stanisława Fleszarowa-Muskat i Krystyna Nepomucka .

WYDAWNICTWO OSKAR

Przemysław Gulda
Moi sąsiedzi nie żyją

Przez dekady milczano o historii 
gdańskich Żydów, którzy zapła-
cili najwyższą cenę za fascy-
nację nadmotławskiego miasta 
brunatną dyktaturą . Teraz ich 
dramat w swojej książce przypo-

mina Przemysław Gulda .
wyd. I, 125x195 mm, s. 92, oprawa miękka, EAN 978-83-65175-10-6, 

cena det. 19,90 zł

Hubert Meyer
Najtwardsi z twardych. 
Historia 12. Dywizji 
Pancernej SS Hitlerjugend

Nazywana przez aliantów 
dywizją dzieci, szybko udowod-
niła, że będzie walczyć o każdy 
centymetr niemieckiej ziemi . 12 . 

Dywizja Pancerna SS Hitlerjugend – nastolatkowe, 
którzy rzucili wyzwanie sprzymierzonym…
wyd. I, 150x230 mm, s. 363, oprawa miękka, EAN 978-83-63709-91-4, 

cena det. 39 zł

Wolfgang Schneider
Pancerny taran. Historia 
kompanii ciężkich czołgów 
z Dywizji SS Totenkopf

Książka przypominająca dzieje 
kompanii czołgów w jednej 
z najbitniejszych dywizji Waffen 
SS . Autor, historyk i pułkownik 

Bundeswehry, od lat zajmuje się niemiecką bronią 
pancerną, napisał m . in . cykl Tiger in Kampf .
wyd. I, 150x230 mm, s. 176, oprawa miękka, EAN 978-83-65175-07-6, 

cena det. 29,90 zł

Artiom Drabkin
Ani kroku do tyłu. 
Wspomnienia żołnierzy 
walczących w batalionach 
karnych

wyd. I, 150x230 mm, s. 248, oprawa miękka, 

EAN 978-83-65175-13-7, cena det. 39,90 zł

Marek Suchar
Jerozolima: Miasto i ludzie

Miejsce, gdzie budynki liczące 
500 lat uznaje się za młode, 
a historyczna zabudowa 
sąsiaduje ze sztuką Andy’ego 
Warhola? To Jerozolima, której 
kontrasty odkrywa przed 

czytelnikiem Marek Suchar .
wyd. I, 145x205 mm, s. 249, oprawa miękka, EAN 978-83-65175-06-9, 

cena det. 34,90 zł

Andrzej Perepeczko, 
Wawrzyniec Markowski
Burza nad Atlantykiem. 
Tom 2

Ewakuacja Brytyjczyków 
spod Dunkierki, szczyt potęgi 
U-bootów czy bratobójcza walka 
aliantów o francuską flotę . 

Andrzej Perepeczko i Wawrzyniec Markowski po raz 
kolejny zabierają nas w militarną-morską podróż . . .
wyd. I, 153x235 mm, s. 434, oprawa twarda, EAN 978-83-63709-78-5, 

cena det. 59,90 zł
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ul . Fredry 8, 61-701 Poznań, tel . 61 853 99 10, 
e-mail: sekretariat@wydawnictwopoznanskie .com, www .wydawnictwopoznanskie .com

Wydawnictwo Poznańskie to oficyna o wieloletniej tradycji i korzeniach sięgających lat 
pięćdziesiątych XX wieku . Od prawie sześćdziesięciu lat wydajemy książki naukowe 
i popularnonaukowe, które cieszą się uznaniem w Polsce i na świecie .

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE

Brendan Simms
Taniec mocarstw. Walka 
o dominację w Europie od 
XV do XXI wieku

Monumentalna książka 
Brendana Simmsa przedstawia 
ponad pięć wieków europejskiej 
historii . Jest to opowieść o tym, 

jak w warunkach nieustającej rywalizacji europejskie 
kraje toczyły walkę o hegemonię na kontynencie .
wyd. I, 150x225 mm, s. 640, oprawa twarda, EAN 978-83-7976-218-7, 

cena det. 69,90 zł

Henrik O . Lunde
Dynastia wojowników. 
Wojny Szwecji 1611–1721

Do XVI wieku Szwecja pozo-
stawała na uboczu wielkiej 
polityki europejskiej . Dopiero 
pojawienie się dynastii Wazów, 
zmiana wyznania na protestan-

tyzm i przejęcie zasobów Kościoła wyzwoliły wielką 
energię w narodzie .
wyd. I, 155x230 mm, s. 358, oprawa twarda, EAN 978-83-7976-313-9, 

cena det. 54,90 zł

Michael Kellogg
Rosyjskie źródła nazizmu

Autor tropi spiski, które miały 
obalić znienawidzone rządy 
republiki weimarskiej i ode-
brać władzę w Rosji z rąk 
bolszewików .
wyd. I, 150x225 mm, s. 452, oprawa 

miękka, EAN 978-83-7976-293-4, cena det. 44,90 zł

Mark E . Stille
Marynarka Wojenna 
Cesarstwa Japonii 
w wojnie na Pacyfiku

Ta bogato ilustrowana zdję-
ciami i planszami barwnymi 
książka jest prawdziwym 
kompendium wiedzy na 

temat jednej z najbardziej dynamicznych marynarek 
wojennych w historii .
wyd. I, 195x245 mm, s. 392, oprawa twarda, EAN 978-83-7976-319-1, 

cena det. 89,90 zł

Joel F . Harrington
Opowieść kata. 
Z pamiętnika mistrza 
Frantza Schmidta 
z Norymbergi

„Opowieść kata” to niezwykła 
historia o człowieku prostym 
i nietuzinkowym . To barwny 

portret renesansowego kata i jego świata, oparty na 
autentycznym XVII-wiecznym pamiętniku .
wyd. I, 135x210 mm, s. 396, oprawa twarda, EAN 978-83-7177-948-0, 

cena det. 39,90 zł

Michel Rouche
Chlodwig. Król Franków

Chlodwig był królem Franków 
Salickich, a pod koniec życia 
twórcą wielkiego państwa 
rozciągającego na terenach 
dzisiejszej Belgii, Francji 
i zachodnich Niemiec . 

Jego imię oznacza sławny przez swoje bitwy .
wyd. I, 150x210 mm, s. 392, oprawa twarda, EAN 978-83-7976-245-3, 

cena det. 44,90 zł
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ul . Dymińska 4, 01-519 Warszawa, tel . 22 424 37 36, 
e-mail: wydawnictwo@prohibita .pl, facebook .com/WydawnictwoProhibita, www .prohibita .pl

Od 2007 roku wyłącznie za własne środki wydajemy ciekawe książki z zakresu poli-
tyki, historii oraz ekonomii wolnorynkowej . Wydajemy książki z duchem motta jednego 
z największych pisarzy polskich XX wieku, Józefa Mackiewicza, iż „jedynie prawda jest 
ciekawa” . 

WYDAWNICTWO PROHIBITA

Paweł Toboła-Pertkiewicz
De Valera. Gigant polityki 
irlandzkiej i jego epoka

40 lat temu odszedł ostatni 
wielki przywódca chrze-
ścijański . Polityk, który jak 
nikt inny zdominował życie 
polityczne swojego kraju na 

długie dziesięciolecia . Pierwsza polska biografia 
prezentuje de Valerę na tle zawiłej historii Zielonej 
Wyspy i jej losów historycznych .
2015, wyd. I, 165x235 mm, s. 252, oprawa twarda, cena det. 35 zł

Grzegorz Kucharczyk
Christianitas. Od rozkwitu 
do kryzysu

Książka jest opowieścią o kry-
zysie . Tym najpoważniejszym, 
bo dotykającym sfery ducha, 
kryzysie naszego kręgu cywi-
lizacyjnego ukształtowanego 

przez chrześcijaństwo przekazane ludom Europy 
przez Kościół rzymski . Jaka jest przyczyna tego 
kryzysu, alias kto lub co za tym stoi? 
2015, wyd. I, 145x235 mm, s. 394, oprawa miękka, cena det. 35 zł

Stefan Korboński
Bohaterowie Państwa 
Podziemnego – jak ich 
znałem

To nie jeszcze jeden leksykon 
biograficzny . To książka 
z mnóstwem anegdot i nie-
prawdopodobnych wydarzeń, 

nieznanych faktów i ciekawostek o bohaterach, 
których znał osobiście . Od tych najbardziej znanych, 
aż po tych nieznanych lub już zapomnianych .
2015, wyd. I, 145x205 mm, s. 220, oprawa miękka, cena det. 29,90 zł

Tomasz Łysiak
Medialon na pancerzu

Autor prowadzi nas przeciw 
zniechęceniu . Szlakiem 
swoich, naszych bohaterów . 
Do nadziei . Do nowego świtu . 
Prowadzi nas z szacun-
kiem i pasją jednocześnie, 

z miłością dla prawdy o Polsce . Możemy poznać 
ją, ale nigdy całą, i dlatego możemy i powinniśmy 
poznawać ją coraz więcej .
2015, wyd. I, 165x230 mm, s. 448, oprawa twarda

Pietro kard . Gasparii
Katechizm katolicki

Katechizm z lat 30 . XX wieku 
zawiera wykładnię najważniej-
szych zasad wiary, moralności 
i kultu, do których przestrze-
gania zobowiązani są wierni 
Kościoła katolickiego . Napisany 

został w formie pytań i odpowiedzi .
2015, wyd. I, 145x205 mm, s. 248, oprawa twarda, cena det. 36,90 zł

Zofia Reklewska-Braun
Jak to naprawdę było?

Wspomnienia z lat 80 . 
widziane oczyma matki 
i żony . Stan wojenny, rozłąka 
z rodziną, życie powszednie 
w PRL-u i codzienne zmar-
twienia, emigracja, nowe życie 

w Stanach Zjednoczonych . O tym wszystkim jest ta 
książka . 
2015, wyd. I, 145x205 mm, s. 110, oprawa twarda, cena det. 25 zł
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Jiftach Spektor
Głośno i wyraźnie. 
Wspomnienia izraelskiego 
asa myśliwskiego

Autobiografia współtwórcy lot-
nictwa Izraela, uczestnika wojen 
z państwami arabskimi i kry-
zysu dyplomatycznego między 

Izraelem a USA . Wyklętego jako zdrajcę, za odmowę 
bombardowania celów cywilnych w Palestynie .
wyd. I, 145x205 mm, s. 488, oprawa twarda, EAN 9788376744841, 

978-83-7674-484-1, cena det. 49,90 zł

Marek A . Koprowski
Kobiety kresowe

Matki, patriotki, bohaterki . 
Wspomnienia kobiet, których 
dramatycznie losy wpisane 
są nierozerwalnie w dzieje 
Kresów II Rzeczpospolitej . 
Przynoszą one imponujące 

świadectwo wielkiego hartu ducha i głębokiego 
patriotyzmu .
wyd. I, 160x235 mm, s. 280, oprawa twarda, EAN 9788376744681,

978-83-7674-468-1, cena det. 44,90 zł

Leszek Adamczewski
Zejście do piekła. Od 
Niederschlesien do 
Dolnego Śląska

Zbiór sensacyjnych i drama-
tycznych historii z dziejów 
Dolnego Śląska – m .in . KL 
Gross-Rosen, twierdzy Kłodzko 

i Srebrna Góra, Legnicy czy Wrocławia – w okresie 
II wojny światowej i pierwszych miesięcy powojennych .
wyd. I, 145x205 mm, s. 376, oprawa miękka, EAN 9788376744674, 

978-83-7674-467-4, cena det. 39.90 zł

Aileen Orr
Niedźwiedź Wojtek. 
Niezwykły żołnierz 
Armii Andersa

Dzieje najbardziej niezwykłego 
kaprala Wojska Polskiego 
– Wojtka – niedźwiedzia . 
Niesamowita historia niedź-

wiadka, który dorastał, przechodząc cały szlak bojowy 
z 2 . Korpusem gen . Andersa – od Persji po Szkocję .
wyd. III, 130x200 mm, s. 312, oprawa miękka, EAN 9788376744810,

978-83-7674-481-0, cena det. 35.90 zł

Marek A . Koprowski
Żołnierze Wyklęci. Złapali 
go i dostał czapę

Kolejny tom wspomnień 
żołnierzy podziemia antyko-
munistycznego . Historie ludzi, 
dla których walka o wolność 
ojczyzny z każdym jej wrogiem 

stanowiła oczywistość . Żaden nie zastanawiał się, 
czy warto . Tak zostali wychowani .
wyd. I, 145x205 mm, s. 308, oprawa miękka, EAN 9788376744780, 

978-83-7674-478-0, cena det. 34,90 zł

Curt Riess
Naziści schodzą do 
podziemia

W 1943 r ., wysocy urzędnicy III 
Rzeszy zaczęli przygotowania 
do klęski . Bormann i Himmler 
stworzyli tajny plan zejścia 
NSDAP do podziemia . Wojna 

była przegrana . Ważne stało się przetrwanie, by 
kiedyś znów podjąć walkę .
wyd. I, 145x205 mm, s. 336, oprawa miękka, EAN 9788376744759, 978-

83-7674-475-9, cena det. 39.90 zł

Zakrzewo, ul . Wierzbowa 8, 62-070 Dopiewo, tel . 48 61 868 25 37,
e-mail: redakcja@replika .eu, www .replika .eu

REPLIKA proponuje bogatą ofertę książek, w tym powieści, poświęconych różnym 
okresom historycznym . Szczególnie eksponuje jednak czasy II wojny światowej – przebieg 
walk i żołnierskie zmagania, sensacje i tajemnice, a także losy zwykłych ludzi .

WYDAWNICTWO REPLIKA ALEKSANDER SZABLIŃSKI
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Rafał T . Prinke
Zwodniczy ogród 
błędów. Piśmiennictwo 
alchemiczne do końca 
XVIII wieku
Monografie z dziejów nauki i techniki

Jest to bodaj najobszerniejsza 
chronologicznie monografia 

alchemii, jaka się kiedykolwiek ukazała . Autor omawia 
jej definicje, granice, zasięgi, język i pola dyskursu .
wyd. I wspólnie z IHN PAN, 236x172 mm, s. 895, oprawa twarda, 

EAN 978 83 87992 84 2, cena det. 60 zł

Ulla Ehrensvärd
Cartographica Poloniae 
1570–1939
Studia i materiały z historii kartografii

Ilustrowany katalog ręko-
piśmiennych map i planów 
dotyczących szeroko pojętego 
terytorium Rzeczypospolitej . 

Praca przedstawia obiekty, do których dostęp z Polski 
był przez długie lata co najmniej utrudniony .
wyd. I wspólnie z Biblioteką Narodową i IHN PAN, 305x215 mm, s. 367, 

oprawa twarda, EAN 978 83 7009 543 7, cena det. 80 zł

Halina Lichocka
Ignacy Mościcki
1867–1946. Inżynier 
i wynalazca

Autorka, historyk chemii i far-
macji, przedstawia sylwetkę 
prezydenta Mościckiego od 
strony jego pracy naukowej . Ta 

historia jest mało znana, mimo że Ignacy Mościcki był 
autorem wielu patentów zagranicznych i krajowych .
wyd. III, 210x155 mm, s. 314, oprawa miękka, EAN 978 83 87992 87 3, 

cena det. 25 zł

Irena Stasiewicz Jasiukowa
Pisanki sercu miłe 
 
Bogato ilustrowany album 
napisany przez wybitnego 
historyka nauki i kultury, 
kolekcjonerki pisanek 
i założycielki Muzeum 
Pisanki w Ciechanowcu . 

Praca przedstawia także tradycje pisankarskie 
i sylwetki twórców .
wyd. II, 170x240 mm, s. 184, oprawa twarda, EAN 978 83 87992 81 1, 

cena det. 35 zł

Bohdan Górski
Jak przeżyć kapitalizm

18 esejów ekonomicznych 
i politycznych szwajcarskiego 
profesora, doktoranta F .A . von 
Hayeka, a na polu politologii 
współpracownika ojca prof . 
I .M . Bocheńskiego OP . Jak 

dotąd jedyna polskojęzyczna książka tego autora .
wyd. I, 235x165 mm, s. 263, oprawa miękka, EAN 978 83 87992 83 5,

cena det. 35 zł

Sław Milewski
Polski Rapperswil.
140 lat muzeów na zamku 
rapperswilskim

W latach 1879–1927 Muzeum 
Polskie w Rapperswilu stano-
wiło jeden z najważniejszych 
ośrodków kultury polskiej . 

Niniejsza monografia jest jedyną tak obszerną, 
współczesną pracą na ten temat .
wyd. I, 240x170 mm, s. 210, oprawa twarda, EAN 978 83 87992 88 0, 

cena det. 35 zł

WYDAWNICTWO RETRO-ART.

ul . Anielewicza 30 m . 58, 01 052 Warszawa, tel . 22 838 18 28,
e-mail: dakooz@wp .pl, www .retroart .waw .pl

Wydawnictwo powstało w 1991 roku, początkowo jako firma DTP współpracująca 
z instytutami PAN oraz Uniwersytetem Warszawskim .
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ul . Mińska 25, 03-808 Warszawa, tel . 22 870 60 46, 
e-mail: rm@rm .com .pl, ww .rm .com .pl

„Świadkowie – zapomniane głosy”, „Sekrety historii” i „Szpiedzy XX wieku” – to cenione 
przez czytelników serie książek historycznych Wydawnictwa RM . Polecamy również 
serię albumów „Przedwojenne najpiękniejsze fotografie” oraz wiele innych tytułów .

WYDAWNICTWO RM

Mirosław Tryczyk
Miasta śmierci

Do czego zdolni są ludzie, 
jeśli uzbroi się ich w odpo-
wiednią ideologię i da – choćby 
milczące – przyzwolenie na 
zbrodnię? Książka rzuca nowe 
światło na temat pogromów 

Żydów we wschodniej Polsce w latach 1941–1942 .
wyd. I, 158x213 mm, s. 460, oprawa miękka, EAN 978-83-7773-086-7, 

cena det. 39,90 zł

Joe J . Heydecker,
Johannes Leeb
Proces norymberski

70 lat temu przed trybunałem 
w Norymberdze stanęli 
najwięksi zbrodniarze Trzeciej 
Rzeszy . Książka to zarówno 
relacja z sali sądowej, jak 

i wstrząsająca opowieść o narodzinach i ekspansji 
zbrodniczej ideologii .
wyd. I, 158x213 mm, s. 686, oprawa miękka, EAN 978-83-7773-336-3, 

cena det. 49,90 zł

Kenneth A . Alford,
Theodore P . Savas
Skarby nazistów. 
Poszukiwanie łupów
III Rzeszy
Sekrety historii

„Złoty pociąg” to tylko część 
niezwykłej historii . Co stało 

się ze skarbami zrabowanymi przez Trzecią Rzeszę 
i jakie były losy ich bezprawnych właścicieli?
wyd. I, 158x213 mm, s. 352, oprawa miękka, EAN 978-83-7773-266-3, 

cena det. 39,90 zł

Uta Ranke-Heinemann
Seks – odwieczny problem 
Kościoła

Kiedy i w jaki sposób seks stał 
się głównym orężem Kościoła 
w walce z grzechem? Książka 
w bezlitosny sposób obnaża 
sposób postrzegania i trak-

towania seksualności w Kościele katolickim oraz 
w zachodnim społeczeństwie .
wyd. I, 158x213 mm, s. 366, oprawa miękka, EAN 978-83-7773-426-1, 

cena det. 39,90 zł

Heinrich Hoffmann
Mój przyjaciel Hitler

Prywatne życie Hitlera we 
wspomnieniach jego naj-
bliższego przyjaciela oraz 
zdjęcia, które stworzyły 
legendę . Fascynujące stu-
dium osobowości dyktatora 

i spojrzenie zza kulis na powstanie i upadek nazi-
stowskiego reżimu .
wyd. I, 158x213 mm, s. 288, oprawa miękka, EAN 978-83-7773-287-8, 

cena det. 34,90 zł

praca zbiorowa
Snajperzy drugiej wojny 
światowej
Sekrety historii

Zajcew, Pawliczenko, 
Allerberger – perfekcyjni 
żołnierze czy bezwzględni 
zabójcy? Poznaj pasjonujące 

historie najsłynniejszych snajperów wojennych .
wyd. II, 158x213 mm, s. 224, oprawa miękka, EAN 978-83-7773-489-6, 

cena det. 29,90 zł
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Szymon Rudnicki
Żydzi w parlamencie  
II Rzeczypospolitej

W książce przedstawiono 
działania reprezentantów 
społeczności żydowskiej
w II Rzeczypospolitej podczas 
wszystkich kadencji Sejmu, 

gdzie jak w soczewce, zbiegały się wszystkie pro-
blemy tej społeczności .
wyd. II, 176x250 mm, s. 592, oprawa miękka, EAN 978-83-7666-363-0, 

cena det. 75 zł

Przemysław Hauser
Przedstawiciele 
mniejszości niemieckiej 
w parlamencie II 
Rzeczypospolitej

W książce ukazano działalność 
przedstawicieli mniejszości 
niemieckiej w polskim parla-

mencie w okresie międzywojennym .
wyd. I, 176x250 mm, s. 480, oprawa miękka, EAN 978-83-7666-347-0, 

cena det. 65 zł

Stanisław Grodziski, Marcin 
Kwiecień, Krzysztof Fokt
Volumina Constitutionum 
tom IV, volumen 1 
1641–1658

Część pierwsza tomu IV 
zawiera dorobek ustawo-
dawczy sejmów walnych z lat 

1641–1658 . W okresie tym odbyło się 18 sejmów, 
w tym 7 sejmów nadzwyczajnych .
wyd. I, 176x250 mm, s. 500, oprawa twarda, EAN 978-83-7666-366-1, 

cena det. 99 zł

Marek Kornat, Wojciech 
Materski
Między pokojem a wojną. 
Szkice o dyplomacji polskiej 
lat 1918–1945

Autorzy są znanymi i doświad-
czonymi badaczami historii Polski 
w pierwszej połowie XX wieku, 

a szczególnie jej polityki zagranicznej i stosunków 
międzynarodowych oraz dziejów dyplomacji .
wyd. I, 176x250 mm, s. 164, oprawa twarda, EAN 978-83-7666-386-9, 

cena det. 50 zł

Anna Łabno
Idea solidaryzmu 
we współczenym prawie 
konstytucyjnym

Trzecia Rzeczpospolita buduje 
swoją tożsamość blisko 
ćwierć wieku . Dla pokoleń, 
które ją powołały, to czas 

szczególnie trudnego poszukiwania własnej drogi, 
czas ideowych wyborów i konkretnych rozwiązań .
wyd. I, 176x250 mm, s. 440, oprawa miękka, EAN 978-83-7666-356-2, 

cena det. 65 zł

Kamil Kacperski
Próby reformy systemu 
wyborczego do Sejmu 
i Senatu w procesie 
rewizji konstytucji 
marcowej w latach 
1928–1930

Celem publikacji jest ukazanie 
inicjatyw, które zmierzały do zmiany najważniej-
szych zasad normujących system wyborczy .
wyd. I, 176x250 mm, s. 328, oprawa miękka, EAN 978-83-7666-360-9, 

cena det. 49 zł

ul . Zagórna 3, 00-441 Warszawa, tel . 22 694 13 30, 22 694 15 97 (sprzedaż), fax .: 22 694 13 67, 
e-mail: wydawnictwo@sejm .gov .pl

Wydawnictwo Sejmowe publikuje książki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem 
Sejmu i jego organów, przeszłością i teraźniejszością parlamentaryzmu w Polsce i na 
świecie oraz omawiające zagadnienia prawnoustrojowe .

WYDAWNICTWO SEJMOWE KANCELARIA SEJMU
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Mikołaj Gogol
Wybrane fragmenty 
korespondencji 
z przyjaciółmi
Wielcy pisarze w nowych przekładach

Książka wydana w 1847 r . była 
wielkim zaskoczeniem dla 
entuzjastów sztuki pisarskiej 

autora m .in .: „Rewizora” i „Martwych dusz” .
wyd. I, 135x205 mm, s. 312, oprawa miękka, EAN 978-83-61967-68-2, 

cena det. 39,90 zł

Piotr Wierzbicki
Nieboski Chopin

Dlaczego nieboski? Odpowiedzią 
jest ekstremalna oryginalność 
tej muzyki, jej uderzająca inność 
w stosunku do tego, co skom-
ponowali poprzednicy, współ-
cześni i potomni .

wyd. I, 135x205 mm, s. 204, oprawa miękka, EAN 978-83-61967-78-1, 

cena det. 32,90 zł

Jarosław Marek Rymkiewicz
Koniec lata w zdziczałym 
ogrodzie

Koniec lata w zdziczałym 
ogrodzie nawiązuje do oktosty-
chów Jarosława Iwaszkiewicza, 
jednak forma ta w nowym 
tomie poetyckim Jarosława 

Marka Rymkiewicza traktowana jest bardzo swo-
bodnie, a nawet kapryśnie .
wyd. I, 135x205 mm, s. 56, oprawa twarda, EAN 978-83-61967-83-5, 

cena det. 24,90 zł

Przemysław Dakowicz
Afazja polska

Jest to próba zmierzenia się 
z nieopowiedzianą lub słabo 
znaną historią XX wieku . 
Przez przeszło cztery dekady 
PRL-u kształtowana była 
fałszywa i niepełna wizja 

polskiej rzeczywistości .
wyd. I, 135x205 mm, s. 352, oprawa miękka, EAN 978-83-61967-85-9, 

cena det. 39,90 zł

Renata Lis
W lodach Prowansji. Bunin 
na wygnaniu

Pierwsza w Polsce książka 
o życiu Iwana Bunina – pisarza, 
wokół którego narosło mnó-
stwo nieporozumień . Nie jest 
ona biografią w klasycznym 

sensie, to raczej pełna przygód i odkryć podróż 
przez życie Bunina na wygnaniu .
wyd. I, 135x205 mm, s. 432, oprawa miękka, EAN 978-83-61967-84-2, 

cena det. 39,90 zł

ul . Chełmska 27, lok . 23, tel . 22 840 07 53, 
e-mail: info@wydawnictwo-sic .com .pl, www .wydawnictwo-sic .com .pl

Wydawnictwo Sic! powstało latem 1993 roku, a pierwszą wydaną przez nie książką był 
„Rosyjski romans” Meira Shaleva . W ciągu 22 lat działalności wypracowało sobie pozycję 
wydawcy opiniotwórczego i niezależnego, nieobawiającego się kontrowersji .

WYDAWNICTWO SIC!
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Salomea Kape
Kocham Twą urodę złą 
najdroższe miasto na 
świecie
Wspomnienia

Książka Salomei Kape jest 
wspomnieniem młodej dziew-
czyny, która przeżyła gehennę 

getta łódzkiego . Uratowała się dzięki wspaniałym 
ludziom, bohaterskiej Matce, rodzinie i przyjaciołom .
wyd. I, 156x240 mm, s. 223, oprawa miękka, EAN 978-83-61140-52-8, 

cena det. 30 zł

Andrzej Mycielski
Chwile czasu minionego
Pamiętniki

Pamiętniki Andrzeja 
Mycielskiego zawierają wspo-
mnienia Autora do końca 
II wojny światowej oraz wspo-
mnienia powojenne jak i opis 

losów rodziny Autora pod okupacją sowiecką we 
wrześniu i październiku 1939 r .
wyd. III, 156x240 mm, s. 583, oprawa miękka, EAN 978-83-61140-29-0, 

cena det. 35 zł

Jan Sierpiński
Polscy Pianiści
Wspomnienia

Historia naszej pianistyki jest 
zjawiskiem jedynym w swoim 
rodzaju – bowiem opiera się 
na istnieniu wielkich talentów, 
których nic nie poprzedziło i nic 

nie przygotowało .
wyd. I, 1456x240 mm, s. 255, oprawa miękka, EAN 978-83-61140-44-3, 

cena det. 25 zł

Barbara Majewska-Luft,
Maria Borsuk-Majewska
Na drogach czasu 
i przestrzeni
Wspomnienia

Saga rodziny kresowej XIX–XXI 
wiek wspomnienia nauczycielki . 
Pasjonująca opowieść Matki 

i Córki . Wspomnienia z Kresów, sięgające połowy XIX 
wieku i dalej aż po czasy PRL-u i III RP w Warszawie .
wyd. I, 156x240 mm, s. 367, oprawa miękka, EAN 978-83-61140-56-6, 

cena det. 30 zł

Redakcja: Elżbieta 
Mycielska-Dowgiałło
Ci, o których powinniśmy 
pamiętać
Wspomnienia

Wspomnienia Polaków miesz-
kających w różnych stronach 
świata, którzy są uczuciowo 

związani z Polską . Są wybitnymi postaciami na polu 
nauki, kultury, sztuki, życia społecznego .
wyd. I, 156x240 mm, s. 295, oprawa miękka, EAN 978-83-61140-33-7, 

cena det. 25 zł

pod red . Elżbiety 
Mycielskiej-Dowgiałło
Odpowiedzi na trudne 
pytania dzisiejszego świata
Pytania i Odpowiedzi

Konwersatoria w Szkole 
Wyższej Przymierza Rodzin 
w Warszawie poświęcone prze-

słaniu Ojca św . Jana Pawła II . Tom I–X
wyd. I, 156x240 mm, s. 329, oprawa miękka, EAN 978-83-61140-55-9, 

cena det. 25 zł

ul . M . Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa, tel . 22 644 07 97,
e-mail: swpr@swpr .edu .pl, www .swpr .edu .pl 

Wydawnictwo powstało w 2003 roku, skupiając się początkowo na wydawaniu podręcz-
ników z zakresu filozofii, nauk społecznych, historii, pedagogiki i nauk przyrodniczych . 
W kolejnych latach zakres tematyczny wydawanych pozycji został poszerzony o pamięt-
niki i wspomnienia .

WYDAWNICTWO SZKOŁA WYŻSZA PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE
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Świat Książki, ul . Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa, tel . 22 46 00 610, 
e-mail: sekretarz .redakcji@swiatksiazki .pl, www .wydawnictwoswiatksiazki .pl

Wydawnictwo Świat Książki działa na polskim rynku od 1994 roku . W szerokiej ofercie 
wydawnictwa dominuje literatura piękna – polska i obca – oraz literatura faktu .

WYDAWNICTWO ŚWIAT KSIĄŻKI

Scott McEwen, Richard Miniter
NAVY SEALS

Autorzy przedstawiają prawie 
pięćdziesięcioletnią historię jed-
nostki Navy SEALS i pokazują jak 
ewoluowała, uzależniana coraz 
bardziej od politycznych decy-
dentów; jak z pirackiej bandy 

stała się grupą zawodowców . 
wyd. I, 135x215 mm, s. 352, oprawa miękka, cena det. 37,90 zł

Patrick O'Donnel
Tajne operacje, szpiedzy 
i sabotażyści

Patrick O'Donnell odnalazł ponad 
300 byłych pracowników Biura 
Służb Strategicznych OSS, 
przeprowadził z nimi wywiady 
i po raz pierwszy przedstawia 

ich wcześniej utajnione relacje .
wyd. I, 135x215 mm, s. 448, oprawa miękka, cena det. 37,90 zł

Teresa Torańska
Aneks

Autorka od początku lat osiem-
dziesiątych poszukiwała odpo-
wiedzi na pytanie Czym jest 
komunizm?, a w szczególności 
jego polska wersja . Ta ksiażka 
jest kolejna próbą odpowiedzi 

na to pytanie .
wyd. I, 165x240 mm, s. 360, oprawa twarda, cena det. 42,90 zł

Laura Manzanera
Kobiety szpiedzy

Na stronach tej książki pojawiają 
się kobiety z różnych epok, róż-
nych narodowości, zwolenniczki 
wielu ideologii, które powodo-
wane idealizmem, pragnieniem 
przygody, ale też miłością lub 

chęcią zemsty zostały szpiegami .
wyd. I, 135x215 mm, s. 416, oprawa miękka, cena det. 37,90 zł

Barbara Wachowicz
Siedziby wielkich Polaków

Gawędy Barbary Wachowicz 
o siedzibach i życiu wielkich 
Polaków to fascynująca 
wędrówka – zawitamy do 
dworów wpisanych w ich losy, 
poznamy historie ich domostw 

– barwne, piękne, dramatyczne . 
wyd. I, 170x240 mm, s. 840, oprawa twarda, cena det. 99 zł

Naifeh Steven, White Smith 
Gregory
Van Gogh. Życie

Książka rzuca nowe światło na 
wiele dotychczas niezbadanych 
aspektów wewnętrznego świata 
van Gogha . Naifeh i White pre-
zentują całkowicie nową i pełną 

współczucia ocenę tego wyjątkowego artystycznego 
geniusza .
wyd. I, 165x240 mm, s. 1040, oprawa twarda, cena det. 99,90 zł
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Karol Madaj
Letnisko, Summer Resort

To najnowsza planszowa gra Karola Madaja, autora gry Kolejka . Tym razem 
akcja gry dzieje się w letniskowych klimatach lat międzywojennych, pośród 
pensjonatów i willi w stylu świdermajer, który obecnie przeżywa swój 
renesans . Na początku XX w . wilegiatury linii otwockiej zaczęły prze-
kształcać się w stacje klimatyczne lub letniska . W latach międzywojennych 
największą popularność zyskały Uzdrowisko Otwock i Letniska Falenickie . 
W Polsce lat międzywojennych wyjazdy na letnisko były bardzo popularne, 

a podobną – letniskową historię posiada nie jedno dzisiejsze miasto w naszym kraju . Gra Letnisko polega 
na rozbudowie nieruchomości i zarabianiu pieniędzy (podobnie jak w Monopoly) . Przeznaczona jest dla 2–5 
graczy w wieku od 8 . roku życia . Przewidywany czas rozgrywki to 30–45 minut . Każdy egzemplarz gry 
posiada estetyczne pudełko, w którym znajduje się: 220 stylowych kart, 12 żetonów, instrukcja w języku 
polskim i angielskim oraz letniskowa wkładka historyczna .
Wydawnictwo Świdermajer, Wydawnictwo Gry Leonardo, 2013, wyd. I, 190x190x35 mm, oprawa twarda, ilustracje, cena. det. 59 zł

Edmund Diehl
Wille w Otwocku i warunki pobytu tamże – przewodnik z 1893 r. po 
Otwocku, Świdrze, Józefowie i okolicach

Autor opisał w nim wille położone przy stacji Otwock, na dawnych gruntach wiązowskich, 
a także po obu brzegach rzeki Świder . W literaturze turystycznej jest to pierwszy prze-
wodnik dotyczący dzisiejszych miast Otwock i Józefów, w którym znajdziemy także wiele 
ciekawych informacji m .in . o Karczewie, Otwocku Wielkim, Natalinie, Świdrach, Rycicach 
i Jarosławiu . Książka zawiera unikatowe ilustracje oraz trzy plany: Wille przy stacyi poło-
żone; Wycieczki; Wille nad Świdrem z dokładnym opisem posiadłości Elwira Andriollego .
2014, reprint, B5, s. 58, oprawa twarda, ilustracje, mapy., EAN 978-83-933117-9-8, cena. det. 39 zł

Robert Lewandowski
Twórcy stylu świdermajer

Świdermajer to potoczna nazwa drewnianej architektury powstałej w latach  
1880–1939 na południowy wschód od Warszawy wzdłuż tzw . linii otwockiej . Publikacja 
ma na celu przedstawić osoby i zdarzenia, które wywarły bądź wywierają wpływ 
na kształt nadświdrzańskiej architektury . Stanowi również przyczynek do dalszej 
kwerendy, jest zachętą do przeglądania rodzinnych fotografii, zbierania wspomnień . 
Książka pozwala poznać architekturę regionu . Przedstawia współczesny świdermajer 
na tle historycznym, popularyzuje świdermajer oraz jego współczesnych twórców, 

przedstawia przykłady różnych stylizacji, które również dzisiaj mogą stanowić inspiracje dla osób poszukują-
cych ukrytego genius loci – niepowtarzalnego ducha miejsca .
2014, wyd. III, B5, s. 88, oprawa miękka, ilustracje, EAN 978-83-939693-0-2, cena. det. 29 zł

Od 2005 r . oferujemy publikacje dotyczące historii i architektury podwarszawskich 
letnisk z przełomu XIX i XX wieku, dawnych wilegiatur oraz nadświdrzańskiej archi-
tektury powszechnie znanej jako „świdermajer” . Popularyzujemy także i promujemy 
ideę współczesnego budownictwa nawiązującego do najlepszych lokalnych tradycji 
architektonicznych . Wraz z Fundacją Andriollego, Muzeum Ziemi Mińskiej oraz PTTK 
oddział Mińsk Mazowiecki pod nazwą „Ziemia Andriollego” wspólnie przygotowujemy 
szlak turystyczny obejmujący południowo-wschodnie Mazowsze .

WYDAWNICTWO ŚWIDERMAJER
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ul . Miedziana 11, 00-958 Warszawa, tel ./fax: 22 826 66 65
email: handlowy@wydawnictwotrio .pl, www .wydawnictwotrio .pl

Wydawnictwo TRIO istnieje od 1992 r . Wydajemy książki z szeroko pojętej humanistyki, 
w tym historii, archeologii, politologii, socjologii, a także literaturę piękną, biografie, wspo-
mnienia . Zainicjowaliśmy wiele serii, m .in . Historia państw świata w XX i XXI w ., W krainie 
PRL, Oblicza Japonii .

WYDAWNICTWO TRIO

Rafał Jabłoński
Stołeczne opowieści 
z niepamięci …wydobyte

Drugi tom Historii warszaw-
skich, nieznanych…wstydli-
wych Rafała Jabłońskiego, 
w którym autor odkrywa 
kolejne rzeczy zapomniane lub 

kompletnie nieznane . Fascynujące, niekiedy szoku-
jące opowieści o naszej stolicy .
2015, wyd. I, B5, s. 304, zdjęcia, oprawa miękka, ISBN 978-83-7436-342-6, 

cena det. 39,90 zł

Jacek Matecki 
Prawda to marny interes 
a policja wie tylko tyle, 
ile jej ludzie powiedzą

Warszawa rok 1909… 
Tajemnicze morderstwa 
w dzielnicy żydowskiej .
Fascynujący świat urków, 

genów i całej chewry przestępczej Warszawy .
2014, wyd. I, A5, s. 324, zdjęcia, oprawa miękka, ISBN 978-83-7436-330-3, 

cena det. 38 zł

Michał Lubina
Birma
Historia państw świata w XX i XXI wieku

Dzieje polityczne, gospo-
darcze i społeczne Birmy 
najmniej znanego i najbardziej 
skomplikowanego kraju Azji 
Południowo-Wschodniej . 

2014, wyd. I, A5, s. 446, zdjęcia, oprawa miękka, ISBN 978-83-7436-331-0, 

cena det. 48 zł

Rafał Kowalczyk 
Zapomniana bitwa 
Napoleona. Krasne  
14–21 listopada 1812

Pierwsza w polskiej histo-
riografii monografia o bitwie 
pod Krasnem − największym 
starciu w czasie odwrotu 

Wielkiej Armii z Rosji . 
2015, wyd. I, B5, s. 456, zdjęcia, oprawa miękka, ISBN 978-83-7436-324-2, 

cena det. 54 zł

Lech Królikowski
Warszawa. Dzieje 
fortyfikacji

Nowe, poprawione i uzupeł-
nione wydanie to nie tylko 
kompendium wiedzy dla 
varsavianistów, ale przede 
wszystkim prezentacja for-

tyfikacji warszawskich jako przykładu wybitnych 
rozwiązań achitektoniczno-urbanistycznych .
2015, wyd. II popr. i uzup, B5, s. 248, opr. miękka ze skrzydełkami, 

ISBN 978-83-7436-341-9, cena det. 39,90 zł

Wiesław Helak
Tchnienie

Powieść sięgająca głęboko 
do najlepszych tradycji 
romantyzmu polskiego . Autor 
ukazuje dzieje niemałej części 
pokolenia urodzonego w latach 
40 . XX wieku, pokolenia ludzi 

odrzuconych w PRL-u i bezwzględnie niszczonych .
2013, wyd. I, A5, s. 248, oprawa miękka ze skrzydełkami,

ISBN 978-83-7436-340-2, cena det. 36 zł
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ks . Maciej Smoliński
Biskup Negocjator. 
Zygmunt Choromański 
(1892–1968)

Bp Zygmunt Choromański, 
wybitny duchowny trzech epok: 
międzywojnia, okresu II wojny 
światowej i przeszło dwóch 

dekad PRL-u, był najbliższym współpracownikiem 
Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego .
wyd. I, 176x250 mm, s. 604, oprawa twarda, EAN 978-83-64181-45-0, 

cena det. 52 zł

ks . Józef Naumowicz
Prawdziwe początki 
Bożego Narodzenia

Książka jest pierwszą w pol-
skiej literaturze teologicznej 
zajmującą się tym tematem . 
Święto narodzenia Jezusa 
pojawiło się w podwójnej 

formie: jako Epifania na Wschodzie (6 stycznia) i jako 
Boże Narodzenie na Zachodzie .
wyd. I, 176x250 mm, s. 488, oprawa twarda, EAN 978-83-64181-74-0, 

cena det. 50 zł

Piotr Rutkowski
Polscy biskupi jako 
ojcowie Soboru 
Watykańskiego II

Mimo licznych publikacji zwią-
zanych z dziełem Soboru i jego 
pracami, nie było w Polsce 
całościowego opracowania 

dotyczącego działalności i roli polskich biskupów na 
Soborze, chociaż ich udział był znaczny .
wyd. I, 176x250 mm, s. 342, oprawa twarda, EAN 978-83-64181-81-8, 

cena det. 42 zł

Przemysław Zwiernik
Prasa podziemna opozycji 
politycznej w Poznaniu

Autor podjął się przebadania 
zagadnienia prasy podziemnej 
w Poznaniu wydawanej od 
wprowadzenia stanu wojen-
nego aż do porozumień 

okrągłego stołu . Zagadnienie poszerza wiedzę 
o niezależnym ruchu wydawniczym w latach 80 .
wyd. I, 176x250 mm, s. 496, oprawa twarda, EAN 978-83-64181-75-7, 

cena det. 45 zł

red . Karolina Kochańczyk-
Bonińska, ks . Leszek Misiarczyk
W kręgu religii 
śródziemnomorskich
Studia Antiquitatis Christianae

Tom prezentuje wybrane zagad-
nienia z historii religii w staro-
żytności . Publikacja podzielona 

jest na bloki tematyczne: świat starożytny, religie 
monoteistyczne, filozofia a religie, Bałkany .
wyd. I, 176x250 mm, s. 292, oprawa miękka, EAN 978-83-65224-19-4, 

cena det. 25 zł

ks . Józef Mandziuk
Historia Kościoła 
Katolickiego na Śląsku,
tom IV, cz. 3

Tom obejmuje czasy naj-
nowsze, lata 1976–2004 
i kończy  
serię – monografię dziejów 

Kościoła katolickiego na Śląsku .
wyd. I, 176x250 mm, s. 456, oprawa miękka, EAN 978-83-65224-32-3, 

cena det. 40 zł

ul . Dewajtis 5, domek nr 2, 01-815 Warszawa
Dyrektor: tel . 22 561 88 35, faks 22 561 89 11, e-mail: dyrektorwydauksw .edu .pl
Sekretarz: tel . 22 561 88 38, e-mail: wydawnictwo@uksw .edu .pl

Od początku naszego istnienia (1954) związani jesteśmy z publikacją książek naukowych: 
wydajemy monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, skrypty, publikujemy także 
prace zbiorowe, tomiki poezji, informatory, materiały pokonferencyjne i podręczniki . 

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
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praca zbiorowa
Encyklopedia getta

Na tle innych wydawnictw 
źródłowych powstałych 
w gettach w okupowanej 
Polsce Encyklopedia ma 
wyjątkowy charakter . Jej 
autorzy, podjęli się opraco-

wania dla przyszłych badaczy najistotniejszych z ich 
punktu widzenia pojęć .
wyd. I, 168x240 mm, s. 376, oprawa twarda, EAN 978-83-7969-063-3, 

cena det. 42 zł

Eleonora Jedlińska
Powszechna wystawa 
światowa w Paryżu w 1900 
roku Splendory Trzeciej 
Republiki

Prezentowana książka jest 
jedyną tak dokładną mono-
grafią jednego z serii wyda-

rzeń w dziejach cywilizacji europejskiej, jakimi były 
wystawy światowe .
wyd. I, 168x240 mm, s. 250, oprawa miękka, EAN 978-83-7969-362-7, 

cena det. 33 zł

red . Jolanta Kolbuszewska, 
Marta Sikorska-Kowalska
Historycy a socjalizm 
Polska lewica 
niepodległościowa spod 
znaku Klio. Wybór tekstów

W zamyśle autorek publikacja 
ma dać początek wielotomowej 

antologii, na którą złożą się materiały i opracowania 
odnoszące się do różnych epok i nurtów socjalizmu .
wyd. I, 168x240 mm, s. 234, oprawa miękka, EAN 978-83-7969-479-2, 

cena det. 31 zł

Andrea Löw
Getto łódzkie/
Litzmannstadt Getto 
Warunki życia i sposoby 
przetrwania

Jest to jedna z najważniejszych 
publikacji poświęconych gettu 
łódzkiemu napisana w ostatnich 

latach, jedna z niewielu w języku polskim . Powstała 
na podstawie bogatego materiału źródłowego .
wyd. I, 168x240 mm, s. 990, oprawa twarda, EAN 978-83-7525-632-1, 

cena det. 70 zł

praca zbiorowa
Wokół spraw trudnych 
bolesnych i zapomnianych 
Studia i szkice

W publikacji zamieszczono 
teksty dotyczące problematyki 
wschodniej autorstwa badaczy 
reprezentujących dwa narody, 

trzy generacje i kilkanaście środowisk naukowych .
wyd. I, 168x240 mm, s. 990, oprawa miękka, EAN 978-83-7969-387-0, 

cena det. 47 zł

ul . Williama Lindleya 8, tel . 42 235 01 65, 
e-mail: orzechowski@uni .lodz .pl, www .uni .lodz .pl

Wydawnictwo UŁ drukuje rocznie około 300 pozycji, co lokuje je na jednym z czołowych 
miejsc wśród oficyn uczelnianych w kraju . Publikuje literaturę naukową i dydaktyczną . 
Profil wydawnictwa obejmuje podstawowe dyscypliny naukowe .

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
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Tomasz Szczerbicki 
Pojazdy Ludowego Wojska 
Polskiego

Żołnierze LWP korzystali 
z setek pojazdów: motocykli, 
samochodów osobowych 
i ciężarowych, pojazdów spe-
cjalistycznych oraz czołgów . 

W oparciu o ponad 1000 ilustracji archiwalnych przyj-
rzeliśmy się wojskowemu parkowi maszyn .
2014, wyd. I, 216x280 mm, s. 649, oprawa twarda,

EAN 9788377311929, cena det. 99,90 zł

Wasilij Briuchow,
spisał Siergiej Anisimow
Czerwony czołgista. 
Wojna w T-34 na Froncie 
Wschodnim

Wspomnienia Wasilija 
Briuchowa, czołgisty służącego 
w Armii Czerwonej od 1941 do 

1989 roku . Podczas wojny jego załoga zniszczyła 28 
czołgów nieprzyjaciela . 
2014, wyd. I, 140x205 mm, s. 316, oprawa miękka,

EAN 9788377311950, cena det. 35,90 zł

August Kubizek
Adolf Hitler. Mój przyjaciel 
z młodości

Wspomnienia Augusta Kubizka 
to świadectwo jednego z bardzo 
niewielu przyjaciół z czasów 
młodości Adolfa Hitlera i w ogóle 
jego życia przed udaniem się do 

Niemiec w roku 1913 oraz z lat Wielkiej Wojny .
2014, wyd. I, 140x205 mm, oprawa miękka,

EAN 9788377311875, cena det. 39,90zł

Robert Jurga
Machiny do tortur

Kolejna książka Roberta 
Jurgi zawierająca własno-
ręcznie wykonane przez 
autora ryciny . Doskonały 
przewodnik pokazujący jak 
wraz z rozwojem cywilizacji 

zmieniały i udoskonalały się metody tortur . 
2014, wyd. I, 210x290 mm, s. 296, oprawa twarda,

EAN 9788377311899, cena det. 89,90 zł

Josif Piljuszyn, 
spisał Siergiej Anisimow
Snajper w obronie 
Leningradu

Wspomnienia strzelca wyboro-
wego, starszego sierżanta Armii 
Czerwonej Josifa Josifowicza 
Piljuszyna, dotyczące głównie 

okresu wojennego – od końca lipca 1941 do początku 
1944 roku .
2014, wyd. I, 140x205 mm, s. 378 + wkładka ze zdjęciami 8 stron, oprawa 

miękka, EAN 9788377311837, cena det. 35,90 zł

ul . Gdyńska 30A, 62-004 Czerwonak, tel . 61 86-74-600, 
e-mail: handlowy@inrock .pl, www .inrock .pl

Wydawnictwo Vesper jest naszym pomysłem na literaturę piękną, a także nietuzinkowe 
poradniki i ciekawe leksykony . Nakładem wydawnictwa ukazały się, ciepło przyjęte przez 
Czytelników, antologie poświęcone nieodległej przeszłości . Dla tych, którzy pasjonują się 
historią wydawnictwo przygotowało serię Ilustrowanych encyklopedii i kompendium wiedzy .

WYDAWNICTWO VESPER

Tomasz Szczerbicki
Pojazdy Wojska 
Polskiego 1914–1939

Prezentowana w tej książce 
historia pokazuje rozwój 
zmotoryzowania Wojska 
Polskiego od pierwszych 
formacji (Legiony Polskie) 

do momentu wybuchu II wojny światowej .
2015, wyd. I, 216x280 mm, s. 608, oprawa twarda,

ISBN: 978-83-7731-215-5, cena det. 119,90 zł
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Roman Graczyk
Od uwikłania do 
autentyczności. Biografia 
polityczna Tadeusza 
Mazowieckiego

Biografia pierwszego pre-
miera III RP pokazuje jego 
drogę życiową bez tabu i tez 

a priori . Opisać to bogate życie można tylko tekstem 
otwartym, który służy tylko prawdzie .
2015, wydaI, 165x235 mm, s. 472 + wkładka zdjęciowa 56 str., oprawa 

twarda, EAN 9788377856444, cena det. 49 zł

Jerzy Besala
Alkoholowe dzieje Polski

Obraz polskiego picia 
od czasów piastowskich 
aż do końca trwania 
Rzeczypospolitej szlachec-
kiej . Bywało śmiesznie, ale 
i strasznie – czego dowodzi 

wiele przykładów i opisów przywołanych na pod-
stawie źródeł epoki .
2015, wyd. I, 165x230 mm, s. 936, oprawa twarda, EAN 9788377852859, 

cena det. 59,90 zł

praca zbiorowa
Polska dla Polaków!
Kim byli i są polscy 
narodowcy

Co decyduje o przynależności 
do narodowej wspólnoty? Jakie 
są korzenie polskiego nacjo-
nalizmu? Autorzy pokazują, 

że polski obóz narodowy nie stanowił jednolitej 
struktury politycznej .
2015, wyd. I, 160x220 mm, s. 560, oprawa twarda, EAN 9788377857472, 

cena det. 49 zł

Wacław Holewiński
Honor mi nie pozwala

Stanisław Ostwind to postać 
wyjątkowa na kartach polskiej 
historii . I dla wielu niewy-
godna . Żyd, legionista, poli-
cjant, żołnierz oskarżanych 
o faszyzm Narodowych Sił 

Zbrojnych . Patriota . Powieść jest zapisem historii 
majora – Żołnierza Wyklętego .
2015, wyd. I, 145x205 mm, s. 328, oprawa miękka, EAN 9788377857151, 

cena det. 39 zł

Ian Morris
Dlaczego Zachód rządzi
– na razie

Dlaczego Zachód rządzi? Jak 
długo trwać będzie jego władza 
wobec wzrastającej roli Chin 
i Indii? Ian Morris udziela na 
te pytania prowokacyjnych 

odpowiedzi .
2015, wyd. I, 160x230 mm, s. 864, oprawa twarda, EAN 9788377854938, 

cena det. 59 zł

Piotr Semka
My, reakcja – historia 
emocji antykomunistów 
w latach 1944–1956

Opowieść o świecie ludzi, 
którzy odrzucili powojenny 
komunizm . W książce głos 
mają nie tylko dokumenty 

i wydabyte z archiwów wspomnienia, lecz przede 
wszystkim żywi ludzie .
2015, wyd. I, 165x235 mm, s. 888, oprawa twarda, EAN 9788377855874, 

cena det. 59 zł

ul . Wielka 10, 61-774 Poznań, tel . 61 853-27-51, 853-27-67, faks 61 852-63-26,
e-mail: marketing@zysk .com .pl, www .zysk .com .pl

Wydawnictwo powstało w 1994 roku . Od początków istnienia najmocniejszą stroną wydaw-
nictwa była i nadal jest współczesna beletrystyka . Czytelnicy cenią wydawnictwo za cie-
kawą i bogatą ofertę książek z gatunku science fiction, fantasy i powieści grozy . Literatura 
popularnonaukowa i naukowa stanowi około 30% ogólnej produkcji wydawniczej .

ZYSK I S-KA WYDAWNICTWO S. J.
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ul . Lisa-Kuli 7/1 Warszawa, tel . 22 831 62 38, 
e-mail: skalski@gigasport .pl, www .nczas . com

Wydawnictwo Biblioteka Wolności istnieje od 2007 roku . Wydajemy książki poświęcone tema-
tyce społeczno-politycznej oraz historycznej . Wśród naszych autorów są Tadeusz Płużański, 
Janusz Korwin-Mikke i Marian Miszalski i inni .

3S MEDIA

Tadeusz M . Płużański
Bestie
Biblioteka Wolności

Reporterskie śledztwo 
o ludziach, którzy w cza-
sach komunizmu mordowali 
polskich patriotów, za co nigdy 
nie zostali ukarani .

Warszawa 2014, 145x205 mm, s. 368, oprawa miękka, 

EAN 83-61935-16-2, cena det. 39 zł

Marian Miszalski
Najnowsza spiskowa 
historia Polski
Biblioteka Wolności

Marian Miszalski pokusił 
się o stworzenie pierwszej 
spiskowej wersji najnowszej 
historii Polski . 

Warszawa 2013, 145x205 mm, s. 272, oprawa miękka, 

EAN 978-83-61935-01-8, cena det. 29 zł

Marian Miszalski
Żydowskie lobby 
polityczne w Polsce
Biblioteka Wolności

Pierwsze na rynku omó-
wienie historii żydowskiego 
lobby politycznego w Polsce . 
Pierwsza tak kompleksowa 

analiza na polskim rynku wydawniczym .
Warszawa 2015, 145x205 mm, s. 282, oprawa miękka,

EAN 978-83-61935-14-8, cena det. 29zł

Janusz Korwin-Mikke
Historia według Korwina
Biblioteka Wolności

Wybór tekstów Janusza 
Korwin-Mikkego publikowa-
nych w ciągu kilkunastu lat na 
łamach tygodnika „Najwyższy 
Czas!”, a poświęconych sze-

roko pojętej tematyce historycznej .
Warszawa 2014, 145x205 mm, s. 304, oprawa miękka, 

EAN 978-83-61935-29-2, cena det. 39 zł

Sławomir Suchodolski
Jak sanacja budowała 
socjalizm
Biblioteka Wolności

Książka obala liczne mity doty-
czące II Rzeczpospolitej pokutu-
jące w naszym społeczeństwie . 
Ta sensacyjna książka obnaża 

prawdziwą naturę przedwojennej Polski .
Warszawa 2015, 145x205 mm, s. 264, oprawa miękka, 

EAN 978-83-61935-30-8, cena det. 29 zł

Tomasz Sommer
Operacja Antypolska 
NKWD 1937–1938
Biblioteka Wolności

Tak zwana „Operacja polska” 
to ludobójstwo dokonane 
w ZSRS w latach 1937–1938, 
w wyniku zginęło ok . 200 tys . 

spośród miliona tamtejszych Polaków .
Warszawa 2014, 170x240 mm, s. 418, oprawa twarda, 

EAN 978-83-61935-81-0, cena det. 39 zł
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ANTYKWARIATY

ANTYKWARIAT KSIĄŻKA DLA 
KAŻDEGO S.C.
ul. Łąkowa 13, 05-080 Izabelin
tel. 503 056 220
e-mail: conrada11@conrada11.pl
 www.conrada11.pl
   
Grupa KDK to największa sieć anty-
kwariatów w Warszawie . Właściciel 
sklepów internetowych: 
www .conrada11 .pl,  
www .warszawiarnia .pl,
www .antykwariathistoryczny .
pl, www .sfnapoziomie .pl, oraz 
wydawca portalu przyjaciół książek: 
www .przeczytaneksiazki .pl .

ANTYKWARIAT TOMIK
ul. Popiełuszki 3 m. 3, 01-786 Warszawa
tel. 606 369 679,
e-mail: antykwariat.tomik@gmail.com
   
ANTYKWARIAT KWADRYGA
ul. Wilcza 29A lok. 25, 00-544 Warszawa
tel. 22 622 11 54 
e-mail: antykwariat@kwadryga.com,
www.kwadryga.com
   
Antykwariat, którego tradycje 
sięgają 1998 roku . Oferujemy 
książki używane, ale prowadząc 
skup książek, dbamy o to, aby 
nasi Klienci byli zadowoleni nie 
tylko z ich tematyki, ale także 
stanu, który rzetelnie opisujemy .

ANTYKWARIAT WARSZAWSKI
ul. Zajęcza 9 lok 9, 00-351 Warszawa
e-mail: info@antykwariat.waw.pl
www.antykwariat.waw.pl

Nasze Antykwariaty: 
1. Aleje Jerozolimskie 55, Warszawa
 tel. 22 629 08 32,
2. Tamka 45b, Warszawa
 tel. 501 256 294 
   
Sklep zajmuje się sprzedażą 
książek przede wszystkim uży-
wanych lecz także
nowych . Proponujemy książki, 
albumy, komiksy .

ANTYKWARIAT
NA ŻOLIBORZU
ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
tel. 661 110 142 
e-mail: krzysztof-jastrzebski@wp.pl
   
ANTYKWARIAT PIOTRUŚ PAN
ul. Sienkiewicza 70, 95-070 Izabelin
tel. 501 897 921, 
e-mail: antykwariatpp@onet.eu
   
ARS-HERALDICA
tel: 607 515 158, 0049 151 230 664 72
e-mail: arsheraldica@interia.pl
www.arsheraldica.pl
   
Właścicielem jest Marek 
Odrowąż-Milewski . Sztuką 

heraldyczną zajmuje się od 1987 r . 
Jest członkiem kilku towa-
rzystw heraldycznych: Polskie 
Towarzystwo Heraldyczne, 
Muenchner Wappen Herold e .V ., 
Der Wappen-Loewe e .V .

ANTYKWARIAT 
SPORTOWY.PL
Plac Nowy Targ 28 / 104 a, 50-141 Wrocław  
tel. 692 852 121
e-mail: info@antykwariatsportowy.pl, 
www.antykwariatsportowy.pl
   
AntykwariatSportowy .pl to 
pierwszy w Polsce antykwariat 
wyłącznie o profilu sportowym . 
Oprócz wielu starych i ory-
ginalnych publikacji sporto-
wych, które usatysfakcjonują 
ekspertów, nie brakuje u nas 
również popularnych tytułów, 
które nadają się na lekturę dla 
każdego miłośnika dobrych 
książek . Niektóre publikacje 
to prawdziwe „białe kruki”, do 
zakupienia wyłącznie u nas .

BARBARA H.U.P.
BARBARA GĄSIOROWSKA
ul. Trębacza 33 lok. 2, 31-436 Kraków
tel. 12 311 35 01
e-mail: handlowy@barbara.sklep.pl
   

ANTYKWARIATY
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KATEGORIA AUTORSKA:

NAGRODA I STOPNIA:

Andrzej Friszke
Rewolucja Solidarności 
1980–1981
(Znak Horyzont, ISP PAN, 
Europejskie Centrum 
Solidarności)

DWIE RÓWNORZĘDNE NAGRODY 
II STOPNIA:

Krzysztof Kosiński
Wiwisekcja powszedniości. 
Studium wczesnej twórczości 
Marka Nowakowskiego
(Instytut Pamięci 
Narodowej)

Marcin Łukasz Majewski
Wołyń, komunizm, nacjona-
lizm, terroryzm
(Oficyna Wydawnicza RYTM)

KATEGORIA MONOGRAFII 
NAUKOWYCH:

NAGRODA I STOPNIA:

Michał Paziewski
Grudzień 1970 w Szczecinie
(IPN Szczecin)

DWIE RÓWNORZĘDNE NAGRODY 
II STOPNIA:

Mirosław Szumiło, 
Roman Zambrowski
1909–1977. Studium 
z dziejów elity
komunistycznej w Polsce
(Instytut Pamięci Narodowej)

Jacek Tebinka
„Wielka Brytania dotrzyma 
lojalnie swojego słowa” 
Winston S. Churchill 
a Polska
(Wydawnictw Neriton)

KATEGORIA 
EDYTORSKA:

CZTERY RÓWNORZĘDNE 
WYRÓŻNIENIA:

Fundacja Terytoria 
Książki, słowo/obraz 
terytoria
Tomasz Torbus
Zamki konwentualne 
Państwa Krzyżackiego 
w Prusach

KARABELA
Ryszard Morawski, 
Adam Paczuski
Wojsko Księstwa 
Warszawskiego. Piechota, 
gwardie narodowe, 
weterani

Międzynarodowe Centrum 
Kultury, Wien Museum
praca zbiorowa
Mit Galicji

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Muzeum Historii 
Polski 
Anna Grochala, Ewa Milicer, 
Kamilla Pijanowska
Powstanie styczniowe 
w europejskiej ilustracji 
prasowej. Grafika z kolekcji 
Krzysztofa Kura

KATEGORIA 
VARSAVIANA:

CZTERY RÓWNORZĘDNE NAGRODY 
II STOPNIA:

Robert Gawkowski
Krybar. Uniwersytet w cieniu 
powstańczych walk, 
(Wyd . Uniwersytetu 
Warszawskiego)

Jerzy Mirecki
Dzieci ’44
(Bellona)

Katarzyna Wagner 
i Paweł E. Weszpiński
1768 Georges Louis Le 
Rouge. Plan Warszawy 
dedykowany Stanisławowi 
Augustowi, Królowi 
Polskiemu Wielkiemu 
Księciu Litewskiemu, przez 
jego pokornego i uniżonego 
sługę Le Rouge’a
(Muzeum Warszawy)

Jarosław Zieliński,
Jerzy S. Majewski
Spacerownik po żydowskiej 
Warszawie
(Agora, Muzeum Historii 
Żydów Polskich)

Jury Nagrody KLIO po rozpatrzeniu zgłoszonych 148 propozycji książek wydanych w roku 
2013−2014 przyznało Nagrody KLIO sezonu 2014 dla następujących autorów, książek i wydawców:

WYNIKI KONKURSU 
O NAGRODĘ KLIO W 2014 ROKU 

NAGRODA 
KLIO 2014



129

VI SALON KSIĄŻKI MUZEALNEJ

1. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

2. Muzeum Historii Polski

3. Muzeum Historii Żydów POLIN

4. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

5. Muzeum Historyczne w Legionowie

6. Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

7. Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Oddział Muzeum Wsi Radomskiej

8. Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni

9. Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

10. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

11. Muzeum Kolejnictwa w Warszawie

12. Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

13. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego

14. Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

15. Muzeum Narodowe w Kielcach

16. Muzeum Narodowe w Szczecinie

17. Muzeum Niepodległości w Warszawie

18. Muzeum Okręgowe im . Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

19. Muzeum Okręgowe w Toruniu

20. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

21. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

22. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie

23. Muzeum Wsi Radomskiej

24. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

25. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków

26. Państwowe Muzeum Archeologiczne

27. Państwowe Muzeum na Majdanku

28. Prywatne Muzeum Regionalne w Górze Kalwarii

29. Stowarzyszenie Muzealników Polskich-Oddział Mazowiecki

30. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich

31. Towarzystwo Raperswilskie

32. Zamek Królewski na Wawelu. 

VI SALON KSIĄŻKI MUZEALNEJ
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IV SALON BIBLIOTEK 

1. Biblioteka Narodowa

2. Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności  i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

3. Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

4. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy

5. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy

6. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 

7. Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego

8. Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

9. Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza

10. Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. I Andrzeja S. Załuskich w Radomiu

11. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza

12. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

IV SALON BIBLIOTEK
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B a z a   P o l s k i e g o   R y n k u   W y d a w n i c z e g o

Każdego roku, na polskim rynku wydawniczym, pojawia się około 30 tysięcy 
tytułów.
 
Jak szybko znaleźć interesującą książkę z ulubionej dziedziny lub pióra 
wybranego autora? Wystarczy, wpisać dowolne hasło do wyszukiwarki 
KoLibri - Bazy Polskiego Rynku Wydawniczego. Hasłem może być 
nazwisko autora, tytuł publikacji lub temat zainteresowań. Poszukiwane 
przez Państwa pozycje, jeśli są prezentowane na Targach Książki 
Historycznej, pojawią się na ekranie wraz z numerem stoiska, na którym 
można je znaleźć.
 
Interaktywny katalog można przeszukiwać przy pomocy urządzeń 
mobilnych oraz przy specjalnie przygotowanych stanowiskach 
komputerowych.

Baza KoLibri przygotowana została przez Bibliotekę Publiczną m.st. 
Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

Dostęp do katalogu online
XXIV Targów Ksiązki Historycznej:

http://tkh.koszykowa.pl

lub przez stronę WWW Targów.

 

 

 

http://www.facebook.com/koszykowa http://www.koszykowa.pl

Katalog Online
XXIV Targów Książki Historycznej
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:� NOWE E-BOOKI 
historia. W SKLEPIE HISTMAG.ORG! 

Najbardziej merytoryczny 
magazyn historyczny online 

Histmag.org to najświeższe newsy, rzetelne artykuły popularnonaukowe, 
wnikliwe recenzje i zajmująca publicystyka. Wszystko co najlepsze 

w papierowych czasopismach, dzięki nam znajdziesz także w Internecie. 
Całkowicie za darmo! 

Łączy nas historia! 
www.histmag.org 
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  codzienny serwis informacji 

  artykuły historyczne

  materiały wideo

  filmy i archiwalne 
nagrania dźwiękowe

  unikalne fotografie
i dokumenty

  infografiki

  interaktywne mapy

  materiały edukacyjne

historia - kultura - edukacja

www.dzieje.pl
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Historia polskiego 
państwa podziemnego

N O W A  K O L E K C J A !

n Elegancka, twarda oprawa

n Pełna i prawdziwa historia Polskiego 
Państwa Podziemnego z lat 1939-1963

n W każdym z 60 tomów kilkadziesiąt  
archiwalnych zdjęć i dokumentów

n Znakomici autorzy

www.kolekcjapolskawalczaca.pl

SZUKAJ W KIOSKACH!

Kolekcję wydają:
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CO TYDZIEŃ: 
% KALENDARIUM WYDARZEŃ I ROCZNIC Z HISTORII POLITYKI, KULTURY
% RECENZJE KSIĄŻEK I TELEWIZYJNYCH PROGRAMÓW HISTORYCZNYCH

CO PONIEDZIAŁEK Z GAZETĄ WYBORCZĄ!

|HISTORIE ZNANE I NIEZNANE | LUDZIE, KTÓRZY ZMIENIALI ŚWIAT
| HISTORIE WOJENNE HISTORIE Z PRL-U | ZIMNOWOJENNE BATALIE
| DZIEJE PLAG I EPIDEMI | HISTORIE WYNALAZKÓW
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Stowarzyszenie 
Wydawców 
Katolickich


