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3S MEDIA – BIBLIOTEKA WOLNOŚCI
ul. Święcickiego 14, 01-614 Warszawa, 
tel. 731 555 039,
redakcja@nczas.com.pl

Wydawnictwo powstało w 2008 roku. Specjalizujemy się w tematyce społeczno-poli-
tycznej, wolnościowej, a także historycznej. To, co nas wyróżnia to wolny umysł, wolny 
duch i wolny rynek! Publikują tu m.in. Janusz Korwin-Mikke, Stanisław Michalkiewicz, 
Tomasz Sommer oraz prof. Marek Chodakiewicz.

Marcin Adamczyk
MITY GLOBALNEGO 
OCIEPLENIA

Panika przed globalnym ocieple-
niem! Ta książka opowiada wła-
śnie o najnowszym oszustwie 
gnostyków, które… nie trzyma 
się kupy. Po jej przeczytaniu zdzi-

wisz się, że kiedykolwiek wierzyłeś w te bajki.
145 x 205 mm, s.140, EAN 9788361935957, oprawa miękka, cena 25 zł

Janusz Korwin-Mikke
HISTORIA WG KORWINA

Korwin prezentuje swoje naj-
słynniejsze tezy historyczne, do-
tyczące wieków XIX, XX i XXI. Jeśli 
nie interesują cię propagando-
wo-ideologiczne konstrukcje, 
musisz tę książkę przeczytać.

145 x 205 mm s.296, EAN 9788361935292, oprawa miękka, cena 25 zł

Marek Jan Chodakiewicz
O CYWILIZACJI ŚMIERCI

Tym razem znany historyk wy-
szedł z archiwów i opisał to, co 
widział na własne oczy, czyli jak 
cywilizacja śmierci – nowa od-
miana marksizmu-lesbianizmu 
 – przejęła Stany Zjednoczone. 

Jak i czemu trzeba ją zatrzymać?
145 x 205 mm, s.354, EAN 9788361935995, oprawa mięka, cena 35 zł 

Stanisław Michalkiewicz
ZDRADA NR 447

Arcymistrz polskiej publicystyki 
znów roznosi w pył wrogów wol-
ności i wrogów Polski! O obcych 
wpływach poza granicami na-
szego kraju, jak i wewnątrz nich - 
bez kompromisów, bez roszczeń.

145 x 205 mm, s.268, EAN 9788361935919, oprawa miękka, cena 29 zł

Stanisław Michalkiewicz
ŻYDOWSKIE LOBBY 
POLITYCZNE W POLSCE

Kompleksowe omówienie histo-
rii żydowskiego lobby politycz-
nego w Polsce. Jak funkcjonuje, 
jakie miało i ma wpływy, co jest 
„żydowskim punktem widzenia?”. 

Czym uzasadniona jest polityka państwa Izrael?
145 x 205 mm, s.278, EAN 9788361935148, oprawa miękka, cena 25 zł

Marek Jan Chodakiewicz
MIĘDZYMORZE

Historia i pamięć zbiorowa wpły-
wają na naród, jego kulturę i in-
stytucje, a także politykę. Dotyczy 
to również Międzymorza – regio-
nu analizowanego przez prof. M. 
Chodakiewicza.

178 x 255 mm, s.610, EAN 9788361935988, oprawa twarda, cena 55 zł
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AGADE BIS
ul. Żwirki i Wigury, 36-300 Żyrardów, 
tel. 604 941 136,
agade@ksiegarniaorientalna.pl,
www.ksiegarniaorientalna.pl

Specjalizujemy się w literaturze naukowej i popularnonaukowej dotyczącej starożyt-
nej historii, kultury, sztuki itd.

BAJKI Z MEZOPOTAMII 
I AKADYJSKIE UTWORY 
HUMORYSTYCZNE

Wykpiwanie codzienności, żar-
towanie z przywar ludzkich, 
obśmiewanie pewnych zawodów 
pojawia się już w tekstach napi-
sanych po sumeryjsku. Sumerów 

uznaje się za pierwszych autorów kolekcji bajek i przy-
słów, które przetrwały do naszych czasów.
148 x 210 mm, s.106, EAN 9788387111748, oprawa miękka, cena 27,30 zł

red. Filip Taterka
OPOWIEŚCI ZNAD NILU 
OPOWIADANIA EGIPSKIE Z OKRESU ŚREDNIEGO 

PAŃSTWA ZE ZWOJÓW PAPIRUSOWYCH, TABLICZEK 

DREWNIANYCH I OSTRAKONÓW

Wbrew powszechnej opinii cy-
wilizacja starożytnego Egiptu to 
nie tylko monumentalne świąty-

nie i okazałe grobowce dawnych królów, wypełnione 
bajecznymi skarbami, których ściany pokrywa skom-
plikowane i niezrozumiałe pismo hieroglificzne.
176 x 250 mm, s.406, EAN 978838711731, oprawa miękka, cena 44,90 zł

Red. Natalia Bolatti Guzzo,
Piotr Taracha
AND I KNEW TWELVE 
LANGUAGES
STUDIES IN HONOUR OF MASSIMO POETTO ON THE 

OCCASION OF HIS 70TH BIRTHDAY

Sentence  pronounced  by 
Yariris, king of Karkemiš, in the 

Hieroglyphic Luwian text, emphasizing his ability to 
master different languages, which inspired the title of 
the present volume, seems well apt to introduce the 
scientific personality of the honoree.
176 x 250 mm, s.749, EAN 9788387111779, oprawa twarda, cena 550 zł

Mirosław Barwik
BITWA POD MEGIDDO

Bitwa pod Megiddo była kluczo-
wym etapem na drodze budowy 
egipskiego imperium Tutmozisa 
III (1479-1425 p.n.e.). Pokonanie 
koalicji kananejskich książąt 
wywarło ogromne wrażenie na 

współczesnych i utwierdziło mocarstwową rolę Egiptu.
148 x 210 mm, s.245, EAN 9788387111786, oprawa miękka, cena 39 zł

Stefan Zawadzki
THE RENTAL OF HOUSES IN 
NEO-BABYLONIAN PERIOD 
(VI–V CENTURIES BC)

The object of the contract, location 
of the house, the owner and te-
nant, families of owners of rented 
houses in Babylon, families of te-

nants of houses in Babylon, Families of owners of ren-
ted houses in Borsippa, families of tenants of houses.
176 x 250 mm, s.343, EAN 9788387111755, oprawa twarda, cena 280 zł

Marc Van De Mieroop
HISTORIA UKRYTA 
W TEKSTACH KLINOWYCH

Żeby zrozumieć dzieje najważ-
niejszej kultury tego obszaru, 
kultury Mezopotamii, badacze 
muszą korzystać z tekstów kli-
nowych – najstarszego rodzaju 

pisma, jakie człowiek wynalazł.
148 x 210 mm, s.248, EAN 9788387111564, oprawa miękka, cena 44 zł
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AGENCJA WYDAWNICZA CB ANDRZEJ ZASIECZNY
ul. Siłaczki 3/9 lok. 101, 02-495 Warszawa, 
tel. 510 210 234,
cbwydawnictwo@home.pl,
www.cbwydawnictwo.home.pl

Agencja Wydawnicza CB istnieje od 1991 r. Specjalizujemy się w wydawaniu książek 
z zakresu najnowszej historii Polski, wywiadu i służb specjalnych, dziejów Dolnego 
Śląska, techniki wojskowej i fortyfikacji.

Henryk Piecuch
A SERCA MAMY Z KAMIENIA... 
W UŚCISKU OFICERÓW 
BEZPIEKI PRL

H. Piecuch ukazuje środowisko 
i struktury Służby Bezpieczeństwa 
MSW, w których powstawa-
ły teczki, opisuje rodzaje teczek, 

podaje cele ich tworzenia i gdzie się znajdowały oraz 
co się z nimi stało.
145 x 205 mm, s.228, EAN 9788373392380, oprawa miękka, cena 39 zł

Janusz Wróbel
NIEMIECKIE CIĘŻKIE BATERIE 
PRZECIWLOTNICZE WOKÓŁ 
OŚWIĘCIMIA 1944-1945

Opis systemu niemieckiej 
obrony przeciwlotniczej wokół 
Oświęcimia, gdzie były wielkie 
zakłady produkcji benzyny syn-

tetycznej dla Wehrmachtu i Luftwaffe. Autor przed-
stawił relikty po bateriach w 12 miejscowościach.
165 x 235 mm, s.416, EAN 9788373392182, oprawa miękka, cena 59 zł

Krzysztof Drozdowski
WOJENNE SEKRETY 
BYDGOSZCZY

Autor opisuje m.in. Luftamunit-
ionanstalt 1/II Bromberg, syl-
wetkę szefa Ekspozytury nr 3 
w Bydgoszczy mjr. J. Żychonia, 
rolę Elli Harder w procesie mjr. J. 

Sosnowskiego, nazistowskie złoto w Bydgoszczy.
165 x 235 mm, s.146., EAN 9788373392410, oprawa miękka, cena 35 zł

Paweł Bromski
GEN WOLNOŚCI. 
PROGRAMY POLITYCZNE 
ORGANIZACJI 
NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH 
W LATACH 1975–1989

W tomie opisano programy poli-
tyczne i historię organizacji opo-

zycyjnych z lat 1975-1989. Publikacja ma charak-
ter źródłowy – jej autorami są autentyczni, znaczący 
przedstawiciele tych organizacji.
165 x 235 mm, s.276, EAN 9788373392434, oprawa miękka, cena 39 zł

Wacław Jałowik
W PIEKLE WOJNY NA TRZECH 
KONTYNENTACH

Wspomnienia  z  lat  1939–
1948 oficera artylerii 7 Dywizji 
Piechoty Armii Polskiej w ZSRR, 
później żołnierza 2 Korpusu 
Polskiego, w 1940 r. aresztowa-

nego przez NKWD i wiezionego w łagrach na półno-
cy Rosji.
165 x 235 mm, s.174, EAN 9788373392403, oprawa miękka, cena 39 zł

Szymon Wrzesiński
ZAMEK CHOJNIK. SKARBY – 
AFERY – PROPAGANDA PRL

Zamek Chojnik w Sobieszowie 
jest jednym z trzech najchęt-
niej odwiedzanych przez tury-
stów zamków na Dolnym Śląsku. 
Górską warownię wznieśli 

Piastowie dla obrony Śląska przed najazdem wrogów.
145 x 205 mm, s.212, EAN 9788373392175, oprawa miękka, cena 39 zł



9

ALMA-PRESS
ul. Lędzka 44A, 01-446 Warszawa, 
tel. 22 837 10 84,
alma@almapress.com.pl,
www.almapress.com.pl

Oficyna powstała w 1985 roku jej podstawowy profil stanowią książki dla żeglarzy, 
nurków, historyczne i militarne.

Philip Wilkinson
50 INSTRUMENTÓW Z HISTORII 
MUZYKI
SERIA 50 NAJSŁYNNIEJSZYCH

Książka przedstawia instrumen-
ty, które dołączały do orkiestry 
od epoki baroku aż po współcze-
sność. Opisano tu historię i roz-

wój każdego z instrumentów, a załączone ilustracje ob-
razują ich dzieje.
170 x 230 mm, s.224, EAN 9788370207496, oprawa twarda foliowana, cena 55 zł

Susie Hodge
KRÓTKA HISTORIA 
ARCHITEKTURY
SERIA KRÓTKA HISTORIA

Książka w przystępny sposób 
wiąże 50 najważniejszych dzieł 
architektonicznych z kluczowy-
mi materiałami, elementami ar-

chitektonicznymi i stylami.
145 x 210 mm, s.224, EAN 9788370207595, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 55 zł

Thomas Newdick
SAMOLOTY JAPONII 
W II WOJNIE ŚWIATOWEJ
SERIA PANORAMA TECHNIKI WOJSKOWEJ

Szczegółowy przewodnik po 
wszystkich typach płatowców 
użytych przez Japończyków 
w okresie od drugiej wojny chiń-

sko-japońskiej rozpoczętej w 1937 roku po kapitulację 
na Pacyfiku w sierpniu 1945 roku.
165 x 235 mm, s.128, EAN 9788370207588, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 39 zł

Bill Price
50 PRODUKTÓW 
SPOŻYWCZYCH, KTÓRE 
ZMIENIŁY BIEG HISTORII
SERIA 50 NAJSŁYNNIEJSZYCH

50 produktów spożywczych, które 
zmieniły bieg historii to fascynują-
cy i pięknie ilustrowany przewod-

nik po produktach spożywczych, które miały znaczący 
wpływ na rozwój współczesnej cywilizacji.
170 x 230 mm, s.224, EAN 9788370207557, oprawa twarda, cena 55 zł

Ian Haydn Smith
KRÓTKA HISTORIA FOTOGRAFII
SERIA KRÓTKA HISTORIA

Skonstruowana w prosty spo-
sób i bogato ilustrowana książka 
omawia 50 najważniejszych fo-
tografii od pierwszych ekspery-
mentów z początku XIX wieku po 

współczesną fotografię cyfrową.
145 x 210 mm, s.224, EAN 9788370207489, oprawa zintegrowana ze skrzydełkami, 

cena 55 zł

Andrzej Zasieczny
BROŃ WOJSKA POLSKIEGO 
1939–1945. WOJSKA LĄDOWE
SERIA PANORAMA TECHNIKI WOJSKOWEJ

Ponad 150 typów uzbrojenia uży-
wanego na wszystkich frontach II 
wojny światowej przez Wojska 
Lądowe Polskich Sił Zbrojnych 

i oddziały partyzanckie, a także wyprodukowane pod-
czas Powstania Warszawskiego.
165 x 235 mm, s.160, EAN 9788370207342, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 29 zł
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ANTYKWARIAT KWADRYGA 
ul. Wilcza 29A lok. 25, 00-001 Warszawa, 
tel. 22 622 11 54,
antykwariat@kwadryga.com, 
www.kwadryga.com

Antykwariat Kwadryga zajmuje się skupem i sprzedażą książek, pocztówek, plaka-
tów, grafik. Specjalizujemy się w literaturze specjalistycznej z zakresu humanistyki. 
Duża część naszej oferty to książki historyczne.

Praca zbiorowa
PRZEMYŚL W OCZACH 
PISARZY

Wydana w Londynie w 1994 roku 
antologia tekstów literackich 
o Przemyślu.
150 x 210 mm, s. 355, oprawa miękka, cena 60 zł

Praca zbiorowa
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 
W PRL

Wydany w Paryżu w 1973 roku 
zbiór dokumentów na temat 
funkcjonowania sądownictwa 
i prokuratury w PRL.
130 x 210 mm, s. 59, oprawa miękka, cena 35 zł

Roman Zawada
OPOWIEŚCI ŻOŁNIERSKIE 
O GENERALE ŚMIGŁYM

Biografia Edwarda Rydza– 
–Śmigłego. Przedwojenne wy-
danie z 1936 roku.
170 x 250 mm, s. 127, oprawa twarda, cena 

120 zł

Henryk Skolimowski
POLSKI MARKSIZM

Polska myśl  marksistow-
ska od Brzozowskiego do 
Kołakowskiego w syntetycznym 
ujęciu emigracyjnego naukowca. 
Wydanie londyńskie z 1969 roku.
120 x 180 mm, s. 99, oprawa miękka, cena 18 zł

Edward Raczyński
ROGALIN I JEGO MIESZKAŃCY

Dzieje rodziny Raczyńskich i ich 
pałacowej posiadłości w wielko-
polskim Rogalinie. Bibliofilskie 
wydanie londyńskie z 1964 roku.
150 x 230 mm, s. 225, oprawa twarda, cena 240 zł

Gaetano Mosca
HISTORIA DOKTRYN 
POLITYCZNYCH OD 
STAROŻYTNOŚCI DO NASZYCH 
CZASÓW

Przedwojenne wydanie z 1935 
roku.
150 x 220 mm, s. 304, oprawa twarda, cena 75 zł
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BELLONA
ul. Stefana Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa, 
tel. 22 45 70 402,
biuro@bellona.pl,
www.bellona.pl

Bellona od 100 lat służy książce i czytelnikom, należąc do największych i najbardziej 
stabilnych polskich wydawców. Jesteśmy wydawnictwem uniwersalnym, nasza pro-
dukcja corocznie przekracza 300 tytułów.

Thomas Urban
KATYŃ. ZBRODNIA I WALKA 
PROPAGANDOWA WIELKICH 
MOCARSTW

Dziejami zbrodni i kłamstwa 
katyńskiego zajął się Thomas 
Urban, niemiecki dziennikarz, 
korespondent zagraniczny 

„Süddeutsche Zeitung”.
170 x 240 mm, s.600, EAN 9788311153615, oprawa twarda, cena 54,90 zł

Tim Heath
DZIEWCZYNY WODZA

W III Rzeszy niemieckie kobiety od-
grywały bierną rolę. Teraz, wiele lat 
później, kobiety te odsłaniają mało 
znane fakty dotyczące lat spędzo-
nych w organizacjach.
135 x 215 mm, s.400, EAN 9788311158009, oprawa 

miękka, cena 39,90 zł

Lucio Russo
ŚWIAT PRZED KOLUMBEM. 
KONTAKTY MIĘDZY 
CYWILIZACJAMI

Osnową narracji Lucio Russo 
jest przeciwstawienie dwóch tez 
z pogranicza historii, geografii 
i kultury.

170 x 240 mm, s.312, EAN 9788311157804, oprawa twarda, cena 39,90 zł

Thomas Gordon, Greg Levis
WALCZYŁY W CIENIU MĘŻCZYZN

Dzielne dziewczyny, tajne agentki 
SOE, mistrzynie w dziele szpiego-
wania i sabotażu.
Zostały wyszkolone w kryptogra-
fii i kartografii. Były ekspertkami 
w sztuce werbunku, komunikacji 

i dowodzenia partyzantką.
135 x 215 mm, s.440, EAN 9788311157651, oprawa miękka, cena 39,90 zł

Tim Flannery
EUROPA. HISTORIA NATURALNA

Opowieść Tima Flannery'ego za-
czyna się około 100 milionów 
lat temu, w momencie naro-
dzin Europy, kiedy to pojawiły się 
pierwsze zdecydowanie europej-
skie organizmy, a kończy – w roku 

2200 – futurologiczną wizją Toskanii.
170 x 240 mm, s.368, EAN 9788311157408, oprawa twarda, cena 49,90 zł

Adrian Tinniswood
BRYTYJSKA MONARCHIA OD 
KUCHNI

Tajemnice i nowinki zza bram 
Buckingham Palace.
170 x 240 mm, s.528, EAN 9788311157521, 

oprawa twarda, cena 49,90 zł
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Andrzej Kruczyński
72 GODZINY

Wodzu odsłania kulisy najbardziej 
spektakularnych akcji polskich jed-
nostek po II wojnie światowej.
135 x 215 mm, s.286, EAN 9788311156753, oprawa 

miękka, cena 34,90 zł

Naval
CAMP POZZI. GROM W IRAKU

Naval w swojej książce odsła-
nia nam kulisy operacji, które do 
tej pory były owiane milczeniem, 
a także udowadnia, jak ważne są 
braterstwo, współpraca i profesjo-
nalizm w wojskowym fachu.

135 x 215 mm, s.314, EAN 9788311155312, oprawa miękka, cena 34,90 zł

Kafir, Łukasz Maziewski
HAJLAJF. CZYSTA PRAWDA 
O BRUDNEJ SŁUŻBIE

Radosław Sztylc – młody oficer 
Wojska Polskiego – trafia w sam 
środek międzynarodowej afe-
ry szpiegowsko-kryminalnej. Aby 
rozwikłać krwawą zagadkę, musi 

przyjąć propozycję „nie do odrzucenia”. Zostaje ofice-
rem Wojskowych Służb Informacyjnych.
135 x 215 mm, s.422, EAN 9788311157811, oprawa miękka, cena 39,9 zł

Sławomir Koper
SPOWIEDŹ ŚMIGŁEGO

Stylizowany na autentyczny wy-
wiad rzeka Juliana Piaseckiego, 
przedwojennego wiceministra, 
z marszałkiem Śmigłym-Rydzem..
135 x 215 mm, s.296, EAN 9788311157934, oprawa 

miękka, cena 36,90 zł

Iwona Kienzler
POLKI WŁADCZYNIE EUROPY

Niniejsza publikacja poświęco-
na jest Polkom, którym dane było 
odcisnąć trwały ślad w historii 
państw, do których zawitały jako 
żony władców.
135 x 215 mm, s.424, EAN 9788311157637, oprawa 

miękka, cena 39,90 zł

Jarosław Molenda
Z ESPRESSO PRZEZ EUROPĘ

Historia miast jest zapisana nie 
tylko w archiwach i muzeach, 
ale w miejscach, gdzie toczyło 
się zwykłe życie.
150 x 210 mm, s.448, EAN 9788311156784, 

oprawa twarda, cena 34,90 zł

Michał A. Piegzik
MORZE KORALOWE 1942

Niniejsza książka ma celu przed-
stawienie czytelnikowi w spo-
sób możliwie wyczerpujący gene-
zę, przebieg oraz skutki pierwszej 
poważnej klęski Japońskiej 
Cesarskiej Marynarki Wojennej 

w wojnie na Pacyfiku.
125 x 195 mm, s.316, EAN 9788311142404, oprawa miękka, cena 28 zł

Nina Majewska-Brown
TAJEMNICA Z AUSCHWITZ

Za każdym numerem wytatuowa-
nym na przedramieniu kryje się 
tajemnica. Ta wyszła na jaw dopie-
ro 75 lat po Auschwitz. Czy moż-
na być bohaterem i tchórzem za-
razem? Fatalnym mężem i ojcem, 

a jednak zasłużonym patriotą? Jaka jest najwyższa 
cena, którą można zapłacić za Polskę?
125 x 195 mm, s.216, EAN 9788311157507, oprawa miękka, cena 29,90 zł
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BIAŁY KRUK
ul. Szwedzka 38, 30-324 Kraków, 
tel. 12 260 32 90, 12 260 32 40,
biuro@bialykruk.pl,
www.bialykruk.pl

Wydawnictwo powstało w 1996 r. Specjalizuje się w publikacjach o tematyce religij-
nej, a także w pracach historycznych, patriotycznych. Jego książki wyróżniają się wy-
sokim poziomem edytorskim, zaś wśród autorów są wybitni naukowcy i publicyści.

Andrzej Nowak
DZIEJE POLSKI. 
TOM 4. 1468–1572. TRUDNY ZŁOTY WIEK

Kolejny tom bestsellerowego 
cyklu prof. Andrzeja Nowaka. 
Autor opisuje w nim losy 
Rzeczpospolitej z lat 1468–
1572, gdy nasz kraj pod ber-

łem Jagiellonów był europejskim mocarstwem.
195 x 240 mm, s.424, EAN 9788375532777, oprawa twarda, cena 82,95 zł

Wojciech Roszkowski
KIERUNEK TARGOWICA. 
POLSKA 2005–2015

Historia Polski z lat 2005–2015, 
czyli okresu pierwszych rządów 
PiS, a potem koalicji PO-PSL, 
barwnie opisana przez znanego 
historyka dziejów najnowszych 

prof. Wojciecha Roszkowskiego.
165 x 235 mm, s.312, EAN 9788375532760, oprawa twarda, cena 59 zł

Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn
ROK 1939. OD BEZTROSKI DO 
TRAGEDII

Panorama roku 1939. W formie 
kalendarium autorzy przedsta-
wili wydarzenia, jakie złożyły się 
na obraz tych przełomowych 12 
miesięcy – zarówno te ważne, jak 

i te mniej znaczące, ale pokazujące atmosferę tamte-
go czasu.
165 x 235 mm, s.312, EAN 9788375532746, oprawa twarda, cena 59 zł

Wojciech Roszkowski
ROZTRZASKANE LUSTRO. 
UPADEK CYWILIZACJI 
ZACHODNIEJ

To jedno z najważniejszych dzieł 
współczesnej humanistyki, nie 
tylko polskiej. Wybitny uczo-
ny i pisarz, wielki erudyta, prof. 

Wojciech Roszkowski, dokonuje w tej książce głębokie-
go bilansu naszej cywilizacji.
165 x 235 mm, s.560, EAN 9788375532609, oprawa twarda, cena 82,95 zł

Wojciech Polak, 
Sylwia Galij-Skarbińska
ZBRODNIA I GRABIEŻ. JAK 
NIEMCY TUSZUJĄ PRAWDĘ 
O SOBIE

Dramatyczna panorama trud-
nych relacji polsko-niemieckich 
w czasie wojny i po niej. Książka 

opowiada o braku kary i sprawiedliwości za wojenne 
zbrodnie hitlerowskich Niemiec.
165 x 235 mm, s.528, EAN 9788375532753, oprawa twarda, cena 72,45 zł

Wojciech Roszkowski
ORLĘTA LWOWSKIE

Opowieść o bohaterskiej obro-
nie Lwowa w listopadzie 1918 
r. Autor przedstawia tło kon-
fliktu, przebieg walk o miasto, 
a także dalszy ciąg wojny pol-
sko-ukraińskiej 1918–1919.

200 x 250 mm, s.192, EAN 9788375532647, oprawa twarda, cena 82,95 zł
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BOSZ
ul. Przemysłowa 14, 38-600 Lesko, 
tel. 13 469 90 00,
biuro@bosz.com.pl,
www.bosz.com.pl

Wydawnictwo BOSZ to jedyna na polskim rynku oficyna tworząca prawdziwie autor-
skie albumy poświęcone sztuce, dziedzictwu kulturowemu i naturalnemu. Ich znakiem 
rozpoznawczym są wysoka wartość merytoryczna oraz najwyższa jakość edytorska.

Jan Łoziński,
Jerzy Pluta
MOŚCICKI

Ignacy Mościcki – prezydent che-
mik – na ponad 160 fotografiach 
w nowym albumie z serii II RP.
205 x 275 mm, s.128, EAN 9788375764307, 

oprawa twarda, cena 49,90 zł

Maja Łozińska, 
Jan Łoziński,
Władysław Pluta
PADEREWSKI

Paderewski – tekst oraz blisko 
170 ilustracji zawartych w tym 
albumie przybliżą tę wybitną po-
stać, o której w stulecie niepod-

ległości w żadnym wypadku nie możemy zapominać.
205 x 275 mm, s.128, EAN 9788375764000, oprawa twarda, cena 44,90 zł

Adam Daniel Rotfeld
ADAM DANIEL ROTFELD. 
W POSZUKIWANIU STRATEGII

Adam Daniel Rotfeld. W poszuki-
waniu strategii – książka autor-
stwa eksperta do spraw mię-
dzynarodowych będąca zbiorem 
tekstów opublikowanych na ła-

mach czasopism oraz prac zbiorowych w latach 
2010–2017.
165 x 235 mm, s.464, EAN 9788375763782, oprawa twarda, cena 49,90 zł

Jan Łoziński, 
Andrzej Chwalba  
PIŁSUDSKI

Kolejny tom w serii poświę-
conej  wybitnym pol itykom 
II Rzeczypospolitej Ten bogato 
ilustrowany album, przedstawia 
na blisko dwustu fotografiach 

działalność polityczną i życie prywatne Piłsudskiego.
205 x 275 mm, s.128, EAN 9788375764444,oprawa twarda, cena 44,90 zł

Praca zbiorowa
POLSKA. ESEJE O STULECIU

39 esejów autorstwa najwybit-
niejszych przedstawicieli pol-
skich uczelni i ośrodków na-
ukowych dotyczących historii, 
relacji społecznych, religii, oświa-
ty, zdrowia i kultury.

192 x 254 mm, s.348, EAN 9788375763683, oprawa twarda, cena 69,90 zł

Franciszek Czekierda
ZAPOMNIANE SŁOWA 
Z PRL-U I NIE TYLKO

Zbiór haseł powszechnie zna-
nych w komunistycznej Polsce, 
które dawno już wyszły z uży-
cia. Poszczególne pojęcia odno-
szą się do konkretnych działów, 

takich jak technika, kultura, moda, handel czy sport.
160 x 235 mm, s.252, EAN 9788375764185, oprawa twarda, cena 44,90 zł
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BIBLIOTEKA NARODOWA
al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, 
tel. 22 608 25 57, wydawnictwo@bn.org.pl, www.bn.org.pl

Biblioteka Narodowa wydaje katalogi, inwentarze oraz albumy, monografie i czaso-
pisma, bieżącą i retrospektywną bibliografię narodową oraz inne tematyczne wyka-
zy bibliograficzne. Publikacje Wydawnictwa BN dostępne są w księgarni internetowej 
ksiegarnia.bn.org.pl i w księgarniach naukowych. Swoje zbiory Biblioteka Narodowa 
udostępnia również w sieci, w serwisie polona.pl

Wacław Seweryn Rzewuski
O KONIACH WSCHODNICH 
I WYWODZĄCYCH SIĘ Z RAS 
ORIENTALNYCH

Pierwsze pełne i krytyczne wy-
danie dzieła Rzewuskiego, za-
wierające francuski tekst i jego 
polski przekład, tom z esejami 

orientalistów, historyków i innych specjalistów oraz 
album z rysunkami autora.
240 x 336 mm, s.1812, EAN 9788370097332, oprawa twarda, cena 600 zł

Andrzej Kaszlej, Henryk Citko
KATALOG RĘKOPISÓW 
BIBLIOTEKI NARODOWEJ
T. 17 ARCHIWUM ZOFII I JĘDRZEJA

MORACZEWSKICH. SYGNATURY 11417-11654

Katalog przedstawia spuści-
znę o szczególnym charakterze 
– taka też była aktywność spo-

łeczna, niepodległościowa, polityczna i organizacyjna 
małżeństwa Moraczewskich oraz ich dzieje osobiste.
168 x 240 mm, s.240, EAN 9788370097899, oprawa miękka, cena 50 zł

Barbara Łętocha,
Aleksander Messer, 
Izabela Jabłońska
ŻYDOWSKIE DRUKI ULOTNE 
W WARSZAWIE 1918–1939. 
KATALOG

Polsko-angielski katalog dru-
ków ulotnych dokumentujących 

życie społeczności żydowskiej Warszawy w latach  
1918–1939 we wspaniałej szacie graficznej – ok. 500 
zreprodukowanych dokumentów.
210 x 280 mm, s.556, EAN 9788370096465, oprawa miękka, cena 120 zł

red. Zofia Głowicka
KATALOG DRUKÓW ULOTNYCH 
Z LAT 1914–1918 W ZBIORACH 
BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Bogato ilustrowany katalog za-
wierający 2588 opisów stano-
wiących bogatą i ciekawą ko-
lekcję odezw, obwieszczeń, 

rozkazów, afiszy, zaproszeń, ulotek i jednodniówek 
z lat 1914–1918.
240 x 290 mm, s.880, EAN 9788370097820, oprawa twarda, publikacja nieodpłatna

Maria Wrede
PRZEWODNIK PO ZASOBIE 
ARCHIWUM INSTYTUTU 
LITERACKIEGO KULTURA

Praca zawiera dane pozwala-
jące na orientację w strukturze 
i zawartości źródła historycznego, 
jakim jest Archiwum, ujmuje infor-

macje o dziejach i narastaniu materiałów i sposobach 
ich użytkowania.
154 x 240 mm, s.148, EAN 9788370096939, oprawa miękka, cena 60 zł

Karolina Skalska
KATALOG NAGRAŃ 
DŹWIĘKOWYCH MUZEUM 
POLSKIEGO W AMERYCE

Katalog przedstawia zawartość 
kolekcji dźwiękowej jednej z naj-
większych polonijnych bibliotek 
na świecie, utrwalonej na rol-

kach pianolowych, płytach standardowych, długogra-
jących i radiowych.
210 x 235 mm, s.924, EAN 9788370096861, oprawa twarda, cena 100 zł
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA URSYNA 
NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW
ul. Braci Wagów 1, 07-791 Warszawa, 
tel. 22 648 67 76, 22 468 15 78, sekretariat@ursynoteka.pl, www.ursynoteka.pl

Biblioteka działa od 1994 roku jako samorządowa instytucja kultury. Do jej podsta-
wowych zadań, oprócz gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, nale-
żą popularyzacja książki i czytelnictwa oraz pomoc w kształceniu młodym miesz-
kańcom Ursynowa.

KONSTANCYA CZYLIŻE NIESZCZĘŚCIA WYSTĘPNEJ 
ZALOTNOŚCI
9. TOM KOLEKCJI NIEMCEWICZOWSKIEJ

Kolejny utwór Juliana Ursyna Niemcewicza wydany 
z rękopisu. Na powieść z gatunku epistolarnej składają 
się 74 listy, które piszą do siebie jej bohaterowie w cza-
sach Księstwa Warszawskiego i wyprawy Napoleona 
na Moskwę.
160 x 240 mm, s.247, EAN 9788375459029, twarda oprawa, zdjęcia, cena 32,55 zł
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BROŃ BIAŁA
ul. Zamojska 3, 23-400 Biłgoraj, 
tel. 601 806 793,
poczta@januszjaroslawski.pl

Janusz Jarosławski – publicysta, wydawca oraz autor, od wielu lat zajmujący się po-
pularyzacją wiedzy o polskiej broni białej. Publikuje po polsku, angielsku i niemiecku. 
W sferze jego zainteresowań znajduje się okres walk o niepodległość i granice oraz 
utrwalania suwerennego bytu państwa polskiego (1918–1921).

Janusz Jarosławski
SZABLE WOJSKA POLSKIEGO 
1918–1939

Publikacja wpisana w setną 
rocznicę odzyskania przez nasz 
kraj niepodległości. Adresowana 
przede wszystkim do kolekcjo-
nerów broni białej i miłośników 

historii.
210 x 297 mm, s.410, EAN 9788394713942, oprawa twarda, cena 90 zł

Janusz Jarosławski
SZABLA LEKKIEJ KAWALERII 
M1796

Obszerne opracowanie poświę-
cone broni białej armii brytyj-
skiej na przełomie XVIII i XIX wie-
ku. Wzbogacone esejem Polacy 
w walce z wojskami angielskimi 

w czasie epoki napoleońskiej.
210 x 297 mm, s.140, EAN 9788393768042, oprawa twarda, cena 50 zł

Janusz Jarosławski
NIEMIECKIE SZABLE BOJOWE 
1742–1918

W publikacji zostały zaprezento-
wane niemieckie szable bojowe. 
Pierwszą z nich jest huzarka wz. 
1742, wydanie zamyka wypro-
dukowana pod koniec Wielkiej 

Wojny szabla artyleryjska.
210 x 297 mm, s.202, EAN 9788393768066, oprawa twarda, cena 80 zł

Janusz Jarosławski
BAGNETY WOJSKA POLSKIEGO 
1918–1939

Publikacja wpisana w setną 
rocznicę odzyskania przez nasz 
kraj niepodległości. Adresowana 
przede wszystkim do kolekcjo-
nerów broni białej i miłośników 

historii.
210 x 297 mm, s.360, EAN 9788394713928, oprawa twarda, cena 90 zł

Janusz Jarosławski
BAGNETY KRAJÓW 
SKANDYNAWSKICH

Unikalna publikacja poświęcona 
historii broni białej krajów skan-
dynawskich od połowy XVIII wie-
ku po czasy współczesne. Bogato 
ilustrowana unikatowymi zdjęcia-

mi z epoki.
210 x 297 mm, s.200, EAN 9788394713904, oprawa twarda, cena 60 zł

Janusz Jarosławski
NIEMIECKIE SZABLE I PAŁASZE 
PARADNE

Opracowanie poświęcone bro-
ni białej armii niemieckiej. 
Szczegółowe opisy poszczegól-
nych egzemplarzy z rozbudowa-
nym kontekstem historycznym.

210 x 297 mm, s.122, EAN 9788393768028, oprawa twarda, cena 50 zł
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BIURO HANDLOWE „COMAX”
Ul. Wilcza 70/32 00-670 Warszawa,
tel. 501 037 074, sszym@wp.pl
Księgarnia firmowa: ul. Marszałkowska 7 00-626 Warszawa 
Tel. +48 570 189 070, 22 405 66 30, ksiazkicomax@op.pl

Wydawanie i dystrybucja książek i czasopism o tematyce historycznej. Reprinty 
sprzed 1939 roku. Organizacja spotkań autorskich.

Praca zbiorowa 
KOLOROWY MAGAZYN 
ILUSTROWANY LIPIEC - 
SIERPIEŃ 2019 

Magazyn ukazuje podniosłe 
chwile z dziejów naszej histo-
rii służące wolności i prawdzie.
210 x 270 mm, s.112, ISSN 2300-6803, oprawa 

miękka, cena 9,90 zł

Maciej Gawlikowski i Mirosław 
Lewandowski
NA SZLAKU KADRÓWEK 
1981–1989

Opowieści legionistów – starych 
ludzi, którzy przeżyli tak wie-
le i byli świadkami niezwykłych 
wydarzeń a jednocześnie potra-

fili o tym mówić nie na koturnach, bez przygniatają-
cego patosu. 
300 x 210 mm, s.378, EAN 9788394905811, oprawa twarda, cena 60 zł

Andrzej Anusz
NIELEGALNA POLITYKA - 
ZJAWISKO DRUGIEGO OBIEGU 
POLITYCZNEGO W PRL 
1976–1989

Przedstawiony materiał jest au-
torską oceną oraz dokumentem, 
wiele wnoszącym w naszą zbio-

rową wiedzę w zakresie misji kościoła i organizacji po-
litycznych w naszym kraju w tamtych czasach.
240 x 160 mm, s.695 EAN 9788394905859, oprawa twarda, cena 59,90 zł

Praca zbiorowa
KOLOROWY MAGAZYN 
ILUSTROWANY WRZESIEŃ - 
PAŹDZIERNIK 2019 

Jeden z najchętniej kupowa-
nych magazynów w Polsce. 
Nazywany miesięcznikiem hi-
storii zwycięskiej, ponieważ na-

pędza go duma z polskiej przeszłości pełnej bohater-
skich czynów oraz wygranych bitew.
210 x 270 mm, s.100, ISSN 2300-6803, oprawa miękka, cena 9,90 zł

Bohdan Urbankowski
JA, SZEKSPIR JA, BÓG

W powieści pełne afer i zbrodni 
życie gen. Majchera-Majchrzaka 
zmienia się w porażającą synte-
zę dziejów komunistycznej Polski. 
240 x 160 mm, s.475, EAN 9788394905842, oprawa 

twarda, cena 60 zł

Mirosław Lewandowski
LUDWIK MUZYCZKA 
„BENEDYKT”

Biografia niemal kompletnie zapo-
mnianego dziś żołnierza Legionów 
Piłsudskiego członka PPS , pod-
czas II wojny szefa biur wojsko-
wych w Komendzie Głównej AK, 

współorganizatora WIN. 
240 x 160 mm, s.620, EAN 9788394399498, oprawa twarda, cena 60 zł

B.H.
COMAX
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CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO
DIALOGU I POROZUMIENIA
ul. Jasna 14/16 a, 00-041 Warszawa, tel. 22 295 00 30, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl

Centrum publikuje pozycje zarówno o charakterze eseistycznym lub literackim, jak 
i naukowym – z dziedziny historii, prawa międzynarodowego oraz ekonomii, przy 
czym dotychczas przeważają prace historyczne, poświęcone problemom ważnym, 
wywołującym zainteresowanie nie tylko profesjonalnych historyków, ale i szerokiej 
opinii publicznej.

Łukasz Adamski,
Grzegorz Hryciuk
WOŁYŃ I GALICJA „ZA 
DRUGIEGO SOWIETA”

Materiały ukazujące wysuwa-
ne przez Chruszczowa propozy-
cje działań przeciwko Polakom, 
szczegóły pracy operacyj-

nej NKGB, NKWD, informacje o agenturze czy udział 
Polaków w „batalionach istriebitielnych”.
150 x 245 mm, s.674, EAN 9788364486715, oprawa twarda, cena 45 zł

Łukasz Adamski, 
Grzegorz Hryciuk, 
Grzegorz Motyka
SOWIECI A POLSKIE PODZIEMIE 
1943-1946.
WYBRANE ASPEKTY STALINOWSKIEJ POLITYKI 

REPRESJI

Artykuły, w których poruszo-
no m.in. kwestie sowieckich obław i rzezi wołyńskiej, 
w większości zostały napisane na podstawie do nie-
dawna niedostępnych lub niewykorzystywanych ma-
teriałów archiwalnych.
155 x 245 mm, s.504, EAN 9788364486487, oprawa twarda, cena 39 zł

red. Łukasz Adamski
O ZIEMIĘ NASZĄ, NIE WASZĄ. 
IDEOWE ASPEKTY PROCESÓW 
NARODOTWÓRCZYCH 
W EUROPIE ŚRODKOWEJ 
I WSCHODNIEJ

D z i e j e  E u ro p y  Ś ro d ko w e j 
i Wschodniej to poniekąd historia 

polsko-rosyjskiej rywalizacji o rząd dusz nad miesz-
kańcami Litwy i Rusi – dzisiejszej Litwy, Białorusi 
i Ukrainy. 
155 x 245 mm, s.468, EAN 9788364486616, oprawa twarda, cena 43 zł

Łukasz Adamski,
Grzegorz Hryciuk,
Grzegorz Motyka
MIOTŁA STALINA 
POLSKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA I JEJ POGRANICZE 

W CZASIE OBŁAWY AUGUSTOWSKIEJ W 1945 ROKU

Zamieszczone w tomie dokumenty, 
w większości dotąd niepublikowa-
ne, pokazują zarówno bezpośredni 

przebieg obławy augustowskiej, jak i sytuację panującą 
na okolicznych terenach.
150 x 245 mm, s.336, EAN 9788364486692, oprawa twarda, cena 39 zł

Łukasz Adamski,
Grzegorz Hryciuk
WOŁYŃ I GALICJA WSCHODNIA 
POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ 
1943-1944

Materiały ukazujące stosunek 
władz sowieckiej Ukrainy do 
Polaków, nastroje polskiej ludno-

ści czy stosunek Sowietów do Rzezi Wołyńskiej oraz 
początki zwalczania polskiego podziemia przez NKWD 
i NKGB.
150 x 245 mm, s.430, EAN 9788364486708, oprawa twarda, cena 39 zł
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DEMART SA
ul. Poczty Gdańskiej 22a, 02-495 Warszawa,
tel. 22 662 62 63, info@demart.com.pl,
www.demart.com.pl

Wydawnictwo Demart istnieje od 1992 roku. Specjalizuje się w publikacjach z zakre-
su geografii i historii ze szczególnym uwzględnieniem kartografii historycznej i szkol-
nej. Oferuje blisko 200 tytułów, m.in. albumy, atlasy i książki historyczne, głównie do-
tyczące historii Polski.

Praca zbiorowa
NOWY WIELKI ATLAS 
HISTORYCZNY

Wielki atlas historyczny to publi-
kacja uniwersalna, prezentująca 
dzieje świata i Polski od starożyt-
ności po współczesność na kilku-
set barwnych, ułożonych w po-

rządku chronologicznym mapach.
210 x 300 mm, s.272, EAN 9788379120277, oprawa twarda, cena 69,90 zł

Praca zbiorowa
POLSKA 1939–1945. 
WRZESIEŃ 1939, 
POWSTANIE WARSZAWSKIE, 
OKUPACJA I KONSPIRACJA, 
POLACY NA FRONTACH
II WOJNY ŚWIATOWEJ

Książka o charakterze albumo-
wym opowiada o II wojnie światowej na ziemiach 
polskich oraz o udziale Polaków na frontach II wojny 
światowej.
202 x 290 mm, s.96, EAN 9788379122769, oprawa twarda, cena 24,90 zł

Praca zbiorowa
WIELKA WOJNA
POLSKO-BOLSZEWICKA 1920

Ta książka to prezentacja zbioro-
wego portretu Polaków, których 
porwał Józef Piłsudski. To praw-
dziwa historyczna epopeja odsła-
niająca ważny etap w odbudowy-

waniu polskiej państwowości.
240 x 340 mm, s.440, EAN 9788379122837, oprawa twarda, cena 119 zł

Marta Bogacka
BOKSER Z AUSCHWITZ. 
LOSY TADEUSZA 
PIETRZYKOWSKIEGO

Niezwykła biografia Tadeusza 
Pietrzykowskiego – pięścia-
rza, który zdobył tytuł Mistrza 
Wszechwag obozu koncentracyj-

nego Auschwitz.
150 x 210 mm, s.200, EAN 9788379122745, oprawa twarda, cena 34,90 zł

Praca zbiorowa
ATLAS HISTORYCZNY. SZKOŁA 
PONADPODSTAWOWA

Atlas historyczny przeznaczony 
dla uczniów szkół ponadpodsta-
wowych obejmuje całą historię, od 
starożytności do współczesności. 
Zawiera mapy istotnych wydarzeń 

i procesów politycznych.
205 x 290 mm, s.240, EAN 9788379122769, oprawa miękka, cena 34,90 zł

Paweł Milcarek,
Tomasz Rowiński
ALARM DLA KOŚCIOŁA. NOWA 
REFORMACJA?

To dzieło głośnych i wyrazistych 
publicystów oraz pisarzy katolic-
kich, którzy zmierzyli się z tema-
tem największego od kilkuset lat 

kryzysu Kościoła w Polsce i na świecie.
145 x 210 mm, s.310, EAN 9788379122424, oprawa miękka, cena 44,90 zł

DEMART
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DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ

ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa, tel. 22 255 05 05, ksiegarnia@dsh.waw.pl, www.
bookstore.dsh.waw.pl, 
www.dsh.waw.pl

Dom Spotkań z Historią, instytucja kultury m. st. Warszawy, zajmuje się historią 
Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Organizator wystaw, spotkań varsavia-
nistycznych, pokazów filmów, warsztatów edukacyjnych, seminariów i konferencji.

Jan-Roman Potocki
Vivian Reed
AMERYKANIE 
W POLSCE 1919-1947
AMERICANS IN POLAND 
1919–1947

Katalog zawiera około 100 
zdjęć wybranych z archi-

wów amerykańskich. Ukazują one sylwetki Amerykanów 
zaangażowanych w pracę na rzecz odbudowy Polski 
w latach 1919-1947.
210 x 250 mm, s.120, EAN 9788366068131, oprawa miękka, cena 39 zł

red. Joanna Kinowska
ZDOBYĆ KSIĘŻYC.
REACHING THE MOON

Album Zdobyć Księżyc to wy-
bór najciekawszych fotografii 
z archiwów NASA, dzięki któ-
rym możemy zobaczyć, jak 
wyglądał pierwszy krok czło-

wieka na Księżycu oraz jaka droga do niego wiodła.
210 x 250 mm, s.160, EAN 9788366068148, oprawa twarda, cena 69 zł

red. Magda Szymańska
WARSZAWA ZAPAMIĘTANA. 
W OKUPOWANEJ STOLICY

Warszawa zapamiętana. W oku-
powanej stolicy to obraz codzien-
nego życia w Warszawie z lat 
1939–1944, przedstawiony we 
wspomnieniach jej mieszkańców. 

Książka z serii Z Archiwum Historii Mówionej.
160 x 230 mm, s.232, EAN 9788366068155, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 39 zł

Praca zbiorowa
POLSKIE BIEGUNY. 
HIMALAJE ’74 
I ANTARKTYDA ’77 NA 
FOTOGRAFIACH MIRKA 
WIŚNIEWSKIEGO

Album zawiera unikal-
ne i dotąd niepublikowane 

zdjęcia, odszukane w przepastnych zbiorach Mirka 
Wiśniewskiego. Dokumentują one pionierskie polskie 
ekspedycje w Himalaje ’74 i na Antarktydę ’77.
210 x 250 mm, s.200, EAN 9788366068162, oprawa twarda, cena 79 zł

Anna Ziarkowska
HISTORYJKI 
O TYM, JAK 
POLACY WYBRALI 
WOLNOŚĆ

Bohaterami książ-
ki są zwierzątka – 

Historyjka i Historyjek, narysowane przez Bohdana 
Butenkę. Opowieść o historii Polski w latach 1945–
1989 osnuta jest wokół historycznych faktów i relacji 
świadków.
330 x 235 mm, s.44, EAN 9788366068100, oprawa twarda, cena 39,00 zł

KALENDARZ „ZDZIERAK 
WARSZAWSKI” NA 2020 ROK

Zdzierak warszawski to wyjąt-
kowy kalendarz na 2020 rok. 
Pod każdą z dat kryje się kolej-
na porcja specjalnie dobranych 
informacji, które w sposób lekki 
i przystępny przybliżają historię 

Warszawy.
100 x 150 mm, s.736, cena 35 zł
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DOM WYDAWNICZY REBIS SP. Z O.O.
ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań, 
tel. 61 867 81 40,
rebis@rebis.com.pl,
www.rebis.com.pl

Dom Wydawniczy Rebis powstał w 1990 r. Jesteśmy jednym z czołowych polskich 
wydawców literatury historycznej. W bogatej ofercie mamy także książki z literatury 
faktu i literatury pięknej.

Andrew Nagorski
1941. ROK, W KTÓRYM NIEMCY 
PRZEGRAŁY WOJNĘ

Gdy pod koniec 1941 r. Hitler na-
padł na ZSRR i wypowiedział 
wojnę USA, los Niemiec został 
przypieczętowany. Nagorski bły-
skotliwie ukazuje działania głów-

nych postaci tego przełomowego roku.
150 x 225 mm, s.344, EAN 9788380625334, oprawa twarda, cena 49,90 zł

Edward Brooke-Hitching
ATLAS NIEBA. 
NAJWSPANIALSZE MAPY, 
MITY I ODKRYCIA WE 
WSZECHŚWIECIE

Oto niebo w postaci, w jakiej 
nigdy przedtem go nie przed-
stawiano: królestwo gwiazd 

i planet, lecz również bogów, demonów, płanetników, 
podniebnych żeglarzy, średniowiecznych kosmitów, 
mitycznych stworzeń i grasujących duchów.
246 x 189 mm, s.256, EAN 9788380625518, oprawa twarda, cena 69 zł

Dermot Turing
X, Y, Z. PRAWDZIWA HISTORIA 
ZŁAMANIA SZYFRU ENIGMY

Opowieść bratanka Alana 
Turinga o ekscentrykach, któ-
rzy złamali szyfry Enigmy, 
o Francuzach, Brytyjczykach, ale 
głównie o polskich kryptoanality-

kach, ich losach w Vichy i podczas zimnej wojny.
150 x 225 mm, s.352, EAN 9788380624559, oprawa miękka, cena 44,90 zł

Brian Catlos
KRÓLESTWA WIARY. NOWA 
HISTORIA MUZUŁMAŃSKIEJ 
HISZPANII

Nowa, podważająca mity historia 
podboju Półwyspu Iberyjskiego 
przez Arabów. Muzułmanie, 
chrześcijanie i żydzi walczyli ze 

sobą i między sobą, ale też wspólnie budowali wyra-
finowaną cywilizację.
150 x 225 mm, s.472, EAN 9788380625181, oprawa twarda, cena 59,90 zł

Piotr Zychowicz
WOŁYŃ ZDRADZONY, CZYLI JAK 
DOWÓDZTWO AK PORZUCIŁO 
POLAKÓW NA PASTWĘ UPA

Gdzie była AK i Polskie Państwo 
Podziemne, gdy na Wołyniu ukra-
ińscy nacjonaliści wymordowa-
li 100 tysięcy Polaków? Autor 

udziela szokującej odpowiedzi. Niestety AK na Wołyniu 
całkowicie zawiodła.
150 x 225 mm, s.464, EAN 9788380625648, oprawa miękka, cena 49,90 zł

Christopher R. Browning
ZWYKLI LUDZIE. 101. 
REZERWOWY BATALION 
POLICJI I „OSTATECZNE 
ROZWIĄZANIE” W POLSCE

Wstrząsające studium uwa-
r u n k o w a ń  p o l i t y c z n y c h 
i psychologicznych, które gru-

pę przeciętnych hamburskich policjantów, na co dzień 
przykładnych mężów i ojców, przeistoczyły w bez-
względnych morderców.
150 x 225 mm, s.384, EAN 9788380625310, oprawa twarda, cena 49,90
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Charles C. Mann
1491. AMERYKA PRZED 
KOLUMBEM

W chwili przybycia Kolumba 
w Amerykach żyło więcej ludzi 
niż w Europie; nie było to dzikie 
pustkowie. Skąd wziął się obraz 
konkwistadorów zajmujących 

wyludnione kontynenty?
150 x 225 mm, s.640, EAN 9788373019515, oprawa twarda, cena 59,90 zł

Tony Judt
ZAPOMNIANY WIEK XX. 
RETROSPEKCJE

Judt martwi się o to, że elity 
Europy nie rozumieją procesów 
społecznych i stają się ślepe na 
potrzeby obywateli, że państwa 
jest za dużo tam, gdzie jest nie-

potrzebne, a gdzie jest potrzebne, to go brak.
150 x 225 mm, s.576, EAN 9788380624870, oprawa twarda, cena 59,90 zł

Nick Redfern
TAJEMNA HISTORIA ŚWIATA. 
TEORIE SPISKOWE OD 
„STAROŻYTNYCH WIZYT 
OBCYCH” PO „NOWY ŁAD 
ŚWIATOWY”

Autor przygląda się m.in. tajnym 
stowarzyszeniom, UFO, inwigila-

cji społeczeństw, badaniom nad kontrolą umysłów, po-
głoskom o tajemniczych „czarnych śmigłowcach” i re-
welacjom Snowdena.
168 x 235 mm, s.500, EAN 9788380621671, oprawa miękka, cena 59,90 zł

Ed Nash
PUSTYNNY SNAJPER, CZYLI 
JAK ZWYKŁY ANGOL POSZEDŁ 
NA WOJNĘ Z ISIS

Co sprawiło, że zwykły Anglik 
bez doświadczenia wojskowe-
go wyruszył, by dołączyć do kur-
dyjskich partyzantów usiłują-

cych powstrzymać postępy Państwa Islamskiego? 
Przerażające wspomnienia z okrutnej wojny z ISIS.
150 x 225 mm, s.280, EAN 9788380624771, oprawa miękka, cena 37,90 zł

Ryszard Wolański
TANGO MILONGA, CZYLI CO 
NAM ZOSTAŁO Z TAMTYCH LAT

Barwna opowieść z okresu mię-
dzywojennego, nieznane dotąd 
informacje z życia najpopular-
niejszego autora tamtych cza-

sów, Andrzeja Własta, twórcy przebojów dla L. Halamy, 
E. Bodo, L. Sempolińskiego, H. Ordonówny.
160 x 226 mm, s.416 + płyta CD, EAN 9788380625679, oprawa twarda, cena 

54,90 zł

John Haldon
WOJNY BIZANCJUM. 
STRATEGIA, TAKTYKA, 
KAMPANIE

Kompendium prezentuje jedną 
z najbardziej innowacyjnych ar-
mii średniowiecza. Opis wojen 
i bitew, analiza taktyki i wyposa-

żenia wojsk Bizancjum, aspektów technologicznych 
i strategicznych.
150 x 225 mm, s.276, EAN 9788380624740, oprawa twarda, cena 47,90 zł

Paul Hill
TEMPLARIUSZE NA 
WOJNIE 1120–1312. BITWY 
I KAMPANIE W ZIEMI ŚWIĘTEJ, 
EUROPIE WSCHODNIEJ I NA 
PÓŁWYSPIE IBERYJSKIM

Najważniejsze aspekty dowodze-
nia, taktyki i strategii, wyszkole-

nia, finansowania i zaopatrzenia wojsk zakonnych, 
także struktura społeczna. Barwnie ukazane zakonne 
fortyfikacje, rajdy, oblężenia i bitwy.
150 x 225 mm, s.360, EAN 9788380624795, oprawa twarda, cena 54,90 zł

Robin Waterfield
DZIELENIE ŁUPÓW. WOJNA 
O IMPERIUM ALEKSANDRA 
WIELKIEGO

Pół wieku zdrad, rzezi i mor-
derstw, gdy po 323 r. p.n.e. spad-
kobiercy rozdzielali ogromne 
zdobycze Macedończyka. W tej 

ze swadą pisanej opowieści genialnie splatają się ze 
sobą polityka, wojna, kultura.
150 x 225 mm, s.384, EAN 9788380625051, oprawa twarda, cena 49,90 zł
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EDIPRESSE POLSKA
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, 
tel. 22 58 42 307,
office@edipresse.pl,
www.edipresse.pl

Jedno z największych wydawnictw w Polsce. W jego ofercie znajdują się między inny-
mi popularne książkowe kolekcje historyczne, takie jak: „Wielki Leksykon Uzbrojenia. 
Wrzesień 1939” czy „Wielka Księga Piechoty Polskiej 1918–1939”.

SAMOLOTY WOJSKA POLSKIEGO. 100 LAT 
POLSKICH SKRZYDEŁ

Wyjątkowa seria 50 monografii poświęconych maszy-
nom, na których, począwszy od zarania lotnictwa woj-
skowego w Polsce, latali i walczyli nieustraszeni pol-
scy piloci.Samoloty Wojska Polskiego. 100 lat polskich 
skrzydeł to kolekcja dla każdego prawdziwego miłośni-
ka lotnictwa wojskowego.

ODZNAKI KAWALERII

Unikatowa seria 40 tomów ze wszystkimi replikami od-
znak pamiątkowych przedwojennych pułków kawalerii. 
Każda książka podzielona jest na cztery części, w któ-
rych opisana jest: odznaka pułkowa, historia pułku, ko-
szary pułku oraz Legenda Pułku, czyli postać nieroze-
rwalnie związana z daną jednostką. Repliki odznak są 
identycznej wielkości jak odznaki oryginalne i są za-
bezpieczone plastikowym etui.
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FUNDACJA HISTORYCZNA LOTNICTWA POLSKIEGO
ul. Korkowa 134, 04-549 Warszawa, 
tel. 602 440 462, gretza@gretza.pl, www.lotniczyantykwariat.pl

Jednoosobowe wydawnictwo istnieje od 2012 roku i prowadzi działalność usługo-
wą w zakresie łamania książek historycznych. Działalność wydawnicza koncentruje 
się na publikacjach poświęconych historii lotnictwa polskiego. Wydawca współdziała 
z Fundacją Historyczną Lotnictwa Polskiego.

LOTNICZY MAGAZYN 
HISTORYCZNY „GAPA”

Wydawnictwo skierowane do 
czytelników naprawdę zaintere-
sowanych historią polskiego lot-
nictwa wojskowego oraz cywil-
nego od początków XX wieku.
180 x 250 mm, s.160, ISSN 20846754, oprawa 

miękka, cena 29 zł

Andrzej E. Wszendyrówny
URATUJ, URATUJ NASZEGO 
OJCA OD ŚMIERCI

Dramatyczna biografia płk. pil. 
obs. Szczepana Ścibiora – przed-
wojennego pilota, dowódcy eska-
dry 305 Dywizjonu Bombowego 
oraz komendanta Oficerskiej 

Szkoły Lotniczej w Dęblinie straconego w 1952 r.
180 x 250 mm, s.252, EAN 9788364424533, oprawa miękka, cena 69 zł

Miłosz Rusiecki
30 LAT SOKOŁA 
W WOJSKU

Jedyna w kraju publika-
cja wydana z okazji 30. 
rocznicy wcielenia do 
wojska tego popularne-
go śmigłowca, opisująca 

jego rozwój i poszczególne wersje.
210 x 210 mm, s.48, EAN 9788364424595, oprawa miękka, cena 25 zł

Andrzej Lewandowski,
Wojciech Zmyślony
CZTERY ZAKRĘTY. BIOGRAFIA 
BYŁEGO PODPUŁKOWNIKA 
PILOTA TADEUSZA 
WICHERKIEWICZA

Niezwykła historia pełna życio-
wych zwrotów lotnika, żołnierza 

września 1939, więźnia sowieckich obozów, oficera 
armii Andersa i Berlinga skazanego dwoma wyroka-
mi śmierci.
180 x 250 mm, s.142, EAN 9788364424441, oprawa miękka, cena 38 zł

Krzysztof Kubala
SKRZYDLATE DAMY

Publikacja opisująca ka-
rierę lotniczą i późniejszą 
pracę czterech polskich 
lotniczek zatrudnionych 
w okresie II wojny świa-
towej w Air Transport 

Auxiliary. Praca ta jest wynikiem wieloletnich studiów 
autora.
210 x 210 mm, s.64, EAN 9788364424601, oprawa miękka, cena 25 zł

WOJNA ŚWIATÓW

Materiały zebrane i przygotowa-
ne z okazji konferencji popular-
nonaukowej poświęconej prze-
szłości lotnictwa z cyklu „Historia 
Skrzydłami Malowana” dorocznie 
organizowanej przez Fundację 
Historyczną Lotnictwa Polskiego.

148 x 210 mm, s.310, EAN 9788364424571, oprawa miękka, cena 28 zł
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FUNDACJA KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH
ul. Bartoszewicza 3/30, 00-337 Warszawa, 
tel.: 882 005 033,
biuro@fundacjaksiazatlubomirskich.pl,
www.fundacjaksiazatlubomirskich.pl

Fundacja Książąt Lubomirskich wspiera rozwój polskiej sztuki, nauki, rozwija projekty 
medyczne i edukacyjne. W 2018 roku wydała swoją pierwszą publikację.

Jan Lubomirski–Lanckoroński
LUBOMIRSCY KSIĄŻĘTA POLSCY
TOM I

Tom opisuje początki rodu, legendy dotyczące jego pochodzenia oraz sylwetki 
pierwszych Lubomirskich, takich jak Zbigniew ze Szczyrzyca, Jakub Lubomirski, 
Stanisław Lubomirski czy Sebastian Lubomirski.
210 x 297 mm, s.279, EAN 9788366024328, twarda oprawa, cena 99 zł

Jan Lubomirski–Lanckoroński
LUBOMIRSCY KSIĄŻĘTA POLSCY
TOM III

Tom opisuje wcześniej niepublikowane historie, dotyczące życia prywatnego i za-
wodowego poszczególnych członków rodu. Czytelnicy będą w stanie lepiej zrozu-
mieć podejmowane przez Lubomirskich decyzje, działania społeczne.
210 x 297 mm, s.287, EAN 9788366024229, oprawa twarda, cena 99 zł

Jan Lubomirski–Lanckoroński
LUBOMIRSCY KSIĄŻĘTA POLSCY
TOM II

Tom opisuje sylwetki najważniejszych członków rodu z XVII i XVIII wieku. Książka 
rozpoczyna się od biogramu Stanisława Lubomirskiego - to jego synowie dali po-
czątek głównym liniom rodu, które przetrwały do dziś.
210 x 297 mm, s.265, EAN 9788366084335, twarda oprawa, cena 99 zł
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GANGUT
Gangut jest najstarszym rosyjskim wydawnictwem, publikującym książki i almanachy 
na temat historii rosyjskiej floty od jej początków po czasy współczesne. W swoim do-
robku posiada kilka serii wydawniczych: almanachy Gangut i Kortik, opisujących hi-
storie okrętów i ludzi pływających na ich pokładach. Książki w serii „Pomni wojnu” do-
tyczą historii działań na morzu (wojna rosyjsko-japońska, I wojna światowa i II wojna 
światowa). Cechą wyróżniającą wydawnictwo jest staranna oprawa i archiwalne ma-
teriały, szczególnie rysunki i zdjęcia, często publikowane po raz pierwszy.
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HISTORIA MOJA PASJA
ul. Swoboda 4, 30-332 Kraków, tel. 12 345 45 03,
katalog@klubhmp.pl,
www.historiamojapasja.pl

Katalog wysyłkowy „Historia - moja pasja” jest nową inicjatywą na rynku książki ad-
resowaną do miłośników historii. Katalog zawiera ofertę ponad 200 tytułów populary-
zujących dzieje Polski, historię powszechną oraz istotne wątki naszej współczesności.

Joanna Wieliczka-Szarkowa
TERMINARZ POLSKI 2020

Unikatowy terminarz opracowa-
ny przez autorkę wielu historycz-
nych bestsellerów. Każdy dzień 
opatrzono informacją o najważ-
niejszych wydarzeniach z dzie-
jów Polski, które owego dnia 

miały miejsce.
140 x 200 mm, s.416, EAN 9788378646266, oprawa twarda, cena 29,90 zł

Paweł Kołodziejski, 
Bogusław Michalec
HISTORIA POLSKI W KOMIKSIE

Doskonałe wprowadzenie do 
dziejów Polski dla młodych 
i starszych czytelników, peł-
ne humoru, lecz również powa-
gi i narodowej dumy, ukazują-

ce najważniejsze momenty w historii naszej ojczyzny.
230 x 330 mm, s.168, EAN 9788378640462, oprawa twarda, cena 149 zł

Justyna Chłap-Nowak
…NIE ZGINĘŁA. ANTOLOGIA 
WSPÓŁCZESNEJ POLSKIEJ 
POEZJI PATRIOTYCZNEJ

Niniejsza antologia jest rozpi-
sana na głosy poetycką wizją, 
opowieścią o tym, co wydarzy-
ło się w Polsce po roku 1918. 

Zgromadzono tu poezję patriotyczną ostatnich czte-
rech pokoleń.
170 x 240 mm, s.510, EAN 9788378644026, oprawa twarda, cena 149 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa
POLSKA I POLACY. DZIEJE 
NARODU

Wielka ilustrowana historia 
Polski. Przekazujemy Państwu 
książkę niezwykłą, unikatową. 
Książkę w której udało się połą-
czyć tekst historyczny z bogac-

twem zbiorów polskiej sztuki z największych muze-
ów w kraju.
240 x 330 mm, s.336, EAN 9788365758088, oprawa twarda, cena 249 zł

Paweł Kołodziejski
POCZET WŁADCÓW POLSKICH 
W KOMIKSIE

Poczet władców polskich w ko-
miksie jest adresowany do mło-
dych ludzi. Komentarze i dialo-
gi, pisane językiem zrozumiałym 

dla młodzieży, pełne są odniesień do współczesności.
240 x 330 mm, s.272, EAN 9788378644064, oprawa twarda, cena 149 zł
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INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ 
AKADEMII NAUK
al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa, 
tel. 22 620 28 81, bookshop@iaepan.edu.pl, www.iaepan.edu.pl

Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk publikuje pra-
ce z zakresu historii, archeologii i etnologii w formie czasopism, monografii i serii 
wydawniczych.

KWARTALNIK HISTORII 
KULTURY MATERIALNEJ LXVII
Zeszyt 1-4
Czasopismo publikujące artykuły 
z dziedziny historii kultury mate-
rialnej w Polsce i w Europie, po-
święcone dziejom rzemiosła, 
przemysłu, rolnictwa, osadnic-
twa, archeologii przemysłowej 

oraz innym zagadnieniom.
176 x 250 mm, ISSN 0023-5881, oprawa miękka, cena 25 zł

Mariusz Błoński
NASIELSK WE WCZESNYM 
ŚREDNIOWIECZU

Wnikliwe studium historii osad-
nictwa w Nasielsku w świetle ba-
dań archeologicznych.
210 x 297 mm, s.349, EAN 9788395315312, 

oprawa twarda, cena 50 zł

Andrzej Mierzwiński
ESCHATOLOGICZNE SKUTKI 
PRZĘDZENIA I TKANIA. 
Z DZIEJÓW SEMIOTYZACJI 
DZIAŁAŃ WYTWÓRCZYCH 
W KONTEKSTACH 
SEPULKRALNYCH

Interpretacja narzędzi włókienni-
czych znajdowanych w archeologicznych kontekstach 
grobowych.
210 x 297 mm, s.240, EAN 9788395315305, oprawa twarda, cena 50 zł

FASCICULI ARCHAEOLOGIAE 
HISTORICAE XXXI
Tematyką czasopisma jest tzw. 
archeologia historyczna, od 
starożytności po czasy nowo-
żytne: od historii uzbrojenia, 
dawnej wojskowości, przez ar-
chitekturę, po numizmatykę czy 
włókiennictwo.

210 x 297 mm, s.167, ISSN 0860-0007, cena 45 zł

red. Andrzej Buko
POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSTWA 
NA POGRANICZU 
MAZOWIECKO-RUSKIM 
W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ 
WYBRANYCH CMENTARZYSK

Prezentacja dawnych i najnow-
szych badań archeologicznych 

i nieinwazyjnych nad społecznościami pogranicza ma-
zowiecko-ruskiego we wczesnym średniowieczu.
210 x 297 mm, s.388, EAN 9788394988210, oprawa miękka, cena 65 zł

red. Marian Rębkowski
WOLIN – THE OLD TOWN, 
VOL. I, SETTLEMENT 
STRUCTURE, STRATIGRAPHY & 
CHRONOLOGY

Kompendium wiedzy na temat 
badań nad osadnictwem Wolina.
210 x 297 mm, s.357, EAN 9788395315329, 

oprawa twarda, cena 60 zł

Instytut
Archeologii i Etnologii 
Polskiej Akademii Nauk
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INSTYTUT HISTORII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa, 
tel. 22 831 01 61 w. 44,
wydawnictwo@ihpan.edu.pl,
www.ihpan.edu.pl

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

Piotr Okniński
NARODZINY MIASTA 
KOMUNALNEGO. STRUKTURY 
USTROJOWE, RAMY 
PRZESTRZENNE I PODSTAWY 
GOSPODARCZE KRAKOWA 
W XIII WIEKU

W prezentowanej pracy Autor 
wyróżnia trzy główne płaszczyzny procesu kształtowa-
nia się krakowskiego miasta komunalnego. W ostatnim 
rozdziale opisuje przebieg i skutki buntu wójta Alberta.
145 x 205 mm, s.204, EAN 9788365880543, oprawa miękka, cena 20 zł

Mariusz Kulik
ARMIA ROSYJSKA 
W KRÓLESTWIE POLSKIM 
W LATACH 1815–1856

Autor na podstawie szerokiej 
kwerendy źródłowej scharakte-
ryzował strukturę armii rosyj-
skiej w Królestwie Polskim, jej 

liczebność, skład osobowy, politykę kadrową, wyszko-
lenie oraz dyslokację.
165 x 240 mm, s.373, EAN 9788365880567, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 30 zł

red. Bogdan Wachowiak
HISTORIA PRUS. NARODZINY-
MOCARSTWOWOŚĆ-
OBUMIERANIE
T 4: PRUSY W RZESZY NIEMIECKIEJ (1871-1947)

Ostatni tom serii, wzorem tomów 
poprzednich, zachowuje struktu-
rę, która poddaje analizie kolejne 

segmenty istnienia państwa i społeczeństwa pruskie-
go z uwzględnieniem specyfiki epoki.
170 x 245 mm, s.654, EAN 9788365880000, oprawa twarda, cena 50 zł

Praca zbiorowa
URZĘDNICY WIELKIEGO 
KSIĘSTWA LITEWSKIEGO. 
SPISY
 T. 5 ZIEMIA POŁOCKA I WOJEWÓDZTWO POŁOCKIE 

XIV-XVIII WIEK

 
Piąty tom serii „Urzędnicy 
Wielkiego Księstwa Litewskiego” 

poświęcony jest ziemi połockiej i województwu połoc-
kiemu. Zgodnie z dotychczas przyjętą zasadą spis uło-
żony jest topograficzno-chronologicznie.
150 x 215 mm, s.306, EAN 9788365880499, oprawa twarda, cena 30 zł

red. Aleksander Łupienko,
Agnieszka Zabłocka-Kos
ARCHITEKTURA W MIEŚCIE
T. 2 ARCHITEKTURA DLA MIASTA. PRZESTRZEŃ PUB-

LICZNA W MIASTACH ZIEM POLSKICH W „DŁUGIM” 

DZIEWIĘTNASTYM WIEKU

W niniejszym tomie opublikowa-
no teksty przedstawicieli dwóch 

dziedzin humanistyki: historyków i historyków sztuki, 
którzy omawiają funkcjonowanie przestrzeni publicz-
nej na ziemiach polskich w XIX w.
165 x 240 mm, s.509, EAN 0788365880536, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 30 zł

red. Włodzimierz Mędrzecki
METAMORFOZY SPOŁECZNE
T. 22: WOKÓŁ NOWEJ SYNTEZY DZIEJÓW DRUGIEJ 

RZECZYPOSPOLITEJ

Prezentowany tom zawiera efek-
ty prac zespołu powołanego 
do przygotowania dyskusji nad 
potrzebami i kierunkami my-

ślenia w celu przygotowania nowej syntezy Drugiej 
Rzeczypospolitej.
165 x 240 mm, s.192, EAN 9788365880611, oprawa miękka, cena 20 zł
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INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, 
tel. 22 581 89 54,
wydawnictwo@ipn.gov.pl,
www.ipn.gov.pl

IPN publikuje monografie, dokumenty, relacje i wspomnienia, albumy, materiały z kon-
ferencji naukowych, wydawnictwa edukacyjne i pisma poświęcone najnowszej historii 
Polski. IPN od 2000 roku wydał ogółem ponad 1800 publikacji.

Marek Gałęzowski
MY IDZIEMY W ZÓRZ 
ŚWITANIE… SYLWETKI 
OFICERÓW LEGIONÓW 
POLSKICH POLEGŁYCH 
I ZMARŁYCH W WALCE 
O NIEPODLEGŁOŚĆ W LATACH 
1914–1916

Książka została przygotowana z myślą o setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Przedstawia w formie biogramów sylwetki 127 ofice-
rów Legionów Polskich.
s.304, EAN 9788380986855, oprawa twarda

Praca zbiorowa
WOJENNA ODYSEJA ANTKA 
SREBRNEGO 1939–1946

Zbiorcza, kolekcjonerska edy-
cja serii komiksowej Antka 
Srebrnego składająca się z 10 
zeszytów przygotowana została 
w związku z 80. rocznicą wybu-

chu II wojny światowej.
s.440, EAN 9788380987562, oprawa miękka

Ignacy Matuszewski
NIE MA WOLNOŚCI BEZ WIELKOŚCI. PISMA 
WYBRANE. 
TOM I: NADZIEJA (1912–1942)

O POLSKĘ CAŁĄ, WIELKĄ I WOLNĄ PISMA WYBRANE.
TOM II: KATASTROFA (1943–1946)

Oddajemy do rąk czytelników opowieść o pułkowniku 
Ignacym Matuszewskim (1891–1946) – niepospolitej 
i niezwykłej postaci polskiej polityki kilkudziesięciu 
zaledwie lat pierwszego półwiecza XX w.
s.752, EAN 9788380986718, oprawa twarda

s.1120, EAN 9788380986725, oprawa twarda

Włodzimierz Suleja
DAWNIEJ TO BYŁO. 
PRZEWODNIK PO HISTORII 
POLSKI

Niniejsze szkice, obejmujące cza-
sy najdawniejsze, a doprowadzo-
ne niemal do chwili bieżącej, są 
próbą przybliżenia historii Polski 

i Polaków.
s.480, EAN 9788380986091, oprawa zintegrowana

red. Ewa K. Czaczkowska, 
Rafał Łatka
PRYMAS WYSZYŃSKI 
A NIEPODLEGŁA. NARÓD-
PATRIOTYZM-PAŃSTWO 
W NAUCZANIU PRYMASA 
TYSIĄCLECIA

Wartości patriotyczne wyniesione 
z młodości przyczyniły się do wyboru również określo-
nej drogi życia. Kardynał Wyszyński jako prymas Polski 
jasno nakreślił społeczne zadania Kościoła.
s.320, EAN 9788380987296
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red. Sebastian Ligarski,
Michał Siedziako
SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA 
1982–1990

Solidarność Walcząca była jedną z naj-
ważniejszych organizacji antykomu-
nistycznych, które działały w Polsce 
w latach osiemdziesiątych XX wieku. 

Wyróżniała na tle innych formacji opozycyjnych ostatniej de-
kady PRL wyróżniała się stosowaniem radykalnej frazeologii.
s.432, EAN 9789380987289

red. Grzegorz Waligóra
ENCYKLOPEDIA 
SOLIDARNOŚCI. OPOZYCJA 
W PRL 1976–1989
TOM 3

NSZZ „Solidarność”, powsta-
ły w konsekwencji fali strajków 
latem 1980 r., odegrał niezwy-

kle istotną rolę nie tylko w najnowszej historii Polski, 
ale i naszej części Europy.
s.700, EAN 9788380986541

red. Grzegorz Bębnik
SONDERFAHNDUNGSBUCH 
POLEN. SPECJALNA KSIĘGA 
GOŃCZA DLA POLSKI

Publikacja stanowi reprint oryginal-
nej niemieckiej listy proskrypcyjnej 
z początku 1940 r., zawierającej na-
zwiska osób z terenu Polski prze-

znaczonych do natychmiastowego aresztowania.
s.216, EAN 9788380986817

red. Paweł Kosiński
ROK 1939 W DZIENNIKU 
HANSA FRANKA

12 października 1939 r., czy-
li wkrótce po zakończeniu kam-
panii w Polsce, Hans Frank 
stanął na czele Generalnego 
Gubernatorstwa, obejmującego 

ziemie polskie niewcielone do III Rzeszy.
s.168, EAN 9788380987159

Andrzej Wesołowski, 
Kamil Stepan
TO PROSTE – BĘDZIEMY 
SIĘ BIĆ! POLSKIE 
PRZYGOTOWANIA OBRONNE 
MARZEC-SIERPIEŃ 1939

Album poświęcony jest polskim 
przygotowaniom obronnym 

w okresie od zaostrzenia kryzysu w stosunkach pol-
sko-niemieckich do wybuchu wojny.
s.516, EAN 9788380986978

Praca zbiorowa
BITEWNYM SZLAKIEM 
WRZEŚNIA 1939 
ROKU. POLSKIE BITWY 
I BOJE W OBRONIE 
RZECZYPOSPOLITEJ

Książka jest subiektywnym wy-
borem autorów, którzy starali się 

przedstawić w równej proporcji bitwy toczone wówczas 
przez związki operacyjne oraz boje i walki, jakie prowa-
dziły poszczególne pododdziały WP z wrogim najeźdźcą.
s.296, EAN 9788380986985

AUDIOBOOK DZIENNIK. 
WRZEŚNIOWA OBRONA 
WARSZAWY WACŁAWA 
LIPIŃSKIEGO

Audiobook w niepo-
wtarzalnej interpretacji 
Mariusza Bonaszewskiego. 
Wydanie z książecz-

ką zawierającą opracowanie historyczne dr. hab. Marka 
Gałęzowskiego oraz CD z archiwalnymi przemówieniami 
radiowymi Wacława Lipińskiego.
s.80, długość nagrania 6 h 36 m, EAN 9788380987135

Andrzej Paczkowski
FAKTY, POGŁOSKI, NASTROJE. 
DZIENNIK CZASU WOJENNEGO 
(14 XII 1981 – 13 VIII 1982)

„Zaczęło się dla mnie natych-
miast, niemal od godziny »zero«” 
– tak Andrzej Paczkowski rozpo-
czyna swój dziennik: spisywa-

ne na gorąco notatki z pierwszych godzin, dni, tygodni 
i miesięcy stanu wojennego.
s.186 s.EAN 9788380986374
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INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA 
IM. WITOLDA PILECKIEGO
ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa, tel. 22 182 24 00, kontakt@instytutpileckiego.pl, 
www.instytutpileckiego.pl

Instytut Pileckiego służy upamiętnianiu, dokumentowaniu i badaniu historii XX wie-
ku, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego doświadczenia i losów obywateli pol-
skich. Gromadzimy i udostępniamy dokumenty ukazujące oblicza XX w., wspieramy 
badania naukowe i upowszechniamy wiedzę o ubiegłym stuleciu 

Praca zbiorowa
MOJE PRZEŻYCIA WOJENNE. 
WYPRACOWANIA DZIECI 
Z 1946 ROKU

Wybór 59 spośród około tysią-
ca szkolnych wypracowań dzie-
ci na temat własnych doświad-
czeń z okresu II wojny światowej. 

Uczniowie utrwalili wstrząsające przeżycia z czasów 
niemiecko-sowieckiej napaści na Polskę.
165 x 240 mm, s.254, EAN 9788366340060, oprawa miękka, cena 32 zł

Peter Fritzsche
ŻELAZNY WIATR. EUROPA POD 
WŁADZĄ HITLERA

Autor przedstawia przez pry-
zmat różnych świadectw histo-
rię okupowanej przez Niemców 
Europy. Wykorzystując dzienni-
ki, listy i rozmaite relacje, zary-

sowuje realia życia codziennego w podbitych krajach.
154 x 230 mm, s.512, EAN 9788395126871, oprawa twarda, cena 52,50 zł

Praca zbiorowa
ZAPISY TERRORU. 
TOM 7. AUSCHWITZ-BIRKENAU. OFIARY 

ZBRODNICZEJ MEDYCYNY

Zgromadzone relacje dotyczą lo-
sów ofiar niemieckich lekarzy 
pracujących w obozie. Poruszono 
temat przeprowadzanych na lu-

dziach eksperymentów.
170 x 250 mm, s.240, EAN 9788395126988, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 44 zł

Praca zbiorowa
STUDIA NAD 
TOTALITARYZMAMI I WIEKIEM 
XX – NR 2/2018

Niniejszy tom dotyczy przede 
wszystkim polityki Niemców 
oraz ich sojuszników prowadzo-
nej w czasie II wojny światowej 

wobec przedstawicieli elit okupowanych państw.
170 x 250 mm, s.276, ISSN 2545-241X, oprawa miękka, cena 31,50 zł

Praca zbiorowa
WOLA 1944. NIEROZLICZONA 
ZBRODNIA A POJĘCIE 
LUDOBÓJSTWA

Dlaczego sprawcy uniknęli kary? 
Czy mordy dokonane na war-
szawskiej ludności noszą zna-
miona ludobójstwa? Odpowiedzi 

poszukuje międzynarodowe grono specjalistów z dzie-
dziny historii, prawa i psychologii.
140 x 225 mm, s.432, EAN 9788366340053, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 44 zł

Praca zbiorowa
ZAPISY TERRORU.
TOM 8. POLSCY ŻOŁNIERZE W NIEWOLI SOWIECKIEJ

Tom jako pierwszy jest w całości 
poświęcony losom ofiar represji 
sowieckich. Zawiera świadectwa 
polskich żołnierzy przebywają-
cych w niewoli sowieckiej w la-

tach 1939–1941, którzy wstąpili do armii gen. Andersa.
170 x 250 mm, s.336, EAN 9788366340008, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 44 zł
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INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN
ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa, 
tel. 22 825 52 21,
books@isppan.waw.pl,
www.wydawnictwo.isppan.waw.pl

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk istnieje od 1991 roku. Publikuje 
monografie naukowe z historii najnowszej, stosunków międzynarodowych, politolo-
gii i socjologii.

red. Wojciech Materski
WĘZEŁ POLSKO-BIAŁORUSKI 
1918–1921. DOKUMENTY 
I MATERIAŁY

Książka jest wynikiem kwerendy 
archiwalnej nad stosunkami pol-
sko-białoruskimi. Z białoruskiej 
perspektywy lata 1918–1921 

to czas dramatycznego poszukiwania zewnętrznego 
wsparcia dla słabych sił narodowych.
250 x 170 mm, s.859, EAN 9788365972477, oprawa twarda, cena 42 zł

Przemysław Adamczewski
POLSKI MIT ETNOPOLITYCZNY 
I KAUKAZ

To obraz Kaukazu kreowa-
ny w polskiej myśli politycznej 
i wpływ mitu etnopolitycznego na 
politykę zagraniczną Polski i sto-
sunek władz oraz społeczeństwa 

polskiego do procesów zachodzących na Kaukazie.
250 x 170 mm, s.743, EAN 9788365972439, oprawa twarda, cena 50 zł

Wojciech Materski
PIĘĆ KŁAMSTW LENINA. 
ROSJA PO PRZEWROCIE 
BOLSZEWICKIM: PROPAGANDA 
I RZECZYWISTOŚĆ

Książka prezentuje praktykę rzą-
dów bolszewickiego państwa. Od 
samego początku, po dojściu do 

władzy w drodze zamachu stanu, bolszewicy łamali 
podstawowe reguły demokratyczne. 
240 x 150 mm, s.287, EAN 9788365972606, oprawa miękka, cena 25 zł

Paweł Kowal
TESTAMENT PROMETEUSZA. 
ŹRÓDŁA POLITYKI 
WSCHODNIEJ 
III RZECZYPOSPOLITEJ

Książka poświęcona jest kształ-
towaniu się polskiej polityki 
wschodniej oraz wyjaśnieniu jej 

genezy. Nowa polityka formowała się w czasie wielkiej 
zmiany 1989–1991.
240 x 170 mm, s.767, EAN 9788378932376, oprawa twarda, cena 49,90 zł

red. Andrzej Paczkowski
ROZLICZANIE TOTALITARNEJ 
PRZESZŁOŚCI: KARANIE 
I UPAMIĘTNIANIE ZBRODNI

Książka analizuje podobieństwa 
i różnice w mechanizmach, for-
mach i tempie prawnych, poli-
tycznych i symbolicznych rozli-

czeń ze „złą przeszłością” w krajach europejskich od 
II wojny światowej aż do dziś.
205 x 145 mm, s.307, EAN 9788365972491, oprawa miękka, cena 20 zł

Czesław Madajczyk
POLITYKA III RZESZY 
W OKUPOWANEJ POLSCE

Dwutomowa publikacja – ukazu-
jąca się w ramach serii „Klasyka 
Najnowszej Historii Politycznej 
Polski” stanowi syntetyczne 
opracowanie, ukazujące dyna-

miczne zmiany niemieckiej polityki okupacyjnej.
245 x 170 mm, s.588, EAN 9788365972651, oprawa twarda
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INSTYTUT SZTUKI PAN
ul. Długa 26/28, 00-950 Warszawa, 
tel. 22 50 48 200, iswydawnictwo@ispan.pl,
www.ispan.pl

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

Praca zbiorowa
KATALOG ZABYTKÓW 
SZTUKI W POLSCE. 
POWIAT RADZYŃ 
PODLASKI
SERIA NOWA, TOM VIII 

Dwa woluminy, 1183 ilustra-
cje barwne, 89 fot. archiwal-

nych ukazujących obiekty nieistniejące lub przekształ-
cone, 9 planów, wstęp, rozumowany indeks, bibliografia. 
57 miejscowości.
s.379, EAN 9788365630902, cena 75 zł

Praca zbiorowa
KATALOG ZABYTKÓW 
SZTUKI W POLSCE. 
POWIAT TRZEBNICKI
SERIA NOWA, TOM IV

Dwa woluminy, 700 stron 
tekstu, 1198 ilustracji, w tym 
100 kolorowych. 120 miej-

scowości, w tym 3 miasta.
EAN 9788365630704, EAN 9788365630681, cena 75 zł

Praca zbiorowa
EMANCYPANTKI 
I MODERNISTKI. TEKSTY 
KOBIET O SZTUCE 1879–1914. 
ANTOLOGIA

Druga – po tomie Pionierki – 
część projektu poświęconego pi-
sarstwu kobiet o sztuce. Wybór 

tekstów ukazuje rozwój i profesjonalizację i różnorod-
ność krytyki artystycznej kobiet.
s.816, EAN 9788365630698, cena 60 zł

Praca zbiorowa
KATALOG ZABYTKÓW 
SZTUKI W POLSCE. 
POWIAT BIELSKI
SERIA NOWA, TOM XII, Z. 4

Dwa woluminy, 80 ilustracji 
archiwalnych, 1427 fotogra-
fii, katalog obiektów zabyt-

kowych, indeks, bibliografia. 70 miejscowości.
s.324, EAN 9788365630520, EAN 9788365630872, cena 75 zł

red. Leszek Kajzer,
Piotr Sypczuk
RESIDENTIAE TEMPORE BELLI 
ET PACIS. MATERIAŁY DO 
BADAŃ I OCHRONY ZAŁOŻEŃ 
REZYDENCJONALNYCH 
I OBRONNYCH

Drugi tom serii wydawniczej za-
inaugurowanej książką Renovatio et restitutio. Zawiera 
artykuły poruszające problematykę związaną z rolą re-
zydencji w różnych realiach, między XV a końcem XVIII 
wieku.
s.328, EAN 9788365630803, cena 35 zł

Marcin Kromer
MUSICAE ELEMENTA
Pierwsza edycja krytyczna łaciń-
skiego traktatu Marcina Kromera 
– wielkiego humanisty polskiego 
renesansu. Młodzieńcze dzieło 
poświęcone muzyce. Publikacja 
zawiera przekłady na polski 
i angielski.

EAN 9788365630827, cena 45 zł
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INSTYTUT WYDAWNICZY PAX
ul. Wspólna 25, 00-590 Warszawa, tel. 22 625 23 01
iwpax@civitaschristiana.pl,
www.iwpax.pl

Instytut Wydawniczy PAX powstał w 1949 r. Jego nakładem ukazują się dzieła klasy-
ków myśli i duchowości chrześcijańskiej. Szczególne miejsce w dorobku zajmuje do-
kumentacja nauczania Jana Pawła II. Osobny temat to historia najnowsza, w tym dzie-
je patriotycznego czynu zbrojnego AK.

Roman Kołakowski
CIVIS CHRISTI. STEFAN 
KARDYNAŁ WYSZYŃSKI 
PRYMAS TYSIĄCLECIA

To opowieść o życiu i kapłań-
skiej posłudze Stefana kardy-
nała Wyszyńskiego, „Wielkiego 
Interrexa Rzeczypospolitej”. 

Książka zawiera płytę CD.
147 x 195 mm, s.1191, EAN 9788321120355, oprawa twarda, cena 20 zł

Daniel-Rops
KOŚCIÓŁ W CZASACH KATEDR 
I KRUCJAT

Kolejna wielka i pasjonująca pa-
norama dziejów chrześcijaństwa 
zachodniego autorstwa Henri 
Daniel-Ropsa, która ukazuje się 
nakładem naszej oficyny.

176 x 245 mm, s.568, EAN 9788321120362, oprawa twarda, cena 45 zł

Zofia Kossak
Z OTCHŁANI

Książka zawiera spisane i opu-
blikowane zaraz po wojnie re-
lacje autorki z siedmiomie-
sięcznego pobytu w niemieckim 
obozie koncentracyjnym dla 
kobiet w Birkenau w latach 

1943-1944.
145 x 205 mm, s.208, EAN 9788321120324, oprawa twarda, cena 21 zł

Zofia Kossak
ZŁOTA WOLNOŚĆ

Historycznym tłem powieści są 
dzieje Rzeczypospolitej w kluczo-
wym dla jej dalszych losów okre-
sie, gdy na obliczu środkowoeu-
ropejskiej potęgi z początków XVII 
wieku widać już rysy, które nieba-

wem będą skutkowały rozpadem.
145 x 205 mm, s.504, EAN 9788321120331, oprawa twarda, cena 30 zł

Zofia Kossak
POŻOGA. WSPOMNIENIA 
Z WOŁYNIA 1917–1919

W odległym od wydarzeń euro-
pejskich zakątku, w szczelnie od-
ciętej od powstającego właśnie 
państwa polskiego ziemi, działy 
się rzeczy wielkie, o całej przy-

szłości tego kraju na długie czasy decydujące.
145 x 205 mm, s.356, EAN 9788321120324, oprawa twarda, cena 25 zł

Zofia Kossak
SUKNIA DEJANIRY

Suknią Dejaniry jest chłopska 
sukmana, którą w bitwie pod 
Smoleńskiem wdział Kazimierz 
Korsak i której nie zdjął już do 
śmierci. W tej sukni, nierozpozna-
ny przez nikogo, pracował wiele 

lat jako pańszczyźniany chłop we własnym majątku.
145 x 205 mm, s.248, EAN 9788321120348, oprawa twarda, cena 21 zł
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KARABELA
ul. Ogrodowa 8 lok. 87, 00-896 Warszawa, 
tel. 608 306 905,
album@karabela.waw.pl,
www.karabela.waw.pl

Karabela publikuje albumy pokazujące bogatą tradycję oręża polskiego, a w szczególności 
udział polskich formacji w kampaniach napoleońskich: ich historię, umundurowanie, uzbro-
jenie, wyposażenie. Współpracuje z malarzem batalistą Ryszardem Morawskim.

Tadeusz Jeziorowski
ORDERY NAPOLEOŃSKIE. 
ORDERY GENERAŁÓW 
POLSKICH W EPOCE 
NAPOLEOŃSKIEJ

Historia orderów i opis ich wy-
glądu – odznaczenia napoleoń-
skie, bawarskie, saskie i polskie, 

jakie nosili polscy generałowie.
310 x 220 mm, s.168, EAN 9788361229070, oprawa twarda, cena 90 zł

Ryszard Morawski,
Adam Paczuski
UŁANI, GWARDIE HONOROWE, 
POSPOLITE RUSZENIE 
T. I–II, SERIA WOJSKO KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO

Obszerne opracowanie histo-
rii pułków ułańskich Księstwa 
Warszawskiego i ich udziału

w kampaniach napoleońskich 1806–1814.
340 x 240 mm, s.592, EAN 9788361229063, oprawa twarda, cena 350 zł

Ryszard Morawski,
Andrzej Nieuważny
GWARDIA: SZWOLEŻEROWIE, 
TATARZY, EKLERERZY, 
GRENADIERZY
SERIA WOJSKO POLSKIE W SŁUŻBIE NAPOLEONA

Opracowanie o polskich oddzia-
łach w Gwardii Napoleona, w tym 

o słynnych szwoleżerach spod Somosierry.
340 x 240 mm, s.360, EAN 9788361229018, oprawa twarda, cena 180 zł

Ryszard Morawski, 
Andrzej Dusiewicz,
Tadeusz Jeziorowski
GENERAŁOWIE, ADIUTANCI, 
SZTABY
SERIA WOJSKO KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO

Tom poświęcony najwyższym do-
wódcom Księstwa, ich adiutan-

tom oraz strukturom sztabowym.
340 x 240 mm, s.328, oprawa twarda, EAN 9788361229063, cena 200 zł

Ryszard Morawski,
Adam Paczuski
PIECHOTA. GWARDIE 
NARODOWE
T. I-II, SERIA WOJSKO KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO

Pierwsze w polskiej historiografii 
obszerne opracowanie poświęco-
ne formacjom pieszym Księstwa.

340 x 240 mm, s.616, EAN 9788361229056, oprawa twarda, cena 370 zł

Ryszard Morawski,
Andrzej Dusiewicz
LEGIONY POLSKIE WE 
WŁOSZECH. LEGIA 
NADDUNAJSKA
SERIA WOJSKO POLSKIE W SŁUŻBIE NAPOLEONA

W książce historia Legii Polsko-
-Włoskiej oraz Legii Północnej. 

Autorzy wykorzystali nieznane źródła ikonograficzne 
z Włoch i USA.
340 x 240 mm, s.360, EAN 9788361229049, oprawa twarda, cena 195 zł
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KLINIKA JĘZYKA
ul. Sokolnicza 8, 05-825 Szczęsne, 
tel. 515 268 784,
coryllusavellana@wp.pl,
www.basnjakniedzwiedz.pl

Istnieje od roku 2011, powstało w oparciu o prowadzony codziennie blog Gabriela 
Maciejewskiego. Od tego roku Klinika Języka rozpoczęła wydawanie reprintów, głów-
nie pamiętników księży i ziemian związanych z Kresami dawnej Rzeczpospolitej.

Gabriel Maciejewski
ŚLEDZTWO W SPRAWIE ŚW. 
ANDRZEJA BOBOLI

Jeśli za pewnik przyjmiemy, iż 
los Rzeczpospolitej został przy-
pieczętowany w 1633 r., kie-
dy odmówiono Władysławowi 
Wazie ręki Elżbiety, córki króla 

Czech, ogarnie nas myśl, jak daleko zdeterminowana 
jest historia.
170 x 122 mm, s.133, EAN 9788364197734, oprawa twarda, cena 25 zł

Adam Szelągowski
PIENIĄDZ I PRZEWRÓT CEN 
W XVI I XVII WIEKU W POLSCE

Wiedza o ekonomii i pienią-
dzu w czasach minionych jest 
w Polsce wiedzą hermetyczną, 
zakazaną albo wyszydzaną.
230 x 158 mm, s.287, EAN 9788364197642, 

oprawa twarda, cena 60 zł

SZKOŁA NAWIGATORÓW. 
KWARTALNIK NR 22

Kwartalnik „Szkoła nawigatorów”, 
numer poświęcony relacjom bry-
tyjsko-rosyjskim do XVI do XIX 
wieku.
240 x 165 mm, s.244, ISSN 2353-1320, oprawa 

miękka, cena 25 zł

Hipolit Milewski
CO ZROBIĆ ZE WSCHODEM 
EUROPY?

„Co do Polski, zwracam się do lu-
dzi Zachodu, jej starych przyja-
ciół, jej współuczniów lub nauczy-
cieli w kulturze łacińskiej i mówię 
im: Opatrzność otworzyła przed 

wami możliwości, które już nigdy nie wrócą (...)”.
230 x 158 mm, s.289, EAN 9788364197741, oprawa twarda, cena 45 zł

Klemens Kantecki
SUMY NEAPOLITAŃSKIE

Powieść, dobrze już zapomnia-
na, która stanowi przegląd do-
stępnej wiedzy na temat utra-
conego spadku po królowej 
Bonie, czyli tak zwanych sum 
neapolitańskich.

205 x 144 mm, s.220, EAN 9788364197673, oprawa miękka, cena 30 zł

Łukasz Święcicki
BUKA U PSYCHIATRY

To książka napisana ręką zwykłe-
go człowieka, takiego, co rozumie 
głęboko innych ludzi, a przezna-
czona dla takich jak on zwyczaj-
nych, którzy chcą jakoś zrozu-
mieć, co się z nimi dzieje.

228 x 157 mm, s.333, EAN 9788364197628, oprawa twarda, cena 49 zł
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KÖNEMANN
ul. Wiosenna 50, 05-152 Cybulice Małe, 
tel. 608 58 22 23, kuba@451f.pl,
www.koenemann.pl

Könemann to niemieckie wydawnictwo z siedzibą w Kolonii. Jego specjalnością są 
albumy poświęcone architekturze i sztuce. 451F jest polskim dystrybutorem ksią-
żek wydawnictwa Könemann. W stałej ofercie mamy blisko 100 tytułów, wiele w ję-
zyku polskim.

Praca zbiorowa
GOTHIC 1200-1500

Album prezentuje nie-
zwykłą różnorodność 
sztuki średniowiecznej. 
Iluminacje, sztuka angiel-
ska, włoska francuska, fre-
ski krajów alpejskich na 

ponad 500 stronach w imponującym formacie 28 x 
31 cm.
280 x 310 mm, s.504, EAN 9783741921391, oprawa twarda, cena 199,90 zł

Martina Padberg
STAEDEL MUSEUM

Zbiory Staedel Museum 
we Frankfurcie to przegląd 
sztuki europejskiej od po-
czątku XIV wieku do współ-
czesności. Dzieła Dürera, 
Rembrandta, Vermeera, 

Moneta, Picassa, Kirchnera i wielu innych.
280 x 310 mm, s.504, EAN 9783741923166, oprawa twarda, cena 199,90 zł

Daniel Kiecol
MARIA SIBYLLA MERIAN

Maria Sibylla Merian (1647-
1717) – naukowiec, arty-
sta i odkrywca. Jej prace 
nadal fascynują widzów bar-
dzo szczegółowym obrazem 

kwiatów, motyli i innych owadów Europy i Surinamu.
270 x 330 mm, s.160, EAN 9783741919701, oprawa twarda, cena 109,90 zł

Hajo Duchting
IMPRESSIONISM

Prawie 600 dzieł impre-
sjonistów w jednym al-
bumie . Impres jon iśc i 
francuscy, niemieccy i hisz-
pańscy, obrazy twórców 
ze Skandynawii i Nowego 

Świata. Nieprzebrany zbiór w imponującym formacie 
28 x 31 cm.
280 x 310 mm, s.588, EAN 9783741921445, oprawa twarda, cena 199,90 zł

Emma Hansen
SPANISH PAINTING 
1200-1665

Od sztuki romańskiej do 
baroku, od El Greca do 
Velázqueza i Rubensa. 400 
lat malarstwa hiszpańskie-
go przedstawione na ponad 

500 stronach w imponującym formacie.
280 x 310 mm, s.540, EAN 9783741923210, oprawa twarda, cena 199,90 zł

Jurgen Sorges
1900 ŚWIAT 
NA STARYCH 
FOTOGRAFIACH

Album zawiera ponad 
300 fotografii przed-
stawiających życie lu-
dzi na całym świecie 

na przełomie ostatnich wieków. W albumie znajdują 
się zdjęcia z ponad 200 miejscowości z 5 kontynen-
tów, także z Polski.
270 x 290 mm, s.320, EAN 9783741918957, oprawa twarda, cena 99,90 zł
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KSIĄŻKI Z PASJĄ
Eko-Dom Sp. z o.o., ul. Szymany 66, 19-200 Grajewo, 
tel. 86 272 22 75,
sklep@ksiazkizpasja.pl,
www.ksiazkizpasja.pl

Książki z pasją Eko-Dom Sp. z o.o. wydaje unikatowe publikacje historyczne oraz 
wspomnienia, które zaciekawią zarówno specjalistów, jak i laików w danym temacie. 
W ofercie posiadamy również albumy, książki dla dzieci i młodzieży oraz tomiki poezji.

Praca zbiorowa
FORTYFIKACJE ŁUKU 
BIAŁOSTOCKIEGO

W nowej książce autorzy zmienili 
formułę, by czytelnicy mogli do-
wiedzieć się o sowieckich schro-
nach bojowych w swojej okolicy. 
W sposób uporządkowany opu-

blikowano wyniki wieloletnich badań terenowych.
175 x 245 mm, s.520, EAN 9788395299292, oprawa twarda, cena 50 zł

Łukasz Reszczyński
ARMIA JUGOSŁAWIAŃSKA

Zasadniczym celem niniejsze-
go opracowania jest przedsta-
wienie dziejów, organizacji, dys-
lokacji, uzbrojenia oraz ogólnej 
charakterystyki armii Królestwa 
SHS/Jugosławii w latach 1918–

1939. Kolejnym celem jest ocena wartości merytorycz-
nej tych akt.
175 x 240 mm, s.264, EAN 9788395299285, oprawa twarda, cena 50 zł

Aleksander Smoliński
MAŁO ZNANA
I WOJNA ŚWIATOWA
TOM II

Od kilku lat w związku z rocz-
nicowymi obchodami wybuchu 
i zakończenia I wojny światowej 
jej dzieje budzą żywe i jak się wy-

daje niesłabnące zainteresowanie europejskiej, w tym 
również polskiej, historiografii.
175 x 240 mm, s.436, EAN 9788395299223, oprawa twarda, cena 50 zł

Mirosław Popławski
DOTARŁEM NAD BAJKAŁ 
I WRÓCIŁEM

„Pierwszy września 1939 roku 
zastał mnie jako ośmioletniego 
chłopca, mieszkaliśmy w jednym 
z nielicznych murowanych bu-
dynków nad płynącą opodal rze-

ką Uszą…”
148 x 210 mm, s.124, EAN 9788395503849, oprawa miękka, cena 15 zł

Piotr Maziewski 
DZIEJE PARAFII 
NIEDŹWIADZIŃSKIEJ

Stanisław Cieślukowski przeka-
zał nam szkic pracy swego wuja 
ks. Piotra Maziewskiego pt. Dzieje 
parafii niedźwiadzińskiej. Szkic 
i zebrane do niego wiadomości 

okazały się bardzo cenne i warte opublikowania.
175 x 240 mm, s.128, EAN 9788394728564, oprawa twarda, cena 30 zł

Grzegorz Curyło
BURZA NAD GRAJEWEM

„»Proszę pana, niech mi pan po-
może.«” Stanął jak wryty. Szum 
w głowie zniknął. Przypomniał 
sobie poranną przestrogę ko-
mendanta przed podejmowa-
niem własnych akcji. Rozejrzał 

się wokół, ale nikogo nie zobaczył.”
175 x 245 mm, s.208, EAN 9788395503863, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 25 zł
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KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
ul. Kraszewskiego 13, 05-800 Pruszków, 
tel. 22 758 47 39, ksiaznica_pruszkowska@biblioteka.pruszkow.pl,
www.ksiaznicapruszkowska.ehost.pl

To optymistycznie najlepsza księgarnia historyczna! Znajdziecie w niej wiele cieka-
wych pozycji z różnych dziedzin historii i nauk pokrewnych. Staramy się zdobyć pu-
blikacje z trudno dostępnych wydawnictw.

Maria J. Turos
POCHYLENI NAD 
CZŁOWIEKIEM. SZPITAL 
KOLEJOWY W PRUSZKOWIE 
W LATACH 1959–1999

Kartki  z  dzie jów Szpitala 
Kolejowego w Pruszkowie ze 
szczególnym uwzględnieniem 

postaci doktora Włodzimierza Roeflera.
165 x 235 mm, s.224, EAN 9788362144679, oprawa twarda, cena 40 zł

KSIĘGA PROTOKOŁÓW 
MAGISTRATU. KSIĘGA 
PROTOKOŁÓW RADY 
MIEJSKIEJ 1919
SERIA MIASTO – LUDZIE – HISTORIA

Z jakimi problemami borykały się 
władze młodego miasta? O czym 
debatowano podczas pierwszych 

sesji Rady Miejskiej w niepodległej już Polsce?
210 x 260 mm, s.590, EAN 9788362144747, oprawa twarda, cena 40 zł

Jan Lemański
ODBUDOWANE MIASTO

Nigdy niepublikowane zapi-
ski Jana Lemańskiego, młodo-
polskiego satyryka, autora ba-
jek, tłumacza, prozaika i poety, 
z pobytu w Pruszkowie w okre-
sie I wojny światowej.

155 x 225 mm, s.196, EAN 9788362144723, oprawa twarda, cena 35 zł

Bogusława Bożena Kępkowska
DZIEJE OŚWIATY 
W PRUSZKOWIE DO ROKU 
1948 NA TLE PRZEMIAN 
OŚWIATOWYCH W POLSCE
SERIA MIASTO – LUDZIE – HISTORIA

Książka Bożeny Kępkowskiej jest 
pierwszą próbą całościowego 

ujęcia problematyki szkolnictwa pruszkowskiego od 
pierwszej połowy XIX wieku do 1948 r.
170 x 245 mm, s.463, EAN 9788362144686, oprawa twarda, cena 30 zł

HISTORIA FABRYKI OŁÓWKÓW 
ST.MAJEWSKI W PRUSZKOWIE 
1889-1948

To książka opowiadająca dzie-
je tej fabryki od pomysłu na jej 
utworzenie – do nacjonalizacji 
w 1948 roku.
210 x 260 mm, s.203, EAN 9788362144433, 

oprawa twarda, cena 40 zł

SEFER PRUSZKÓW. KSIĘGA 
PAMIĘCI PRUSZKOWA, 
NADARZYNA I OKOLIC

Wspomnienia Żydów pruszkow-
skich ocalałych z Holocaustu spi-
sane i zebrane w Izraelu.
150 x 220 mm, s.400, EAN 9788362144440, 

oprawa twarda, cena 40 zł
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KSIĘGARNIA HISTORYCZNA NA POWIŚLU
ul. Czerwonego Krzyża 4, 00-377 Warszawa, 
tel. 22 828 17 03, biuro@historyczna.com.pl,
www.historyczna.com.pl

Księgarnia o profilu historyczno-militarnym. Literatura historyczna i militarna, doku-
mentalna, książki naukowo-techniczne, albumy, encyklopedie oraz magazyny histo-
ryczne i modelarskie, modele kartonowe i redukcyjne. Prowadzimy sprzedaż hurtową.

Zbigniew Wiesław Ostoja Rylski „Andrzej” („Brzoza”)
BIOGRAFIE ŻOŁNIERZY BATALIONU ODDZIAŁU 
DO ZADAŃ SPECJALNYCH KIEROWNICTWA 
DYWERSJI KOMENDY GŁÓWNEJ ARMII 
KRAJOWEJ

Książka Zbigniewa Rylskiego to przykład literatu-
ry historycznej tworzonej przez samych powstań-
ców. Zwróćmy uwagę, że w przypadku batalionu 
„Parasol” zdecydowaną większość, a właściwie 
główną część literatury historycznej poświęco-
nej batalionowi napisali żołnierze z tego oddzia-
łu: Piotr Stachiewicz, Aleksandrer Kunicki, Danuta 
Kaczyńska i Maria Wiśniewska. Ta książka jest 
o tyle wyjątkowa, że próżno dziś szukać na księ-
garskich półkach tego typu świeżo powstałej publi-
kacji napisanej przez żołnierza AK z rocznika 1923, 
czyli pokolenia między innymi Jana Rodowicza – 
Anody. To również musimy docenić, patrząc na tę 
pozycję. Słownik Rylskiego możemy porównać do 
książki Włodzimierza Trojana poświęconej tym żoł-
nierzom batalionu „Zośka”, którzy przeżyli wojnę. 
Jest jednak od niej o wiele bardziej kompletny, gdyż 
w założeniu autorskim miał objąć wszystkich żoł-

nierzy oddziału. Autor stworzył biogramy przede wszystkim na podstawie zebranych przez lata ankiet od żoł-
nierzy „Parasola”. Ankiety te znajdują się w archiwum Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Związku 
Powstańców Warszawskich w środowisku byłych żołnierzy batalionu działającego na początku w ramach ZBoWiD. 
Rylski uzupełnił je informacjami z literatury przedmiotu, w dużym stopniu z monografii Piotra Stachiewicza. Nie po-
winno być to zaskoczeniem, że nie znajdziemy wewnątrz wyników rozległych kwerend z szeregu zbiorów archiwal-
nych, np. z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Urzędu ds. Kombatantów, Archiwum Akt Nowych i Wojskowego 
Biura Historycznego oraz innych instytucji, czy też z prywatnych zbiorów, w których znajdują się dodatkowe in-
formacje. Książka ta jest autorskim spojrzeniem na życiorysy koleżanek i kolegów z oddziału, co jest szczególnie 
widoczne w dopiskach od Autora. Na pewno nie zawsze jest zbieżna/zgodna z najnowszymi badaniami, jednak 
broni się wielością nieznanych wcześniej informacji zdobytych przez Autora, zwłaszcza z okresu powojennego, 
w tym sytuacji rodzinnej, kariery zawodowej, miejsc zamieszkania czy miejsca spoczynku poszczególnych żołnie-
rzy „Parasola”. Śmiem twierdzić, że niewielu historyków zdobyłby się na pozyskanie tak wielu nowych informacji 
biograficznych. Praca jest kontynuacją wieloletniej pracy środowiska „Parasola” dokumentującej okres ostatniej 
wojny. Po wojnie Zbigniew Rylski pracował w przemyśle poligraficznym.

Mariusz Olczak (z przedmowy)
Tom I – pseudonimy od A do Ł (s. 726), tom II – pseudonimy od M do Ż (s. 742), ISBN 9788365005687 (tom I), 9788365005700 (tom II), oprawa twarda z obwolutą
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KSIĘŻY MŁYN DOM WYDAWNICZY
ul. Księży Młyn 14, 90-345 Łódź, 
tel. 42 632 78 61, 42 630 71 17, 602 349 802,
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, histo-
rii oraz architektury i sztuki.

Bartłomiej Kluska
PESEL W PRL

Powszechny Elektroniczny 
System Ewidencji Ludności sta-
nowi największe i najtrwal-
sze dokonanie informatyki PRL. 
Skąd w dowodach Polaków wziął 
się ów tajemniczy numer i jakie 

dane są pod nim ukryte?
176 x 250 mm, s.180, EAN 9788377294833, oprawa miękka, cena 43,90 zł

Jerzy S. Majewski
SEKRETY WARSZAWY

„Ja wiem, żeś ty dzisiaj nie taka”, 
śpiewał Mieczysław Fogg. Dzięki 
Sekretom Warszawy odkryje-
my jednak czar dawnej stolicy, 
jaką pamiętał pieśniarz, i pozna-
my niektóre epizody z jej boga-

tej historii.
165 x 235, s.160, EAN 9788377293973, oprawa twarda, cena 39,90 zł

Jarosław Trybuś
WARSZAWA NIEZAISTNIAŁA

Fascynująca opowieść o niezre-
alizowanych projektach urbani-
stycznych i architektonicznych 
dwudziestolecia międzywojen-
nego. Autor zebrał nierozpozna-
ne dotąd i rozproszone projekty 

tworzone z myślą o stolicy.
160 x 210 mm, s.416, EAN 9788377294611, oprawa miękka, cena 59,90 zł

Joanna Bielawska-Pałczyńska, 
Hanna Hałas-Rakowska
POWSZECHNA WYSTAWA 
KRAJOWA 1929

Zorganizowana w 1929 roku wy-
stawa była wydarzeniem nie tyl-
ko największym w międzywo-
jennej historii miasta, ale także 

wyjątkowym w skali całego kraju.
210 x 290 mm, s.192, EAN 9788377294949, oprawa twarda, cena 59,90 zł

Jarosław Zieliński
STACJE KOLEJOWE – 
WARSZAWA 1845–1915

Książka została poświęcona war-
szawskim stacjom epoki zaboru 
rosyjskiego. Skupiono się w niej 
na tematyce budownictwa w go-
spodarstwie kolejowym.

205 x 290 mm, s.362, EAN 9788377294284, oprawa twarda, cena 99,90 zł

Miłosz Socha
WOŁYŃ. ŚWIADKOWIE MÓWIĄ

Zbiór wywiadów z ludźmi, którzy 
przeżyli mordy ludności polskiej 
na Kresach Wschodnich. Autor 
po latach zadał starszym oso-
bom proste pytanie: „Czy może-
Pan/Pani opowiedzieć mi histo-

rię swojego życia?”.
176 x 250 mm, s.130, EAN 9788377294802, oprawa miękka, cena 34,90 zł
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MAGIA SŁOWA / SOLIS
PH-U MAGIA SŁOWA Danuta Koper, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 20/4,
tel. 504 270 413, danutakoper13@wp.pl
SOLIS Andrzej Koper, 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21,
tel. 603 632 567, solis.koper@neostrada.pl

Janusz Dziano, Danuta Koper
ECH! PANIE WIECH

NOWOŚĆ! Biografia Stefana 
Wiecheckiego „Wiecha” – Homera 
warszawskiej ulicy i warszaw-
skiego Jęzora?, jak pisał o nim 
Julian Tuwim. Zawierająca wie-
le nigdy niepublikowanych zdjęć. 

Wzbogacona felietonami pisanymi przez autora w gwa-
rze warszawskiej, komentującymi w satyryczny sposób 
codzienne życie przedwojennej i powojennej Warszawy.
205 x 285 mm, s.112, EAN 9788394082116, oprawa zintegrowana, cena 39,90 zł

Constanza Nieto Yusta
GUSTAV KLIMT

Gustav Klimt (1862–1918), austriacki malarz i grafik, symbolista, współzałożyciel Secesji 
Wiedeńskiej, nigdy nie lubił mówić o sobie, zawsze odsyłał ciekawskich do swoich dzieł: „Ten, 
kto chce się czegoś o mnie dowiedzieć (…), powinien uważnie przyjrzeć się moim obrazom i na 
tej podstawie próbować się zorientować, kim jestem i czego chcę”. Jego przepełnione złotymi 
ornamentami obrazy, nasycone erotyką i eksponujące wszelkie przejawy kobiecości, zarów-
no w jej rozkwicie, jak i po utracie urody, w połączeniu z fascynacją życiem i śmiercią dopro-

wadziły do kulminacji, którą stał się Pocałunek – sztandarowe dzieło europejskiej secesji.
205 x 285 mm, s.112, EAN 9788363550264, oprawa miękka, cena 25 zł

Janusz Dziano,
Wojciech Kępka-Mariański, 
Ireneusz Wywiał
WARSZAWSKA WOLA 
– CO BYŁO, CO JEST, CO 
POZOSTANIE…

Niezwykły album poświęcony za-
chowaniu postindustrialnego dzie-

dzictwa starej Woli z obszernym kalendarium od 1313 
do 2015 roku, ilustrowany wieloma nigdy niepubliko-
wanymi zdjęciami.
205 x 285 mm, s.208, EAN 9788394082109, oprawa zintegrowana, cena 69,90 zł
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MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ
pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk, 
tel. 58 766 83-63, wydawnictwo@muzeum1939.pl, www.muzeum1939.pl

Muzeum oprócz działalności ściśle muzealnej prowadzi działalność wydawniczą. 
Wydaje publikacje naukowe, popularnonaukowe, albumy, a także komiksy. Efektem 
tego jest blisko 60 wydanych publikacji. Wnoszą one istotny wkład do stanu wiedzy 
o genezie, przebiegu i konsekwencjach II wojny światowej oraz do debaty nad pamię-
cią o niej i o istocie systemów totalitarnych.

Elżbieta Olczak, 
Sławomir Kiełbus
AKCJA KOPERNIK

Ilustrowana opowieść o Macieju 
Aleksym Dawidowskim („Alku”), 
bohaterze książki Kamieni na 
szaniec i słynnej akcji usunięcia 
z pomnika Mikołaja Kopernika 

w Warszawie tablicy z niemieckim napisem.
210 x 297 mm, s.32 EAN 9788363029784, oprawa miękka, cena 24 zł

Daniel Chraniuk, 
Zbigniew Tomecki,
Gabriela Becla
JACHNA

I l u s t r o w a n a  o p o w i e ś ć 
o sanitariuszce oddziałów par-
tyzanckich Armii Krajowej na 
Wileńszczyźnie w czasie II woj-

ny światowej oraz 5 Wileńskiej Brygady AK, walczącej 
z władzą komunistyczną po 1945 roku.
210 x 297 mm, s.32, EAN 9788363029746, oprawa miękka, cena 24 zł

Bernhard Strebel
KL RAVENSBRÜCK. HISTORIA 
KOMPLEKSU OBOZÓW

Monumentalna praca Bernharda 
Strebla o kompleksie obozów 
i podobozów Ravensbrück, prze-
łożona na języki narodowe m.in. 
za sprawą dążeń byłych więźnia-

rek obozu z Francji i Polski.
176 x 250 mm, s.804, oprawa twarda, EAN 9788365957030, cena 39 zł

Tomasz Gliniecki
ECHA PANCERNEGO RAJDU

Monografia o propagandzie wo-
jennej i kreacji mitów wyzwo-
leńczych Armii Czerwonej na 
podstawie jednej z operacji woj-
skowych na ziemiach polskich 
w 1945 roku.

176 x 250 mm, s.362, EAN 9788365957023, oprawa twarda, cena 34 zł

Agata Abramowicz,
Jacek Michalski
KATYŃ

Komiks poświęcony losom 
Stefana Wąsowskiego, polskie-
go lekarza i żołnierza, który wraz 
z 4400 innymi polskimi oficera-
mi został zamordowany przez 

Sowietów w Katyniu w 1940 roku.
210 x 297 mm, s.32, EAN 9788363029746, oprawa miękka, cena 24 zł

Wiktoria Śliwowska
PŁACZ PO WARSZAWIE

Świadec two  o  Powstan iu 
W a r s z a w s k i m  i  n i e w o -
li u Niemców, widzianych ocza-
mi jednej z rodzin mieszkających 
w stolicy.
176 x 250 mm, s.213, EAN 9788363029203, 

oprawa twarda, cena 29 zł
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MUZEUM HISTORII POLSKI
ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, 
tel. 22 211 90 02,
info@muzhp.pl,
www.muzhp.pl

Muzeum Historii Polski prowadzi działalność wystawienniczą, naukową, edukacyj-
ną oraz wydawniczą. Do dziś ukazało się ponad 100 tytułów, w tym antologie, mono-
grafie naukowe, książki z serii „100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki”.

Ignacy Daszyński
PAMIĘTNIKI
Z CYKLU 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI. WSPOMNIENIA 

I PAMIĘTNIKI

Ignacy Daszyński słynął jako 
charyzmatyczny mówca. Lektura 
Pamiętników przekonuje, że nie-
mal równie dobrze jak żywym 

słowem operował piórem: w sposób klarowny i z pasją.
125 x 195 mm, s.432 (I tom), s. 456 (II tom), EAN 9788365248206, oprawa miękka, 

cena cz. I i II 70 zł

Stanisław Wojciechowski
MOJE WSPOMNIENIA
Z  CYKLU  100-LEC IE  N IEPODLEGŁOŚC I . 

WSPOMNIENIA I PAMIĘTNIKI

Moje wspomnienia to polityczna 
autobiografia prezydenta odro-
dzonej Rzeczypospolitej.
185 x 275 mm, s.392 (I cz.), s.261 (II cz.), EAN 

9788365248190, oprawa miękka, cena 70 zł

Aleksandra Jakubczyk-Gola
GABINETY I OGRODY

Polskie traktaty architektonicz-
ne z XVII w. zostały odczyta-
ne jako materiał do analizy kul-
tury kolekcjonerskiej w dawnej 
Rzeczpospolitej.
135 x 210 mm, s.360, EAN 9788365248312, 

oprawa miękka, cena 35 zł

praca zbiorowa
OBLICZA 
NIEPODLEGŁEJ

Zbiór tekstów zna-
komitych znawców 
epoki na temat róż-
nych dziedzin życia 
w II Rzeczypospolitej. 

Bogato ilustrowana książka jest próbą podsumowania 
osiągnięć państwa polskiego.
200 x 200 mm, s.300, EAN 9788365248268, oprawa miękka, cena 50 zł

praca zbiorowa
DZIEDZICTWO II 
RZECZYPOSPOLITEJ

Książka składa się z ese-
jów autorstwa znawców 
epoki, którzy zaprasza-
ją do dyskusji o budowie 
fundamentów niepod-

ległego i nowoczesnego państwa z głębszą refleksją 
nad całym okresem II Rzeczypospolitej.
200 x 200 mm, s.441, EAN 9788365248336, oprawa miękka, cena 52 zł

Adam Pragier
CZAS PRZESZŁY DOKONANY
Z CYKLU 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI. WSPOMNIENIA 

I PAMIĘTNIKI

Czas przeszły dokonany Adama 
Pragiera uważa się za najlepiej 
napisaną narrację wspomnienio-
wą, jaka wyszła spod pióra pol-

skiego polityka, i jednocześnie za najchętniej cytowa-
ną przez historyków.
185 x 275 mm, s.552 (I cz.), s.432 (II cz.), s. 520 (III cz.), EAN 9788365248299, 

oprawa miękka, cena cz. I, II, III 99 zł
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MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO
al. Wilanowska 204, 02-730 Warszawa, 
tel. 22 843 78 73, 22 843 38 76,
wydawnictwa@mhprl.pl,
www.mhprl.pl

Placówka muzealna, której przedmiotem działania jest gromadzenie, zabezpiecze-
nie pamiątek i popularyzacja dziejów i dokonań szeroko pojętego ruchu ludowego.

Łukasz Kaczmarek
JÓZEF BUDZISZ – BŁĘKITNY 
ŻOŁNIERZ NIEPODLEGŁOŚCI 
I JEGO PRZYGODA 
Z ARCHEOLOGIĄ. Z PIÓREM, 
SŁOWEM I CZYNEM PRZEZ 
ŻYCIE

Józef Budzisz żyjący w latach 
1893–1943 był emigrantem, żołnierzem, agrono-
mem, a przed wszystkim pasjonatem przeszłości Gór 
Świętokrzyskich, skąd pochodził.
210 x 147 mm, EAN 978 83 79011643, oprawa miękka, cena 20 zł

Tadeusz Kalita
„SPÓŹNIONY” MELDUJE. 
OKUPACJA NIEMIECKA 
I RZECZYWISTOŚĆ PRL 
W DONOSACH AGENTA UB/SB,

W drugim, poprawionym i uzu-
pełnionym wydaniu książki zna-
lazł się nowy meldunek Kality, 

który nie znajdował się w teczce pracy Tadeusza Kality.
240 x 160 mm, EAN 9788379011452, oprawa twarda, cena 40 zł

Marcin Florian Gawrycki,
HISTORIA MAŁYCH ANTYLI

Książka odpowiada na szereg 
pytań, m.in.: Czy europejski ka-
pitalizm mógłby się rozwinąć 
bez gospodarki plantacyjnej? 
Czy niewolnictwo nie odcisnę-
ło swojego piętna na tożsamo-

ści europejskiej?
210 x 147 mm, EAN 9788379011704, oprawa miękka, cena 35 zł

Kazimierz Przybysz
Z GAZETĄ PRZEZ ŻYCIE. 
ZYGMUNT AUGUSTYŃSKI 
1890–1959

Wyrzucony poza nawias polityki 
historycznej PRL, skutecznie wy-
mazany na kilkadziesiąt la z ofi-
cjalnych przekazów, żył jednak 

Zygmunt Augustyński w zbiorowej pamięci wielu śro-
dowisk patriotycznych.
215 x 150 mm, EAN 9788379011926, oprawa twarda, cena 30 zł

Jan Sałkowski
WIEŚ MAZOWIECKA W LATACH 
1918–1939

Celem pracy jest przedstawie-
nie obrazu wsi mazowieckiej 
w ujęciu dynamicznym w okresie 
Drugiej Rzeczypospolitej.
240 x 162 mm, EAN 9788379011629, oprawa 

twarda, cena 35 zł

Janusz Gmitruk
LUDOWCY W WALCE 
O NIEPODLEGŁOŚĆ

Odzyskanie niepodległości 
w 1918 r. na trwałe wpisało się 
w historię powstania ruchu ludo-
wego. Działania ludowców, zmie-
rzające do uobywatelnienia chło-

pów, były nową formułą walki o niepodległość Polski.
235 x 160mm, EAN 9788379011834, oprawa miękka, cena 30 zł
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MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE
al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa, 
tel. 22 827-37-70, sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl,
www.muzeum-niepodleglosci.pl

Muzeum Niepodległości w Warszawie jest instytucją kultury Samorządu Województwa
Mazowieckiego. Prowadzi działalność wystawienniczą, naukową, edukacyjną i wy-
dawniczą. Tematyka publikacji jest skupiona wokół popularyzowania wiedzy o histo-
rii Polski.

red. Tomasz Skoczek,
Jolanta Załęczna
KOBIETY AKTYWNE W WALCE 
O WOLNĄ POLSKĘ I WŁASNE 
PRAWA

Publikacja zawiera wystąpienia 
uczestników debaty „Kobiety ak-
tywne w walce o wolną Polskę 

i własne prawa”, która odbyła się w Muzeum X Pawilonu 
Cytadeli Warszawskiej w dniu 8 marca 2019 r.
165 x 235 mm, s.46, EAN 9788365439703, oprawa miękka, cena 10 zł

ks. Jerzy Zając
CZASOPIŚMIENNICTWO 
KOŚCIELNEJ PROWINCJI 
WILEŃSKIEJ  
W II RZECZYPOSPOLITEJ

Autor omawia m.in. najstarsze 
diecezjalne czasopisma litur-
giczno-administracyjne prowin-

cji wileńskiej, prasę codzienną, czasopiśmiennictwo 
zgromadzeń zakonnych.
165 x 235 mm, s.380, EAN 9788365439628, oprawa miękka, cena 25 zł

Filip Żelewski
PIŁSUDCZANA W ZBIORACH 
MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI 
W WARSZAWIE
TOM 1

Katalog zbiorów uwzględ nia pił-
sudczana, które weszły w skład 
zbiorów Muzeum Niepodległo ści 

w Warszawie na przestrzeni lat 1990–2018.
210 x 278 mm, s.368, EAN 9788365439413, oprawa twarda

Praca zbiorowa
W DRUGIM SZEREGU. 
BOHATEROWIE WALK 
O NIEPODLEGŁOŚĆ

Publikacja jest częścią realiza-
cji planu badawczego „Pokolenia 
Polski Niepodległej”, którego ce-
lem jest ukazanie roli jednostek 

w odbudowaniu państwa i społeczeństwa po latach 
niewoli.
165 x 240 mm, s.356, EAN 9788365439512, oprawa twarda, cena 40 zł

NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ
NR 67 3:2019

Kwartalnik poświęcony historii 
i sztuce Polski, ze szczególnym 
uwzględnieniem polskich ru-
chów niepodległościowych, spo-
łecznych, obywatelskich i kultu-
ralnych XVIII-XX w.

165 x 235 mm, s.466, ISSN: 1427-1443, oprawa miękka, cena 20 zł

red. Endre László Varga
ŹRÓDŁA I DOKUMENTY DO 
DZIEJÓW LEGIONISTÓW 
WĘGIERSKICH SŁUŻĄCYCH 
W LEGIONACH POLSKICH 
W LATACH 1914–1918

Autor prezentuje sylwetki ochot-
ników węgierskich w Legionach 

Polskich, którzy stanowili największą grupę obcych et-
nicznie żołnierzy w tej formacji.
170 x 240 mm, s.388, EAN 9788365439154, oprawa twarda, cena 65 zł
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MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, 
tel. 22 54 42 700,
sprzedaz@muzeum-wilanow.pl, 
www.sklep.wilanow-palac.pl

red. Monika Janisz
DZIECKO I JEGO ŚWIAT. 
UBIORY DZIECIĘCE OD XVII DO 
XIX WIEKU

Bogato ilustrowana, albumowa 
publikacja poświęcona modzie 
dziecięcej od XVII do XIX w., uka-
zująca także świat dziecięcych 

zabaw, edukacji, mebli, zabawek oraz biżuterii.
210 x 270 mm, s.494, EAN 9788366104112, oprawa miękka, cena 80 zł

Wojciech Tygielski
DYLEMATY WŁOSKIEGO 
EMIGRANTA. GIOVANNI 
BATTISTA JACOBELLI (1603-
1679), ŚPIEWAK I KAPELAN 
NADWORNY, KANONIK 
WARMIŃSKI

Biografia spowiednika królo-
wych i muzyka, który został kanonikiem warmińskim, 
odtworzona na podstawie korespondencji zachowanej 
w rodzinnym archiwum we Włoszech.
170 x 230 mm, s.448, EAN 9788366104105, oprawa twarda, cena 50 zł

Krystyna Gutowska-Dudek
ZBIÓR PASTELI W KOLEKCJI 
PAŁACU W WILANOWIE

Bogato ilustrowany katalog pre-
zentujący dzieła sztuki z kolekcji 
wilanowskiej i sylwetki wielkich 
mistrzów malarstwa pastelowego, 
a także historię i rozkwit tej szcze-

gólnej techniki w Polsce i Europie.
120 x 180 mm, s.160, EAN 9788366104099, oprawa twarda, cena 20 zł

red. Kazimierz Puchowski,
Joanna Orzeł
STUDIA Z DZIEJÓW EDUKACJI 
W RZECZYPOSPOLITEJ 
OBOJGA NARODÓW KORONY 
I LITWY

Publikacja poświęcona roz-
wojowi i  reformie eduka-

cji w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, będącymi od-
powiedzią na aspiracje i potrzeby wielokulturowego, 
zmieniającego się społeczeństwa w XVI-XVIII w.
170 x 230 mm, s.301, EAN 9788366104082, oprawa twarda, cena 35 zł

red. Dorota Sieńko
KORESPONDENCJA 
ADAMA ADAMANDEGO 
KOCHAŃSKIEGO 
I GOTTFRIEDA WILHELMA 
LEIBNIZA Z LAT 1670–1698

Obraz intelektualnej atmosfery 
Europy w końcu XVII w. odzwier-

ciedlony w korespondencji uczonego jezuity Adama 
Adamandego Kochańskiego, bibliotekarza króla Jana 
III, z Gottfriedem Wilhelmem Leibnizem.
170 x 230 mm, s.255, EAN 9788366104129, oprawa twarda, cena 35 zł

Jarosław Dumanowski,
Maciej Nowicki
KUCHARZ 
DOSKONAŁY. SEKRETY 
KUCHMISTRZOWSKIE 
WOJCIECHA WIELĄDKI

Zbiór przepisów kul inar-
nych z XVIII w. i ich współcze-

sne interpretacje opracowane przez szefa Macieja 
Nowickiego, ze wstępem ukazującym związki francu-
skiej tradycji kulinarnej i kuchni polskiej.
170 x 230 mm, s.216, EAN 9788363380993, oprawa twarda, cena 35 zł
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MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, 
tel. 22 629 52 71,
sekretariat@muzeumwp.pl,
www.muzhp.pl

Michał Mackiewicz,
Marcin Ochman
PISTOLET VIS

Vis – to znaczy siła. Oddajemy 
do rąk Czytelników trzecie już, 
poprawione i rozszerzone wy-
danie monografii najsłynniej-
szego polskiego pistoletu, któ-

rego legenda zrodziła się w latach wojny i do dziś nie 
straciła nic ze swej siły.
210 x 278 mm, s.288, EAN 9788377313381, oprawa twarda

Ewa Wasilewska,
Alina Jurkiewicz-Zejdowska, 
Wojciech Krajewski
NAJCENNIEJSZE. MUZEUM 
WOJSKA POLSKIEGO 
TOM 1: SZTUKA

Album stanowi pierwszą część 
bogato ilustrowanej monogra-

fii poświęconej wybranym eksponatom Muzeum Wojska 
Polskiego. W pierwszym tomie autorzy skupili się na pre-
zentacji i opisie najcenniejszych dzieł z kolekcji sztuki ma-
larskiej, rzeźb, medalierstwa i rycin spod znaku Marsa.
s. 198, EAN 8394833330, 9788394833336

Kamil Stepan,
Mirosław Zientarzewski
RENAULT FT W WOJSKU 
POLSKIM 1919–1939

Gdy blisko sto lat temu powsta-
wała we Francji pierwsza pol-
ska jednostka czołgów – 1 Pułk 
Czołgów Armii gen. Hallera – zo-
stała ona uzbrojona w najlepsze 

ówcześnie na świecie czołgi Renault FT.
s.192, EAN 9788393998470, oprawa twarda

Praca zbiorowa
WRZESIEŃ 1939 
WOJSKO POLSKIE 1935–1939

W 80. rocznicę najazdu hitlerow-
skich Niemiec na Polskę i wybu-
chu II wojny światowej trafia do 
rąk Czytelników drugie wyda-
nie publikacji ukazującej zabytki 

z tamtej epoki, materialne źródła historyczne zacho-
wane w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego.
210 x 295 mm, s.288, EAN 9788377313343, oprawa twarda

BŁĘKITNA ARMIA. DLA CIEBIE 
POLSKO I DLA TWEJ CHWAŁY

Błękitna Armia to album upa-
miętniający 100. rocznicę po-
wołania do istnienia armii 
polskiej we Francji jedynej 
samodzielnej, sojuszniczej 
i współwalczącej z wojskami 

Ententy. Ukazuje także sylwetkę jednego z najwybit-
niejszych polskich dowódców i polityków – genera-
ła Józefa Hallera związanego z obozem narodowym 
i chrześcijańsko-demokratycznym.
210 x 297 mm, s.183, (ilustracje), EAN 9788394833312, oprawa miękka

Alina Jurkiewicz-Zejdowska, 
Piotr Wilkosz
SZTUKA LEGIONÓW 
POLSKICH

Album prezentuje wybór 
dzieł sztuki legionowej z ko-
lekcji Muzeum Narodowego 
w Krakowie i Muzeum Wojska 

Polskiego w Warszawie, eksponowanych na wystawie 
otwartej w czerwcu 2016 roku w Gmachu Głównym 
pierwszej z wymienionych placówek.
240 x 300 mm, s.196, EAN 9788375812503, 9788394833305, oprawa miękka
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MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY
ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, 
tel. 261 41 23 31, sekretariat@muzeumwl.pl,
www.muzeumwl.pl

Muzeum Wojsk Lądowych od wielu lat prowadzi bogatą działalność wydawniczą, uka-
zując dzieje wojskowości w Polsce i na świecie. Chociaż koncentrujemy się na wyda-
rzeniach z XX i XXI wieku, to w naszych publikacjach można znaleźć także informacje 
dotyczące wcześniejszych epok.

Łukasz Mamert Nadolski
KAMPANIA ZIMOWA W 2015 
ROKU NA UKRAINIE

Książka prezentuje dra-
matyczne boje, które miały 
miejsce w styczniu i lutym 
2015 roku na terenie Ukrainy 
(m.in. walki o nowy terminal 

lotniska w Doniecku i pod Debalcewem).
205 x 265mm, s.196, EAN 9788364130151, oprawa miękka foliowana

Łukasz Mamert Nadolski
WALKI POWIETRZNE NAD 
WIETNAMEM PÓŁNOCNYM 
W LATACH 1965–1968 NA TLE 
OPERACJI ROLLING THUNDER. 
TOM 2. LATA 1967–1968

Publikacja zawiera także podsu-
mowanie powietrznych pojedyn-

ków amerykańskich i komunistycznych samolotów 
w latach 1965–1968.
158 x 225 mm, s.550, EAN 9788364130236, oprawa miękka foliowana

Damian Waszak
MOST MULWIJSKI 312

Autor przybliża przebieg bi-
twy z 312 roku na przedpo-
lach Rzymu, między legiona-
mi rzymskimi dowodzonymi 
przez Konstantyna, które rozbi-
ły w puch wojska Maksencjusza.

155 x 225 mm, EAN 9788364130311, oprawa miękka foliowana

Bartosz Smykowski
LOTNICTWO ARMII „POMORZE” 
W KAMPANII POLSKIEJ 1939 
ROKU

Publikacja ukazuje dzień po 
dniu działania lotnictwa Armii 
„Pomorze”  w t rag icznych 
dniach września 1939 roku.
155 x 225mm, s.107, EAN 9788364130168, 

oprawa miękka foliowana

Łukasz Mamert Nadolski
15. DYWIZJA GRENADIERÓW 
WAFFEFN SS W BITWIE 
O BYDGOSZCZ – WYBÓR 
DOKUMENTÓW

Publikacja składa się z dwóch 
części. W pierwszej zaprezen-
towana została historia dywi-

zji oraz opis jej walk w styczniu 1945 roku. W drugiej 
znajdują się dokumenty dywizji dotyczące udziału żoł-
nierzy łotewskich w bitwie o Bydgoszcz.
160 x 225, s.147, EAN 9788364130076, oprawa miękka foliowana

Łukasz Mamert Nadolski
GOREJĄCE NIEBO. DZIAŁANIA 
POWIETRZNE PODCZAS WOJEN 
IZRAELSKO–ARABSKICH 
W LATACH 1948–1956

Publikacja prezentuje operacje lot-
nicze w początkowym okresie kon-
fliktu izraelsko–arabskiego, rozwój 
sił powietrznych zaangażowanych 

państw i przede wszystkim szczegółowo analizuje loty 
bojowe.
155 x 225 mm, EAN 9788364130342, oprawa miękka foliowana
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MUZEUM WARSZAWY
ul. Rynek Starego Miasta 28–42, 00-272 Warszawa, 
tel. 22 277 43 08,
sekretariat@muzeumwarszawy.pl,
www.muzeumwarszawy.pl

Muzeum Warszawy wydaje książki popularyzujące wiedzę o Warszawie, jej zabytkach, 
kulturze, zjawiskach społecznych i znaczących postaciach czy instytucjach, oparte 
w dużej mierze na zbiorach muzealnych.

red. Anna Wrońska
NIEBA I ZIEMI NIE WIDAĆ. 
WARSZAWIACY O WRZEŚNIU 
1939

Warszawa, wrzesień 1939 roku. 
19 relacji w przejmujący sposób 
oddaje realia i atmosferę tam-
tych dni. Nadesłane w 1948 r. na 

konkurs Pamiętnik warszawiaka, po ponad 70 latach 
trafiają do czytelników.
131 x 215 mm, s.480, EAN 9788365777720, oprawa miękka, cena 59 zł

Andrzej Skalimowski,
Paweł E. Weszpiński
PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO 
WYDAWNICTW 
KARTOGRAFICZNYCH
PLAN WARSZAWY 1955. PLAN DZIELNIC CENTRALNYCH

M.ST. WARSZAWY

Plan dzielnic centralnych Warszawy 
opracowany z okazji V Światowego Festiwalu 
Młodzieży i Studentów. Kartograficzny obraz miasta 
po pierwszym etapie odbudowy, poddany ingerencjom 
cenzury.
130 x 240 mm, s.252, EAN 9788365777669, oprawa twarda, cena 69 zł

Agnieszka Dąbrowska
HERSE. WARSZAWSKI DOM 
MODY

Przez pryzmat działalności Domu 
Mody Bogusław Herse autorka 
kreśli tło warszawskiego ryn-
ku mody 2. poł. XIX i pocz. XX w. 
Istotną część książki poświęciła 

też drugiemu, muzealnemu życiu ubiorów firmy.
180 x 255 mm, s.352, EAN 9788365777744, oprawa twarda, cena 89 zł

Praca zbiorowa
DANE WARSZAWSKIE

Publikacja opowiada o losach 
stolicy przy pomocy wykresów, 
map i przedstawień graficznych. 
Przybliża trudne do zaobserwowa-
nia zależności między informacja-
mi i ułatwia samodzielne analizo-

wanie danych.
230 x 340 mm, 14 kart w teczce, EAN 9788365777553, cena 65 zł

Katarzyna Chudyńska-Szuchnik
ZRĘCZNI. HISTORIE 
Z WARSZAWSKICH PRACOWNI 
I WARSZTATÓW

Historia warszawskiego rzemio-
sła – przedwojenne warsztaty, 
czasy niedoboru, trudy transfor-
macji, nowi rzemieślnicy. Zapis 

rozmów autorki, mapa wędrówek szklakiem warszta-
tów i wciągający reportaż.
140 x 200 mm, s.248, EAN 9788365777737, oprawa miękka, cena 49 zł
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NARODOWE CENTRUM KULTURY
ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, 
tel. 22 21 00 100,
nck@nck.pl, www.nck.pl,
www.sklep.nck.pl

Narodowe Centrum Kultury podejmuje działania na rzecz rozwoju i wspierania kul-
tury w Polsce. Jako wydawca oferujemy tytuły m.in. o historii współczesnej i dzie-
dzictwie narodowym.

Jacek Inglot
OPERACJA „KOMENDANT”. 
MISJA W CZASIE

Książka zdobyła pierwszą na-
grodę w kategorii powieści 
dla młodzieży w wieku 15–18 
w konkursie #WOLNOŚĆ_.
154 x 210 mm, s.210, EAN 9788379823604, 

oprawa miękka, cena 25 zł

red. Rafał Wiśniewski
SIŁĄ NASZEGO DUCHA 
JESTEŚMY. ESEJE 
O NIEPODLEGŁEJ

„Niniejsza publikacja jest rozma-
itością świadectw i doświadcze-
nia polskiego czuwania nad nie-

podległością, czuwania ludzi kultury, polityki, nauki, 
ekonomii”. 

prof. Andrzej Wójtowicz
176 x 247 mm, s.575, EAN 9788379823369, oprawa twarda, cena 69 zł

Opracowanie zbiorowe
ŻYCIE – TWÓRCZOŚĆ 
– KONTEKSTY. ESEJE 
O STANISŁAWIE MONIUSZCE

Publikacja przygotowana w ra-
mach obchodów Roku Moniuszki 
2019.
176 x 250 mm, s. 375, EAN 9788379823772, 

oprawa twarda, cena 45 zł

Barbara Odnous
POLE WZLOTÓW

Książka zdobyła pierwszą na-
grodę w kategorii powieści dla 
dzieci w wieku 11–14 w kon-
kursie #WOLNOŚĆ_.
154 x 210 mm, s.212, EAN 9788379823598, 

oprawa miękka, cena 25 zł

Zbigniew Wawer
MONTE CASSINO. WALKI 2 
KORPUSU

Monte Cassino to nowa edy-
cja monografii opisującej wal-
ki 2 Korpusu Polskiego, dowo-
dzonego przez gen. Władysława 
Andersa.

165 x 235 mm, s.544, EAN 9788379823727, oprawa miękka, cena 49 zł

ŚWIADECTWO – MIT – 
TAJEMNICA. O GUSTAWIE 
HERLINGU-GRUDZIŃSKIM

To m  p o ś w i ę c o n y  ż y c i u 
i twórczości pisarza Gustawa 
H e r l i n g a - G r u d z i ń s k i e g o . 
Książka wydana z okazji 100. 
rocznicy urodzin autora Innego 

Świata.
250 x 180 mm, s.368, EAN 9788379823758, oprawa twarda, cena 45 zł



54

NAPOLEON V
ul. Obozowa 9B, 32-600 Oświęcim, 
tel. 602 511 192,
napoleonv@o2.pl,
www.napoleonv.pl

Wydawnictwo specjalizuje się w historii wojskowości. W swojej ofercie ma już po-
nad 1000 publikacji.

Andrzej Feliks Grabski
POLSKA SZTUKA WOJENNA 
ZA PIERWSZYCH PIASTÓW

Jedna z najważniejszych prac 
dotyczących polskiej wojskowo-
ści. Do dziś pozostaje jedynym 
kompletnym kompendium wie-
dzy na temat wojen, bitew, takty-

ki i strategii okresu pierwszych Piastów.
170 x 240 mm, s.307, EAN 9788381781626, oprawa twarda, cena 59,99 zł

Ivan Gavryliuk
NIEWYGRANA WOJNA. 
SZTUKA WOJENNA BOHDANA 
CHMIELNICKIEGO I INNYCH 
DOWÓDCÓW KOZACKICH 
W LATACH 1648–1651

Książka wnosi wiele interesu-
jących ustaleń faktograficznych 

i opinii, które składają się na ciekawe i nowatorskie na 
gruncie polskim przedstawienie strategii i myśli ope-
racyjnej Bohdana Chmielnickiego.
170 x 240 mm, s.388, EAN 9788381780094, oprawa twarda, cena 79,99 zł

Jarosław Wojtczak
APACZE. TYGRYSY RASY 
LUDZKIEJ

Lud legendarnych i nieposkro-
mionych wojowników, ostatnich 
wolnych Indian, jacy ulegli cywi-
lizacji białego człowieka, i słyn-
nych wodzów, takich jak Mangas 

Coloradas, Cochise, Juha, Victorio i Geronimo.
170 x 240 mm, s.347, EAN 9788381780278, oprawa twarda, cena 59,99 zł

Geoffrey Parker
GLOBALNY KRYZYS. WOJNA, 
ZMIANY KLIMATYCZNE 
I KATASTROFA W XVII WIEKU

„Przełomowa książka w dziedzi-
nie historii środowiskowej i histo-
rii globalnej (…)”.
K e n n e t h  W.  P o m e r a n z , 

„Historically Speaking”.
170 x 240 mm, s.744, EAN 9788381780964, oprawa twarda, cena 99,99 zł

John Ferling
CUD NAD POTOMAKIEM. 
AMERYKAŃSKIE ZWYCIĘSTWO 
W WOJNIE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Na kartach tej porywającej kroni-
ki amerykańskich zmagań o nie-
podległość John Ferling przenosi 
czytelnika w sam środek ponu-

rej wojennej rzeczywistości, odtwarzając ośmioletni 
konflikt.
170 x 240 mm, s.760, EAN 9788381780612, oprawa miękka, cena 99,99 zł

Piotr Olender
WOJSKOWOŚĆ MORSKA 
OKRESU „PARY I ŻELAZA”
1860–1905

Historię wojen i wojskowości 
morskiej podzielić można na kil-
ka dość wyraźnie wyodrębnio-
nych okresów, z których jednym 

jest okres „pary i żelaza”.
210 x 300 mm, s.335, EAN 9788378898627, oprawa twarda, cena 119,99 zł
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OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA
ul. Dedala 8/44, 03-982 Warszawa, 
tel. 22 870 03 60, 602 247 367, oficyna@aspra.pl, sekretariat@aspra.pl,
www.aspra.pl

Od 25 lat specjalizujemy się w wydawaniu i promowaniu książek o profilu akade-
mickim i naukowym. W naszym dorobku jest ponad 1200 publikacji książkowych. 
Na polu naukowym i wydawniczym współpracujemy z licznymi uczelniami i szko-
łami wyższymi.

Lech Królikowski
MOSKWA NAD WISŁĄ

Prezentowana publikacja jest 
skrótem dziejów kontaktów pol-
sko-rosyjskich na terenie Polski, 
gdzie „Moskwa” to nieproszony 
gość lub agresor. Jest to historia 
takich kontaktów od średniowie-

cza do czasów III RP.
176 x 250 mm, s.320, EAN 9788375459579, oprawa twarda, cena 49 zł

Beata Halicka
ŻYCIE NA POGRANICZACH. 
ZBIGNIEW ANTHONY 
KRUSZEWSKI. BIOGRAFIA

Znajdziemy tu gorzkie reflek-
sje o powstaniu warszawskim 
i sytuacji w obozach jenieckich, 
o egzystencji Polaków po wojnie 

w Wielkiej Brytanii, a także o sporach wśród polskiej 
emigracji w USA.
176 x 250 mm, s.432, EAN 9788375459357, oprawa twarda, cena 59 zł

Kamila Kamińska-Chełminiak
CENZURA W POLSCE
1944–1960. ORGANIZACJA, 
KADRY, METODY PRACY

W książce przedstawiono aspek-
ty organizacji cenzury, jak meto-
dyka pracy cenzorów, sposoby 
rekrutacji, stopień zaangażowa-

nia ideologicznego i partyjnego, schemat szkoleń ide-
ologicznych oraz pozaurzędowa aktywność.
176 x 250 mm, s.424, EAN 9788375459340, oprawa miękka, cena 49 zł

Andrzej Lam
HORACY. DZIEŁA WSZYSTKIE. 
WYDANIE DWUJĘZYCZNE 
POLSKO-ŁACIŃSKIE

Synoptyczne wydanie polsko-
-łacińskie dzieł wszystkich 
Horacego w przejrzanym ponow-
nie przekładzie prof. Andrzeja 

Lama, z kroniką życia i twórczości poety oraz obszer-
nymi komentarzami.
176 x 250 mm, s.584, EAN 9788375459296, oprawa twarda, cena 85 zł

Roman Duda
HISTORIA MATEMATYKI 
W POLSCE NA TLE DZIEJÓW 
NAUKI I KULTURY

Książka przedstawia historię ma-
tematyki na ziemiach polskich od 
czasów pogańskich po czasy naj-
nowsze, z uwzględnieniem okre-

su rozpoczętego reformami KEN, poprzez wieki XIX i XX 
do współczesności.
176 x 250 mm, s.626, EAN 9788375458220, oprawa twarda, cena 69 zł

Eugeniusz Januła
WALKI O POLSKI ŚLĄSK 
W 1939 ROKU

Zaletą książki Eugeniusza Januły 
jest analiza problematyki obro-
ny Górnego Śląska od strony 
strategii oraz sztuki operacyjnej 
i taktyki.

176 x 250 mm, s.338, EAN 9788375459371, oprawa miękka, cena 45 zł
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OFICYNA WYDAWNICZA REWASZ
ul. Warszawska 55, 05-820 Piastów, 
tel. 22 798 33 84,
rewasz@rewasz.com.pl,
www.rewasz.com.pl

Oficyna Wydawnicza Rewasz istnieje od 1991 roku. Specjalizujemy się w tematyce tu-
rystyczno-krajoznawczej. W dorobku mamy kilkaset publikacji: przewodników, infor-
matorów turystycznych, monografii krajoznawczych, map.

Grzegorz Rąkowski
POLSKA EGZOTYCZNA. 
CZ. II. PRZEWODNIK 

Niekonwencjonalna wędrów-
ka wzdłuż wschodniej grani-
cy Polski, od Cisowej Góry nad 
Gulbieniszkami (okolice jezio-
ra Hańcza) do Niemirowa nad 

Bugiem. To wyprawa w barwny i egzotyczny świat po-
granicza – relikt naszych dawnych Kresów.
120 x 165 mm, s.384, EAN 9788381220064, oprawa miękka, cena 40 zł

Kinga Kasperczyk
SZKOCJA. PRZEWODNIK

Regiony: Edynburg, Lothians, 
Glasgow, Ayr, Arran; Scottish 
Borders; Dumfries, Galloway, 
Stirling, Trossachs, Argyll, 
Perth, Angus, Dundee, Speyside, 
Great Glen, Highlands, Hebrydy; 

Orkady; Szetlandy.
135 x 207 mm, s.256, EAN 9788381220095, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 49 zł

Grzegorz Rąkowski
POLSKA EGZOTYCZNA CZ. II. 
PRZEWODNIK

Niekonwencjonalna wędrów-
ka wzdłuż wschodniego kordo-
nu granicznego, od Drohiczyna 
nad Bugiem do Medyki koło 
Przemyśla. To wyprawa w barw-

ny i egzotyczny świat pogranicza - relikt naszych daw-
nych Kresów.
125 x 176 mm, s.416, EAN 9788381220071, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 40 zł

Stanisław Figiel
SIEDMIOGRÓD. W ŁUKU 
RUMUŃSKICH KARPAT. 
PRZEWODNIK KRAJOZNAWCZY

Wspaniałość gór, a także żywy 
folklor i tradycje pasterskie prze-
sądzają o bogactwie przygód 
i wrażeń czekających tam na 

przybysza. Wystarczy tydzień lub dwa, by odkryć nie-
zwykłości Siedmiogrodu.
120 x 165 mm, s.408, EAN 9788381220200, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 49 zł

Mirosław Barański
BESKID ŚLĄSKI. PRZEWODNIK

Beskid Śląski to góry granicz-
ne. Przewodnik obejmuje całość 
tej grupy górskiej, od dolin Soły 
i Białej na wschodzie po dolinę 
Olzy na zachodzie i od granicy 
Pogórza Śląskiego na północy po 

dolinę Czernianki na południu.
125 x 176 mm, s.496, EAN 9788381220156, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 49 zł

Beata i Paweł Pomykalscy
SŁOWENIA. PRZEWODNIK 
KRAJOZNAWCZY

To kraj mniejszy niż niejedno pol-
skie województwo i liczący nie-
wiele więcej mieszkańców niż 
Warszawa. A jednak na tak ma-
łym obszarze skupia się tyle róż-

norodnych krajobrazów i zabytków przeszłości.
125 x 176 mm, s.304, EAN 9788381220224, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 47 zł
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OFICYNA WYDAWNICZA VOLUMEN
ul. Dynasy 2a/3, 00-354 Warszawa
volumen@owvolumen.pl,
www.owvolumen.pl

Wydawnictwo powstało w 1989 r. jako kontynuacja wydawnictw podziemnych. 
Specjalizuje się w książkach z zakresu historii Polski i powszechnej, antropologii kul-
turowej i szeroko rozumianej myśli humanistycznej, wydawanych w uznanych na 
rynku seriach.

Praca zbiorowa
NIEPODLEGŁA 1918

Współwydawca:  Fundacja 
Obchodów 100 .  Roczn icy 
Odzyskania  przez  Polskę 
Niepodległości.
240 x 310 mm, s.642, EAN 9788364708497, 

oprawa twarda, cena 200 zł

Justyna Błażejowska
OPOZYCJA ANTYREŻIMOWA 
W INSTYTUCIE BADAŃ 
LITERACKICH POLSKIEJ 
AKADEMII NAUK W LATACH 
1956–1989

Współwydawca: Instytut Pamięci 
Narodowej. Portret środowiska 

i geneza kształtowania się opozycji w IBL.
160 x 230 mm, s.706, EAN 9788364708374, oprawa miękka, cena 49 zł

Wojciech Kalwat
HISTORIA PIENIĄDZEM SIĘ 
TOCZY

Dzieje pieniądza, historia polskiej 
waluty wpleciona w zmienne ko-
leje państwa polskiego, gospo-
darki, politycznych zawirowań, 
niekiedy skandali.

200 x 255 mm, s.322, EAN 9788364708527, oprawa twarda, cena 80 zł

Anne-Marie Thiesse
POWSTAWANIE TOŻSAMOŚCI 
NARODOWYCH. EUROPA 
W WIEKACH XVIII–XX

„Fascynująca podróż w głąb na-
rodów, w poprzek ich tożsamo-
ści i przemian, ku przyszłości, 
którą bez narodów trudno so-

bie wyobrazić”.
Stanisław Janecki

150 x 210 mm, s.288, EAN 9788364708640, oprawa twarda, cena 49 zł

Ewa Polak-Pałkiewicz
CAFÉ KATEDRA. SZKICE 
O REWOLUCJI W KOŚCIELE

Ukazuje dramat, jaki rozgrywa 
się w Kościele od czasu ostatnie-
go Soboru. Apogeum tego dra-
matu jest Synod amazoński (któ-
remu poświęcony jest rozdział).

150 x 210 mm, s.302, oprawa twarda, cena 49 zł

Małgorzata Dygas
PERŁY, PEREŁKI 
RZECZYPOSPOLITEJ. 
PREKURSORZY, 
PRZEDSIĘBIORCY, PATRIOCI

22 prawie zapomniane histo-
rie polskiej przedsiębiorczo-
ści, losy wyjątkowych rodów, 

m.in. Lilpopów, Hennebergów, Norblinów, Fragetów, 
Jabłkowskich, Witaczków.
200 x 250 mm, s.344, EAN 9788364708633, oprawa twarda, cena 70 
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OŚRODEK KARTA
ul. Narbutta 29, 02-530 Warszawa, 
tel. 22 848 07 12, kolportaz@karta.org.pl, ok@karta.org.pl,
www.karta.org.pl

Publikacje Karty – zarówno książki, jak i kwartalnik historyczny „Karta” – to historia XX 
wieku i XXI wieku, przede wszystkim Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, opowie-
dziana głosami jego świadków. Losy pierwszoplanowych bohaterów i „zwykłych” ludzi – 
ich decyzje, lęki, nadzieje – zapisane w dziennikach, wspomnieniach, listach i relacjach.

Michał Sokolnicki
EMISARIUSZ NIEPODLEGŁEJ. 
WSPOMNIENIA Z LAT 
1896–1919

Działacz niepodległościowy, hi-
storyk i dyplomata, współpra-
cownik Piłsudskiego opisuje dro-
gę, jaką przeszło jego pokolenie 

od przełomu wieku do odzyskania niepodległości (PPS, 
Związek Strzelecki, Legiony).
145 x 205, s.392, EAN 9788365979612, oprawa miękka ze skrzydełkami, cena 

39 zł

Janina Konarska
DWÓR NA WULKANIE. 
DZIENNIK ZIEMIANKI 
Z PRZEŁOMU EPOK 1895–1920

Burzliwa epoka przełomu na tle 
prywatnego życia Autorki. W re-
alia dworu wkrada się świat ze-
wnętrzny: rewolucja 1905 roku, 

wybuch wojny, przetaczanie się kolejnych frontów, for-
mowanie się niepodległości.
145 x 205 mm, s.392, EAN 9788365979568, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 38 zł

Virgilia Sapieha
AMERYKAŃSKA KSIĘŻNA. 
Z NOWEGO JORKU DO 
SIEDLISK

Wspomnienia z lat 1933–1939 
amerykańskiej pisarki, żony księ-
cia Pawła Sapiehy. Intrygujący 
opis rzeczywistości arystokracji, 

śląskich przemysłowców i warszawskiej elity z per-
spektywy cudzoziemki.
145 x 205 mm, s.311, EAN 9788365979315, oprawa miękka, cena 38 zł

Michał Römer
MIŁOŚĆ Z LUPANARU. INTYMNY 
DZIENNIK WILEŃSKIEGO 
ADWOKATA

Historia Michała Römera (ziemia-
nina, prawnika) i Anny Wolberg – 
dziewczyny „z ludu”, która nie-
szczęśliwie trafia do domu 

publicznego. Wielka literatura i unikatowy zapis życia 
Wilna na początku XX w.
130 x 204 mm, s.360, EAN 9788365979599, oprawa twarda, cena 39,90 zł

Anna Artemjewa,
Jelena Raczewa
NIEZAREKWIROWANE. 
HISTORIE LUDZI, KTÓRZY 
PRZEŻYLI TO, CZEGO BOIMY SIĘ 
NAJBARDZIEJ

Bohaterami książki są ludzie 
Gułagu: więźniowie i ci, którzy 

w nim pracowali. Zapis epoki stalinizmu, ale też dzi-
siejszej świadomości o represjach i konsekwencjach 
traumy dla Rosji i Rosjan.
162 x 235, s.280, EAN 9788365979605, oprawa twarda, cena 49 zł

KWARTALNIK HISTORYCZNY 
„KARTA”

Pismo poświęcone XX-wiecznej 
historii Polski i Europy Środkowo-
Wschodniej, opowiedzianej gło-
sami świadków historii, których 
relacje (wspomnienia, dzien-
niki etc.) dopełniają naukowe 

komentarze.
180 x 250 mm, s.160, ISSN: 0867-3764, oprawa miękka, cena 15 zł
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PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU
Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin, 
tel. 81 170 28 21,
sekretariat@majdanek.eu,
www.majdanek.eu

Państwowe Muzeum na Majdanku powstało w listopadzie 1944 r. na terenie byłego 
niemieckiego obozu koncentracyjnego jako pierwsza w Europie instytucja muzealna 
upamiętniająca ofiary drugiej wojny światowej.

Paweł Piechnik
CHLEB WOLNOŚCIOWY

Komiks oparty na relacjach więź-
niów Konzentrationslager Lublin 
przedstawionych w częściach: 
O głodzie, O śmierci, O wolności. 
Rysunkom towarzyszą: posłowie 
historyczne, słowniczek i biogra-

my więźniów.
210 x 297 mm, s.80, EAN 9788362816538, oprawa twarda, cena 40 zł

Jerzy Kwiatkowski
485 DNI NA MAJDANKU

Nowe, nieocenzurowane wyda-
nie najważniejszej relacji o funk-
cjonowaniu niemieckiego obozu 
koncentracyjnego na Majdanku, 
uzupełnione rozległym esejem 
o autorze, nieznanymi archiwalia-

mi i zdjęciami.
140 x 215 mm, s.440, EAN 9788362816453, oprawa miękka, cena 30 zł

Dariusz Libionka
ZAGŁADA ŻYDÓW 
W GENERALNYM 
GUBERNATORSTWIE

Syntetyczny opis ekstermi-
nacji przeprowadzonej przez 
Niemców w latach 1942–1943 
w ramach „Aktion Reinhardt” 

na części okupowanych ziem polskich. W Bełżcu, 
Sobiborze i Treblince uśmiercono 1,5 mln Żydów.
168 x 238 mm, s.292, EAN 9788362816347, oprawa miękka, cena 38 zł

red. Tomasz Kranz
WYDOBYTE Z POPIOŁÓW. 
PRZEDMIOTY OSOBISTE 
OFIAR NIEMIECKIEGO 
OBOZU ZAGŁADY 
W SOBIBORZE

Portret zbiorowy ofiar nie-
mieckiego obozu zagła-

dy w Sobiborze ukazany w 100 fotografiach reliktów 
odnalezionych podczas prac archeologicznych. Album 
z polsko-angielskimi opisami i zarysem historii.
210 x 210 mm, s.228, EAN 9788362816491, oprawa twarda, cena 55 zł

red. Tomasz Kranz
PEDAGOGIKA PAMIĘCI. 
O TEORII I PRAKTYCE 
EDUKACJI W MUZEACH 
MARTYROLOGICZNYCH

Zbiór artykułów poświęconych 
pedagogice pamięci. Koncepcja, 
oprócz przekazywania wiedzy, 

rozwija krytyczne myślenie historyczne i pobudza do 
refleksji nad współczesnym znaczeniem doświadczeń 
z przeszłości.
145 x 205 mm, s.314, EAN 9788362816477, oprawa miękka, cena 29 zł

Krzysztof Banach,
Marta Grudzińska,
Wojciech Lenarczyk
WIĘŹNIOWE MAJDANKA

Polsko-angielski katalog głów-
nej wystawy historycznej jest 
przewodnikiem po ekspozy-
cji, ale też zapisem obozowej 

rzeczywistości widzianej oczami osób osadzonych 
w Konzentrationslager Lublin.
210 x 300 mm, s.120, EAN 9788362816231, oprawa miękka, cena 25 zł
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PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY
ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa, 
tel. 22 826 53 58,
piw@piw.pl,
www.piw.pl

Działający od ponad siedemdziesięciu lat PIW jest jedną z najbardziej zasłużonych dla 
polskiej kultury oficyn wydawniczych. Poza literaturą piękną charakterystyczna dla 
wydawnictwa zawsze była humanistyka, w tym historia i eseistyka.

Władysław Terlecki
TWARZE 1863

Najnowsze wydanie Twarzy 1863 
jest pierwszą edycją cyklu proza-
torskiego o powstaniu stycznio-
wym obejmującą wszystkie jego 
części po raz pierwszy ukazują 
się zgodnie z intencją Autora – 

w jednym tomie!
193 x 219 mm, s.928, EAN 9788366272309, oprawa twarda, cena 65 zł

Henryk Litwin
ZJEDNOCZENIE NARÓDOW 
CNYCH: POLSKIEGO, 
LITEWSKIEGO, RUSKIEGO
WOŁYŃ I KIJOWSZCZYZNA W UNII LUBELSKIEJ

Książka niezwykle ciekawa 
z historycznego punktu widze-
nia – opisuje proces powstawa-

nia mocarstwa, jakim była Rzeczpospolita Obojga 
Narodów, oraz daje syntetyczny obraz demokracji 
szlacheckiej w praktyce.
166 x 238 mm, s.272, EAN 9788366272750, oprawa twarda, cena 69 zł

Tim Crane
SENS WIARY. RELIGIA Z PUNKTU 
WIDZENIA ATEISTY

Najnowsza książka brytyjskiego fi-
lozofa Tima Crane’a to kamień mi-
lowy w dyskusji o wierze i ateizmie. 
Autor stawia sobie za cel zrozu-
mienie fenomenu religii z punktu 

widzenia ateisty.
110 x 180 mm, s.136, EAN 9788366272507, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 39 zł

Pierre Aubé
ŚW. BERNARD Z CLAIRVAUX

Na zarysowanym z rozmachem 
tle politycznym i życia umysło-
wego oraz prądów duchowości 
wieku XII autor kreśli fascynują-
cą sylwetkę przyszłego świętego 
i opowiada historię jego dzieła – 

zakonie Cystersów.
144 x 204 mm, s.830, EAN 9788366272521, oprawa twarda, cena 79 zł

Tsering Shakya
SMOK W KRAINIE ŚNIEGU.
WSPÓŁCZESNA HISTORIA 
TYBETU

Oparta na unikatowych materia-
łach źródłowych i najważniejsza, 
jaka dotąd powstała, praca po-
święcona współczesnej historii 

Tybetu.
166 x 238 mm, s.592, EAN 9788366272859, oprawa twarda, cena 69 zł

Hans-Joachim Maaz
ZATOR UCZUĆ. PSYCHOGRAM 
PEWNEGO SPOŁECZEŃSTWA

Przeszłość przemija wolniej, niż 
można było się spodziewać. Mur 
berliński, w rzeczywistości od daw-
na zburzony, istnieje nadal, nie tyl-
ko w umysłach, jak sądzi wielu, ale 

przede wszystkim w uczuciach.
110 x 180 mm, s.320, EAN 9788366272644, oprawa miękka ze skrzydełkami, cena 39,90 zł
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PETRUS LIBRI
ul. Norwida 69; 87-720 Ciechocinek, 
tel. 601 64 83 31,
contact@petrus-libri.com, 
www.petrus-libri.com

Artystyczna pracownia wydawnicza. Projekty, wykonawstwo i montaż stylowych okła-
dek do ksiąg. 

praca zbiorowa
MODLITEWNIK ŚWIĘTEJ TRADYCJI – LAUDETUR 
IESUS CHRISTUS

Modlitewnik Rzymskiego Katolika, zawierający tre-
ści przedrukowane z dawnych polskich modlitewni-
ków i śpiewników.
125 x 176 mm, s.1952, EAN 9789394564360, oprawa twarda, cena 1900 zł

Praca zbiorowa
MYŚLI, SENTENCJE I AFORYZMY ŚW. JANA 
PAWŁA II

Zawiera ona 9101 myśli, sentencji i aforyzmów świę-
tego Jana Pawła II. Podzielono je na 325 tematów. 
215 x 305 mm, s. 942, EAN 9788395194603, oprawa twarda, cena 4950 zł
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POLSKA KSIĘGARNIA NARODOWA
ul. Chmielna 10/12, 00-021 Warszawa, 
tel. 502 202 900 lub 22 339 05 41,
kontakt@polskaksiegarnianarodowa.pl,
www.polskaksiegarnianarodowa.pl

Polska Księgarnia Narodowa oferuje swoim czytelnikom szeroki zakres książek hi-
storycznych, głównie z okresu XX wieku, a także książki publicystyczne o wyraźnym 
profilu patriotycznym.

Aldona Zaorska
POZNAJ ICH PRAWDZIWE 
NAZWISKA

Autorka z właściwą sobie swa-
dą opisuje osoby i powody, dla 
których po wojnie tak wielu ludzi 
zaczęło posługiwać się nowymi, 
przybranymi nazwiskami oraz co 

chcieli ukryć, zmieniając je, i jaki mieli wpływ na naszą 
powojenną historię.
170 x 240 mm, s.264, EAN 9788363865559, oprawa miękka, cena 39 zł

Aldona Zaorska
NAJSŁYNNIEJSZE OBJAWIENIA 
MARYJNE

Co miała do przekazania Maryja 
w Gietrzwałdzie? Skąd wziął się 
Cudowny Medalik, który noszą 
miliony ludzi na całym świecie? 
W jaki sposób Maryja przyszła do 

indiańskiego widza w dżungli Ameryki Południowej?
145 x 205 mm, s.182, EAN 9788363865757, oprawa miękka, cena 24 zł

Stanisław Antoni Wotowski
TAJEMNICE MASONERII 
I MASONÓW

Prawdziwa historia, rytuały, 
stopnie wtajemniczenia, loże 
i rola masonerii w dziejach 
Polski – wszystko to w jednej 
książce.

148 x 210, s.49, EAN 9788363865399, oprawa miękka, cena 9,90 zł

Aldona Zaorska
PRZEPOWIEDNIE DLA POLSKI 
I ŚWIATA

Wszystkie znane przepowied-
nie mają wspólny wątek – 
kraj w środkowowschodniej 
Europie zostanie ocalony i sta-
nie się kolebką chrześcijaństwa. 

Przeczytaj o roli Polski w istnieniu świata!
140 x 205 mm, s.250, EAN 9788363865795, oprawa miękka, cena 32 zł

Milan Stanisław Durica
JÓZEF TISO 1887–1947.
RYS BIOGRAFICZNY

Ta książka sensacji nie szuka. 
Szuka, w oparciu o niezliczone 
dokumenty i wypowiedzi świad-
ków, prawdy o tragicznej postaci 
księdza Tiso, który żył w najdra-

matyczniejszym czasie dla Słowacji i Europy.
176 x 250, s.470, EAN 9788393975150, oprawa miękka, cena 59 zł

bp Józef S. Pelczar
CAŁA PRAWDA O MASONERII

Masoneria stara się ciągle z jed-
nej strony szerzyć wszelakim 
sposobem bezbożność i zepsu-
cie obyczajów, a z drugiej mamić 
opinię publiczną, że duchowień-
stwo i katolicy wierzący są wro-

giem demokracji.
176 x 250 mm, s.185, EAN 9788363865993, oprawa miękka, cena 29 zł
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RUSSKIE VITIAZI
Fundacja Russkie Vitiazi wydaje książki na temat historii wojskowości, historii lot-
nictwa i podboju kosmosu. Jest wydawcą fachowego czasopisma „Staryj Cejghauz” 
dla historyków i rekonstruktorów o umundurowaniu i uzbrojeniu. Teksty opracowa-
ne według źródeł, wyjątkowe ilustracje – od oryginalnych zdjęć do bardzo dokładnych 
rekonstrukcji. Oryginalna forma przekazania materiału i wysoka jakość druku – oto 
główne składowe sukcesu wydawnictwa Russkie Vitiazi.

RUSSKIE 
VITIAZI
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SKARPA WARSZAWSKA
Plac Hallera 5 lok. 7A, 03-464 Warszawa, 
tel. 517 602 252,
redakcja@skarpawarszawska.pl,
www.skarpawarszawska.pl

Wydawnictwo Skarpa Warszawska istnieje od stycznia 2012 roku. Jego flagowym 
produktem jest miesięcznik „Skarpa Warszawska” specjalizujący się w tematyce 
varsavianistycznej.

Jakub Jastrzębski
STO LAT WARSZAWSKIEGO 
METRA. OD POMYSŁU DO 
REALIZACJI

Historia projektowania me-
tra w Warszawie liczy po-
nad 100 lat. W książce Jakuba 
Jastrzębskiego znalazło się wie-

le innych ciekawostek oraz liczne ilustracje, z których 
część nie była nigdy publikowana.
170 x 245 mm, s.282, EAN 9788366195202, oprawa twarda, cena 49,90 zł

Krzysztof Bochus
MIASTO DUCHÓW

Jesień 1944 roku. W bazie wo-
jennej koło Gdańska zamordo-
wanych zostaje dwóch wysokich 
oficerów marynarki wojennej. 
Jednocześnie w Rotterdamie zni-
ka bez śladu córka radcy Abella. 

Tropy wiodą do… Gdańska.
135 x 205 mm, s.334, EAN 9788366195219, oprawa miękka, cena 37,90 zł

Jerzy Pytko, Leopold J. Pytko
WARSZAWA. OCALIĆ OD 
ZAPOMNIENIA

To międzypokoleniowe połącze-
nie sił: wybrane ze zbioru ok. 100 
tysięcy fotografii ojca kadry uzu-
pełnione opowieściami o odra-
dzającej się Warszawie napisa-

nymi przez syna.
170 x 245 mm, s.256, EAN 9788366195226, oprawa twarda, cena 49,90 zł

Adam Podlewski
ZAKON ŚWIĘTEGO BRUTUSA. 
OPOWIEŚĆ SPISKOWA 
O DAWNEJ WARSZAWIE

Jesienią 1830 roku w Warszawie 
zaczynają ginąć młodzi wojskowi, 
niegdyś związani z tajnym sprzy-
siężeniem patriotycznym zwa-

nym Zakonem Świętego Brutusa. Czy dawny żandarm 
zdoła znaleźć mordercę?
135 x 2015 mm, s.326, EAN 9788366195264, oprawa twarda, cena 37,90 zł

Ida Żmiejewska
WARSZAWIANKA

Warszawa 1885 roku. Oś intry-
gi stanowi śledztwo w sprawie 
śmierci znanego adwokata, któ-
rego pewnej listopadowej nocy 
zamordowano w miejskim bur-
delu. Sprawę prowadzi młody ro-

syjski policjant.
135 x 205 mm, s.416, EAN 9788366195196, oprawa miękka, cena 37,90 zł

Piotr Otrębski
NIEISTNIEJĄCE, NIEZNANE, 
NIEZWYKŁE. KOŚCIOŁY 
WARSZAWY

Autor, sięgając do archiwów, tek-
stów historycznych i dawnej pra-
sy, przeprowadzając wywiady 
i wizje lokalne, udowadnia, że sa-

crum nie musi być nudne. Kościoły przez wieki kształ-
towały oblicze miasta.
170 x 245 mm, s.282, EAN 9788366195370, oprawa twarda, cena 49,90 zł
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SOLITON WYDAWNICTWO MUZYCZNE
ul. Mazowiecka 6 m. 1, 81-862 Sopot, 
tel. 585 500 112,
soliton@soliton.pl,
www.soliton.pl

Soliton to nie tylko wydawnictwo muzyczne, zajmujemy się także produkcją płyt na 
zlecenie (CD, DVD w różnych opakowaniach, już od 50 szt.), oferujemy szeroki katalog 
licencji (w tym kolędy dla firm). Soliton to także wydawnictwo edukacyjne.

Różni wykonawcy
POLSKIE DZIEŁA 
WIELKICH 
MISTRZÓW 4CD

To zbiór najpięk-
niejszych polskich 
utworów i pieśni naj-
większych polskich 

kompozytorów. Na płytach m.in dzieła: Ogińskiego, 
Radziwiłła, Chopina, Moniuszki, Szymanowskiego, 
Paderewskiego, Wieniawskiego.

WIELCY 
KOMPOZYTORZY 
– SERIA MUZYKI 
POWAŻNEJ 2CD

P r z e d s t a w i a m y 
Państwu zbiór najpięk-
niejszych dzieł muzy-
ki poważnej w najlep-

szych światowych wykonaniach. W serii ukazały się: 
Beethoven, Strauss, Bach, Mozart, Czajkowski, Chopin, 
Vivaldi, Händel, Rimski-Korsakow, Ravel, Bizet, Orff, 
Grieg, Liszt, Brahms, Dvořák...

PIAF PO POLSKU 2

Zainteresowanie słu-
chaczy utworami pa-
ryskiego wróbelka 
śpiewanymi po polsku 
i gorące przyjęcie po-
przedniej płyty zmobi-
lizowały wykonawców 

i tłumaczy do pracy. I tak oto powstała Piaf po polsku 2!

KOLĘDY POLSKIE 
– PIERWSZE 
NAGRANIA 
W WOLNEJ POLSCE

Zbiór najpiękniej-
szych polskich kolęd 
w wykonaniu Chóru 
Reprezentacyjnego 

Związku Harcerstwa Polskiego z wybitnymi solista-
mi, m.in Mieczysławem Foggiem, Michałem Szopskim, 
i innymi.

STANISŁAW 
MONIUSZKO
POLSKA LIRYKA WOKALNA

Wybitny polski bary-
ton Leszek Skrla w to-
warzystwie akompa-
n i a m e n t u  A n n y 
Mikolon śpiewa naj-

piękniejsze pieśni Moniuszki. W serii ukazały się także 
płyty z pieśniami Karłowicza i Chopina.

GOLDEN ORTHODOX 
2CD

Ten dwupłytowy pięk-
ny album doczekał 
się swojej reedycji. 
Najpiękniejsze pie-
śni Chóru Św. Piotra 
i Pawła, Prawosławnej 

Cerkwi prosto z Mińska.
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TEOLOGIA POLITYCZNA
ul. Koszykowa 24/7, 00-553 Warszawa, 
tel. 791793022, redakcja@teologiapolityczna.pl, www.teologiapolityczna.pl

Teologia Polityczna to ogólnopolskie wydawnictwo i środowisko skupiające intelektu-
alistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką, artystów o poglądach kon-
serwatywno-liberalnych. W ofercie znajdują się książki z pogranicza filozofii, teologii, 
historii i polityki, zarówno te wchodzące w kanon światowej klasyki humanistyki, jak 
i te z pogranicza reportażu i eseistyki polskich autorów.

praca zbiorowa
TEOLOGIA POLITYCZNA NR 
11, LIBERALIZM – PĘKNIĘTY 
FUNDAMENT

Pod takim tytułem ukazał się 
najnowszy numer rocznika filo-
zoficznego „Teologia Polityczna”, 
flagowego pisma jednego z naj-

ważniejszych środowisk intelektualnych w Polsce.
210 x 297 mm, s.358, EAN 9771731423215, cena 39 zł

Charles H. Khan
PLATON I DIALOG 
SOKRATYCZNY

Książka światowej sławy znawcy 
filozofii starożytnej i historii teo-
rii politycznych to jedna z kano-
nicznych prac ostatnich dwóch 
dekad, które znacząco wpłynęły 

na sposób rozumienia greckiej filozofii.
140 x 210 mm, s.690, EAN 9788362884025, oprawa miękka, cena 54 zł

ks. Tomasz Stępień
PORZĄDEK I MIŁOŚĆ. 
KONCEPCJA OPATRZNOŚCI 
BOŻEJ W MYŚLI STAROŻYTNEJ

Jak pojęcie opatrzności pojawi-
ło się w kulturze Zachodu, klu-
czowe jest przeanalizowanie, 
w jaki sposób ukształtowało się 

ono w greckiej filozofii, ale także jak zostało przejęte 
przez chrześcijan.
150 x 210 mm, s.357, EAN 9788362884186, oprawa miękka, cena 39 zł

Ewa Thompson
ZROZUMIEĆ ROSJĘ. ŚWIĘTE 
SZALEŃSTWO W KULTURZE 
ROSYJSKIEJ

Książka ta wykracza poza grani-
ce dotychczasowych badań nad 
fenomenem jurodiwych. Pamięć 
o tym uwarunkowaniu rosyjskie-

go społeczeństwa pozwala w pełniejszy sposób zbliżyć 
się do zrozumienia fenomenu Rosji.
147 x 210 mm, s.417, EAN 9788362884223, oprawa miękka, cena 39 zł

Ksenofont
OBRONA SOKRATESA

Ksenofont relacjonuje w tym tek-
ście okoliczności procesu i ska-
zania Sokratesa. Prezentuje ob-
raz Sokratesa odmienny od tego, 
który jest powszechnie znany 
z Platońskiej Obrony Sokratesa.

210 x 140, s.113, EAN 9788362884148, oprawa twarda, cena 33 zł

Wojciech Tomczyk
FELIETONY

Felietony Wojciecha Tomczyka 
są przenikliwe i zarazem ostre 
jak brzytwa. Nieważne, czy 
tekst dotyczy dramatu Becketta, 
Festiwalu Filmów Fabularnych 
w Gdyni czy popularnych w la-

tach 90. konkursów audiotele.
140 x 210 mm, s.243, EAN 9708362884100, oprawa miękka, cena 37 zł
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STUDIO IMAGO.BY
admin@imago.by, 
www.imago.by

To grupa miłośników starych gra-
fik. Ich celem jest promowanie hi-
storii kartografii Białorusi.

FUNDACJA 
PROSPECT
ul. Elektoralna 24 lok. 20,
00-892 Warszawa, 
tel. 883 200 856,
fundacjaprospect@gmail.com

Działalność obejmuje między in-
nymi wsparcie lokalnych inicja-
tyw obywatelskich oraz niezależ-
nej prasy na Białorusi, analitykę 
i edukację, a także promocję bia-
loruskiej kultury oraz dobrych 
stosunków polsko-białoruskich.

KNIHAZBOR
ul. Y. Luchyny 38-93, 
220112, Mińsk, Białoruś,
tel. +375 29 772 19 14,
bkniha@tut.by,
bk.knihi.com

Najstarsze i najbardziej wpływo-
we wydawnictwo poradzieckiej 
Białorusi. Jego celem jest odzy-
skanie utraconego dziedzictwa 
kulturowego i literackiego, publi-
kowanie zbiorów białoruskiej lite-
ratury klasycznej.

ARCHE
ul. Holmogorskaya 80-10D, 
220137, Mińsk, Białoruś, 
tel. + 375 29 756 12 18, 
aliaksandr.paskievic@gmail.com, 
arche.by

Arche wydaje literaturę pięk-
ną, naukową, popularnonauko-
wą (sztuka, historia, księgoznaw-
stwo, krajoznawstwo, kultura), 
a także czasopismo pod tym sa-
mym tytułem.

GOLIATY
ul. Valhahradskaja 4a, 
220023, Mińsk, Belaruś, 
vish@bk.ru, 
www.halijafy.by

Wydawnictwo zgromadziło wie-
lu przedstawicieli białoruskiej 
sztuki współczesnej, aby infor-
mować czytelników o najciekaw-
szych kulturalnych wydarzeniach 
oraz najnowszych projektach 
artystycznych.

TSYMBERAU
Hebraistyka Białorusi.
Pr. Rokossowskiego 85-47, 
220085, Mińsk, Białoruś, 
tel. +375 29 7555041, 
romantsimberov@gmail.com

W branży wydawniczej od 2010 
roku. Wydaje książki historyczne 
w języku białoruskim, rosyjskim 
i polskim. Projekty wydawnicze: 
Taka historia, Obrazy wizualne 
współczesnej kultury.

LIMARIUS
ul. Bialeckaga 40-119, 
220117, Mińsk, Białoruś, 
tel. +375 29 679 33 36,
limarius@yandex.ru

Wydawnictwo specjalizuje się 
w publikacjach naukowych i me-
todologicznych literatury oraz kla-
sycznej literatury pięknej, głównie 
w języku białoruskim.

TECHNALOHIJA
ul. Liaŭkova 19,
220007, Mińsk, Białoruś, 
tel.+375 17 327 19 40, 
+375 17 219 05 15, 
firm@tn.by, 
technalohija@gmail.com, 
www.tn.by

Wydawnictwo Technalohija zosta-
ło założone w 1988 roku. Zajmuje 
się wydawaniem literatury na-
ukowej, popularnonaukowej, in-
formacyjnej i dydaktycznej w róż-
nych językach.

JANUSKEVIC
ul. Marjeuskaja 7A-7,
220034, Mińsk, Białoruś, 
tel. +375 29 120 76 00, 
januskevic.books@gmail.com, 
januskevic.by

Wydawnictwo Januskevic ist-
nieje od 2014 roku. Zajmuje się 
przygotowaniem i publikacją 
książek głównie w języku biało-
ruskim – literatury artystycznej 
i historycznej.
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WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU 
WARSZAWSKIEGO
ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, 
tel. 22 55 31 318, wuw@uw.edu.pl,
www.wuw.pl

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego wydają publikacje naukowe i dydak-
tyczne, których autorami są zarówno pracownicy UW, jak i uznani badacze z innych 
ośrodków.

redakcja naukowa
Artur Markowski
PODRÓŻ PO PRZEMYSŁOWEJ 
STREFIE OSIEDLENIA. 
(SZKICE PODRÓŻNICZE 
TECHNIKA). POLSKI PRZEMYSŁ 
WŁÓKIENNICZY. ŻYDOWSKIE 
WYTWÓRNIE I ŻYDOWSCY 
ROBOTNICY

WSERIA ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW ŻYDÓW NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX I XX WIEKU (DO 

1939 R.), 

TOM 1, 170 x 240 mm, s.212, EAN 9788323538608, oprawa miękka, cena 39 zł 

Jan Assmann
MAAT. SPRAWIEDLIWOŚĆ 
I NIEŚMIERTELNOŚĆ 
W STAROŻYTNYM EGIPCIE

Różne aspekty kluczowego 
w kulturze starożytnego Egiptu 
pojęcia Maat – tłumaczonego 
jako prawda, sprawiedliwość, 

prawo, porządek, mądrość, szczerość.
170 x 240 mm, s.338, EAN 9788323537533, oprawa miękka, cena 49 zł

Agata Zborowska
ŻYCIE RZECZY W POWOJENNEJ 
POLSCE

Analiza roli i znaczenia przed-
miotów w okresie powojennego 
niedoboru. Studia przypadku ilu-
strują relacje między przedmio-
tami i podmiotami w kategoriach 

przedmiotów znalezionych, gościnnych i nowych.
135 x 205 mm, s.368, EAN 9788323539568, oprawa miękka, cena 39 zł

Wojciech Tygielski,
redakcja naukowa
Anna Kalinowska
W PODRÓŻY PO EUROPIE. 
STUDIA Z DZIEJÓW KULTURY 
NOWOŻYTNEJ

Zbiór tekstów prof. Wojciecha 
Tygielskiego dotyczących zagad-

nień, jakimi zajmuje się autor, poczynając od kwestii 
patronatu, poprzez historię podróży i dyplomacji, po re-
lacje polsko-włoskie.
170 x 240 mm, s.548, EAN 9788323535829, oprawa miękka, cena 49 zł

Ada Arendt
ARCHEOLOGIA ZATROSKANIA. 
STAROPOLSKIE KALENDARZE 
W DZIAŁANIU
SERIA COMMUNICARE –HISTORIA I KULTURA

Analiza staropolskich kalenda-
rzy astrologicznych, łącząca róż-
ne tradycje naukowe – elementy 

mikrohistorii, antropologii druku i piśmienności czy so-
cjologicznej teorii czasu.
135 x 205 mm, s.346, EAN 9788323539179, oprawa miękka, cena 39 zł

Poggio Bracciolini, 
redakcja naukowa
Włodzimierz Olszaniec,
Mikołaj Olszewski
OPOWIEŚCI UCIESZNE
SERIA BIBLIOTEKA RENESANSOWA

Pierwsze polskie tłumaczenie nie-
znanego utworu piętnastowiecz-

nej łacińskiej literatury renesansowej, na który złoży-
ło się ponad 270 moralizujących, rubasznych, niekiedy 
skandalizujących opowiastek.
135 x 205 mm, s.494, EAN 9788323538370, oprawa twarda z obwolutą, cena 45 zł
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WYDAWNICTWO 3DOM
ul. Wesoła 36, 42-202 Częstochowa, 
tel. 34 307 08 88, kontakt@3dom.pro,
WWW.3DOM.PRO

Wydawnictwo 3DOM od 2016 roku zajmuje się wydawaniem, dystrybucją i pro-
mocją pozycji (książek, czasopism, płyt z muzyką, filmów, koszulek etc.), które 
propagują rzymsko-katolickie wartości: wolność, tradycję, wiarę katolicką oraz 
patriotyczne wychowanie.

Praca zbiorowa
ŻYWOTY ŚWIĘTYCH 
PAŃSKICH

Wskrzeszenie wybitne-
go dzieła Ojca Prokopa 
Kapucyna z 1882 roku. 
Jest to przeogromny 
zbiór przypowieści i hi-

storii o największych katolickich świętych.
200 x 285 mm, s.1180, EAN 9788366227187, oprawa twarda, cena 249 zł

Filip Podstawski
ZAKON OKRĄGŁEGO STOŁU

Autor omawia genezę i motywy 
współpracy partii politycznych: 
PO oraz PiS. Analizy podpiera bo-
gatą bibliografią oraz odwołania-
mi do faktów ze sfery społeczno-
-politycznej III Rzeczpospolitej.

170 x 245 mm, s.160, EAN 9788366227200, oprawa miękka, cena 34,50 zł

Radosław Patlewicz
HISTORIA POLITYCZNA POLSKI 
– NOWE SPOJRZENIE
TOM II

Doskonałą baza do pogłębienia 
i odkłamania wiedzy historycz-
nej zafałszowanej przez KEN 
i stalinizm. Autor opisuje cza-

sy od trzeciego zaboru Polski aż do współczesności. 
Podręcznik, jakiego nie było!
155 x 215 mm, s.402, EAN 9788394507862, oprawa twarda, cena 49,50 zł

Pan Nikt
CZARNE

Czarne kontynuuje geopolitycz-
ne wątki znane z książek AION 
i Popioły. Czy wydziedziczona 
Polska ma szanse przeciwstawić 
się utopijnym urojeniom zachod-
nich gigantów?

145 x 210 mm, s.228, EAN 9788366227125, oprawa miękka, cena 41,50 zł

Radosław Patlewicz
WIELKA KSIĘGA ZDRAJCÓW 
POLSKI

Naród jest niczym głaz stojący 
wśród puszczy historii. Wielka 
Księga Zdrajców Polski to dźwi-
gnia, która ukazuje „spodnią”, 
mniej pokazową stronę naszej 

historii.
170 x 245 mm, s.230, EAN 9788366227095, oprawa twarda, cena 43,50 zł

Stanisław Krajski
GIETRZWAŁD, NIEPODLEGŁOŚĆ 
I MASONERIA

Autor odkrywa, iż naród polski 
nie wyciągnął należytych konse-
kwencji z objawień Matki Boskiej 
w Gietrzwałdzie. Czemu, mimo 
klarowności słów Maryi, Jej in-

strukcje nie zostały wypełnione aż do dziś?
165 x 235 mm, s.120, EAN 9788366227064, oprawa miękka, cena 35 zł
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WYDAWNICTWO AKADEMICKIE DIALOG
ul. Bagno 3/218, 00-112 Warszawa, 
tel. 22 654 01 49,
biurohandlowe@wydawnictwodialog.pl,
www.wydawnictwodialog.pl

Wydawnictwo Akademickie Dialog już od 1992 roku publikuje książki dotyczące ję-
zyków, kultur, obyczajów, religii, historii i polityki krajów Azji i Afryki, słowem prowa-
dzi DIALOG z Orientem.

Joanna P. Rurarz
HISTORIA KOREI

To pionierskie na polskim rynku 
kompendium dziejów Korei obej-
muje okres od chwili pojawie-
nia się pierwszych mieszkańców 
Półwyspu Koreańskiego po czasy 
nam najbliższe.

165 x 235 mm, s.454, EAN 9788389899286, oprawa miękka, cena 40 zł

Jonathan Shepard
BIZANCJUM OK. 500–1024

Jest to pierwsza z dwóch części 
składających się na monumen-
talną pracę najwybitniejszych 
specjalistów z uniwersytetu 
w Cambridge.
165 x 235 mm, s.632, EAN 9788363778040, 

oprawa miękka, 45 zł

Georges Roux
MEZOPOTAMIA

Mezopotamia przeznaczona jest 
głównie dla niespecjalistów, dla 
każdego, kogo z tych czy innych 
względów interesuje historia 
Bliskiego Wschodu lub też staro-
żytność w ogóle.

165 x 235 mm, s.446, EAN 9788380027473, oprawa miękka, cena 33 zł

Agnieszka Witkowska-Krych
MNIEJ STRACHU. OSTATNIE 
CHWILE Z JANUSZEM 
KORCZAKIEM

Agnieszka Witkowska-Krych na-
pisała książkę ważną, poświęconą 
codziennemu życiu dzieci Domu 
Sierot Janusza Korczaka w ostat-

nich latach jego funkcjonowania.
155 x 235 mm, s.246, EAN 9788380028043, oprawa twarda, cena 37 zł

François-Xavier Fauvelle
ZŁOTY NOSOROŻEC. DZIEJE 
ŚREDNIOWIECZNEJ AFRYKI

To znakomite studium dziejów 
dawnej Afryki, wychodząc od po-
jedynczych znalezisk – jak słynny 
złoty nosorożec z Mapungubwe, 
krótkich wzmianek w relacjach 

Europejczyków, Arabów i Chińczyków.
155 x 235 mm, s.278, EAN 9788380027763, oprawa twarda, cena 39 zł

Jerzy Rohoziński
NAJPIĘKNIEJSZY KLEJNOT 
W CARSKIEJ KORONIE. GRUZJA 
POD PANOWANIEM ROSYJSKIM 
1801–1917

Książka jest przeznaczona nie tyl-
ko dla licznego grona zakochanych 
w Gruzji. Niech przeczytają ją tak-

że zakochani w Polsce. Bowiem w dziejach XIX-wiecznej 
Gruzji znajdujemy niemało wątków polskich.
165 x 235 mm, s.292, EAN 9788380027640, oprawa miękka, cena 32 zł
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WYDAWNICTWO ARKADY
ul. Dobra 28, 00-344 Warszawa, 
tel. 22 444 86 50, info@arkady.eu, www.arkady.eu

Wydawnictwo powstało w 1957 roku, w 1993 zostało przekształcone w spółkę z cał-
kowicie polskim kapitałem. Specjalizuje się w popularno-naukowych, bogato ilustro-
wanych publikacjach, m.in. z dziedziny sztuki i architektury. Wydaje albumy, leksykony, 
podręczniki akademickie, przewodniki, książki dla dzieci i młodzieży, literaturę piękną.

Praca zbiorowa
MUZEUM PAŁACU KRÓLA 
JANA III W WILANOWIE

Album prezentuje zbiory, któ-
rych zadaniem było odbudo-
wanie pamięci o królu Janie 
Sobieskim i przedstawienie 
dziejów sztuki światowej.

240 x 295 mm, s.608, EAN 9788321351254, oprawa twarda, cena 209 zł

Marek Grychowski,
Paweł Kwiatkowski
POLSKA/POLAND

Historia pisana drewnem, ce-
głą i kamieniem, czyli najbar-
dziej charakterystyczne zabytki 
architektoniczne Polski ukaza-
ne w obiektywie znakomitego 

fotografika.
240 x 320 mm, s.400, EAN 9788321349312, oprawa twarda, cena 55 zł

Kevin J. Brown
DAWNE MAPY. PODRÓŻ 
W PRZESZŁOŚĆ

Album pokazuje nie tylko 
mapy świata w różnych kul-
turach, lecz też rozmaite jego 
postrzeganie. Oczami karto-
grafów obserwujemy naro-

dziny współczesnego świata.
275 x 315, s.208, EAN 9788321351117, oprawa twarda, cena 89 zł

Marek Gaworski
NAJPIĘKNIEJSZE 
ZAMKI, PAŁACE I DWORY 
W POLSCE

Album przedstawia 600 naj-
ciekawszych obiektów – re-
zydencji możnych rodów. 
Opisom towarzyszą fotogra-

fie historyczne oraz współczesne, także z lotu ptaka, in-
formacje o losach właścicieli i wiele ciekawostek.
230 x 300 mm, s.720, EAN 9788321350233, oprawa twarda, cena 149 zł

Paul Bahn
HISTORIA ARCHEOLOGII

Książka przedstawia całą histo-
rię materialną ludzkości, któ-
ra zaczyna się 4 mln lat temu. 
Prezentuje setki ważnych sta-
nowisk archeologicznych roz-
sianych po wszystkich zakąt-

kach globu.
180 x 250 mm, s.576, EAN 9788321350585, oprawa twarda, cena 145,58 zł

James Naughtie
KSIĄŻKI, KTÓRE ZMIENIŁY 
ŚWIAT

To piękny i fascynujący prze-
wodnik po ponad 80 najbar-
dziej cenionych, rzadkich 
i ważnych dziełach pisanych. 
Ukazuje, jak doszło do po-

wstania każdej przełomowej książki i jakie przyniosła 
efekty.
255 x 305 mm, s.256, EAN 9788321350615, oprawa twarda, cena 89 zł 
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WYDAWNICTWO ASTRA
ul. Radziwiłłowska 26/2, 31-026 Kraków, 
tel. 12 292 07 30,
wydawnictwo@astra.krakow.pl,
www.wydawnictwo-astra.pl

Trzon działalności wydawnictwa to książki historyczne i powieści związane z tematy-
ką średniowiecznej Europy, epoki Tudorów, rodu Borgiów i Polski Piastów. Naszą ofer-
tę rozszerzyliśmy o portal historyczny astrahistoria.pl

Barbara Faron
PIASTÓWNY NA TRONACH 
EUROPY

Autorka prezentuje te popularne 
i te mniej znane kobiety z dyna-
stii Piastów, które wywarły zna-
czący wpływ na politykę średnio-
wiecznej Europy.

155 x 235 mm, s.588, EAN 9788365280725, oprawa twarda, cena 59,99 zł

Michael Collins
NIOSĄC PŁOMIEŃ. PODRÓŻE 
ASTRONAUTY

Michael Collins, legendarny czło-
nek załogi Gemini 10 i Apollo 11, 
opowiada o jednym z najwięk-
szych osiągnięć ludzkości i jed-
nej z najwspanialszych przygód 

wszech czasów, lądowaniu na księżycu.
155 x 235 mm, s.608, EAN 9788365280787, oprawa twarda, cena 59,99 zł

Sarah Gristwood
KOBIETY WOJNY DWÓCH RÓŻ

Autorka prezentuje nowe spoj-
rzenie na konflikt Lancasterów 
i Yorków, w którym główną rolę 
odgrywają kobiety. Śledzi losy 
siedmiu z nich, które uczestni-
czyły w politycznych rozgryw-

kach wojny domowej.
155 x 235 mm, s 480, EAN 9788365280800, oprawa twarda, cena 59,99 zł

Artur Foryt
WARNA 1444. KRUCJATA 
POLSKIEGO KRÓLA

Bitwa rozegrana pod Warną 1444 
roku to jedno z najważniejszych 
wydarzeń późnośredniowiecznej 
Europy. Była końcowym epizo-
dem kampanii nazywanej „ostat-

nią krucjatą”, którą prowadził Władysław Warneńczyk.
155 x 235 mm, s.400, EAN 9788365280770, oprawa twarda, cena 49,99 zł

Nick Barratt
KORONA PLANTAGENETÓW. 
REBELIA SYNÓW HENRYKA II

Rządy Henryka II wypełnione były 
konfliktami. Najtrudniejszą wal-
kę przyszło mu jednak stoczyć 
z własnymi synami… Swoją rolę 
w tych walkach odegrała również 

żona Henryka II Eleonora Akwitańska.
155 x 235 mm, s.509, EAN 9788365280824, oprawa twarda, cena 59,99 zł

Robert J. Knecht
WALEZJUSZE. KRÓLOWIE 
FRANCJI 1328–1589

Walezjusze rządzili Francją przez 
250 lat. Autor śledzi losy królów, 
dzięki którym państwo stawało 
się potęgą, zdolną rywalizować 
z Karolem V, którzy byli mecena-

sami i prowadzili wojny religijne.
155 x 235 mm, s.296, EAN 9788365280756, oprawa twarda, cena 59,99 zł
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WYDAWNICTWO CAPITAL
ul. Tenisowa 8 lokal U1, 02-602 Warszawa, 
tel. 533 496 436, sklep@capitalbook.pl, www.capitalbook.pl

W 2011 roku stworzyliśmy wydawnictwo Capital. Przez 7 lat wydaliśmy blisko osiem-
dziesiąt publikacji. Nie boimy się wydawać książek „niepoprawnych”, poruszających 
tematy kontrowersyjne i ukrywane. Jednocześnie wznawiamy cenne pozycje z dwu-
dziestolecia międzywojennego, starając się przybliżyć Polakom dorobek intelektual-
ny czołowych umysłów II RP. 

Marian Miszalski
UKRYTA WOJNA — 
CICHA KAPITULACJA. 
POLITYKA POLSKA WOBEC 
ŻYDOWSKIEGO RASIZMU

Co do politycznego aspektu ży-
dowskiego rasizmu, to twier-
dzenie o wyjątkowości ludo-

bójstwa dokonanego na Żydach przez Niemców jest 
nieprawdziwe. 
148 x 210 mm, s.314, EAN 9788364037313, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 45 zł

Stanisław Michalkiewicz
RZECZPOSPOLITA JUDASZY, 
CZYLI SLALOM MIĘDZY 
VOLKSLISTAMI

Polska stanęła w obliczu naj-
większego zagrożenia od 1939 
roku. Wszystko wskazuje na to, 
że będziemy musieli zrealizo-

wać żydowskie roszczenia majątkowe o wartości 300 
miliardów dolarów. 
148 x 210 mm, s. 372, EAN 9788364037429, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 49,90 zł

Stanisław Michalkiewicz
CHOROBA CZERWONYCH OCZU 

Książka jest wznowieniem pozy-
cji z 1998 roku. Autor swoim iro-
nicznym i celnym piórem z pozy-
cji obserwatora przenosi nas do 
rzeczywistości okresu przemian 
gospodarczo-społecznych.

165 x 235 mm, s.300, oprawa miękka ze skrzydełkami, cena 39,90 zł

Peter Raina
CZY GOMUŁKA BYŁ 
ANTYSEMITĄ? KULISY 
„MARCA 68” 

Książka ta, pokazuje przyczy-
ny, przebieg i późniejszy sku-
tek „Marca'68”. Czytelnik może 
dotknąć materiału źródłowego, 

a nie opierać się na „radosnych” wspomnieniach.
148 x 210 mm, s.487, EAN 9788364037078, oprawa miękka, cena 45 zł

Krzysztof Baliński
MINISTERSTWO SPRAW 
OBCYCH 

Pozycja Krzysztofa Balińskiego 
jest  anal izą funkcjonowa-
n i a  M i n i s t e r s t w a  S p ra w 
Zagranicznych. Pokazuje on naj-
większe grzechy tego minister-

stwa oraz przyczyny, z jakich doszło do takiego stanu 
rzeczy.
165 x 235 mm, s. 530, EAN 9788364037313, oprawa miękka, cena 59,90 zł

Roman Dmowski
POLITYKA POLSKA 
I ODBUDOWANIE PAŃSTWA I/II

Książka jest nie tylko świadec-
twem historycznym dużej wagi. 
Jest również, a może przede 
wszystkim, pierwszorzęd-
nym podręcznikiem uprawiania 

polityki. 
165 x 235 mm, s. 514, EAN 9788389684370, oprawa miękka, cena 90 zł
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WYDAWNICTWO CM
Ul. Stryjeńskich 19/351, 02-791 Warszawa, 
tel. 605 561 858, cm@wydawnictwocm.pl,
www.wydawnictwocm.pl

Wydawnictwo CM powstało w 2009 r. jako wydawnictwo stricte turystyczne do publi-
kowania w formie drukowanej tekstów z Internetowego Przewodnika Turystycznego 
ciekawemiejsca.net. Pierwsze przewodniki – seria „Zapomniane miejsca” i przewod-
niki kajakowe, spotkały się z dużym zainteresowaniem.

Rafał Jurkowski
PAŁACE ZIEMI 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ. 
PRZEWODNIK

Od Ameryki Południowej, przez 
gorącą Afrykę, nieprzystępną 
Syberię, aż do dalekiej Australii 
– Mateusz Będkowski zabiera na 

wyprawę śladami polskich XIX-wiecznych podróżni-
ków: naukowców i zesłańców.
148 x 210 mm, s.250, EAN 9788366371248, oprawa miękka, cena 44,90 zł

Michał Szymański
TAJEMNICZE MIASTO. 
SPACERY PO WARSZAWIE. 
DZIELNICA MOKOTÓW: OD 
SIEKIEREK PO WYGLĘDÓW

Ostatnia, trzecia część space-
rowników po warszawskim 
Mokotowie. Tym razem odwie-

dzimy mniej znane zakątki.
148 x 210 mm, s.154, EAN 9788366022911, oprawa miękka, cena 35,60 zł

Ewa Małkowska-Bieniek
WSPÓLNICY I RYWALE. KOLEJE 
ŻYCIA KRONENBERGÓW 
I BLOCHÓW

Powieść osnuta na tle dziejów 
dwóch rywalizujących ze sobą 
rodzin warszawskich finansi-
stów: Kronenbergów i Blochów.

130 x 195 mm, s.320, EAN 9788366371026, oprawa miękka, cena 42,70 zł

Marek Teler
KOBIETY KRÓLA KAZIMIERZA 
III WIELKIEGO

K a z i m i e r z  W i e l k i  r z ą d z i ł 
Królestwem Polskim… w oto-
czeniu kobiet. Jaką role odegra-
ły one w jego polityce i życiu pry-
watnym? Marek Teler odsłania 

tajemnice dawnych kronik i dokumentów.
148 x 210 mm, s.140, EAN 9788366022409, oprawa miękka, cena 28,90 zł

Charles Dickens
PRZERAŻAJĄCE OPOWIEŚCI

Pierwsze polskie wydanie 
Complete Ghost Stories Charlesa 
Dickensa.
148 x 210 mm, s.350, EAN 9788366371255, 

oprawa miękka, cena 42,70 zł

Zenon Różański
GODZINA TRWOGI. KRYMINAŁY 
PRZEDWOJENNEJ WARSZAWY
TOM 67

Tajemniczy „Ekscentryk” rzuca wy-
zwanie przedwojennej warszaw-
skiej policji. Ma nadzieję wysadzić 
w powietrze pociąg zmierzający 

z Warszawy do Paryża.
119 x 194 mm, s.100, EAN 9788366371156, oprawa miękka, cena 28,20 zł
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WYDAWNICTWO DIG
ul. Dankowicka 16c lok. 2, 01-987 Warszawa, 
tel. 22 839 08 38, biuro@dig.pl, www.dig.pl

Wydawnictwo DiG założone w 1991 roku wydało do chwili obecnej ok. 1300 książek 
i około tysiąca numerów czasopism naukowych. Jest wydawcą 3 czasopism punkto-
wanych. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi z Polski oraz zagraniczny-
mi, propagując polskie wyniki badań wśród naukowców, ale także wśród szerokiego 
kręgu społeczeństwa polskiego.

Praca zbiorowa
UNIA LUBELSKA 1569. 
PIECZĘCIE HERBY

Akt unii lubelskiej z 1569 roku 
to wyjątkowe świadectwo usta-
nowienia, w początku epoki no-
wożytnej, wspólnoty dwóch 
różnych państw, osiągniętego 

za pomocą negocjacji i argumentacji.
235 x 290, s.134, EAN 9788328600638, oprawa twarda, cena 79,80 zł

Janusz Rieger
JĘZYK POLSKI NA KRESACH

Książka porusza zagadnienia 
genezy polszczyzny, jej zróżni-
cowania związanego z przyna-
leżnością stanową jego nosicie-
li, uwarunkowań jej trwania oraz 
funkcjonowania.

176 x 250 mm, s.554, EAN 9788328600560, oprawa twarda, cena 63 zł

red. Krzysztof Chłapowski
SUMARIUSZ METRYKI 
KORONNEJ. KSIĘGA WPISÓW 
PODKANCLERZEGO JANA 
TARNOWSKIEGO. MK 140 
Z ARCHIWUM GŁÓWNEGO AKT 
DAWNYCH W WARSZAWIE 1596.
SERIA NOWA. TOM IX

148 x 210 mm, s.189, EAN 9788328600683, oprawa twarda, cena 42 zł

Adam Regiewicz
ŚREDNIOWIECZNOŚĆ 
W LITERATURZE I KULTURZE 
POPULARNEJ

Książka przedstawia badanie 
zjawisk na pograniczu litera-
turoznawstwa i komparatysty-
ki kulturowej, zajmując się m.in. 

transkulturowym badaniem średniowieczności, antro-
pologią i kulturą.
176 x 250 mm, s.180, EAN 9788328600645, oprawa twarda, cena 42 zł

Praca zbiorowa
CLASSICS AND COMMUNISM 
IN THEATRE GRAECO-ROMAN 
ANTIQUITY ON THE COMMUNIST 
STAGE

The cycle on Classics and 
Communism, launched in 2009 
under the title Gnôthi Seauton! 

– Classics and Communism: The History of Studies on 
Antiquity in the Context of the Local Classical Tradition.
s.529, EAN 9788328600621, oprawa twarda, cena 94 zł

red. Maciej Franz
LISTY HETMAŃSKIE RODU 
POTOCKICH.
TOM I KORESPONDENCJA MIKOŁAJA POTOCKIEGO 

HETMAN POLNY KORONNY 1637–1646 HETMAN 

WIELKI KORONNY 1646–1651

176 x 250 mm, s.435, EAN 9788371819834, 

oprawa twarda, cena 63 zł
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WYDAWNICTWO DOMINIKANÓW W DRODZE
ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań, 
tel. 61 852 39 62,
sprzedaz@wdrodze.pl,
www.wdrodze.pl

W ofercie wydawnictwa znaleźć można pozycje z zakresu duchowości, teologii, filo-
zofii, wiary oraz psychologii. Publikacje skierowane są do wszystkich, którzy chcą się 
rozwijać duchowo i intelektualnie przez kontakt z ambitną literaturą religijną.

Curtis Mitch, Edward Sri
KATOLICKI KOMENTARZ DO 
PISMA ŚWIĘTEGO

To seria 17 ekskluzywnych, na-
pisanych przystępnym językiem 
tomów komentarzy do Nowego 
Testamentu. Zgodnie z układem 
Pisma Świętego serię rozpo-

czął komentarz do Ewangelii według św. Mateusza. 
Wszystko w oparciu o współczesne badania biblijne 
oraz bogaty skarbiec tradycji Kościoła.
170 x 210 mm, s.456, EAN 9788379062683, oprawa miękka ze skrzydełkami, cena 54,90 zł

Tomasz Gałuszka OP
INKWIZYTOR TEŻ CZŁOWIEK. 
INTRYGUJĄCE KARTY 
KOŚCIOŁA

Historia nie jest zbiorem faktów 
i dat. To przede wszystkim fa-
scynująca opowieść, której nie-
raz blisko do kryminału. Tomasz 

Gałuszka OP okiem wytrawnego badacza przygląda 
się najtrudniejszym kartom dziejów Kościoła i podwa-
ża tradycyjne ujęcia. A jego opowieść wciąga bardziej 
niż Gra o tron.
152 x 211 mm, s.292, EAN 9788379060795, oprawa twarda, cena 43 zł

Władysław Bartoszewski
WARTO BYĆ PRZYZWOITYM

To wspomnienia Władysława 
Bartoszewskiego zebrane przez 
niemieckiego wydawcę Reinholda 
Lehmanna. Wstęp do książki na-
pisał o. Maciej Zięba OP, szkic 
biograficzny przygotował prof. 

Andrzej Friszke.
157 x 212 mm, s.440, EAN 9788379063208, oprawa miękka, cena 49,90 zł
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WYDAWNICTWO FRONDA I ZONA ZERO

ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa, 
tel. 22 836 54 44, 22 877 37 35,
kontakt@wydawnictwofronda.pl, www.wydawnictwofronda.pl
wydawnictwo@zonazero.pl, www.zonazero.pl

Misją Wydawnictwa Fronda jest wydawanie wartościowej literatury: publicystyki kon-
serwatywnej, książek na temat historii Polski oraz literatury religijnej, zaś
Wydawnictwo Zona Zero specjalizuje się w literaturze faktu.

Sławomir Koper,
Tomasz Stańczyk
OSTATNIE LATA POLSKIEGO 
LWOWA

Czy Polska może istnieć bez 
Lwowa? Ostatnie siedemdzie-
siąt lat udowadnia, że jest to 
możliwe, ale polska dusza moc-

no straciła na tej separacji. Jak stolicę przedwojennej 
kultury przedstawić dziś?
150 x 230 mm, s.592, EAN 9788380794658, oprawa twarda, cena 40 zł

Andrzej Flont
GRA CIENI – 21 NAJBARDZIEJ 
TAJEMNICZYCH POSTACI 
W HISTORII CYWILIZACJI

Pojawiali się znikąd, wzbudza-
jąc powszechną sensację, nikt 
nie potrafił potwierdzić ich toż-
samości. Znikali z kart historii po 

cichu i bez słowa. Najbardziej tajemnicze postaci na-
szej cywilizacji.
160 x 225 mm, s.410, EAN 9788380794689, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 30 zł

Radosław Golec
LORDOWIE HITLERA

Historię II wojny światowej 
trzeba pisać na nowo. Brytyjscy 
lordowie chętnie współpra-
cowali  z  komunistycznym 
Wujkiem Joe, jak i wcześniej 
z Adolfem Hitlerem. Bo zawsze 

trzymali z tym, który wygrywa.
141 x 205 mm, s.368, EAN 9788366177635, oprawa miękka, cena 30 zł

Teresa Kowalik, 
Przemysław Słowiński
DRAGI I WOJNA. NARKOTYKI 
W DZIAŁANIACH WOJENNYCH

Żołnierz jest najsłabszym ogni-
wem wojny. Jak wzmocnić w nim 
wojownika? Najlepiej narkotyka-
mi. Cudowną pigułką, która spra-

wi, że żołnierz stanie się maszyną do zabijania.
165 x 240 mm, s.540, EAN 9788380794665, oprawa twarda, cena 40 zł

Agnieszka Lawendowska-Kąkol
ZŁOTA EPOPEJA. NIEZWYKŁE 
LOSY POLSKIEGO ZŁOTA 
W CZASIE II WOJNY 
ŚWIATOWEJ

Pierwsza powieść o drama-
tycznych losach polskiej rezer-
wy złota w czasach drugiej woj-

ny światowej. Wielkie przyjaźnie i wielkie emocje. 
Odwaga i sensacja, a kiedy trzeba – chłodna kalkula-
cja prawnicza.
160 x 225 mm, s.368, EAN 9788380794672, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 30 zł

Dorota Kania, 
Jerzy Targalski,
Maciej Marosz
RESORTOWE DZIECI. BIZNES

W IV tomie serii autorzy badają 
korzenie biznesu III RP. Czy nie-
którzy czołowi przedsiębiorcy bu-
dowali swój biznes na zdrowych 

podstawach, czy wykorzystywali kontakty ze służba-
mi specjalnymi?
155 x 210 mm, s.464, EAN 9788380794269, oprawa miękka, cena 40 zł
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Paweł Lisicki
GRÓB RYBAKA

Śledztwo w sprawie największej 
tajemnicy watykańskich podziemi. 
Czy św. Piotr spoczywa w podzie-
miach watykańskiej bazyliki? To 
najbardziej dramatyczna i pełna 
zwrotów historia ostatnich lat.

160 x 225 mm, s.440, EAN 9788380794603, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 40 zł

Sebastian Warlikowski
KOŁYMA. POLACY 
W SOWIECKICH ŁAGRACH

Na Kołymę zsyłano „wrogów sys-
temu”. Na Kołymę można było 
trafić za podejrzenie współpracy 
z AK oraz za aktywność patrio-
tyczną ocenioną przez władze 

sowieckie jako działalność wywrotową.
155 x 235 mm, s.528, EAN 9788366177420, oprawa miękka, cena 30 zł

Halford John Mackinder
DEMOKRATYCZNE IDEAŁY 
A RZECZYWISTOŚĆ

Przetłumaczona po raz pierwszy 
w całości na jęz. polski publika-
cja stanowiąca kamień milowy 
współczesnej geopolityki. Nowy 
przekład ma ułatwić czytelniko-

wi zrozumienie meandrów tej pasjonującej nauki.
165 x 240 mm, s.328, EAN 9788366177574, oprawa twarda, cena 60 zł

Piotr Nisztor
REKINY WOJNY. KTO 
NAPRAWDĘ ZARABIA NA 
HANDLU POLSKĄ BRONIĄ

Brudne pieniądze, korupcja. 
Handel bronią – najbardziej do-
chodowy biznes świata. Karty na 
tym rynku rozdają trzy mocar-

stwa – USA, Rosja i Chiny. Czy Polska wykroiła swój 
kawałek tortu?
145 x 222 mm, s.416, EAN 9788380794283, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 30 zł

Jacek Bartosiak
PRZESZŁOŚĆ JEST PROLOGIEM

Książka jest zbiorem zagad-
nień geopolitycznych omówio-
nych podczas ostatnich lat kilku 
lat, wykładów, debat i wystąpień 
publicznych autora. Z obszerne-
go materiału wybrano kluczowe 

dla świata kwestie.
165 x 240 mm, s.608, EAN 9788366177437, oprawa twarda, cena 70 zł

Andrzej Fedorowicz
SŁYNNE UCIECZKI POLAKÓW

Uwięzieni a niepokonani. Uciekali 
z obozów czy więzień, skąd czę-
sto nikt przed nimi nawet nie 
próbował uciekać. Aby dotrzeć 
do tych, którzy czekali na ich 
powrót, potrafili przejść tysiące 

kilometrów.
160 x 225 mm, s.320, EAN 9788380793651, oprawa miękka, cena 30 zł

Andrzej Fedorowicz
WARSZAWA, STOLICA 
SZPIEGÓW

150 lat tajnych operacji, walki 
wywiadów, prowokacji i zama-
chów w sercu Polski. Historia na-
szego kraju widziana przez pry-
zmat tajnych operacji powinna 

zostać napisana na nowo.
160 x 225 mm, s.384, EAN 9788366177628, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 30 zł

Andrzej Fedorowicz
DRUGA RZECZPOSPOLITA 
W 100 PRZEDMIOTACH

II Rzeczpospolita trwała zaled-
wie 20 lat, ale wciąż budzi fascy-
nację. Nic dziwnego – w historii 
Polski niewiele było okresów tak 
wielkiej kreatywności we wszyst-

kich możliwych dziedzinach.
165 x 235 mm, s.400, EAN 9788380794825, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 40 zł
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WYDAWNICTWO GRAF–IKA
ul. Mokotowska 60/50, 00-534 Warszawa, 
tel. 660 422 919, graf_ika@wp.pl,
www.graf-ika.pl

Wydawnictwo istnieje od 2006 roku. Zajmujemy się wyszukiwaniem perełek antykwa-
rycznych oraz wartościowych pod względem historycznych plakatów, grafik czy rycin. 
Wyspecjalizowaliśmy się w wydawaniu reprintów pozycji głównie z polskiej literatury 
od XVIII wieku, plakatów, starych map, wiekowych czasopism itp.

Maria Konopnicka
CZYTANIA DLA TADZIA I ZOSI

Reprint bajeczki składający się 
z ok. 20 opowiadań zawierają-
cych zbeletryzowane wiadomo-
ści o przyrodzie, geografii, histo-
rii, etnografii Polski i innych.
182 x 230 mm, s.176, EAN 9788395331824, 

oprawa twarda, cena 56 zł

PAMIĘTNIKI JANA DUKLANA 
OCHOCKIEGO.
JEDNO Z NAJLEPSZYCH 
ŹRÓDEŁ DO POZNANIA ŻYCIA 
POLSKIEGO KOŃCA XVIII 
WIEKU

Autor jako naoczny uczestnik 
rozbiorów Polski, życia politycz-

nego i towarzyskiego barwnie opisuje zdarzenia ze 
swojego życia.
176 x 250 mm, s.592, EAN 9788365602732, oprawa twarda, cena 72 zł

Walery Przyborowski
OSTATNIE CHWILE POWSTANIA 
STYCZNIOWEGO

Reprint oryginałów wyda-
nych w latach 1870-1880; 4 
tomy w jednym woluminie. 
Autor opisuje ostatnie momen-
ty Powstania Styczniowego oraz 

historii Polski po upadku powstania na podstawie ma-
teriałów źródłowych.
176 x 250 mm, s.656, EAN 9788365602770, oprawa twarda, cena 98 zł

Róża Makarewiczowa
PRAKTYCZNA KUCHNIA, 
CZYLI PODRĘCZNIK DO 
PRZYRZĄDZANIA POTRAW 
I LEGUMIN

Wznowienie na podstawie ory-
ginału z 1910 roku. Prawie 1100 
przepisów dań i porad, umożli-

wiających umiejętne prowadzenie kuchni smacznej 
i taniej, wedle zasad na długoletnim doświadczeniu 
opartym.
155 x 215 mm, s.700, EAN 9788365602657, oprawa twarda, cena 89 zł

Bohdan Dyakowski
PTAKI POŻYTECZNE I ICH JAJA

Reprint zawierający 43 koloro-
we ilustracje ptaków żyjących 
na ziemiach polskich oraz ich jaj.
Książka zawiera krótkie opisy ze 
wskazaniem głównych cech pta-
ków oraz szczegóły obyczajowe 

każdego z nich.
140 x 210 mm, s.62, EAN 9788365602596, oprawa twarda, cena 61 zł

Julian Baczyński
DZIEJE POLSKI ILUSTROWANE

Barwny reprint z licznymi koloro-
wymi ilustracjami i czarno-biały-
mi zdjęciami. Opisuje historię 
Polski od początków powstania 
państwa polskiego aż do czasów 
Polski porozbiorowej.

210 x 297 mm, s.960, EAN 9788365602756, oprawa twarda, cena 159 zł
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WYDAWNICTWO ISKRY
al. Wyzwolenia 18, 00-570 Warszawa, 
tel. 22 827 94 15,
iskry@iskry.com.pl, www.iskry.com.pl

Iskry to wydawnictwo z tradycjami, istnieje od 1952 roku. Naszą specjalnością jest li-
teratura faktu: biografie, wspomnienia i eseje historyczne. Wydajemy niemal wyłącz-
nie polskich autorów. Wszystkie nasze książki odznaczają się staranną szatą graficz-
ną i wysokim poziomem merytorycznym.

Dariusz Michalski
STARSZY PAN B. OPOWIEŚĆ 
O JEREMIM PRZYBORZE

Opowieść o życiu Starszego 
Pana B, o czasach, w których 
działał, i ludziach, których znał. 
Książka ilustrowana zdjęciami 
z archiwów prywatnych oraz te-

atralnych, telewizyjnych i filmowych.
165 x 235 mm, s.470, zdjęcia, EAN 9788324410521, oprawa twarda, cena 59,90 zł

Andrzej Werblan
POLSKA LUDOWA. 
POSTSCRIPTUM

Wywiad rzeka niebędący auto-
biografią, choć zawiera jej ob-
szerne fragmenty. To swoiste 
uzupełnienie wydanej przed kilku 
laty rozmowy Andrzeja Werblana 

i Karola Modzelewskiego o Polsce Ludowej.
170 x 240 mm, s.456, EAN 9788324410538, oprawa twarda, cena 49,90 zł

Jerzy Chociłowski
NAJPIERW POLSKA. RZECZ 
O JÓZEFIE BECKU

Pierwsza pełna biografia Józefa 
Becka, polityka, dyplomaty, bli-
skiego współpracownika Józefa 
Piłsudskiego, od 1932 roku mini-
stra spraw zagranicznych.

150 x 235 mm, s.256, EAN 9788324410484, oprawa twarda, cena 39,90 zł

Piotr Szarota
PARYŻ 1938

Rozpisana na dwanaście miesię-
cy kronika końca pewnego świata, 
którą czyta się jak powieść. Autor 
znakomicie oddaje klimat epo-
ki i narastającą atmosferę grozy, 
najbardziej interesują go jednak 

ludzie.
125 x 195 mm, s.730, EAN 9788324410477, oprawa twarda z obwolutą, cena 

49,90 zł

Marek Hłasko
SZUKAJĄC GWIAZD I INNE 
OPOWIADANIA

Wybór opowiadań Marka Hłaski ze 
wstępem Radosława Młynarczyka, 
odkrywcy Wilka.
W 2019 roku minęło 50 lat od 
śmierci „polskiego Jamesa Deana”.

125 x 195 mm, s.296, EAN 9788324410453, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 34,90 zł 

Ladislav Čumba
WITTGENSTEIN: WIADOMO, ŻE…

Autor nie skupia się na myśli filo-
zoficznej Wittgensteina, interesu-
ją go natomiast realia, w jakich żył 
Ludwig i jego rodzina.
150 x 235 mm, s.350, EAN 9788324410415, oprawa 

twarda, cena 44 zł
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Michał Morawski
ROZMYŚLANIA O FAJCE I TYTONIU

Eseistyczny przewodnik po kulturze 
palenia fajek i sztuce ich wytwarzania. 
Historie fajek, prezentowane w książ-
ce, są niezwykłym obrazem wielowie-
kowej tradycji, popularnej niegdyś na 
całym świecie.

110 x 215 mm, s.104, EAN 9788324410491, oprawa twarda, cena 34,90 zł

Michał Jagiełło
PIARŻYSKO. TATRY 
I ZAKOPANE W REPORTAŻACH 
PRASOWYCH PRZEŁOMU XIX 
I XX WIEKU

Fascynacja górami, któż z nas 
jej nie doświadczył? Zachwyt ich 
potęgą, majestatem i tajemniczo-

ścią nie był także obcy wizytującym Zakopane i okolice 
pierwszym turystom XIX wieku.
165 x 235 mm, s.412, EAN 9788324410309, oprawa twarda, cena 49,90 zł

Tomasz Łubieński
WOJNA WEDŁUG KARSKIEGO

Opowieść o życiu Jana Karskiego, 
legendarnego kuriera z czasów 
II wojny światowej, który zdał 
Rooseveltowi relację z sytuacji 
w okupowanej Polsce i ekstermi-
nacji Żydów.
150 x 235 mm, s.132, EAN 9788324410385, oprawa 

twarda z obwolutą, cena 32 zł

Barbara Magierowa, 
Antoni Kroh
Z POLSKIEGO NA NASZE, 
CZYLI PRYWATNY 
LEKSYKON WSPÓŁCZESNEJ 
POLSZCZYZNY

Leksykon mowy potocznej, pi-
sanej i mówionej, dokumentują-

cy dzieje kultury polskiej od zakończenia drugiej wojny 
światowej do dziś, w układzie chronologicznym.
165 x 235 mm, s.884, EAN 9788324404902, oprawa twarda, cena 79,90 zł

Maciej J. Nowak
NARUTOWICZ – NIEWIADOMSKI. 
BIOGRAFIE RÓWNOLEGŁE

Autor, kreśląc na podstawie wspo-
mnień i źródeł z epoki tło wy-
darzeń z końca 1922 roku, udo-
wadnia, jak bardzo historia 
polityczna wpływa na losy i decy-

zje jednostek.
150 x 235 mm, s.216, EAN 9788324410347, oprawa twarda, cena 39,90 zł

Arkadiusz Szaraniec
WARSZAWA DZIKA

Bez Wisły Warszawa nigdy by 
nie powstała, a już na pewno nie 
zostałaby stolicą Polski. „Dzika” 
strona Warszawy to prawdzi-
wy fenomen, który wymyka się 
z ram wszelkich naukowych pro-

gnoz i definicji.
170 x 240 mm, s.318, EAN 9788324410316, oprawa twarda, cena 49,90 zł

Jakub T. Wolski
DYPLOMATYCZNY CICER CUM 
CAULE

Kilkadziesiąt lat pracy autora w pol-
skiej służbie zagranicznej zaowoco-
wało zbiorem kapitalnych wypisów 
z powszechnej – często tej mniej ofi-
cjalnej – historii dyplomacji.

110 x 215 mm, s.288, EAN 9788324410293, oprawa twarda, cena 34,90 zł

Janusz Rudnicki
ŻYCIORYSTA 3

Dwadzieścia siedem nowych tek-
stów naczelnego rebelianta pol-
skiej prozy. Nonszalancka życio-
rystyka w jego wydaniu obfituje 
w pikantne żarty, szydercze dema-
skacje, prześmiewcze prowokacje.

130 x 200 mm, s.312, EAN 9788324410255, oprawa twarda, cena 39,90 zł
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Marian Buchowski
BUTY IKARA. BIOGRAFIA 
EDWARDA STACHURY

Książka oparta jest na publika-
cjach, dokumentach i zapiskach 
samego Stachury, uzupełnionych 
o wypowiedzi osób mu bliskich 
i znajomych. Solidna pod wzglę-

dem faktograficznym.
240 x 170 mm, s.662, EAN 9788324403844, oprawa twarda, cena 49,90 zł

Jerzy Chociłowski
BRONISŁAW PIŁSUDSKIEGO 
POJEDYNEK Z LOSEMM

Opowieść biograficzna o niezwy-
kłym bracie Marszałka, zesłań-
cu na Sachalin, światowej sławy 
etnografie, który po powrocie do 
Europy, niedoceniany i samotny, 

zginął samobójczo w Paryżu w 1918 r.
150 x 235 mm, s.172, EAN 9788324405121, oprawa twarda, cena 39,90 zł

Denis Diderot
KUBUŚ FATALISTA I JEGO PAN

Słynna, napisana w formie zabaw-
nych dialogów powiastka filozoficz-
na Denisa Diderota, twórcy Wielkiej 
Encyklopedii Francuskiej. Książka bra-
wurowo przełożona przez Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego.

110 x 215 mm, s.312, EAN 9788324410002, oprawa twarda, cena 39,90 zł

Irena Domańska-Kubiak
ZAKĄTEK PAMIĘCI. ŻYCIE 
W XIX-WIECZNYCH DWORKACH 
KRESOWYCH

Książka zaprasza do starego 
dworu, na salony, do kuchni, spi-
żarni, na ganek, do ogrodu, zimą 
i latem. Przypomina, jak żyli jego 

domownicy, przywołuje smaki, zapachy, kolory i dźwię-
ki minionego świata.
165 x 235 mm, s.196, EAN 9788320717617, oprawa twarda, cena 39 zł

Wojciech Giełżyński
JAĆWIĘGI SĄ WŚRÓD NAS

Zbierane przez długie lata ułam-
ki faktów, hipotezy, polemiki, roz-
mowy, anegdoty. Szkic do portretu 
kultury, o której wszyscy słyszeli-
śmy, że była, ale nie wiemy o niej 
nic oprócz tego, że umarła.

145 x 235 mm, s.356, EAN 9788324410330, oprawa twarda, cena 44,90 zł

Mieczysław Grydzewski
SILVA RERUM

Nowy wybór tekstów założy-
ciela i redaktora pism literac-
kich dwudziestolecia między-
wojennego, m.in. „Skamander” 
i  „Wiadomości Literackie”. 
Posłowie: Jerzy Wójcik. Wstęp: 

Mirosław A. Supruniuk.
165 x 235 mm, s.600, EAN 9788324403783, oprawa twarda, cena 89 zł

Dorota Hartwich
GATTORA. ŻYCIE LEONOR FINI

Leonor Fini. Malarka. Piękność. 
Jedna z najczęściej fotografo-
wanych kobiet XX wieku. Kobieta 
wyzwolona. Kobieta demon. 
Prowokatorka i celebrytka.
165 x 235 mm, s.448, EAN 9788324404919, 

oprawa twarda, cena 49,90 zł

Lechosław Herz
KLANGOR I FANFARY

Gawędy o ciekawych zakątkach 
Mazowsza, które omija „maso-
wa” turystyka. Autor opowiada 
o zawiłej historii tych ziem i ich 
mieszkańców. Dużo miejsca po-
święca również przyrodzie.

165 x 235 mm, s.488, EAN 9788324401925, oprawa twarda, cena 44 zł
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Lechosław Herz
POD OŻYWCZYM DRZEW 
CIENIEM…

Opowieści i gawędy krajo-
znawcze o mazowieckiej pro-
wincji – tym razem o bliskim 
otoczeniu Warszawy.
165 x 235 mm, s.232, EAN 9788324404865, 

oprawa twarda, cena 44,90 zł

Marek Hłasko
PIERWSZY KROK W CHMURACH. 
OPOWIADANIA

Szesnaście opowiadań zawar-
tych w debiutanckim tomie Marka 
Hłaski – jednego z najbardziej wy-
razistych polskich prozaików – 
przedstawia naturalistyczne obra-

zy z czasów realizmu socjalistycznego.
125 x 195 mm, s.220, EAN 9788324410279, oprawa twarda, cena 29,90 zł

Marek Hłasko
WILK

Hłasko miał debiutować tą po-
wieścią w Iskrach w 1954 roku, 
ale nigdy nie złożył maszynopi-
su. Wydawnictwo spisało ją na 
straty. Jednak sensacyjne od-
krycie tekstu pozwoliło wypeł-

nić umowę sprzed lat.
125 x 195 mm, s.348, EAN 9788324404070, oprawa twarda, cena 34,90 zł

Marek Hłasko
NAJLEPSZE LATA NASZEGO 
ŻYCIA

Juwenilia Hłaski, które zawie-
rają m.in. trzy opowiadania 
z alternatywnymi losami Ryśka 
Lewandowskiego, doskonale zna-
nego z Wilka.
125 x 195 mm, s.368, EAN 9788324404476, oprawa 

miękka ze skrzydełkami, cena 34,90 zł

Marek Hłasko
LISTY I PAMIĘTNIK

W większości niepublikowane 
młodzieńcze zapiski Marka Hłaski 
rzucają nowe światło na relacje pi-
sarza z matką i ojczymem.
125 x 195 mm, s.140, EAN 9788324404889, oprawa 

miękka ze skrzydełkami, cena 29,90 zł

Michał Jagiełło
WOŁANIE W GÓRACH

Wielokrotnie wznawiany bestsel-
ler. Opowieść o historii powstania 
i działalności pogotowia górskie-
go w polskich Tatrach, kronika 
najciekawszych oraz najtrudniej-
szych akcji ratunkowych.

145 x 200 mm, s.964, EAN 9788324410194, oprawa twarda, cena 69,90 zł

Roman Kaleta
SENSACJE Z DAWNYCH LAT

Ta książka to niezwykły zbiór za-
gadek oraz ciekawostek histo-
rycznych i obyczajowych wydo-
bytych z wiekowych kodeksów 
rękopiśmiennych, czasopism 
i kalendarzy.

165 x 235 mm, s.874, EAN 9788324400881, oprawa twarda, cena 79 zł

Aleksander Kamiński
ZOŚKA I PARASOL. OPOWIEŚĆ 
O NIEKTÓRYCH LUDZIACH 
I NIEKTÓRYCH AKCJACH 
DWÓCH BATALIONÓW 
HARCERSKICH

Książka powstała na podsta-
wie sławnego archiwum Jana 

Rodowicza – Anody, relacji żołnierzy batalionów, doku-
mentów, listów, pamiętników. Autor prowadzi swych 
bohaterów przez barykady od Woli po Czerniaków.
165 x 235 mm, s.592, EAN 9788324400911, oprawa twarda, cena 59,90 zł
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Katarzyna J. Kowalska
POLSKI EL GRECO

Reportaż literacki o niezwykłych 
losach autentycznego obrazu El 
Greca Ekstaza św. Franciszka, od-
krytego w 1964 roku przez inwen-
taryzatorki Instytutu Sztuki PAN na 
plebanii w Kosowie Lackim.

150 x 235 mm, s.276, EAN 9788324410101, oprawa twarda, cena 39,90 zł

Aleksander Krawczuk
POCZET CESARZOWYCH 
RZYMU

Autor prezentuje sylwetki 
wszystkich żon cesarzy, rów-
nież tych, które przyszli władcy 
poślubili przed wstąpieniem na 
tron, a także konkubin, jeśli mia-

ły wpływ na ówczesne wydarzenia i życie polityczne.
140 x 200 mm, s.248, EAN 9788324400218, oprawa twarda, cena 75 zł

Aleksander Krawczuk
POCZET CESARZY RZYMSKICH

Sylwetki wszystkich władców 
epok pryncypatu i dominatu oraz 
kalendarium cesarstwa rzym-
skiego obejmujące najważniej-
sze wydarzenia polityczne i mi-
litarne tego okresu.

140 x 200 mm, s.1018, EAN 9788324401529, oprawa twarda, cena 75 zł

Aleksander Krawczuk
POCZET CESARZY 
BIZANTYJSKICH

Historia władców Cesarstwa 
Wschodniego ukazuje nie tyl-
ko sylwetki samych cesarzy, ale 
również niezwykle barwne sto-
sunki polityczne, społeczne i oby-

czajowe tego okresu.
140 x 200 mm, s.320, EAN 9788324400256, oprawa twarda, cena 39,90 zł

Antoni Kroh
STARORZECZA

Wspomnienia znakomitego etno-
grafa, historyka kultury, pisarza, 
tłumacza literatury słowackiej 
i czeskiej, są portretem pokoleń 
żyjących po wojnie, lecz tradycją 
rodzinną i cywilizacyjną osadzo-

nych w II RP.
145 x 215 mm, s.606, EAN 9788324401277, oprawa twarda, cena 49 zł

Marcin Król
DO NIELICZNEGO GRONA 
SZCZĘŚLIWYCH

Esej o współczesnym świecie, bla-
skach i cieniach demokracji, za-
grożeniach dla kultury i zaletach 
rewolucji w ujęciu historyka idei 
i filozofa polityki.

125 x 195 mm, s.144, EAN 9788324410118, oprawa miękka, cena 24,90 zł

Łukasz Ksyta
MAJOR HUBAL. HISTORIA 
PRAWDZDIWA

Hubal, czyli  major Henryk 
Dobrzański, to ostatni żołnierz 
Rzeczypospolitej Polskiej, któ-
ry w mundurze chciał przetrwać 
do przyjścia odsieczy z Zachodu. 

Jego postawa do dziś wywołuje spory.
165 x 235 mm, s.308, EAN 9788324403653, oprawa twarda, cena 49 zł

SPOSÓB ŻYCIA. Z PAWŁEM 
HERTZEM ROZMAWIA 
BARBARA N. ŁOPIEŃSKA

Paweł Hertz wspomina swoje pa-
sje pisarskie i wybory życiowe, 
dzięki którym stał się wszech-
stronnym humanistą otoczonym 
już za życia literacką legendą.

125 x 195 mm, s.252, EAN 9788324404421, oprawa twarda, cena 34,90 zł
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Władysław Łoziński
PRAWEM I LEWEM. OBYCZAJE 
NA CZERWONEJ RUSI 
W PIERWSZEJ POŁOWIE XVIII 
WIEKU

Zabójstwa, grabieże, porachun-
ki, pojedynki, zajazdy, porwania 
kobiet, morderstwa mężów (czy-

li rozwód po staropolsku)… Książkę wzbogaca przed-
mowa prof. Janusza Tazbira.
165 x 235 mm, s.720, EAN 8320717698, oprawa twarda, cena 92 zł

Wanda Markowska
MITY GREKÓW I RZYMIAN

Najpiękniejsze mity Greków 
i Rzymian. Wśród nich te najbar-
dziej znane, ale też takie, o któ-
rych czytelnik być może w ogóle 
nie słyszał. A wszystko napisane 
barwnym językiem.

150 x 205 mm, s.436, EAN 9788324401871, oprawa twarda, cena 39 zł

Ewa Matuszewska
UCIEC JAK NAJWYŻEJ. NIE 
DOKOŃCZONE ZYCIE WANDY 
RUTKIEWICZ

Niewiele kobiet w sporcie tak 
ekstremalnym osiągnęło tak 
dużo. Opowieść o Wandzie spi-
sała jej przyjaciółka dziennikar-

ka. Mówi tu o pasji wspinania, alpinistce jako człowie-
ku i bliskich jej ludziach.
150 x 235 mm, s.280, EAN 9788324401109, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 29,90 zł

Stanisław Milewski
PODRÓŻE BLIŻSZE 
I DALSZE, CZYLI UROK 
KOMUNIKACYJNYCH STAROCI

Dziś budzą pobłażliwy uśmiech. 
Są zabytkami przeszłości, obiek-
tami kolekcjonerskimi, turystycz-
ną atrakcją. A niecałe 150 lat 

temu kareta, dorożka, tramwaj konny, automobil były 
w powszechnym użyciu.
150 x 235 mm, s.184, EAN 9788324400140, oprawa twarda, cena 45 zł

Karol Modzelewski
BARBARZYŃSKA EUROPA

Barbarzyńskie ludy wchodziły 
w orbitę śródziemnomorskiej cy-
wilizacji stopniowo i w rozmaitych 
okolicznościach historycznych, co 
wpływało na rezultaty wzajemne-
go oddziaływania tradycyjnych kul-

tur plemiennych.
150 x 235 mm, s.520, EAN 9788324401819, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 49 zł

Karol Modzelewski
ZAJEŹDZIMY KOBYŁĘ HISTORII. 
WYZNANIA POOBIJANEGO 
JEŹDŹCA

Laureat Nagrody Literackiej NIKE 
2014. Wspomnienia mediewisty, 
działacza politycznego, jednego 
z najbardziej znanych opozycjo-

nistów z czasów Polski socjalistycznej.
170 x 240 mm, s.456, EAN 9788324403486, oprawa twarda, cena 49 zł

Robert Walenciak
MODZELEWSKI – WEBLAN. 
POLSKA LUDOWA

Z a p i s  r o z m ó w  K a r o l a 
Modzelewskiego i Andrzeja 
Werblana o Polsce Ludowej, naj-
ważniejszych wydarzeniach i po-
staciach tamtego czasu.

170 x 240 mm, s.544, EAN 9788324404742, oprawa twarda z obwolutą, cena 

49,90 zł

Stanisław Sławomir Nicieja
LWOWSKIE ORLĘTA. CZYN 
I LEGENDA

Legenda Orląt Lwowskich, pol-
skiej młodzieży walczącej 
o przynależność ich rodzinnego 
miasta do Polski, powstała tuż po 
zakończeniu walk o Lwów.

170 x 240 mm, s.544, EAN 9788324401178, oprawa twarda, cena 39,90 zł
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Lech M. Nijakowski
LUDOBÓJSTWO. HISTORIA 
I SOCJOLOGIA LUDZKIEJ 
DESTRUKCYJNOŚCI

Popularnonaukowa analiza przy-
padków. Autor w czytelny sposób 
definiuje samo pojęcie poprzez 
ukazanie różnych typów ludobój-

stwa i masowych zbrodni, ich przyczyn i wpływów na 
społeczeństwa.
125 x 195 mm, s.440, EAN 9788324410125, oprawa twarda, cena 44,90 zł

Marek Nowakowski
MOJA WARSZAWA. POWIDOKI

Zbiór fel ietonów w nowej 
edycji z posłowiem Piotra 
Bratkowskiego. Na tom skła-
da się wybór tekstów opubli-
kowanych w latach 1995–1998 
w trzech wcześniej wydanych 

częściach Powidoków.
165 x 235 mm, s.340, EAN 9788324401253, oprawa twarda, cena 39,90 zł

Marek Nowakowski
KSIĄŻĘ NOCY. NAJLEPSZE 
OPOWIADANIA

Wybór czterdziestu najlepszych 
opowiadań jednego z najwy-
bitniejszych polskich pisarzy, 
mistrza krótkich. Wśród nich 
są m.in. Książę Nocy, Benek 

Kwiaciarz, Kwadratowy, Górą Edek.
145 x 208 mm, s.1120, EAN 9788324410040, oprawa twarda, cena 59,90 zł

Edward Pałłasz
NA WŁASNĄ NUTĘ

Ceniony kompozytor wspo-
m i n a  ro d z i n n e  K a s z u b y, 
drogę  twórczą  od  tea t ru 
Bim-Bom i STS-u do sal koncer-
towych i Związku Kompozytorów 
Polskich, lata współpracy 

z Polskim Radiem i przewodniczenia ZAiKS-owi.
165 x 235 mm, s.460, EAN 9788324405046, oprawa twarda, cena 49,90 zł

Jan Chryzostom Pasek
PAMIĘTNIKI

Relacja Paska jest barwna, pełna 
anegdot i przygód, łączy elemen-
ty autobiografii i wspomnień, zbli-
żając się do formy powieści histo-
ryczno-obyczajowej. Pamiętniki 
nazywano epopeją Sarmacji 

polskiej.
145 x 215 mm, s.624, EAN 9788324401185, oprawa twarda, cena 69 zł

Anna Piwkowska
WYKLĘTA. POEZJA I MIŁOŚĆ 
MARINY CWIETAJEWEJ

Marina Cwietajewa to poetka wy-
klęta, zbuntowana, przekracza-
jąca normy społeczne i poszu-
kująca nowych dróg w poezji XX 
wieku. Przyjaciółka wielkich po-

etów swoich czasów.
155 x 225 mm, s.296, EAN 9788324404728, oprawa twarda, cena 44,90 zł

Radosław Romaniuk
INNE ŻYCIE. BIOGRAFIA 
JAROSŁAWA IWASZKIEWCZA. 
TOM 2

Drugi tom biografii Jarosława 
Iwaszkiewicza przedstawia losy 
pisarza po 1939 roku. Autor two-
rzy biografię totalną, obejmującą 

wiele aspektów życia bohatera.
150 x 235 mm, s.620, EAN 9788324404896, oprawa twarda, cena 75 zł

Wanda Rutkiewicz
NA JEDNEJ LINIE

Najsłynniejsza polska himalaist-
ka opowiada o swojej drodze od 
wspinaczek w Karkonoszach po 
zdobycie Mount Everestu w 1978 r.  
Wspomina dom rodzinny, pierwsze 
fascynacje sportem, fotografią, lite-

raturą, studia.
165 x 235 mm, s.208, EAN 9788324401291, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 34 zł
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Ludwik Stomma
HISTORIE PRZECENIONE

Dziesięć zdarzeń z historii świa-
ta, powszechnie uznanych za mo-
menty zwrotne dziejów militarnych 
i cywilizacyjnych, w opisie Ludwika 
Stommy nabiera innego znaczenia.
125 x 195 mm, s.256, EAN 9788324401543, oprawa 

miękka ze skrzydełkami, cena 34,90 zł

Ludwik Stomma
HISTORIE NIEDOCENIONE

Siedemnaście powszechnie zna-
nych zdarzeń z historii świata, 
które traktujemy jako odległe i po-
zbawione znaczenia. A tymczasem 
ich skutki towarzyszą nam do dzi-
siaj i wywierają wpływ na nasze 

myślenie.
125 x 195 mm, s.252, EAN 9788324402366, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 34,90 zł

Ludwik Stomma
POLSKIE ZŁUDZENIA 
NARODOWE

Z typowym dla siebie dystansem 
Stomma demaskuje mity i niedo-
rzeczności z historii Polski, nie boi 
się tematów uważanych za niemal 
święte. Porusza sprawy drażliwe, 

np. problem polskiego ogólnonarodowego pijaństwa.
165 x 235 mm, s.366, EAN 9788324404193, oprawa twarda, cena 44,90 zł

Piotr Szarota
LONDYN 1967

Dwanaście miesięcy roku 1967 
i wydarzenia dziejące się wówczas 
w Londynie, które zrewolucjonizo-
wały świat kultury.
125 x 195 mm, s.412, EAN 9788324404483, oprawa 

twarda, cena 49,90 zł

Mikołaj Szymański
AB OVO. ANTYK, BIBLIA ETC.

W tym swoistym „przewodniku po 
kulturze” czytelnik znajdzie i zagad-
ki starożytne, i średniowieczne ero-
tyki, i fałszerstwa literackie, i wiele 
innych ciekawych zagadnień.
125 x 195 mm, s.264, EAN 9788320717525, oprawa 

twarda, cena 34 zł

Monika Śliwińska
MUZY MŁODEJ POLSKI. ŻYCIE 
I ŚWIAT MARII, ZOFII I ELIZY 
PAREŃSKICH

Nagroda KLIO w 2015 roku. Życie 
sióstr sportretowanych w Weselu, 
którego prapremiera stała się wiel-

kim skandalem towarzyskim. Portret Krakowa i jego 
mieszkańców z przełomu XIX i XX wieku.
165 x 235 mm, s.416, EAN 9788324403882, oprawa twarda, cena 49,90 zł

Monika Śliwińska
WYSPIAŃSKI. DOPÓKI 
STARCZY ŻYCIA 

Mało znany, prywatny portret ar-
tysty zrekonstruowany z archi-
wów, dokumentów rodzinnych, 
listów i pamiętników.
165 x 235 mm, s.516, EAN 9788324404872, 

oprawa twarda, cena 49,90 zł

Roman Śliwonik
PORTRETY Z BUFETEM W TLE

Śliwonikowe wspomnienia, aneg-
doty, pisane językiem bardzo pla-
stycznym, to jednocześnie ob-
raz literatury lat sześćdziesiątych 
i później, ówczesnych środowisk li-

terackich w Warszawie i poza nią.
155 x 243 mm, s.212, EAN 9788320716641, oprawa twarda, cena 44,90 zł
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Mariusz Urbanek
BRONIEWSKI. MIŁOŚĆ, WÓDKA, 
POLITYKA

Biografia ukazuje skomplikowane 
losy poety, fascynacje i rozczaro-
wania polityczne, nieprzejednaną 
postawę polskiego patrioty, mimo 
pozorów uległości wobec władzy 

i nacisków politycznych.
150 x 240 mm, s.404, EAN 9788324401840, oprawa twarda, cena 44 zł

Mariusz Urbanek
BRZECHWA NIE DLA DZIECI

Prezentacja postaci i dorobku zna-
nego autora bajek i pełnych hu-
moru rymowanek. Mało kto wie, 
że był on także wybitnym praw-
nikiem walczącym o prawa autor-
skie twórców literackich, jednym 

z założycieli ZAiKS-u.
150 x 240 mm, s.342, EAN 9788324403110, oprawa twarda, cena 44,90 zł

Mariusz Urbanek
TUWIM. WYLĘKNIONY 
BLUŹNIERCA

Książka opisuje meandry losu i ku-
lisy twórczości Juliana Tuwima – 
poety, tekściarza kabaretowego, 
tłumacza, bibliofila, kolekcjonera, 
badacza i popularyzatora dziejów 

kultury.
150 x 240 mm, s.340, EAN 9788324403271, oprawa twarda, cena 44 zł

Mariusz Urbanek
GENIALNI. LWOWSKA SZKOŁA 
MATEMATYCZNA

Banach, Steinhaus, Ulam, Mazur, 
Łomnicki, współpracując ze sobą 
bądź rywalizując, dokonali wie-
lu odkryć, zdobyli sławę, zaszczy-
ty i zrobili międzynarodowe kariery.

150 x 240 mm, s.200, EAN 9788324403813, oprawa twarda, cena 39,90 zł

Mariusz Urbanek
WALDORFF. OSTATNI BASTION 
PEERELU

Opowieść  o  życ iu  Jerzego 
Waldorffa, ostatniego barona 
PRL-u i strażnika narodowej pa-
mięci, legendy polskiej krytyki mu-
zycznej, który uratował przed za-

gładą Stare Powązki w Warszawie.
150 x 240 mm, s.348, EAN 9788324400829, oprawa twarda, cena 39,90 zł

Mariusz Urbanek
PROFESOR WEIGL I KARMICIELE 
WSZY

Rudolf Weigl wynalazł szczepion-
kę przeciw tyfusowi plamistemu. 
Podczas wojny, we Lwowie, urato-
wał tysiące osób, zatrudniając je 
jako „karmicieli wszy”. Był kilka-

krotnie nominowany do Nagrody Nobla.
150 x 240 mm, s.376, EAN 9788324410095, oprawa twarda, cena 44,90 zł

Mariusz Urbanek
WIENIAWA. SZWOLEŻER NA 
PEGAZIE

Opowieść o bohaterze II RP, 
b l i s k i m  ws p ó ł p ra c o w n i ku 
Piłsudskiego, zaangażowanym 
w politykę wojskowym, który jed-
nocześnie brylował w świecie ar-

tystów, miał opinię hulaki i birbanta, wielbiciela kobiet 
i koni.
150 x 240 mm, s.356, EAN 9788324404148, oprawa twarda, cena 39,90 zł

Mariusz Urbanek
ZŁY TYRMAND

Swoisty rewers słynnego Dziennika 
1954 Leopolda Tyrmanda, legendy 
polskiego jazzu, socjalistycznego 
playboya, enfant terrible swingują-
cych lat pięćdziesiątych PRL.
150 x 240 mm, s.310, EAN 9788324410576, oprawa 

twarda z obwolutą, cena 39,90 zł
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Henryk Waniek
SZALONE ŻYCIE MACIEJA Z

Osobiste wspomnienie o Macieju 
Zembatym – kultowym artyście, 
człowieku wyzwolonym, niepo-
kornym, szalonym, naznaczonym 
poetycką melancholią. To również 
opowieść o środowisku twórców 

z lat 80. i 90.
145 x 215 mm, s.184, EAN 9788324405060, oprawa twarda, cena 34,90 zł

Zofia Wojtkowska
WIEK AMBASADORA. 
OPOWIEŚĆ O ŻYCIU EDWARDA 
RACZYŃSKIEGO

Edward Raczyński to współtwór-
ca polityki zagranicznej Polski 
międzywojennej, dyplomata, 
prezydent na uchodźstwie, po-

eta i wizjoner.
165 x 235 mm, s.280, EAN 9788324404735, oprawa twarda, cena 39,90 zł

Wolter
KANDYD, CZYLI OPTYMIZM

Satyryczna powiastka filozoficz-
na, uważana za największe dzie-
ło Woltera. Książka brawuro-
wo przełożona przez Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego.
110 x 215 mm, s.144, EAN 9788324410149, oprawa 

twarda, cena 29,90 zł

Arael Zurli
SZKŁO I BRYLANTY. GABRIELA 
ZAPOLSKA W SWOJEJ EPOCE

Barwne życie Zapolskiej to ro-
manse, skandale, stroje, brylanty... 
i ciężka praca. Arcydzieła i ramoty. 
Atakowana przez krytyków, artyst-
ka odważnie walczyła o miejsce na 

literackim Parnasie.
150 x 235 mm, s.508, EAN 9788324404506, oprawa twarda, cena 49,90 zł

Arael Zurli
NA WSKROŚ PIĘKNA. HISTORIA 
HELENY MODRZEJEWSKIEJ

L e g e n d a r n a  j u ż  z a  ż yc i a . 
Inteligentna i wrażliwa artystka, 
niekwestionowana królowa pol-
skich scen. Jej fascynujące ży-
cie, rozpięte pomiędzy Europę 

i Amerykę, pełne jest zagadek, domysłów i mitów.
150 x 235 mm, s.244, EAN 9788324405022, oprawa twarda, cena 39,90 zł

ZHUANGZI. PRAWDZIWA KSIĘGA 
POŁUDNIOWEGO KWIATU

Nowe, uzupełnione i dokładniejsze 
tłumaczenie książki o fundamen-
talnym znaczeniu dla chińskiej fi-
lozofii. Jej tekst wpłynął na kształt 
chińskiego światopoglądu i stał się 
podstawą myśli taoistycznej.

165 x 235 mm, s.372, EAN 9788324400928, oprawa twarda, cena 45 zł
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WYDAWNICTWO LIRA
ul. Grażyny 13 lok. 303, 02-548 Warszawa, 
tel. 22 250 14 70,
lira@wydawnictwolira.pl,
www.wydawnictwolira.pl

Wydawnictwo Lira zadebiutowało w 2017 roku dwoma seriami z gatunku szeroko 
pojętej literatury kobiecej: serią biografii historycznych i beletrystyką obyczajową. 
Obecnie w ofercie Liry są także powieści historyczne i literatura gatunkowa, zarówno 
autorów polskich, jak i zagranicznych.

Iwona Kienzler
TAJEMNICZE ZGONY 
WŁADCÓW

Od nagłej i niespodziewanej 
śmierci ginęli carowie, królo-
wie, książęta. Spisek? Otrucie? 
Zdrada wybranki? Poznaj najbar-
dziej zagadkowe zejścia z tego 

świata polskich i europejskich monarchów!
145 x 215 mm, s.320, EAN 9788366229013, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 39,90 zł

Jarosław Molenda
GORSZYCIELKI. DZIEWCZYNY, 
KTÓRE ŁAMAŁY TABU 
I KONWENANSE

Komu Polki zawdzięczają wie-
dzę o orgazmie? Przed kim mo-
dele i modelki rozbierali się, nie 
tylko do pozowania? To książka 

o kobietach śmiałych i nieprzeciętnych, które wyłamy-
wały się z ogólnie przyjętych norm.
145 x 215 mm, s.304, EAN 9788366229747, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 39,90 zł

Iwona Kienzler
KASIARZE, DOLINIARZE 
I ZWYKŁE RZEZIMIESZKI. 
PRZESTĘPCZY PÓŁŚWIATEK 
II RP

Czym zajmowali się klawiszowcy, 
doliniarze, lipkarze? Kto był naj-
słynniejszym kasiarzem II RP? 

Czy Tata Tasiemka to polski Al Capone? Poznaj postaci 
z mrocznego półświatka międzywojnia.
145 x 215 mm, s.272, EAN 9788366229655, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 39,90 zł

Jarosław Molenda
UWIKŁANE W HISTORIĘ. 
BOHATERKI I ZDRAJCZYNIE

Która arystokratka została agent-
ką? Czy „Krwawą Lunę” dręczy-
ły wyrzuty sumienia? Dlaczego 
Irena Gelblum zmieniła na-
zwisko? Oto sylwetki dziesię-

ciu Polek, którym przyszło igrać z własnym życiem 
i historią.
145 x 215 mm, s.288, EAN 9788366229303, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 39,90 zł

Iwona Kienzler
KOBIETY ZE SŁYNNYCH 
OBRAZÓW. MUZY, MODELKI, 
KOCHANKI

Dlaczego artysta zdecydował 
się uwiecznić rysy tej, a nie in-
nej damy? Zdradzamy tajemnice 
kobiet patrzących na nas od stu-

leci z płócien wielkich mistrzów: Vermeera, Leonarda, 
Rembrandta, Picassa i innych.
145 x 215 mm, s.352, EAN 9788365838414, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 44,90 zł

Sigrid-Maria Größing
CESARZOWE HABSBURGÓW

Za każdym mężczyzną stoi sil-
na kobieta… Poznaj Eleonorę 
Portugalską, Marię Teresę, 
Sisi i inne towarzyszki życia 
Habsburgów. Jaką rolę odgrywa-
ły na cesarskim dworze? Czy były 

tylko elementem politycznej gry?
145 x 215 mm, s.304, EAN 9788365838698, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 39,90 zł



91

WYDAWNICTWO KAMELEON
ul. Sandomierska 28 m. 25, 26-600 Radom, 
tel. 530 700 034,
robertzareba@op.pl

Wydawnictwo Kameleon powstało w 1993 roku i do tej pory wydało około 100 pozy-
cji (książki, komiksy, książki dla dzieci). Wydawnictwo specjalizuje się w wydawaniu 
komiksów rodzimych autorów. Główny asortyment to komiksy historyczne, satyrycz-
ne, fantastyczne i sensacyjne.

Robert Zaręba
SMERT’ LACHOM

Komiks opowiada o rzezi na 
Wołyniu i w Galicji Wschodniej 
dokonanej przez ukraińskich na-
cjonalistów na polskiej ludności 
cywilnej, ukazanej w szerokim 
kontekście historycznym.

199 x 288 mm, s.124, EAN 9788386383559, oprawa miękka, cena 49,90 z

Robert Zaręba, Zygmunt Similak
SALADYN I RYSZARD LWIE 
SERCE

Komiks obejmuje okres od zdo-
bycia Jerozolimy przez krzyżow-
ców do zakończenia trzeciej kru-
cjaty. Jego głównym tematem są 
zmagania dwóch wielkich wo-

dzów: Saladyna i Króla Ryszarda.
199 x 288 mm, s.86, EAN 9788365577047, oprawa miękka, cena 59,90 zł

Zygmunt Similak
W CIENIU GWIAZDY

Kontynuacja Historii okupacyj-
nych, jedynej w Polsce komik-
sowej autobiografii z okresu II 
wojny światowej. Tym razem po-
znajemy życie Zygmusia w okre-
sie wczesnego komunizmu.

199 x 288 mm, s.64, EAN 9788365577108, oprawa miękka, cena 39,90 zł

Robert Zaręba, Zygmunt Similak
KRUCJATY

Dzieje pierwszej wyprawy krzy-
żowej do Ziemi Świętej zakoń-
czonej zdobyciem Jerozolimy 
przez krzyżowców i utworze-
niem przez nich państw krzyżo-
wych na Bliskim Wschodzie.

199 x 288 mm, s.160, EAN 9788321119052, oprawa miękka, cena 49,90 zł

Mariusz Moroz
ENDORF

Oparta na autentycznym wyda-
rzeniu historia krzyżackiego ry-
cerza Jana von Endorfa,
który na zamku w Malborku zabił 
wielkiego mistrza Wernera von 
Olsena. Komiks w sposób barw-

ny i sugestywny pokazuje życie braci zakonnych.
199 x 288 mm, s.64, EAN 9788365577061, oprawa miękka, cena 39,90 zł

Tomasz Kleszcz, Wiesława 
Zaręba
ZUZANNA KAPRYŚNA. JAK 
WYCHOWAĆ SIOSTRĘ

Opowieść o relacjach dwóch 
sióstr, z których starsza, Ola, 
stara się pomóc w wychowa-
niu młodszej Zuzi. Jak to jednak 

w życiu bywa, nie wiadomo, kto kogo lepiej wychowuje.
176 x 250 mm, s.160, EAN 9788365577085, oprawa miękka, cena 34,90 zł
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WYDAWNICTWO KRYTYKI POLITYCZNEJ
ul. Jasna 10 lok. 3, p. I, 00-013 Warszawa, 
tel. 22 505 66 90, faks 22 505 66 84,
sklep@krytykapolityczna.pl, www.wydawnictwo.krytykapolityczna.pl

Wprowadzamy w polski obieg idei najważniejsze prace z filozofii, ekonomii, histo-
rii, socjologii politycznej oraz teorii kultury i sztuki. Historia, tak jak ją rozumiemy, to 
przede wszystkim próba opowiedzenia przeszłości na nowo, tak by „dało się z nią żyć” 
i zbudować lepszą przyszłość.

Piotr Majewski
KIEDY WYBUCHNIE WOJNA? 
1938. STUDIUM KRYZYSU

Kulisy układu monachijskiego: 
brudne intrygi polityczne, wielkie 
spektakle propagandowe, zawiła 
walka wywiadów i perfidne kam-
panie prowadzone na łamach 

prasy. Napisane lepiej niż niejeden thriller.
145 x 205 mm, s.458, EAN 9788365853419, oprawa twarda, cena 54,90 zł

Jędrzej Napiecek
KRÓL, KTÓRY UCIEKŁ

Opowieść o największym kry-
zysie władzy w historii Polski. 
Prawie prawdziwa. Znajdziecie 
tutaj rozpasany Luwr, bogobojny 
Wawel, narodowe mity polskie 
i francuskie.

125 x 195 mm, s.384, EAN 9788365853396, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 39,90 zł

Alicja Urbanik-Kopeć
ANIOŁ W DOMU, MRÓWKA 
W FABRYCE

Książka przygląda się warunkom 
życia robotnic. Gdzie pracowały, 
ile im płacono, kto zajmował się 
ich dziećmi, gdy były w fabryce? 
Dlaczego do ruchu emancypacyj-

nego zostały zaproszone tak późno i tak niechętnie?
145 x  205 mm, s .400, EAN 9788365853899, oprawa twarda, cena 

44,90 zł 

Aleksandra Leyk,
Joanna Wawrzyniak
CIĘCIA. MÓWIONA HISTORIA 
TRANSFORMACJI

Unikatowa, mówiona historia 
transformacji w Polsce, opowie-
dziana ustami ludzi zatrudnio-
nych w przejętym przez Lotto 

Group Wedlu, wykupionym przez Heinekena browa-
rze w Żywcu.
145 x 205 mm, s.528, EAN 9788365853310, oprawa twarda, cena 49,90 zł 

Marcin Król
KRÓTKA HISTORIA MYŚLI 
POLITYCZNEJ

Książka Marcina Króla to kla-
syczna pozycja z zakresu histo-
rii myśli politycznej, która od lat 
nie schodzi z sylabusów kierun-
ków humanistycznych. Wybitny 

polski historyk idei i filozof polityki sięga tu po naj-
ważniejszych nowożytnych myślicieli politycznych (od 
Machiavellego do Arendt).
145 x 205 mm, s.352, EAN 9788365853082, oprawa twarda, cena 49,90 zł 

Michał Danielewicz
FORD. REŻYSER

Dla Marka Hłaski to najbardziej 
bezwzględny człowiek, jakie-
go spotkał, Emil Karewicz się go 
bał, a syn reżysera Aleksander 
Ford Junior twierdzi, że „wszyscy 
strasznie go kochali”.

150 x 215 mm, s.352, EAN 9788366232266, oprawa twarda, cena 49,90 zł 
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WYDAWNICTWO LITERACKIE I NOIR SUR BLANC
ul. Długa 1, 31-147 Kraków, 
tel. 12 619 27 40,
sekretariat@wydawnictwoliterackie.pl,
www.wydawnictwoliterackie.pl

Założone w 1953 roku, inspiruje najciekawsze zjawiska literackie oraz publikuje naj-
wybitniejszych twórców polskich i światowych: pisarzy, poetów, eseistów, badaczy 
kultury.

Andrzej Chwalba,
Wojciech Harpula
ZWROTNICE DZIEJÓW. 
ALTERNATYWNE HISTORIE 
POLSKI

Nasze „tu i teraz” jest sumą wy-
borów i zdarzeń sprzed lat. 
Czasami warto zastanowić się, 

jak wyglądałoby polskie „dziś”, gdyby wydarzenia 
z przeszłości przybrały inny bieg.
143 x 205 mm, s.352, EAN 9788308068182, oprawa twarda, cena 39,90 zł

Adam Zamoyski
NAPOLEON. CZŁOWIEK I MIT

Autor, znawca epoki napoleoń-
skiej, wychowany we wrogiej 
Bonapartemu Anglii, ale w pol-
skiej arystokratycznej rodzinie 
– pokazał go odartego z legend 
i mitów, pełnego sprzeczności, 

zasług i grzechów.
165 x 240 mm, s.888, EAN 9788308069189, oprawa twarda, cena 99,90 zł

Andrzej Nowak
O HISTORII NIE DLA IDIOTÓW

W pierwszej części autor roz-
mawia ze znakomitymi eseista-
mi oraz historykami. W drugiej 
szuka odpowiedzi na pytania 
o polską tożsamość oraz pozycję 
w świecie – od chrztu Polski po 

działalność IPN.
165 x 240 mm, s.624, EAN 9788308068670, oprawa twarda, cena 59,90 zł

Sławomir Leśniewski
NAPOLEOŃSKI AMOK 
POLAKÓW

Poczuj ducha epoki napoleońskiej 
i przekonaj się, jaką rolę odegra-
li w niej Polacy. Autor z właściwą 
sobie lekkością i bezbłędnym wy-
czuciem charakteru epoki opisuje 

tworzenie polskich oddziałów zbrojnych.
143 x 205 mm, s.472, EAN 9788308068793, oprawa twarda, cena 44,90 zł

Damian K. Markowski
DWA POWSTANIA. BITWA 
O LWÓW 1918

Autor z dokładnością badacza, 
ale i rozmachem godnym mistrza 
pióra kreśli dramatyczną historię 
walki o wielonarodowy Lwów.
165 x 240 mm, s.480, EAN 9788308068298, 

oprawa twarda, cena 54,90 zł

Paweł Rzewuski
GRZECHY „PARYŻA 
PÓŁNOCY”. MROCZNE ŻYCIE 
PRZEDWOJENNEJ WARSZAWY

Opierając się na wielu źródłach 
historycznych, autor kreśli żywy 
portret warszawskiego margine-
su. Opisuje przyczyny biedy i nie-

których przestępstw, problem prostytucji oraz handlu 
kobietami.
143 x 205 mm, s.464, EAN 9788308069493, oprawa twarda, cena 44,90 zł
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WYDAWNICTWO LITERATURA
ul. Srebrna 41, 91-334 Łódź, 
tel. 42 640 23 81,
redakcja@wydawnictwoliteratura.pl, www.wydawnictwoliteratura.pl

Od 30. lat wydajemy książki współczesnych polskich autorów i ilustratorów. W se-
riach „A to historia”, „Nieprzeciętni” oraz „Wojny dorosłych – historie dzieci” zapozna-
jemy najmłodszych z początkami państwa polskiego oraz z tematem II wojny świa-
towej i konfliktów XXI wieku.

Joanna Zagner-Koła,
Małgorzata 
Strękowska-Zaremba
KRÓLEWSKIE ŻYCIE KRÓLÓW

Komiks przedstawiający najważ-
niejsze fakty z panowania wład-
ców Polski w niezwykle lekki 
i zabawny sposób. Młodzi czytel-

nicy znajdą tu solidną porcję wiedzy historycznej przy-
prawioną żartami.
210 x 297 mm, s.80, EAN 9788376726229, oprawa twarda, cena 34,90 zł

Andrzej Perepeczko
JĘDRUŚ. CHŁOPAK ZE LWOWA

Kiedy wybucha II wojna świato-
wa, Jędrek wraz z rodziną roz-
poczyna tułaczkę po Polsce. 
Uczy się w konspiracji, pomaga 
rodzinie, pracując, i wstępuje do 
Szarych Szeregów, by walczyć 

z okupantem.
165 x 235 mm, s.144, EAN 9788376727165, oprawa twarda, cena 26,90 zł

Grażyna Bąkiewicz
SZEŚĆ PALCÓW 
WARNEŃCZYKA

Choć zwłok nigdy nie odnalezio-
no, Sejm uznał, że Władysław 
Warneńczyk zginął w bitwie pod 
Warną. A może wcale nie zginął? 
Więc co się z nim stało? Ada zro-

bi wszystko, by rozwiązać tę zagadkę.
145 x 205 mm, s.128, EAN 9788376726052, oprawa twarda, cena 26,90 zł

Joanna Papuzińska
ZBUNTOWANE SŁOWA

Opowieść o drugim obiegu 
w PRL-u i walce o wolność Polski 
za pomocą słowa. Książka za-
wiera reprint komiksu dla dzieci 
autorstwa Joanny Papuzińskiej, 
wydawanego w drukarni pod-

ziemnej w 1985 roku.
165 x 235 mm, s.56, EAN 9788376726045, oprawa twarda, cena 24,90 zł

Katarzyna Ryrych
MAŁA WOJNA

Kiedy wojenna zawierucha do-
ciera do Lwowa, siostry Janeczka 
i Lilka próbują odkryć sekret ich 
nauczyciela muzyki. To opo-
wieść o tych, którzy walczyli ser-
cem zamiast broni, ale ginęli jak 

żołnierze.
165 x 235 mm, s.80, EAN 9788376726557, oprawa twarda, cena 26,90 zł

Izabella Klebańska
HEJ, ZAGRAJCIE SIARCZYŚCIE! 
OPOWIEŚĆ O STANISŁAWIE 
MONIUSZCE

Wydana z okazji 200. urodzin 
opowieść o dzieciństwie, miłości 
do ojczyzny i karierze wybitne-
go kompozytora, którego arie do 

dziś poruszają serca Polaków, a on sam nazywany jest 
ojcem polskiej opery.
165 x 235 mm, s.112, EAN 9788376726526, oprawa twarda, cena 26,90 zł
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WYDAWNICTWO LTW
ul. rtm. W. Pileckiego 9, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki, 
tel. 22 751 25 18, zamowienia@ltw.com.pl,
www.ltw.com.pl

LTW specjalizuje się w literaturze pięknej i opracowaniach historycznych dot. naj-
nowszej historii politycznej Polski. Opublikowało dzieła Sergiusza Piaseckiego, 
A.F. Ossendowskiego, komplet reprintów serii „Cuda Polski” oraz artykuły P. P. 
Wieczorkiewicza.

red. Piotr Cichoracki,
Krzysztof Łagojda
KRESY WSCHODNIE 
RZECZYPOSPOLITEJ – LUDZIE 
STAMTĄD

Tematyka Kresów Wschodnich, 
zarówno w okresie II RP, jak 
i podczas sowieckiej, a następ-

nie niemieckiej okupacji, wciąż nie przestaje budzić 
emocji i zachęcać do prowadzenia badań naukowych.
148 x 210 mm, s.244, EAN 9788375656251, oprawa miękka, cena 27 zł

Tadeusz Dubicki,
Andrzej Suchcitz
OFICEROWIE WYWIADU WP 
I PSZ W LATACH 1939–1945. 
TOM IV

Niniejszy tom jest kontynuacją 
trzech poprzednich z lat 2009, 
2011 i 2018. Przedstawia syl-

wetki oficerów wywiadu polskiego służących w latach 
1939–1945 w PSZ na Zachodzie.
176 x 250 mm, s.320, EAN 9788375656138, oprawa twarda, cena 39,90 zł

Małgorzata Kowalczyk
ZAGRANICZNE PODRÓŻE 
POLEK W EPOCE OŚWIECENIA

Monografia dr Małgorzaty Ewy 
Kowalczyk, przedstawiają-
ca zagraniczne podróże Polek 
w epoce Oświecenia, odbywane 
głównie przez przedstawicielki 

najbogatszych warstw społeczeństwa.
176 x 250, s.496, EAN 9788375656046, oprawa twarda, cena 49 zł

Paweł Ziętara
PODWÓJNE ŻYCIE EMIGRANTA. 
ROZMOWA Z ANDRZEJEM 
SZADKOWSKIM

Życiorys emigranta Andrzeja 
Szadkowskiego dzięki barw-
nej narracji Pawła Ziętary wcią-
ga i stanowi doskonałe źródło do 

badań nad dziejami polskiej emigracji politycznej żyją-
cej po II wojnie światowej.
148 x 210 mm, s.274, EAN 9788375656176, oprawa miękka, cena 32 zł

Grzegorz Łukomski
NIEMIECKI „ZŁY SĄSIAD” 
Z PERSPEKTYWY 
HISTORYCZNEJ. RELACJE 
NIEMIECKO-ROSYJSKIE 
A POLSKA 1914–1941

Relacje polsko-niemieckie ni-
gdy w przeszłości obu narodów 

i państw nie należały do łatwych, a w latach 1939–1945 
zyskały wymiar tragiczny. Genezę owej tragedii ukaza-
no piórem doświadczonego historyka.
148 x 210 mm, s.396, EAN 9788375656152, oprawa miękka, cena 37 zł

Anna Grażyna Kister
WSTYD. KRÓTKA HISTORIA 
KOMUNIZMU W POLSCE DO 
1945 R.

Autorce udało się zwięźle zebrać 
i ująć rozproszoną i prawie niedo-
stępną dotychczas wiedzę na te-
mat wewnętrznych (działających 

w Polsce) i zewnętrznych (działających w ZSRR) orga-
nizacji komunistycznych.
148 x 210 mm, s.274, EAN 9788375655858, oprawa twarda, cena 34 zł
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WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, 
tel. 22 695 43 21,
ksiegarnia@pwn.pl,
www.pwn.pl

Wydawnictwo Naukowe PWN jest najbardziej znanym i największym na rynku wy-
dawcą publikacji służących zdobywaniu wiedzy i informacji.

Paweł Sekuła
LIKWIDATORZY CZARNOBYLA. 
NIEZNANE HISTORIE

Likwidatorzy Czarnobyla to pierw-
sza w Polsce i na świecie publi-
kacja podejmująca temat buntu 
uczestników likwidacji skutków 
katastrofy w Czarnobylu.

145 x 205 mm, s.264, EAN 9788301204969, oprawa miękka, cena 49 zł

Remigiusz Piotrowski
NIEZWYKŁY ŚWIAT 
PRZEDWOJENNEGO FUTBOLU

Książka przybliża barwny świat 
przedwojennego futbolu. Świat 
pełen sprzeczności, w którym 
po boiskach biegali robotnicy 
i inteligenci.

150 x 210 mm, s.384, EAN 9788301206383, oprawa twarda, cena 49 zł

Przemysław Semczuk
WYBRAŁEM POLSKĘ. 
IMIGRANCI W PRL

Książka stanowi unikatowy zbiór 
opowieści o bohaterach, których 
losy mają wspólny mianownik: 
wszyscy z wyboru osiedlili się 
w komunistycznej Polsce.

165 x 235 mm, s.214, EAN 9788301205218, oprawa twarda, cena 49 zł

Piotr Ambroziewicz
AUTA DLA NAS, AUTA DLA 
MAS. KTO CZYM JEŹDZIŁ 
W POLSCE LUDOWEJ

Dzięki samochodom i za pośred-
nictwem samochodów Czytelnik 
pozna życie codzienne, politykę 
i sytuację ekonomiczną Polski 

Ludowej.
145 x 205 mm, s.256, EAN 9788301205256, oprawa twarda, cena 49 zł

Piotr Korczyński
DLA OJCZYZNY RATOWANIA: 
SZUBIENICA, PAL I KULA. 
DYSCYPLINA W DAWNYM 
WOJSKU POLSKIM

K s i ą ż k a  o p i s u j e  t r u d n ą 
i mało znaną historię dyscypli-
ny w Wojsku Polskim. Przy oka-

zji przedstawia sylwetki wielkich „rozbójników”, któ-
rzy mieli za sobą służbę wojskową, czy wręcz formacji 
(lisowczycy).
145 x 205 mm, s.340, EAN 9788301205126, oprawa twarda, cena 59 zł

Leszek Sykulski
ROSYJSKA GEOPOLITYKA 
A WOJNA INFORMACYJNA

To zwięzła monografia, która 
koncentruje się na związku mię-
dzy geopolityką jako dziedziną 
wiedzy uprawianą w Rosji teore-
tycznie, a jedną z form realizacji 

celów politycznych, jaką jest walka informacyjna.
165 x 235 mm, s.160, EAN 9788301205409, oprawa miękka, cena 49 zł
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WYDAWNICTWO NAUKOWE UAM W POZNANIU
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, 
tel. 61 829 46 46, tel. 61 829 46 40 (dział handlowy),
wydnauk@amu.edu.pl, press@amu.edu.pl,
www.press.amu.edu.pl

Działamy od 1962 r., wydajemy monografie naukowe w 50 seriach, podręczniki, skryp-
ty, słowniki oraz 25 czasopism naukowych - rocznie ok. 210 tytułów. Nasze książki 
otrzymały ponad 120 nagród, wyróżnień i nominacji.

red. Witold Tyborowski
PRAWA HAMMURABIEGO 
DĪNĀT MĪŠARIM

N o w e  t ł u m a c z e n i e  P ra w 
Hammurabiego na język polski, 
poprzedzone wprowadzeniem 
i komentarzem filologicznym 
oraz odwołaniem do licznych 

uznanych tłumaczeń obcojęzycznych.
145 x 205 mm, s.176, EAN 9788323235378, oprawa twarda, cena 33 zł

Jarosław Jarzewicz
ARCHITEKTURA 
ŚREDNIOWIECZNA POMORZA 
ZACHODNIEGO

Pierwsza synteza dotycząca 
średniowiecznej architektury 
Pomorza Zachodniego, z jed-
nej strony regionu artystycz-

nego o charakterystycznych odrębnościach, z dru-
giej strony części wielkiego regionu nadbałtyckiego.
170 x 240 mm, s.448, EAN 9788323234425, oprawa twarda, cena 65 zł

Dawid Rogacz
CHIŃSKA FILOZOFIA HISTORII. 
OD POCZĄTKÓW DO KOŃCA 
XVIII WIEKU

Książka jest pierwszą w skali 
światowej monografią naukową 
poświęconą rekonstrukcji i inter-
pretacji chińskiej filozofii historii 

od jej początków do końca XVIII wieku.
170 x 240 mm, s.384, EAN 9788323234883, oprawa miękka, cena 46 zł

Leszek Wilczyński
DZIEJE ARCHIDIECEZJI 
POZNAŃSKIEJ W XX WIEKU 
I NA POCZĄTKU XXI WIEKU
TOM IV

Książka jest ostatnim z czte-
rech tomów Dziejów Archidiecezji 
Poznańskiej pod redakcją Józefa 

Dobosza. Zawiera historię archidiecezji od odzyskania 
niepodległości w 1918 r. do czasów współczesnych.
170 x 240 mm, s.828, EAN 9788323234937, oprawa twarda, cena 78 zł

Marta Kaczanowicz
EGIPT. OSTATNIE WIEKI 
IMPERIUM (747–332 P.N.E.)

Autorka przedstawia najważniej-
sze zagadnienia epoki i najnow-
sze dokonania naukowe: porywa-
jącą historię odkrywania Egiptu 
Późnego, która pisana jest – rów-

nież przez polskich badaczy – do dzisiaj.
170 x 240 mm, s.296, EAN 9788323235330, oprawa twarda, cena 48 zł

Praca zbiorowa
FONTES HISTORIAE ANTIQUAE 
XL: DIODORUS SICULUS, 
DE DIONYSIO MAIORE 
SYRACUSANORUM TYRANNO/
DIODOR SYCYLIJSKI, 
O DIONIZJUSZU STARSZYM, 
TYRANIE SYRAKUZ

Tom obejmuje okres rządu Trzydziestu Tyranów do 
tzw. pokoju Antalkidasa i działalność syrakuzańskiego 
tyrana Dionizjusza Starszego.
170 x 240 mm, s.222, EAN 9788323235170, oprawa miękka, cena 25 zł
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WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU 
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, 
tel. 22 561 88 38, wydawnictwo@uksw.edu.pl,
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

Wydawnictwo Naukowe UKSW działa na Uczelni już od ponad 60 lat. W ofercie moż-
na znaleźć publikacje ze wszystkich dziedzin, w których UKSW prowadzi kształcenie. 
Za swoje osiągnięcia wielokrotnie nominowane do nagrody Książki Historycznej Roku.

Aureliusz Augustyn
PRZECIW LISTOWI 
PARMENIANA
TOM LXX Z SERII PISMA STAROCHRZEŚCIJAŃSKICH 

PISARZY

Fragment rozległej polemiki pro-
wadzonej przez św. Augustyna 
z donatystami.

176 x 250 mm, s.218, EAN 9788380906112, oprawa miękka, cena 22 zł

Janusz Odziemkowski
POLSKIE FORMACJE ETAPOWE 
W GALICJI WSCHODNIEJ, 
NA WOŁYNIU I UKRAINIE 
W LATACH 1918–1920

Wojska etapowe to zapomnia-
na dzisiaj formacja Polskich Sił 
Zbrojnych. Książka jest pierw-

szym opracowaniem poświęconym historii wojsk eta-
powych w Galicji, na Wołyniu i Ukrainie.
176 x 250 mm, s.204, EAN 9788380906167, oprawa miękka, cena 35 zł

Józef Czapski
POLSKIE WIERSZE WOJENNE

Wydanie dwujęzyczne, polsko-
-rosyjskie, przygotowane na 
80. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej.
Niezwykła antologia przygoto-
wana przez Józefa Czapskiego 

w 1942 r. w Taszkiencie.
148 x 210 mm, s.308, EAN 9788380905702, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 26 zł

Łukasz Remisz
MROCZNA TAJEMNICA 
„JASNEGO DOMU”, CZYLI 
WYJĄTKOWA HISTORIA WILLI 
Z PODWARSZAWSKICH WŁOCH

Najnowsza praca przedstawia-
jąca nieznany epizod z najnow-
szych dziejów Polski, powsta-

ła w znanej czytelnikom serii „W służbie Niepodległej”.
176 x 250 mm, s.175, EAN 9788380905672, oprawa twarda, cena 32 zł

red. Małgorzata Wrześniak,
Agnieszka Bender
PIĘKNE PRZEDMIOTY. OZDOBA 
CIAŁA I DEKORACJA WNĘTRZ 
SAKRALNYCH I ŚWIECKICH
TOM II SERII RZECZY PIĘKNE

Tom II w serii opracowywanej 
przez Katedrę Muzeologii UKSW 

prezentujący materiały dotyczące historii rzemiosła ar-
tystycznego, wzornictwa przemysłowego i szeroko po-
jętej kultury materialnej.
176 x 250 mm, s.409, EAN 9788380905986, oprawa miękka, cena 38 zł

Mariusz Muszyński
SIŁA, NORMA, IDEA. PRAWO 
MIĘDZYNARODOWE W UJĘCIU 
HISTORYCZNYM
TOM I PSEUDOREŻIMY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

Pierwsza część monumentalnej 
pracy stanowiącej kompleksowe 
opracowanie dorobku światowej 

doktryny w zakresie historii prawa międzynarodowe-
go. Książka wydana przy wsparciu Banku PEKAO S.A.
176 x 250 mm, s.934, EAN 9788380905962, oprawa twarda, cena 69 zł
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WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU 
MIKOŁAJA KOPERNIKA
uI. Gagarina 11, 87-100 Toruń, 
tel. 56 611 42 95, wydawnictwo@umk.pl,
www.wydawnictwo.umk.pl

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jednym z naj-
większych wydawnictw uczelnianych w Polsce. Publikuje ok. 200 tytułów książkowych 
rocznie, w tym: monografie, rozprawy, podręczniki.

Magdalena Bajer
RODY UCZONE. KRESKI DO 
SZKICU
TOM 2

Każda z tych opowieści odsła-
nia jakiś indywidualny rys w cią-
gle szkicowanym przez specjali-
stów od poszczególnych dziedzin 

wiedzy i sztuki portrecie warstwy charakterystycznej 
dla polskich dziejów.
200 x 250 mm, s.434, EAN 9788323141693, oprawa twarda, cena 96 zł

Anna Grześkowiak-Krwawicz 
DYSKURS POLITYCZNY 
RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA 
NARODÓW. POJĘCIA I IDEE

Celem książki jest próba poka-
zania, w jaki sposób i za pomo-
cą jakich terminów mówiono 
w sprawach wspólnoty, jaki ob-

raz świata politycznego kreślono, jaki system wartości 
znajdował odbicie w dyskursie.
148 x 210 mm, s.470, EAN 9788323140320, oprawa miękka, cena 30 zł

red. Stanisław Rakowicz
POLACY W DZIEJACH PERU. 
LOS POLACOS EN LA HISTORIA 
DEL PERU

Opracowanie jest zestawieniem 
historycznego udziału polskiej 
społeczności i przedstawieniem 
nieocenionego wkładu wybitnych 

polskich emigrantów, którzy osiedlali się w Peru.
158 x 228 mm, s.222, EAN 9788323142270, oprawa miękka, cena 32 zł

Radosław Bugowski
MIASTO W RUCHU.STUDIUM 
Z DZIEJÓW PRZEMIESZCZANIA 
NA PRZYKŁADZIE 
SPOŁECZEŃSTWA TORUNIA 
1891–1939

Książka prezentuje proces zmian, 
jakie zaszły w sposobach podró-

żowania w Toruniu w XIX/XX w. Możliwości szybsze-
go i nowoczesnego przemieszczania stały się nowym 
przejawem rozwarstwienia społecznego.
148 x 210 mm, s.510, EAN 9788323141013, oprawa twarda, cena 38 zł

Janusz Małłek 
HISTORIA NORWEGII 
(DO ROKU 1814)

To pierwsza na polskim rynku 
wydawniczym akademicka książ-
ka poświęcona dziejom tego kra-
ju, a także częściowo krajom 
sąsiednim.

158 x 228 mm, s.572, EAN 9788323141174, oprawa miękka, cena 60 zł

Magdalena Wnuk
KIERUNEK ZACHÓD, 
PRZYSTANEK EMIGRACJA. 
ADAPTACJA POLSKICH 
EMIGRANTÓW W AUSTRII, 
SZWECJI I WE WŁOSZECH 
OD LAT 80. XX W. DO 
WSPÓŁCZESNOŚCI

Książka opisuje perypetie, jakie napotykali Polacy, usi-
łując wyjechać z PRL i osiedlić się za granicą.
148 x 210 mm, s.466, EAN 9788323141457, oprawa twarda, cena 38 zł
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WYDAWNICTWO NAUKOWE UPH W SIEDLCACH
ul. Żytnia 17 lok. 19, 08-110 Siedlce, 
tel. 25 643 15 20,
wydawnictwo@uph.edu.pl,
www.wydawnictwo.uph.edu.pl

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 
publikuje i popularyzuje dorobek naukowy pracowników uczelni oraz innych ośrod-
ków akademickich w kraju i za granicą.

Aneta Niewęgłowska,
Lech Wyszczelski
W PRZEDEDNIU II WOJNY 
ŚWIATOWEJ

Monografia jest próbą nakre-
ślenia sytuacji politycznej dwu-
dziestolecia międzywojennego 
w Europie, od traktatu wersal-

skiego do agresji niemieckiej na Polskę we wrześniu 
1339 roku.
176 x 250 mm, s.204, EAN 9788370518882, oprawa twarda, cena 35 zł

Praca zbiorowa
SŁOWNIK BIOGRAFICZNY 
POŁUDNIOWEGO PODLASIA 
I WSCHODNIEGO MAZOWSZA
TOM III

Kolejny już tom Słownika… pre-
zentuje różnorodność społeczeń-
stwa zakreślonego terytorium 

dzięki autorom wywodzącym się z różnych ośrodków 
naukowych i środowisk.
176 x 250 mm, s.190, EAN 9788370519483, oprawa twarda, cena 15 zł

Stanisław Jarmoszko
ZA KULISAMI PRZETRWANIA. 
DIACHRONICZNA 
PERSPEKTYWA ANTROPOLOGII 
BEZPIECZEŃSTWA
TOM I KONTEKSTY TEORIOMETODOLOGICZNE – 

BIOLOGICZNE DZIEDZICTWO – PRADZIEJE

Opis biologicznego dziedzictwa 
człowieka w sferze bezpieczeństwa, a także dzieje jego 
aktywności i dokonań w przedpiśmiennych epokach jego 
rozwoju – paleolicie, neolicie i początkach epoki brązu.
176 x 250 mm, s.458, EAN 9788370519544, oprawa twarda, cena 45 zł

Józef Piłatowicz
SZKOLNICTWO WOJSKOWE NA 
ZIEMIACH POLSKICH DO 1975 
ROKU

Opracowanie poświęcone począt-
kom edukacji wojskowej na zie-
miach polskich. Szkolnictwo woj-
skowe zaczęło powstawać w XVIII 

wieku w związku z postępem technicznym i zapotrze-
bowaniem na wiedzę w tym zakresie.
176 x 250 mm, s.529, EAN 9788370519025, oprawa twarda, cena 40 zł

Walentyna Krupowies
PRZESZŁOŚĆ ZAPISANA 
W LITERATURZE. 
HISTORIA I HISTORYCZNOŚĆ W POWOJENNEJ 

POWIEŚCI KRESOWEJ

Literatura kresowa jest nie tylko 
opowieścią o pewnej zamkniętej 
przeszłości i konkuruje bądź uzu-

pełnia narracje historyczne, ale też wskazuje na duży 
potencjał modyfikacji znaczeniowych Kresów.
176 x 250 mm, s.196, EAN 9788370519544, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 20 zł

Ryszard Wróblewski
BEZPIECZEŃSTWO 
NARODOWE ZINTEGROWANE 
I ZRÓWNOWAŻONE

Autor analizuje strategie bez-
pieczeństwa narodowego wy-
branych państw oraz proponu-
je kluczowe założenia koncepcji 

zintegrowanego i zrównoważonego bezpieczeństwa 
narodowego jako strategii dla przyszłości.
176 x 250 mm, s.378, EAN 9788370519520, oprawa twarda, cena 55 zł
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WYDAWNICTWO NASZA KSIĘGARNIA
ul. Sarabandy 24c, 02-868 Warszawa, 
tel. 22 641 56 32,
naszaksiegarnia@nk.com.pl,
www.nk.com.pl

Wydawnictwo Nasza Księgarnia to wyjątkowa oficyna, łącząca tradycję i nowocze-
sność. Od 1921 roku towarzyszymy kolejnym pokoleniom czytelników, którym do-
starczamy książki piękne i wartościowe.

Thiago de Moraes
ATLAS MITÓW

Niezwykłe mapy każdego 
z mitycznych światów wzbo-
gacone o dowcipnie napisa-
ne opowieści oraz fakty spra-
wią, że Atlas mitów zachwyci 
nie tylko dzieci, lecz także 

dorosłych.
285 x 350 mm, s.96, EAN 9788310133779, oprawa twarda, cena 64,90 zł

Hanna Lis,
Paweł Lis
KUCHNIA SŁOWIAN, CZYLI 
O POSZUKIWANIU DAWNYCH 
SMAKÓW

Gdy myślimy o tym, co jada-
li i pijali nasi przodkowie we 
wczesnym średniowieczu, za-

zwyczaj przychodzą nam do głowy dwie rzeczy: mię-
so i piwo. Jednak menu dawnych Słowian było o wiele 
bardziej urozmaicone!
189 x 245 mm, s.320, EAN 9788310134073, oprawa twarda, cena 64,90 zł

Katarzyna Kozłowska
FELUŚ I GUCIO WIEDZĄ, JAK 
SIĘ ZACHOWAĆ

Feluś jest już przedszkola-
kiem. Nadszedł czas, żeby po-
znał zasady dobrego wycho-
wania. Dowie się, że w różnych 
sytuacjach, czy to w domu, 

czy w przedszkolu, należy zachować się w określo-
ny sposób.
205 x 250 mm, s.40, EAN 9788310134257, oprawa twarda, cena 39,90 zł

Grażyna Bąkiewicz
ALE HISTORIA… MAMY 
NIEPODLEGŁOŚĆ!

Grupa nastolatków przeno-
si się do Polski z dziewiętnaste-
go i dwudziestego wieku. Muszą 
sprawdzić, czy Polacy zawdzię-
czają wolność sobie samym, czy 

sytuacji międzynarodowej.
140 x 192 mm, s.224, EAN 9788310133946, oprawa miękka, cena 26,90 zł

Marta Galewska-Kustra
PUCIO UMIE OPOWIADAĆ

Piąta część przygód Pucia 
to dla dzieci potrafiących już 
mówić okazja do ćwiczenia 
umiejętności opowiadania. 
Zachętą do tego są perypetie 
związane z pojawieniem się 

nowego członka rodziny.
205 x 250 mm, s.40, EAN 9788310135186, oprawa twarda, cena 39,90 zł

Karolina Bąkowska
NIESAMOWITY WSZECHŚWIAT

Jeśli chcecie wiedzieć, czy spa-
dające gwiazdy spełniają życze-
nia i czy komety sprowadzają 
nieszczęścia, to jak najszybciej 
wybierzcie się w kosmiczną po-
dróż razem z nami!

195 x 254 mm, s.144, EAN 9788310133694, oprawa twarda, cena 39,90 zł
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WYDAWNICTWO NERITON
ul. Rynek Starego Miasta 29/31 pok. 54, 55, 00-272 Warszawa, 
tel. 22 831 02 61 lub 62 wew. 26, neriton@ihpan.edu.pl,
www.neriton.pl

Wydawnictwo Neriton istnieje na rynku wydawniczym od roku 1992 r. Nasza oferta 
wydawnicza obejmuje 800 tytułów poświęconych humanistyce, głównie historii, a tak-
że historii sztuki, filozofii, literatury i pokrewnym dziedzinom.

Justyna Bartkiewicz-Godlewska
AMERYKAŃSKIE 
PRZEZNACZENIE. ROLA 
FRONTIER I MANIFEST 
DESTINY W POLITYCE 
ZAGRANICZNEJ USA 
1898-1921

Autorka książki bada, w jaki spo-
sób kształtowało się myślenie o szczególnej roli USA 
w świecie, o idei posłannictwa w początkowym okresie 
wchodzenia tego państwa na arenę międzynarodową.
240 x 165 mm, s.268, EAN 9788366018211, oprawa miękka, cena 36 zł

red. Stephan Lehnstaedt,
Robert Traba
AKCJA „REINHARDT”. 
HISTORIA I UPAMIĘTNIANIE

Akcja „Reinhardt” jest określe-
niem nadanym przez niemiec-
kich nazistów w czasie II wojny 
światowej dla określenia mordu 

na Żydach w ramach tzw. ostatecznego rozwiązania 
kwestii żydowskiej.
240 x 150 mm, s.427, EAN 9788366018426, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 46 zł

Tadeusz Wolsza
ZE SPORTEM ZA PAN BRAT, ZE 
SPORTEM NA BAKIER.
PASJE  SPORTOWE EL IT POL ITYCZNYCH 

W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM 

I PIERWSZYCH LATACH POLSKI LUDOWEJ

Kiedy sport był postrzegany jako 
element kształtowania społe-

czeństwa, a kiedy elita była ze spotem na bakier? 
O sportowej pasji i jej roli w polityce.
240 x 165 mm, s.267, EAN 9788366018099, oprawa twarda, cena 30 zł

Michael North
HISTORIA BAŁTYKU

Region Bałtyku jest przestrze-
nią efektywnej wymiany. Od cza-
sów prehistorycznych spotykają 
się tu społeczności przynależą-
ce do różnych grup językowych: 
germańskiej, słowiańskiej, bał-

tyckiej i fińskiej.
210 x 143 mm, s.473, EAN 9788366018167, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 37 zł

Joachim Popek
RÓD TYSZKIEWICZÓW 
Z WERYNKI W XIX WIEKU

„Nec aspera terrent” – krze-
p iąca  dewiza  t y tu łowych 
Tyszkiewiczów z Weryni była nie-
odłącznym tłem barwnych losów 
rodziny.

240 x 165 mm, s.262, EAN 9788366018051 oprawa twarda, cena 45 zł

Piotr Zaremba
DEMOKRACJA NA KRAWĘDZI. 
AMERYKA FRANKLINA DELANO 
ROOSEVELTA.
DZIEJE POLITYCZNE STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH OD ROKU 
1900

Książka jest czwartym już tomem 
cyklu o politycznej historii Stanów Zjednoczonych XX w. 
Prezentowana część poświęcona jest prezydenturze 
Franklina Delano Roosevelta (1933–1945).
240 x 165 mm, s.702, EAN 9788366018112, oprawa twarda, cena 69 zł
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WYDAWNICTWO M
ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków, 
tel. 12 259 00 03
zamowienia@mwydawnictwo.pl,
www.wydawnictwom.pl

Wydawnictwo M wydaje m in. książki o tematyce historycznej, literaturę faktu i publi-
cystykę. Ma w swoim dorobku reprinty oraz dokumenty i materiały źródłowe wcze-
śniej niepublikowane w Polsce.

Piotr Krasny
KOŚCIOŁY BAROKOWE 
W POLSCE

Autor w swoim albumie poka-
zuje specyficzne cechy archi-
tektury baroku na przykładzie 
polskich kościołów. Opisuje cha-
rakterystyczne dla epoki wzor-

ce i inspiracje, które miały wpływ na fundatorów, ar-
tystów i odbiorców.
240 x 320 mm, s.320, EAN 9788380434264, oprawa twarda, cena 149,90 zł

red. Michał Sołomieniuk
ZŁOTY KODEKS GNIEŹNIEŃSKI

Tłumaczenie na j. polski ozdo-
bione całostronicowymi śre-
dniowiecznymi iluminacjami. 
Uzupełnione tekstami o księ-
dze w ujęciu historycznym i li-
turgicznym oraz opisem wyko-

nanych prac konserwatorskich.
235 x 335 mm, s.800, EAN 9788380431836, oprawa twarda, cena 299 zł

Daroisz Nawrot
TADEUSZ KOŚCIUSZKO. 
POLSKI I AMERYKAŃSKI 
BOHATER

Unikatowe wydanie zawiera ni-
gdzie dotąd niepublikowane do-
kumenty i korespondencję ge-
nerała, jego testament oraz 

mapy walk. Oparte na najnowszych badaniach nad hi-
storią Polski z przełomu XVIII i XIX w.
240 x 320 mm, s.320, EAN 9788380433366, oprawa twarda, cena 99 zł

Praca zbiorowa
DWA WIEKUISTE DĘBY. 
DZIEJE PRZYJAŹNI 
POLSKO-WĘGIERSKIEJ

Nowe, świeże spojrzenie na 
historię Polaków i Węgrów. 
Szczególnie cenne w albumie 
są materiały historyczne z cza-

sów wojny polsko-bolszewickiej, międzywojnia oraz 
powstania węgierskiego w 1956 roku.
240 x 320 mm, s.304, EAN 9788380434486, oprawa twarda z obwolutą, cena 

129,90 zł

red. Bożena Czwojdrak
POCZET WŁADCZYŃ POLSKI

Władczynie Polski począwszy 
od Dobrawy Mieszka I do Marii 
Józefy Habsburżanki. Bogato 
ilustrowany album zawiera 
biografie 50 kobiet oraz teksty 
o życiu i pozycji kobiet na dwo-

rach królewskich.
240 x 320, s.384, EAN 9788380431409, oprawa twarda z obwolutą, cena 99 zł

red. Ewelina Karpińska-Morek
TERAZ JESTEŚCIE NIEMCAMI 
WSTRZĄSAJĄCE LOSY ZRABOWANYCH POLSKICH 

DZIECI

Wstrząsające świadectwa i losy 
polskich dzieci, które w czasie 
II wojny światowej padły ofiarą 
nazistowskiej akcji rabunku i ger-
manizacji, widziane z perspekty-

wy psychologicznej i historycznej.
165 x 235 mm, s.396, EAN 9788380434295, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 39,90 zł
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WYDAWNICTWO MYŚL POLSKA
al. Jerozolimskie 83/9, 02-001 Warszawa,
n.myslpolska@hoga.pl, 
www.mysl-polska.pl

„Myśl Polska” - najstarszy polski tygodnik - ukazuje się od 1941 roku.

Agnieszka Piwar
WIDZIANE Z MOSKWY I NIE 
TYLKO

Książka jest owocem kilku po-
dróży autorki do Moskwy i innych 
miast Federacji Rosyjskiej. Wśród 
rozmówców m.in. Dmitrij Babicz 
i Leonid Swiridow, ambasadorzy 

Rosji w Polsce Leonid Draczewski i Siergiej Adriejew.
148 x 210 mm, s.132, EAN 9788394759568, oprawa miękka, cena 25 zł

Peter Raina
ZDRADA CZY KONIECZNOŚĆ? 
JARUZELSKI I INNI PRZED 
SĄDEM
TOM I-II

Zbiór dokumentów ilustrują-
cych przebieg procesu przeciw-
ko twórcom stanu wojennego, 

w tym gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu.
176 x 250 mm, s.1090, EAN 9788394759551, oprawa miękka, cena 30 zł

Jan Engelgard
U ŹRÓDEŁ POLITYKI POLSKIEJ. 
OD WIELOPOLSKIEGO DO 
DMOWSKIEGO

Zbiór artykułów naukowych au-
tora poświęconych historii Polski, 
począwszy od epoki napoleoń-
skiej do współczesności.

148 x 210 mm, s.278, EAN 9788394759544, oprawa miękka, cena 20 zł

red. Jan Engelgard,
Maciej Motas
STANISŁAW KOZICKI 
W PARYŻU 1919”

Stanisław Kozicki (1976–1958) 
b y ł  p o d c z a s  K o n f e re n c j i 
Pokojowej w Paryżu Sekretarzem 
Generalnym Delegacji Polskiej. 

W książce przedstawiono dwa szkice poświęcone 
Kozickiemu oraz wybór jego tekstów.
148 x 210 mm, s.149, EAN 9788394759599, oprawa miękka, cena 25 zł

Przemysław Piasta
NOTATKI Z TONĄCEGO OKRĘTU. 
WYBÓR PUBLICYSTYKI Z LAT 
2013–2018

Fel ietony autora, Prezesa 
Fundacji Narodowej im. Romana 
Dmowskiego, poświęcone spra-
wom bieżącym, z naciskiem na 

kwestie gospodarcze i społeczne.
148 x 210 mm, s.148, EAN 9788394759582, oprawa miękka, cena 20 zł

Maciej Motas
OD ONR-U DO PAX-U

Szkice poświęcone dziejom ru-
chu narodowego, ze szczegól-
nym uwzględnieniem nurtu naro-
dowo-radykalnego, RNR-Falangi 
i Bolesława Piaseckiego.
148 x 210 mm, s.202, EAN 9788394759520, 

oprawa miękka, cena 20 zł
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WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA
ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań, 
tel. 61 851 86 01,
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, odmie-
niając Poznań przez wszystkie przypadki i pokazując go w wielu barwach.

Magdalena Mrugalska-Banaszak
300 LAT RAZEM. POZNAŃSCY 
BAMBRZY

Album prezentujący rodzi-
ny bamberskie przybyłe do 
Poznania w XVIII wieku.
Poznańscy Bambrzy porwą 
Czytelnika w sentymentalną po-

dróż, opowiadając o historii, rodzinnych tradycjach oraz 
życiu codziennym.
225 x 240 mm, s.186, EAN 9788377682289, oprawa twarda, cena 45 zł

Praca zbiorowa
BAMBRZY KMP 2/2019

II tom z 2019 roku „Kroniki 
Miasta Poznania” prezentu-
je teksty dotyczące 300-letniej 
obecności Bambrów w Poznaniu 
i jego okolicach.
167 x 240 mm, s.352, ISSN 0137-3552, oprawa 

miękka, cena 35 zł

Noach Lasman, 
red. Andrzej Niziołek
WSPOMNIENIA Z TRZECH 
ŚWIATÓW

Przygotowana i opracowana 
przez Andrzeja Niziołka wiel-
ka, epicka autobiograficzna opo-
wieść Noacha Lasmana, poznań-

skiego Żyda i izraelskiego pisarza.

Praca zbiorowa
UNIWERSYTETOWI NA 
STULECIE KMP 1/2019

I tom z 2019 roku „Kroniki Miasta 
Poznania” został wydany z oka-
zji setnych urodzin poznańskiej 
Almy Mater. Prezentuje teksty 
dotyczące okoliczności powsta-

nia i początkowego okresu działalności uczelni.
167 x 240 mm, s.330, ISSN 0137-3552, oprawa miękka, cena 35 zł

Piotr Skórnicki,
Anna Plenzler
FRANCISZKANIE NA GÓRZE 
PRZEMYSŁA. 
FRANCISCAN ON PRZEMYSŁ 
HILL

Album polsko-angielski po-
święcony histori i  kościoła 

Franciszkanów, wzniesionego w 2. poł. XVII w., którego 
wnętrza zaskakują bogactwem barokowych dekoracji.
220 x 290 mm, s.152, EAN 9788377682227, oprawa twarda, cena 49 zł

Jarosław Mulczyński
ŻYCIE ARTYSTYCZNE 
W POZNANIU W LATACH 1919–
1939. INSTYTUCJE, SALONY, 
WYSTAWY

Publikacja ukazująca Poznań jako 
ośrodek artystyczny w latach 
1919-1939. Omówiono w niej 

politykę władz państwa polskiego i zaangażowanie 
władz miejskich w rozwój sztuki i życia artystyczne-
go w Poznaniu.
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WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE
ul. Fredry 8, 61-701 Poznań, 
tel. 61 853 99 10,
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.

Zoë Waxman
KOBIETY HOLOCAUSTU

Dzięki świadectwom ofiar i ocala-
łych Zoë Waxman nie tylko rekon-
struuje horror lat 40. XX wieku, 
ale też pozwala nam na głębsze 
zrozumienie go i zmusza nas do 
ponownego przemyślenia roli płci 

w historii.
145 x 205 mm, s.288, EAN 9788366381858, oprawa miękka, cena 38,90 zł

Jean Lopez, Olivier Wieviorka
MITY II WOJNY ŚWIATOWEJ. 
TOM II

Książka, to krytyczne spojrzenie 
na liczne wytwory propagandy, 
które z powodzeniem funkcjonu-
ją do dzisiaj.
147 x 208 mm, s.352, EAN 9788366278942, 

oprawa miękka, cena 39,90 zł

Stephen E. Ambrose
W POSZUKIWANIU GRANIC 
AMERYKI. WYPRAWA LEWISA 
I CLARKA

Wyruszając z polecenia pre-
zydenta Thomasa Jeffersona 
w 1804 r. na zachód amerykań-
skiego kontynentu, Lewis i Clark 

nie przypuszczali, że ich wyprawa przejdzie do legendy.
167 x 214 mm, s.720, EAN 9788366431164, oprawa twarda, cena 59,90 zł

Damien Lewis
SAS. KOMANDOSI JEGO 
KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Historia brytyjskiej tajnej jednost-
ki, która walczyła w nazistow-
skich mundurach.
148 x 210 mm, s.480, EAN 9788366381643, 

oprawa miękka, cena 44,90 zł

Marek Bowden
HUÊ 1968. WIETNAM WE KRWI

Huê 1968 to niezwykle plastyczny 
opis największej bitwy stoczonej 
przez Amerykanów podczas woj-
ny w Wietnamie. Bowden opowia-
da o każdym etapie bitwy z róż-
nych punktów widzenia.

200 x 300 mm, s.640, EAN 9788379761982, oprawa twarda, cena 69,90 zł

Edith Sheffer
DZIECI ASPERGERA. MEDYCYNA 
NA USŁUGACH III RZESZY

Hans Asperger był uznanym wie-
deńskim psychiatrą, który w uni-
wersyteckiej klinice dziecięcej 
badał osoby z zaburzeniami 
umysłowymi. Brał również udział 

w nazistowskiej akcji mordowania niepełnosprawnych 
dzieci.
145 x 205 mm, s.432, EAN 9788366381490, oprawa miękka, cena 44,90 zł
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WYDAWNICTWO PROHIBITA
ul. Dymińska 4, 01-519 Warszawa, 
tel. 22 425 66 68,
wydawnictwo@prohibita.pl, www.prohibita.pl

Wydawnictwo Prohibita zostało założone przez Pawła Tobołę-Pertkiewicza w 2007 
roku. W ciągu 12 lat wydaliśmy łącznie blisko 200 książek, ebooków, audiobooków 
z zakresu religii, ekonomii wolnorynkowej, historii i polityki, a także kwestii 
cywilizacyjnych.

Jadwiga Czechowicz
KRESY I BEZKRESY 2

Po debiucie Kresów i bezkresów 
autorka opisała losy rodziny 
Olsiewiczów po śmierci głów-
nego bohatera, Józefa. Książka, 
która zwłaszcza w czasach za-
niku tradycyjnych wartości po-

kazuje, co w życiu najważniejsze.
145 x 205 mm, s.252, EAN 9788365546463, oprawa twarda, cena 34,90 zł

Bartosz Ćwir
W OBRONIE WYPRAW 
KRZYŻOWYCH

Książka, którą oddajemy do rąk 
czytelników, ma przyczynić się 
do odrzucenia usankcjonowa-
nych polityczną poprawnością 
krucjatowych paradygmatów.

145 x 205 mm, s.278, EAN 9788365546500, oprawa miękka, cena 32,90 zł

Jakub Wozinski
LIBERALIZM TO NIE WOLNOŚĆ, 
CZYLI LIBERTARIANIZM DLA 
ROZSĄDNYCH

Czytelnik pozna mało zna-
ne szczegóły z życia ojców li-
beralizmu: Smitha, Hume’a czy 
Hayeka. Dowie się, dlaczego fi-

lozofia liberalna broni relatywizmu i tym samym jest 
użytecznym narzędziem globalnych mocarstw.
145 x 205 mm, s.210, EAN 9788365546487, oprawa miękka, cena 32,90 zł

Feliks Koneczny
RÓŻNORODNŚĆ 
CYWILIZACYJNE 
SŁOWIAŃSZCZYZNY

Proroczy esej prof. Feliksa 
Konecznego z 1925 roku, w któ-
rym przewidział m.in., że na sku-
tek różnic cywilizacyjnych próba 

zjednoczenia Półwyspu Bałkańskiego w jedno państwo 
może zakończyć się krwawą wojną, co miało miejsce 
u progu lat 90. XX wieku.
125 x 195 mm, s.80, EAN 9788365546548, oprawa miękka, cena 15 zł

Robert Kościelny
W LEWĄ MARSZ. 
O MARKSIZMIE KULTUROWYM

Według J. Mackiewicza marksizm 
ma niezwykłe zdolności do prze-
poczwarzania się i mutacji, nie 
tracąc nic ze swej istoty. Dziś je-
steśmy naocznymi świadkami, że 

autor Kontry miał rację.
145 x 205 mm, s.278, EAN 9788365546524, oprawa miękka, cena 35 zł

Dariusz Rozwadowski
MARKSIZM KULTUROWY. 50 
LAT WALKI Z CYWILIZACJĄ 
ZACHODU

Pierwsza w Polsce książka o tym, 
jak systematycznie, intencjonal-
nie i metodycznie krok po kroku 
lewica podkopuje nasze funda-

menty cywilizacyjne.
145 x 205 mm, s.320, EAN 9788365546357, oprawa miękka, cena 39,90 zł
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WYDAWNICTWO REPLIKA
ul. Szarotkowa 134, 60-175 Poznań, 
tel. 61 868 25 37,
redakcja@replika.eu,
www.replika.eu

Wydawnictwo Replika proponuje szerokie spektrum książek historycznych – mono-
grafii, biografii, wspomnień, reportaży i powieści, głównie z czasów I i II wojny świa-
towej oraz powojennej historii Polski.

Nina Britton Boyle
SKRZYDŁA WE KRWI. 
DYWIZJON 303 W BAZIE RAF 
NORTHOLT

Mieszkając w Northolt, autorka 
przez 40 lat zbierała materia-
ły i kultywowała pamięć o pol-
skich lotnikach w walce o Wielką 

Brytanię.
160 x 230 mm, s.440, EAN 9788366217515, oprawa twarda, cena 59,90 zł

Katrina Shawver 
OD AUSCHWITZ DO AMERYKI. 
NIEZWYKŁA HISTORIA 
POLSKIEGO PŁYWAKA

Kariera i życie wypaczone przez 
wojnę i pasmo zdarzeń, które 
złożyły się na niezwykłą epopeję 
utalentowanego sportowca.

145 x 205 mm, s.368, EAN 9788366217621, oprawa miękka, cena 39,90 zł

Vivien Spitz 
DOKTORZY Z PIEKŁA RODEM. 
PRZERAŻAJĄCE ŚWIADECTWO 
NAZISTOWSKICH 
EKSPERYMENTÓW NA 
LUDZIACH 

Opowieść o niemieckich ekspe-
rymentach medycznych na więź-

niach obozów koncentracyjnych.
160 x 230 mm, s.308, EAN 9788366217027, oprawa twarda, cena 49,90 zł

Florian Altenhöner
CZŁOWIEK, KTÓRY ROZPĘTAŁ 
II WOJNĘ ŚWIATOWĄ. ALFRED 
NAUJOCKS – FAŁSZERZ, 
MORDERCA, TERRORYSTA

Agent SD, „desperado i łotr”, który 
napadł na radiostację w Gliwicach. 
Nigdy nie został ukarany.

145 x 205 mm, s.320, EAN 9788376747040, oprawa miękka, cena 39,90 zł

Richard C. Lukas 
DZIECIĘCY PŁACZ. HOLOKAUST 
DZIECI ŻYDOWSKICH 
I POLSKICH W LATACH 
1939-1945 

Wstrząsający obraz losów dzie-
ci polskich i żydowskich uhono-
rowany Nagrodą Literacką im. 

Janusza Korczaka.
145 x 205 mm, s.360, EAN 9788376747309, oprawa miękka, cena 39,90 zł

Stanisław Głowa
MROK I MGŁA NAD 
AUSCHWITZ. WSPOMNIENIA 
WIĘŹNIA NR 20017 

Wspomnienia, które dowodzą, że 
temat Auschwitz, choćby wielo-
krotnie zgłębiany, nigdy nie prze-
stanie zadziwiać i przerażać.

145 x 205 mm, s.264, EAN 9788366217010, oprawa twarda, cena 49,90 zł
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Leszek Adamczewski 
ZAGROŻONE DZIEDZICTWO. 
ZASKAKUJĄCE LOSY 
ZABYTKÓW NA KRĘTYCH 
ŚCIEŻKACH XX WIEKU 

Barwnie przedstawione zagma-
twane, a nierzadko tragiczne losy 
bezcennych zabytków i skarbów 

kultury.
160 x 230 mm, s.304, EAN 9788366217850, oprawa twarda, cena 49,90 zł

Leszek Adamczewski 
KATASTROFY. ZAPOMNIANE 
I PRZEMILCZANE TRAGEDIE 
W POWOJENNEJ POLSCE 

Tragiczne zdarzenia, które zapa-
dły w pamięć, ale także te zapo-
mniane bądź przemilczane, bo 

politycznie niewygodne.
160 x 230 mm, s.336, EAN 9788366217201, oprawa twarda, cena 49,90 zł

Marek A. Koprowski 
ŁUNY NA WSCHODZIE. 
KRWAWA WOJNA Z OUN-UPA 
O LUBELSZCZYZNĘ 

N i e z n a n e  w ą t k i  w a l k i 
z nacjonalizmem ukraińskim 
na Chełmszczyźnie i Podlasiu 
w szerokiej perspektywie i przy-

stępnym ujęciu.
160 x 230 mm, s.352, EAN 9788366217959, oprawa twarda, cena 49,90 zł

Marek A. Koprowski
KACI WOŁYNIA. NAJKRWAWSI 
LUDOBÓJCY POLAKÓW

Portrety ludzi stojących za ter-
rorem i bestialską rzezią na 
Wołyniu. Tych, którzy planowa-
li pogromy, wydawali rozkazy 
i mordowali Polaków.
173 x 239 mm, s.352, EAN 9788366217300, 

oprawa twarda, cena 49,90 zł

Marek A. Koprowski
LEGIONY – DROGA DO 
LEGENDY. TWORZYLI WOJSKO 
POLSKIE 1916–1918

Dzieje Legionów Polskich opi-
sane głosem wszystkich, którzy 
wnieśli istotny wkład w dzieło 
odzyskania niepodległości.

160 x 230 mm, s.416, EAN 9788376747293, oprawa miękka, cena 39,90 zł

Marek A. Koprowski
AKCJA „WISŁA”. KRES 
KRWAWYCH WALK Z OUN-UPA

Aby skończyć z OUN-UPA, połą-
czono operację przeciwko od-
działom UPA z przesiedleniem 
ludności ukraińskiej na Ziemie 
Zachodnie i Północne.

160 x 230 mm, s.592, EAN 9788366217447, oprawa twarda, cena 49,90 zł

Sozerko Malsagow,
Nikołaj Kisieliow-Gromow
POCZĄTKI GUŁAGU. 
OPOWIEŚCI Z WYSP 
SOŁOWIECKICH

Wstrząsające świadectwa 
z „obozu specjalnego przezna-
czenia” – „piekła, jakie bolszewi-

cy zgotowali swoim wrogom”.
145 x 205 mm, s.432, EAN 9788376747323, oprawa miękka, cena 44,90 zł

Jarosław Molenda
RZEŹNIK Z NIEBUSZEWA
SERYJNY MORDERCA I KANIBAL CZY KOZIOŁ 

OFIARNY WŁADZ PRL-U?

Oparta na aktach sprawy re-
konstrukcja najpotworniejszej 
zbrodni w powojennej historii 
Szczecina.

145 x 205 mm, s.400, EAN 9788366217928, oprawa miękka, cena 39,90 zł 
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WYDAWNICTWO RM

ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, 
tel. 22 870 60 46,
rm@rm.com.pl, www.rm.com.pl

Krótka Historia, Historia broni, czy też Sekrety Historii – to cenione przez dorosłych 
czytelników serie książek historycznych, które nieustannie są rozwijane. Z my-
ślą o młodszych pasjonatach historii Wydawnictwo RM przygotowało serię Polscy 
Superbohaterowie oraz ilustrowane tytuły poświęcone życiu w dawnej i obecnej 
Polsce.

Paul Roland
HITLER MOJA MIŁOŚĆ. 
KOBIETY W SŁUŻBIE 
SWASTYKI

Autor prezentuje różnorodność 
losów kobiet żyjących w Trzeciej 
Rzeszy. Na podstawie mało do-
tychczas znanych materiałów 

źródłowych analizuje relacje Führera z najbliższymi 
mu kobietami.
158 x 213 mm, s.216, EAN 9788381511919, oprawa miękka, cena 29,99 zł

Leonardo Vittorio Arena
SAMURAJE

Leonardo Vittorio Arena śledzi 
życie publiczne i prywatne sa-
murajów od zawiązania się kasty 
w II wieku p.n.e. aż do XIX wieku, 
kiedy tytuły samurajskie zostały 
zniesione.

165 x 240 mm, s.232, EAN 9788381512701, oprawa miękka, cena 39,99 zł

Sophie Blitman
NIESAMOWITE PRZYGODY 
WYNALAZCÓW

Książka dla dzieci o wynalaz-
cach, którzy zmienili świat: od 
Archimedesa i jego machin wo-
jennych do Tima Bernersa-Lee 
i jego sieci WEB, poprzez Tomasza 

Edisona, twórcę niezliczonych patentów.
145 x 205 mm, s.96, EAN 9789377739952, oprawa miękka, cena 24,99 zł

Thomas Anderson
NIEMIECKA BROŃ PANCERNA 
1939-1942

Rozwój sił pancernych od pierw-
szych dni istnienia, przez sukce-
sy militarne III Rzeszy w latach 
1939–1942, po I półrocze wojny 
na froncie wschodnim.

165 x 240 mm, s.320, EAN 9788381511353, oprawa miękka, cena 44,99 zł

Ryszard Tadeusiewicz
KRÓTKA HISTORIA 
INFORMATYKI

Dowiedz się, jak Apple zrewolu-
cjonizował rynek, jak rozwijały 
się układy scalone, jaką moc ob-
liczeniową mają superkompute-
ry i czemu służyły pierwsze sie-

ci komputerowe.
140 x 215 mm, s.272, EAN 9788381511902, oprawa miękka, cena 24,90 zł

Magdalena Koziarek
POLSCY SUPERBOHATEROWIE.
MIESZKO I

Seria opowiada o niezwykłych 
Polakach i Polkach – ludziach 
mądrych i odważnych. Jak żyli 
i pracowali? O czym marzyli i co 
osiągnęli? Co im zawdzięczamy? 

Oto Mieszko I.
145 x 205 mm, s.96, EAN 9788377739464, oprawa twarda, cena 24,99 zł
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WYDAWNICTWO NAUKOWE SEMPER
ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa, 
tel. 22 828 49 73,
redakcja@semper.pl, www.semper.pl

Wydawnictwo istnieje od 1991 roku. Publikuje książki ze wszystkich dziedzin nauki 
i czasopisma naukowe. Specjalizuje się w monografiach oraz trudnych publikacjach 
w różnych językach (wydaje m.in. rozprawy habilitacyjne, bibliografie, słowniki).

Witold Pruss
LUDNOŚĆ KRÓLESTWA 
POLSKIEGO 1864–1914

Zredagowana wersja nieobro-
nionej rozprawy habilitacyjnej 
W. Prussa „Ludność Królestwa 
Polskiego w dobie pouwłaszcze-
niowej do początków XX w. (za-

gadnienia dynamiki i struktury).
175 x 250 mm, s.294, EAN 9788375072624, oprawa miękka, cena 63 zł

Mark Galli
KARL BARTH. SZKIC 
BIOGRAFICZNY

Galli analizuje rozwój poglądów 
teologicznych, filozoficznych 
i politycznych Bartha, ukazuje 
trwały wkład jego dzieł na myśl 
Zachodu.

175 x 250 mm, s.166, EAN 9788375072747, oprawa miękka, cena 38 zł

Krzysztof Prochaska,
Józef Kramsztyk
PASJANS RODZINNY, 
TOWARZYSKI, LITERACKI 
I NAUKOWY

Józef Kramsztyk (1890–1932), 
z wykształcenia fizyk, z za-
miłowania tłumacz, przełożył 

m.in. Dziadka do orzechów E.T.A. Hoffmanna i I tom 
Czarodziejskiej góry T. Manna.
175 x 250 mm, s.424, EAN 9788375073277, oprawa twarda, cena 84 zł

red. Urszula Augustyniak
INDEKS
KATALOGI TESTAMENTÓW MIESZKAŃCÓW

MIAST Z TERENÓW KORONY I WIELKIEGO KSIĘSTWA 

LITEWSKIEGO DO 1795 ROKU

TOM 8

Tom zawiera: Indeks osobowy 
z rozdziałów wprowadzających 

do tomów 1-7; indeksy zintegrowane do testamen-
tów skatalogowanych w tomach 1-7; indeks osobowy; 
Indeks geograficzny; indeks rzeczowy.
175 x 250 mm, s.299, EAN 9788375072525, oprawa miękka, cena 63 zł

Ewa Cherner
SŁOWNIK BIOGRAFICZNY 
DUCHOWNYCH 
EWANGELICKO- 
-REFORMOWANYCH. 
JEDNOTA LITEWSKA I JEDNOTA WILEŃSKA 

1815–1939

Tom ten wypełnia wiele luk 
w historii protestantyzmu na dawnych terenach 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, szczególnie w XIX 
w. Na podstawie biogramów widzimy Kościół sięgają-
cy swą strukturą XVI i XVII w.
175 x 250 mm, s.452, EAN 9788375072334, oprawa miękka, cena 84 zł

Paweł Samuś,
WICEMARSZAŁEK WASYL 
MUDRYJ (1893–1966). UGODY 
POLSKO-UKRAIŃSKIEJ 
ORĘDOWNIK DAREMNY

Bohater tej naukowej monografii 
był jedną z najwybitniejszych po-
staci historii ukraińskiej I połowy 

XX wieku. Intelektualista, polityk, redaktor i publicysta 
pozostawił obfitą spuściznę pisarską.
175 x 250 mm, s.740, EAN 9788375072464, oprawa miękka, cena 126 zł
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WYDAWNICTWO SEJMOWE
ul. Zagórna 3, 00-441 Warszawa, 
tel. 22 694 13 30, 22 694 15 97,
wydawnictwo@sejm.gov.pl, 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.

POSŁOWIE I SENATOROWIE 
II RZECZYPOSPOLITEJ – 
OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ

Pięknie ilustrowana publika-
cja stanowi hołd złożony po-
słom i senatorom z czasów 
II Rzeczypospolitej z okazji  
80. rocznicy wybuchu jednego 

z najtragiczniejszych z globalnych konfliktów.
176 x 250 mm, s.260, EAN 9788376666457, oprawa twarda, cena 40 zł

Jan Majchrowski
WOJEWODA W DAWNEJ 
POLSCE

Autor prezentuje w pełni zro-
zumiały wykład trudnych za-
gadnień dawnej administracji, 
gdzie opis jej funkcjonowania 
jest przeplatany treściami natu-

ry społeczno-obyczajowej, a nawet nawet legendami.
148 x 210 mm, s.256, EAN 9788376666259, oprawa twarda, cena 46 zł

red. Michał Zwierzykowski
SEJM NIEMY. MIĘDZY MITEM 
A REFORMĄ PAŃSTWA

Kompleksowe podsumowanie 
wcześniej znanych źródeł i usta-
leń historiografii polskiej na te-
mat Sejmu Niemego autorstwa 
14 najwybitniejszych znawców 

problematyki parlamentarnej, politycznej i wojskowej.
176 x 250 mm, s.408, EAN 9788376665856, oprawa twarda, cena 50 zł

Arkadiusz Adamczyk
JÁNOS ESTERHÁZY 
(1901–1957). POLITYK, 
PARLAMENTARZYSTA, 
MĘCZENNIK

Autor monografii podjął się 
trudnego zadania rozważenia 
wszystkich racji determinują-

cych aktywność J. Esterházyego – działacza politycz-
nego w czasach I Republiki Czechosłowackiej i niepod-
ległej Słowacji.
176 x 250 mm, s.296, EAN 9788376666013, oprawa twarda, cena 50 zł

red. Michał Dworczyk, 
Robert Kuśnierz
HOŁODOMOR – POLSKA – 
POLSKIE OFIARY 1932–1933

Polscy i zagraniczni historycy 
przedstawiają istotę Wielkiego 
Głodu, jego głównych sprawców, 
stosunek II Rzeczypospolitej do 

tej tragedii oraz opisują sytuację Polaków na Ukrainie 
w tym okresie.
176 x 250 mm, s.232, EAN 9788376665870, oprawa miękka, cena 30 zł

red. Dariusz Kupisz, 
Wacław Uruszczak
SEJM KRÓLESTWA POLSKIEGO 
I RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA 
NARODÓW A EUROPEJSKIE 
REPREZENTACJE STANOWE

Zbiór autorskich rozpraw przed-
stawiających panoramę polskie-

go i europejskiego parlamentaryzmu od XIV wieku po 
schyłek XVIII wieku.
176 x 250 mm, s.296, EAN 9788376665993, oprawa twarda, cena 75 zł
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WYDAWNICTWO TEMPORA
ul. Bohdana Chmielnickiego 32, biuro 4, 01030 Kijów, Ukraina, 
tel. (+38 044) 234 46 40,
tempora@ukr.net
Wydawnictwo Tempora powstało w 2001 roku w Kijowie na Ukrainie. Specjalizuje się 
w publikowaniu literatury historycznej, militarno-historycznej, pamiętnikowo-histo-
rycznej i pamiętnikowo-archiwalnej.

Serhij Szamenkov 
CZŁOWIEK WOJNY. WYGLĄD 
I UZBROJENIE ŻOŁNIERZY 
NA TERYTORIUM UKRAINY 
OD CHALKOLITU DO 
TERAŹNIEJSZOŚCI

Historyk odzieży, rekonstruktor 
kultury materialnej różnych epok 

powiedział i pokazał, jak wyglądali ludzie wojny – wo-
jownicy, którzy od czasów starożytnych służyli i wal-
czyli na terytorium współczesnej Ukrainy.
305 x 420 mm, s.540, EAN 97896682014015, oprawa miękka ze skrzydełkami

Pawło Skoropadski 
WSPOMNIENIA. KONIEC 1917 R. 
– GRUDZIEŃ 1918 R.

T ł u m a c z e n i e  w s p o m n i e ń  
P. Skoropadskiego wykona-
ne z oryginalnego tekstu autora 
i bez zmian redakcyjnych, wpro-
wadzonych w poprzednich wy-

daniach przez Nadiyę Svitlychną, Tatianę Ostashko 
i Jurija Tereshchenko.
175 x 250 mm, s.867, EAN 9786175693841, oprawa twarda

Praca zbiorowa
„PRZYKŁADEM SWOICH 
PRZODKÓW...”. HISTORIA 
PARLAMENTARYZMU NA 
ZIEMIACH UKRAIŃSKICH 
W LATACH 1386–1648: 
KRÓLESTWO POLSKIE 
I RZECZPOSPOLITA
SERIA STUDIA Z HISTORII PARLAMENTARY-

ZMU NA ZIEMIACH UKRAIŃSKICH W XV–XX 

WIEKI. TOM I

240 x 170, s.384, EAN 9786175693582, oprawa twarda

Światosław Lypovetskyj
MIECZ „SZCZERBIEC” I BRAMA 
UKRAIŃSKA: STOSUNKI 
UKRAIŃSKO-POLSKIE OD 
ROZBIORÓW RZECZYPOSPOLITEJ 
DO WSPÓŁCZESNOŚCI

Książka jest przewodnikiem po 
świecie stosunków ukraińsko-pol-

skich od końca XVIII wieku do współczesności. Na pod-
stawie dokumentalnych źródeł autor otwiera szeroką 
panoramę współistnienia obu narodów.
210 x 135 mm, s.476, EAN 9786175693810, oprawa twarda

Oleksij Sokyrko
NA STRAŻY BUŁAWY. ODDZIAŁY 
DWORSKIE UKRAIŃSKICH 
HETMANÓW Z POŁOWY XVII – 
DRUGIEJ POŁOWY XVIII WIEKU

Proponowana książka z serii 
„Militaria Ukrainica” opisuje jedno 
z najbardziej uderzających zjawisk 

w kulturze wojskowej ery kozackiej – oddziały dwor-
skie ukraińskich hetmanów.
170 x 240 mm, s.184, EAN 9786175693254, oprawa miękka

Iryna Dmytryshyn 
GRÉGOIRE ORŁYK
LUB KOZACKI NARÓD 
W DYPLOMACJI FRANCUSKIEJ

Zbadano postać Hryhorija Orlyka 
– syna ukraińskiego Hetmana 
Philipa Orlyka, jego wkład do 
służby we francuskiej dyploma-

cji i wieloletniej działalności na rzecz interesów „ko-
zackiego narodu”.
175 x 259 mm, s.496, EAN 9786175690918, oprawa twarda
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WYDAWNICTWO TETRAGON
ul. Żelazna 41 lok. 21, 00-836 Warszawa, 
tel. 605 554 202,
kontakt@tetragon.com.pl, www.tetragon.com.pl

Wydawnictwo Tetragon narodziło się w 2009 roku z pasji do dobrych książek histo-
rycznych. Specjalizujemy się w historii wojskowej od 1850 r. do dziś. Wydaliśmy do 
tej pory blisko 100 pozycji książkowych, w tym wiele o przełomowym znaczeniu dla 
wojskowości polskiej i powszechnej.

MERKAWA. MIECZ IZRAELA

Pierwsza polska pełna mono-
grafia izraelskich wojsk pancer-
nych i ich głównego oręża – czoł-
gu Merakwa.
165 x 235 mm, s.200, EAN 9788363374846, 

oprawa twarda, cena 59,90 zł

Piotr Jaźwiński
KOŃ, KONIAK, KOBIETY

Autor jest znanym popularyza-
torem dziejów kawalerii. Książka 
bogato ilustrowana, skrzy się od 
anegdot, skierowana jest do sze-
rokiego kręgu czytelników, w tym 
miłośników tradycji kawaleryj-

skich i II RP.
165 x 235 mm, s.362, EAN 9788363374808, oprawa twarda, cena 59,90 zł

Erwin Rommel
PIECHOTA ATAKUJE

Autor wspomina w książce bi-
twy I wojny światowej, w których 
brał udział, analizuje, jak mu się 
udawało zwyciężać – w pewnym 
sensie jest to podręcznik taktyki, 
ale może nawet bardziej – pod-

ręcznik przywódcy.
165 x 235 mm, s.266, EAN 9788363374822, oprawa twarda, cena 59,90 zł

Heinz Guderian
ACHTUNG – PANZER!

H. Guderian analizuje bitwy I woj-
ny światowej, w których użyto 
czołgów, następnie przechodzi do 
opisu swoich poglądów na przy-
szłą wojnę, a także współczesnej 
mu techniki i organizacji armii.

165 x 235 mm, s.240, EAN 9788363374839, oprawa twarda, cena 54,90 zł

Roman Starzyński
CZTERY LATA W SŁUŻBIE 
KOMENDANTA. PRZEŻYCIA 
WOJENNE 1914–1918

Autor opowiada o swojej mło-
dości i  frontowych losach. 
Obserwujemy, jak dojrzewa inte-
lektualnie i politycznie i widzimy, 

jaki wpływ wywiera na niego postać Komendanta – 
Józefa Piłsudskiego.
165 x 235 mm, s.390, EAN 978836337481, oprawa twarda, cena 59,90 zł

red. Andrzej Wesołowski
14 WIELKOPOLSKA DYWIZJA 
PIECHOTY

Publikacja zawiera w większo-
ści wcześniej niepublikowane 
wspomnienia i relacje żołnierzy 
14 Poznańskiej Dywizji Piechoty 
z kampanii wrześniowej 1939 r.

165 x 235 mm, s.798, EAN 9788363374662, oprawa miękka, cena 100 zł
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WYDAWNICTWO TRIGLAV
ul. Moczyńskiego 5/1, 70-492 Szczecin, 
tel. 887 955 299,
wydawnictwo@triglav.com.pl, www.triglav.com.pl

Książki i komiksy popularyzujące historię, zwłaszcza kulturę dawnych Słowian oraz 
szerzej wczesnego średniowiecza. W ofercie mamy książki dla dzieci i dorosłych, na-
ukowe i popularnonaukowe, katalogi graficzne, albumy, powieści i poezję.

Igor D. Górewicz
O WOJOWNIKACH SŁOWIAN. 
DRUŻYNY I BITWY NA LĄDZIE 
I MORZU

Książka przedstawia organiza-
cję drużyn od Rusi przez Morawy, 
Czechy, Polskę, do Połabia, 
Zarysowuje specyfikę taktyki wo-

jennej piechoty, kawalerii i sił morskich i jej rozwój od 
VI do XII wieku.
176 x 250 mm, s.268, EAN 9788362586813, oprawa twarda, cena 39,90 zł

Praca zbiorowa
WIKINGOWIE W POLSCE? 
ZABYTKI SKANDYNAWSKIE 
Z ZIEM POLSKICH

Materiały z konferencji oraz ka-
talog zabytków z wystawy pod 
tym samym tytułem. Nowe, pod-
sumowujące spojrzenie na temat 

obecności tzw. wikingów w dziedzinie Piastów.
210 x 297 mm, s.400, EAN 9788362586936, oprawa miękka, cena 79,90 zł

Paweł Szczepanik
SŁOWIAŃSKIE ZAŚWIATY. 
WIERZENIA, WIZJE I MITY

Autor na podstawie różnych źró-
deł buduje wielce erudycyjną wi-
zję słowiańskiego Kosmosu, za-
bierając Czytelnika w podróż po 
różnych jego rewirach, pełnych 

bogów, demonów i zmarłych.
176 x 250 mm, s.189, EAN 9788362586738, oprawa miękka, cena 42 zł

Leszek Gardeła
MAGIA, KOBIETY I ŚMIERĆ 
W ŚWIECIE WIKINGÓW

Najnowsze badania pokazują, że 
skandynawskie kobiety epoki wi-
kingów odgrywały kluczową rolę 
także poza domem, często sięga-
jąc po broń.

176 x 250 mm, s.256, EAN 9788362586776, oprawa miękka, cena 44 zł

Kamil Rabiega
MODA WIKINGÓW. STROJE 
SKANDYNAWSKIE WE 
WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU

Autor zebrał informacje o wszyst-
kich znaleziskach wiązanych 
ze Skandynawami żyjącymi 
w okresie wikińskim, tj. w IX–XI w. 

Interpretację ułatwiły mu własne doświadczenia z od-
twarzaniem dawnych technik wykonania ubrań.
176 x 250 mm, s.237, EAN 9788362586653, oprawa miękka, cena 56 zł

Kamil Kajkowski
MITY, KULT 
I RYTUAŁ. O DUCHOWOŚCI 
NADBAŁTYCKICH SŁOWIAN

Postęp badań nad religią Słowian 
wymusza potrzebę uwzględnie-
nia najnowszych źródeł wyko-
paliskowych, trendów, ustaleń, 

a w kilku przypadkach sięgnięcia do źródeł dotąd rzad-
ko wykorzystywanych.
176 x 250 mm, s.308, EAN 9788362586455, oprawa miękka, cena 44 zł
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WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU
JANA KOCHANOWSKIEGO
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, 
tel. 41 349 72 00,
wyd.@ujk.edu.pl, www.wydawnictwo.ujk.edu.pl

Wydawnictwo UJK publikuje monografie naukowe, wydawnictwa ciągłe oraz podręcz-
niki i skrypty. Zakres tematyczny naszych publikacji obejmuje podstawowe, uniwer-
syteckie dyscypliny naukowe.

Praca zbiorowa
ZESŁAŃCY POSTYCZNIOWI NA 
SYBERII ZACHODNIEJ W OPINII 
ROSYJSKIEJ ADMINISTRACJI 
I LUDNOŚCI SYBERYJSKIEJ, 
CZ. 2.
PAMIĘTNIKI, LISTY, PUBLICYSTYKA. POCZĄTKI ROSY-

JSKICH BADAŃ NAD LOSAMI POLSKICH ZESŁAŃCÓW 

POSTYCZNIOWYCH NA SYBERII, SERIA: POLACY – 

SYBERIA. XVIII-XIX WIEK, TOM 4

176 x 250 mm, s.516, EAN 9788371337574, oprawa twarda, cena 73,50 zł

Rafał Dudała
SYSTEM POLITYCZNY 
WSPÓŁCZESNYCH WŁOCH. 
DYNAMIKA ZMIAN

Publikacja przybliża system 
polityczny Włoch od począt-
ku lat 90. XX wieku do chwi-
li obecnej. Towarzysząca mu 

dynamika zmian czynią opisywany okres ciekawym 
w obszarze badań politologicznych, historycznych czy 
religioznawczych.
176 x 250 mm, s.290, EAN 9788371337444, oprawa miękka, cena 42 zł

Sylwia Konarska-Zimnicka
WENUS PANIĄ ROKU, MARS 
TOWARZYSZEM...
ASTROLOGIA W KRAKOWIE 
W XV I POCZĄTKU XVI WIEKU

Tematem przewodnim książ-
ki jest ukazanie krakowskiej 
astrologii w jej rozwoju (II poł. XV 

i I poł. XVI w.). Analizie poddane zostały licznie wów-
czas powstające traktaty, będące traktatem ambiwa-
lencji w podejściu do tej szczególnej nauki.
176 x 250 mm, s.454, EAN 9788371337291, oprawa twarda, cena 58,80 zł

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
LONDYŃSKI „NOWY CZAS” NA 
POCZĄTKU XXI WIEKU

Miesięcznik powstał w 2006 r. 
w Londynie jako prywatna ini-
cjatywa wydawnicza Grzegorza 
Małkiewicza i Teresy Bazarnik. 
Tytuł ten podejmuje różne kwe-

stie, m.in. społeczne, naukowe i polityczne.
176 x 250 mm, s.270, EAN 9788371337406, oprawa twarda, cena 42 zł

Joanna Grzela
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 
PAŃSTW NORDYCKICH

Książka jest wynikiem realizacji 
projektu badawczego, dotyczą-
cego bezpieczeństwa oraz za-
grożeń militarnych i niemilitar-
nych państw nordyckich oraz ich 

współpracy w tym zakresie.
165 x 245 mm, s.654, EAN 9788371337512, oprawa miękka, cena 88,20 zł

Praca zbiorowa
MEDICINA ANTIQUA, 
MEDIAEVALIS ET MODERNA. 
HISTORIA – FILOZOFIA 
– RELIGIA

Celem niniejszej publikacji jest 
prezentacja wybranych aspek-
tów badań nad medycyną sta-

rożytną, średniowieczną i nowożytną. Zawiera tek-
sty dotyczące historii medycyny europejskiej, polskiej, 
bliskowschodniej.
176 x 250 mm, s.356, EAN 9788371337529, oprawa twarda, cena 50,40 zł
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Praca zbiorowa
ZESŁAŃCY POSTYCZNIOWI NA 
SYBERII ZACHODNIEJ W OPINII 
ROSYJSKIEJ ADMINISTRACJI 
I LUDNOŚCI SYBERYJSKIEJ, 
CZ. 1.
DOKUMENTY ADMINISTRACJI CYWILNEJ, POLIC-

JI I ŻANDARMERII, SERIA: POLACY – SYBERIA. XVIII-

XIX WIEK, TOM 4,

176 x 250 mm, s.376, EAN 9788371337321, oprawa twarda, cena 52,50 zł

Edyta Majcher-Ociesa,
INTERWENCJONIZM 
PAŃSTWOWY W PRZEMYŚLE 
DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ 
W LATACH 1930–1939

Autorka skupiła się na ingerencji 
państwa w okresie wielkiego kry-
zysu gospodarczego i okresie na-

kręcania koniunktury, uwzględniając m.in. ówczesną poli-
tykę surowcową, kredytową, podatkową, itd.
s.444, EAN 9788371337345, 978836077780, oprawa miękka, cena 58,80 zł

Anita Młynarczyk-Tomczyk
W KRĘGU POLITYKI, NAUKI 
I POPULARYZACJI. OBCHODY 
„POLSKIEGO TYSIĄCLECIA” 
1957-1966/67

Ninie jsza publ ikac ja  sta-
nowi pierwszą próbę uka-
zania uroczystości milenij-

nych państwa i Kościoła w trzech przenikających 
się wymiarach – ideowo-rocznicowym, naukowym 
i popularnonaukowym.
s.664, EAN 9788371337369, 9788360777794, oprawa miękka, cena 87,15 zł

red. Mariusz Nowak
SYSTEM WIELOPOLSKIEGO 
W OPINII POLSKICH 
KONSERWATYSTÓW 
W ŚWIETLE DYSKUSJI 
PUBLICYSTYCZNEJ 
(1878–1879)

Praca stanowi zbiór memoriałów 
politycznych najbliższych współpracowników naczel-
nika rządu cywilnego Królestwa Polskiego Aleksandra 
Wielopolskiego
s.266, EAN 9788371337468, oprawa miękka, cena 35,70 zł

red. Jerzy Z. Pająk,
Jerzy Szczepański
KATALOG XIX-WIECZNYCH 
MAP, PLANÓW I RYSUNKÓW 
SKASOWANYCH KLASZTORÓW 
I ICH MAJĄTKÓW NA TERENIE 
GUBERNI KIELECKIEJ 
I RADOMSKIEJ

Celem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja 
map i planów oraz rysunków architektonicznych ska-
sowanych klasztorów na tych terenach.
176 x 250 mm, s.246, EAN 9788371337475, oprawa miękka, cena 31,50 zł

Sławomir Pastuszka
REGIONY PROBLEMOWE WE 
WŁOSZECH,W NIEMCZECH 
I POLSCE ORAZ 
UWARUNKOWANIA ICH 
ROZWOJU

W publikacji przedstawiono pro-
blematykę rozwoju obszarów 

problemowych. Najczęściej słabo się one rozwijają ze 
względu na przestarzałą gospodarkę.
s.340, EAN 9788371337499, oprawa miękka, cena 44,10 zł

Beata Wojciechowska
FLEBOTOMIA I PURGOWANIE, 
CZYLI O LECZENIU W WIEKACH 
ŚREDNICH

Publikacja prezentuje koncepcje 
medycyny średniowiecznej na-
wiązującej do klasycznych kon-
cepcji fizjologii i patologii czło-

wieka, akceptującej starożytną naukę o czterech 
temperamentach i teorii humoralnej.
s.188, EAN 9788371337383, oprawa twarda, cena 31,50 zł

Beata Wojciechowska
Sylwia Konarska-Zimnicka,
ZAMEK KRÓLEWSKI 
W CHĘCINACH NA TLE EUROPY 
ŚRODKOWEJ. GENEZA, 
FUNKCJE, ZNACZENIE

W wiekach średnich zamek był 
symbolem militarnego, politycz-

nego i administracyjnego znaczenia władcy. Taką rolę 
odgrywał także Zamek Królewski w Chęcinach.
176 x 250 mm, s.224, EAN 9788371337215, oprawa twarda, cena 35,70 zł
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WYDAWNICTWO VESPER

ul. Gdyńska 30A, 62-004 Czerwonak, 
tel. 61 86 74 600,
zamowienia@inrock.pl, www.vesper.pl

Wydawnictwo Vesper znane jest przede wszystkim z albumów o militariach, związa-
nych z II wojną światową, a także z licznych wspomnień żołnierzy biorących udział 
w walkach na froncie wschodnim.

Richard Freiherr von Rosen
NIEMIECKI AS PANCERNY NA 
FRONTACH DRUGIEJ WOJNY 
ŚWIATOWEJ

Autobiografia Richarda Freiherra 
von Rosena – wspomnienia biorą-
cego udział w walkach pancernych 
na obu frontach II wojny światowej 

czołgisty, późniejszego generała Bundeswehry.
165 x 235 mm, s.464, EAN 9788377313169, oprawa miękka, cena 44,90 zł

Praca zbiorowa
WRZESIEŃ 1939. WOJSKO 
POLSKIE 1935–1939

Poprawione i uzupełnione wyda-
nie katalogu ukazującego bardzo 
bogate materialne źródła histo-
ryczne z epoki dwudziestolecia 
międzywojennego, zachowane 

w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego.
210 x 295 mm, s.288, EAN 9788377313343, oprawa twarda, cena 99,90 zł

Uwe Feist
WEHRMACHT
TOM 2

Ilustrowany przewodnik po 
uzbrojeniu i wyposażeniu nie-
mieckich sił zbrojnych w czasie 
II wojny światowej.
216 x 280 mm, s.176, EAN 9788377312797, 

oprawa twarda, cena 79,90 zł

Michał Mackiewicz, 
Marcin Ochman
PISTOLET VIS

Trzecie, poprawione i rozsze-
rzone wydanie monografii naj-
słynniejszego polskiego pistole-
tu, którego legenda zrodziła się 
w latach wojny i do dziś nie stra-

ciła nic ze swej siły.
210 x 278 mm, s.272, EAN 9788377313381, oprawa twarda, cena 99,90 zł

Andrzej Antoni Kamiński
OZNAKOWANIA POJAZDÓW 
POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH NA 
ZACHODZIE

Szczegółowy przewodnik, któ-
ry systematyzuje i wspomaga 
rozpoznawanie poszczególnych 
znaków używanych w Polskich 

Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Przybliża zasady sto-
sowania znaków rozpoznawczych i taktycznych.
170 x 245 mm, s.392, EAN 9788377313329, oprawa twarda, cena 99,90 zł

Erich Stahl
PRZESZEDŁEM PIEKŁO 
Z WAFFEN-SS NA FRONCIE 
WSCHODNIM. LATA WOJNY

Erich Stahl był zawodowym 
dziennikarzem przydzielonym do 
relacjonowania działań 1. Dywizji 
„Leibstandarte Adolf Hitler”, 5. 

Dywizji Grenadierów Pancernych SS „Wiking”, zagra-
nicznych ochotników walczących w Waffen SS.
140 x 205 mm, s.404, EAN 9788377313213, oprawa miękka, cena 35,90 zł
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WYDAWNICTWO WEKTORY
Ul. Atramentowa 7,11, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce,
tel. 693 977 999, 
info@wydawnictwowektory.pl, 
www.wydawnictwowektory.pl

Fakty, o których inni milczą, idee, które inspirują. Historia, świat polityki, religia, klu-
czowe ideowe spory współczesności, to zasadnicza problematyka, wokół której kon-
centrują się książki wydawnictwa Wektory.

Song Hongbing
EPOKA WALCZĄCYCH 
KRÓLESTW. SERIA WOJNA 
O PIENIĄDZ. 
TOM 4

Światowy krach ekonomicz-
ny jest nieunikniony. Świat, za-
miast wychodzić z recesji, coraz 

szybciej osuwa się w otchłań. Kolejna świetna książ-
ka Songa jest ostatnim ostrzeżeniem dla światowej 
gospodarki.
176 x 250 mm, s.401, EAN 9788360562956, oprawa miękka, cena 51 zł

Józef Białek
CZAS NIEWOLNIKÓW. JAK 
ŚWIAT STAŁ SIĘ WŁASNOŚCIĄ 
KILKU KORPORACJI

Czas niewolników to opowieść 
o tym, jak nasz świat w ciągu 
ostatnich dwóch stuleci został 
zagarnięty przez niewielką gru-

pę ludzi działających poprzez ukryte w cieniu instytu-
cje. To książka dla niewolników – o ich panach.
176 x 250 mm, s.283, EAN 9788365842190, oprawa miękka, cena 49 zł

Antony C. Sutton
ROOSEVELT – CZŁOWIEK WALL 
STREET

A u t o r  ś l e d z i  h i s t o r y c z -
ne powiązania rodzin Delano 
i Rooseveltów z Wall Street, 
a także te, które Franklin Delano 
rozwijał dzięki osobistemu zaan-

gażowaniu w swojej wczesnej karierze spekulanta fi-
nansowego i dealera obligacji.
176 x 250 mm, s.189, EAN 9788365842169, oprawa miękka, cena 43 zł

E. Michael Jones
REBELIA. KOŚCIÓŁ KATOLICKI 
I KULTUROWA REWOLUCJA

Rebelia. Kościół katolicki i kulturo-
wa rewolucja to książka o osta-
tecznym cywilizacyjnym star-
ciu między Kościołem katolickim 
a Oświeceniem – wojnie rozgry-

wającej się na naszych oczach od przeszło sześćdzie-
sięciu lat.
148 x 210 mm, s.240, EAN 9788365842213, oprawa twarda, cena 49 zł

Janusz Szewczak
KONIEC ŚWIATA STARYCH ELIT

Jak pieniądze, popkultura, mass 
media oraz nachalna propagan-
da kreują współczesne „elity”. 
Opis świata, w którym kompletni 
durnie, polityczni oszuści lub wy-
tatuowani kopacze piłki odgrywa-

ją rolę arystokracji.
176 x 250 mm, s.210, EAN 9788365842121, oprawa twarda, cena 39,90 zł

Roman Kafel
SPOTWARZONA PRZESZŁOŚĆ

Pytanie o to, jaką rolę w ekster-
minacji Żydów w czasie II wojny 
światowej odegrali ich rodacy, na-
leży dziś do pytań niepoprawnych 
politycznie. Aby je zadać, a tym 
bardziej na nie odpowiedzieć, 

trzeba wykazać się sporą odwagą i niezależnością.
148 x 210 mm, s.227, EAN 9788365842152, oprawa miękka, cena 39,90 zł
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ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE – MUZEUM
pl. Zamkowy 4, 00-277 Warszawa, 
tel. 22 35 55 243, esklep.zamek-krolewski.pl

Arx Regia® – Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum 
specjalizuje się w publikacjach dotyczących historii i historii sztuki. W ofercie wy-
dawnictwa znajdują się książki naukowe powstałe we współpracy z cenionymi spe-
cjalistami, w tym pięknie wydane i bogato ilustrowane monografie, katalogi zbiorów 
i przewodniki.

Marta Zdańkowska
ROLKA 
SZTOKHOLMSKA. 
SKARB ZAMKU 
KRÓLEWSKIEGO 
W WARSZAWIE

Opis unikatowego 
zabytku – Rolki sztokholmskiej. Pozwala zajrzeć za ku-
lisy spektakularnego wydarzenia – przejazdu orszaku 
ślubnego polskiego monarchy. Książka w polsko-an-
gielskiej wersji językowej.
280 x 190 mm, s.108, EAN 9788370222550, oprawa twarda, cena 35 zł

Praca zbiorowa
RZĄDZIĆ I OLŚNIEWAĆ. 
KLEJNOTY I JUBILERSTWO 
W POLSCE W XVI I XVII W. 
ESEJE

Bogato ilustrowana i eleganc-
ko wydana książka wprowa-
dzająca w tematykę jubiler-

stwa i biżuterii z XVI–XVII w., przeznaczona nie tylko dla 
kolekcjonerów, ale dla wszystkich amatorów piękna.
210 x 270 mm, s.252, EAN 9788370222628, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 59 zł

ŚWIAT POLSKICH 
WAZÓW. 
PRZESTRZEŃ – 
LUDZIE – SZTUKA. 
KATALOG

Katalog prezentu-
je najciekawsze obiekty związane z dynastią Wazów. 
Obejmuje blisko 300 artefaktów pochodzących z naj-
świetniejszych kolekcji europejskich.
210 x 270 mm, s.384, EAN 9788370222659, oprawa miękka ze skrzydełkami

red. Anna Kalinowska, 
Paweł Tyszka
LUDWIKA MARIA GONZAGA 
(1611–1667). MIĘDZY 
PARYŻEM A WARSZAWĄ

Portret niezwykłej kobiety, żony 
Jana Kazimierza, która swym 
uporem i energią oddała nieoce-

nione zasługi Rzeczypospolitej. Książka składa się z 10 
artykułów renomowanych specjalistów.
190 x 240 mm, s.306, EAN 9788370222512, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 45 zł

Praca zbiorowa
MEDALE POLSKIE 
I Z POLSKĄ ZWIĄZANE 
Z OKRESU PIERWSZEJ 
RZECZYPOSPOLITEJ. 
KATALOG ZBIORÓW, 
T. I-II

Dwutomowy katalog medali Zamku Królewskiego 
w Warszawie i Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich. 
Medale upamiętniają ważne wydarzenia, ale nade 
wszystko ukazują splendor monarchii i jej prestiż.
200 x 255 mm, s.506 i 260, EAN 9788370222598, oprawa miękka, cena 79 zł

ŚWIAT POLSKICH WAZÓW. 
ESEJE

Czas panowania królów 
z dynastii Wazów wiąże się 
z dramatycznymi wyda-
rzeniami, które wstrząsnę-
ły podstawami państwa. 
Książka to próba odtworze-

nia wazowskiego świata wartości oraz pejzażu epoki.
165 x 215 mm, s.360, EAN 9788370222611, oprawa miękka
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ZYSK I S-KA WYDAWNICTWO
ul. Wielka 10, 61-774 Poznań, 
tel. 61 670 66 19,
sekretariat@zysk.com.pl, 
www.zysk.com.pl

Zysk i S-ka Wydawnictwo powstało w 1994 roku. Literatura historyczna, popularno-
naukowa i naukowa stanowi około 30% ogólnej produkcji wydawniczej. Wydawnictwo 
odkryło m.in. talent Elżbiety Cherezińskiej, Joanny Jurgały-Jureczki.

Joanna Jurgała-Jureczka
KOSSAKOWIE. BIAŁY MAZUR

Kolejna książka biografki Zofii 
Kossak i autorki Kobiet Kossaków 
ujawnia nieznane, zaskakują-
ce fakty dotyczące ziemiańskiej 
i artystycznej rodziny Kossaków.
145 x 205 mm, s.368, EAN 9788381163866, 

oprawa miękka, cena 39,90 zł

Bogdan Musiał
KTO DOPOMOŻE ŻYDOWI…

Polski i niemiecki historyk w pu-
blicystycznym ujęciu daje odpór 
teorii o przyrodzonym antysemi-
tyzmie Polaków.
140 x 205 mm, s.460, EAN 9788381166256, 

oprawa miękka, cena 39,90 zł

red. Justyna Błażejowska
TA HISTORIA WCIĄŻ TRWA. 
WSPOMNIENIA JANA 
OLSZEWSKIEGO

Barwny portret mężczyzny silne-
go, mądrego i bezkompromiso-
wego wobec zła. Jednego z tych, 
którzy dotrzymali zobowiązania, 

by zawsze służyć Bogu i Ojczyźnie, nawet w najcięż-
szych dla Polski czasach.
165 x 235 mm, s.470, EAN 9788381166676, oprawa twarda, cena 59,90 zł

Elżbieta Cherezińska
WOJENNA KORONA

Wojenna korona – czwarty tom-
bestsellerowego cyklu Odrodzone 
Królestwo.
150 x 230 mm, s.600, EAN 9788381167512 oprawa 

miękka, 9788381167529 oprawa twarda, cena 49 zł, 

59,90 zł

David Kahn
ŁAMACZE KODÓW. HISTORIA 
KRYPTOLOGII

Fascynująca historia kryptologii 
od starożytności, przez narodzi-
ny nowoczesnych szyfrów w po-
staci niemieckiej Enigmy, aż do 
współczesności.

165 x 230 mm, s.1644, EAN 9788381166324, oprawa twarda, cena 149 zł

Krzysztof Kąkolewski
CO U PANA SŁYCHAĆ?

Dziesięciu byłych nazistów wy-
sokiej rangi. Dziesięć reportaży 
o powojennej moralności zbrod-
niarzy hitlerowskich.
145 x 205 mm, s.300, EAN 9788381167154, 

oprawa twarda, cena 45 zł
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ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY
IM. EMANUELA RINGELBLUMA
ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa, 
tel. 22 827 92 21,
secretary@jhi.pl, 
www.jhi.pl

red. David Biale
KULTURY ŻYDÓW. BARWY 
DIASPORY
TOM II

Losy społeczności żydowskich 
w diasporze od VII do XVIII w. 
– Żydów sefardyjskich na Płw. 
Iberyjskim, Żydów mieszkają-

cych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów czy włoskich 
Żydów u progu epoki nowożytnej.
165 x 235 mm, s.454, EAN 9788365254986, oprawa miękka, cena 50 zł 

Zofia Trębacz
NIE TYLKO PALESTYNA. 
POLSKIE PLANY EMIGRACYJNE 
WOBEC ŻYDÓW 1935–1939

Opracowanie dotyczy tenden-
cji w II RP do zmniejszenia licz-
by Żydów poprzez masową emi-
grację. Pokazuje, jak rozwinęły te 

pomysły w środowisku endecji oraz stały się częścią 
polityki państwa polskiego.
165 x 235 mm, s.388, EAN 9788365254856, oprawa miękka, cena 25 zł

Chaim Aron Kapłan
DZIENNIK 1939. MEGILA ŻYCIA

Pierwsze polskie krytyczne wy-
danie fragmentów Dziennika 
Ch.A. Kapłana, pisanego w la-
tach 1933–1942. Autor opisuje 
Zagładę, a także żydowską du-
chowość epoki, łącząc wątki re-

ligijne i świeckie.
145 x 205 mm, s.292, EAN 9788365254962, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 35 zł

Katarzyna Person
POLICJANCI. WIZERUNEK 
ŻYDOWSKIEJ SŁUŻBY 
PORZĄDKOWEJ W GETCIE 
WARSZAWSKIM

Dobrze udokumentowana pra-
ca dla zainteresowanych proble-
mem kolaboracji podczas nazi-

stowskiej okupacji Polski. Opisuje Żydowską Służbę 
Porządkową i to, jak została ona wciągnięta w pomoc 
Niemcom w ludobójstwie.
145 x 205 mm, s.296, EAN 9788365254788, oprawa miękka, cena 30 zł

Dagmara Budzioch
ZDOBIONE ZWOJE 
ESTERY ZE ZBIORÓW 
ŻYDOWSKIEGO INSTYTUTU 
HISTORYCZNEGO NA TLE 
TRADYCJI DEKOROWANIA 
MEGILOT ESTER W XVII 
I XVIII WIEKU
2 3 0  x  2 7 5  m m ,  s . 3 5 2 ,  s . 7 0 ,  E A N 

9788365254894, 9788365254924, oprawa miękka, cena 92 zł

Jan Doktór
BRACIA, OBCY CZY 
WSPÓŁOBYWATELE? DEBATY 
CHRZEŚCIJAŃSKIE NA 
TEMAT JUDAIZMU I JEGO 
WYZNAWCÓW W EUROPIE DO 
POCZĄTKÓW XIX WIEKU

Przedstawienie debat prowadzo-
nych w różnych częściach Europy przez chrześcijan na 
temat judaizmu i jego wyznawców.
165 x 235 mm, s.248, EAN 9788365254962, oprawa miękka, cena 29 zł
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Jury Nagrody KLIO pracujące w składzie: prof. Tomasz Szarota, prof. Halina Manikowska, prof. Jan Kieniewicz,  
prof. Henryk Samsonowicz, prof. Maciej Janowski oraz redaktorów: Tadeusza Łubieńskiego, Mariana Turskiego, 
Tomasza Urzykowskiego, po rozpatrzeniu zgłoszonych 175 propozycji książek wydanych w latach 2017–2018, 
postanowiło przyznać następujące nagrody.

WYNIKI KONKURSU O NAGRODĘ KLIO
W 2018 ROKU

WYNIKI KONKURSU O NAGRODĘ KLIO W 2018 ROKU

W KATEGORII
AUTORSKIEJ I MONOGRAFII 
NAUKOWYCH PRZYZNANO:

NAGRODĘ I STOPNIA 
WŁODZIMIERZ MĘDRZECKI 
Kresowy kalejdoskop. Wędrówki 
przez Ziemie Wschodnie Drugiej 
Rzeczypospolitej 1918–1939 
(Wydawnictwo Literackie)

NAGRODĘ II STOPNIA 
ANNA 
GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ
Dyskurs polityczny 
Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów 
(Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej)

NAGRODĘ III STOPNIA 
MACIEJ GÓRNY 
Kreślarze ojczyzn. Geografowie 
i granice międzywojennej Europy 
(Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej 

Akademii Nauk) 

W KATEGORII 
EDYTORSKIEJ 
PRZYZNANO:

RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA

MUZEUM MAZOWIECKIE 
W PŁOCKU 
Secesja. Zbiory i ekspozycje 
Muzeum Mazowieckiego 
w Płocku

WYDAWNICTWO AKADEMICKIE 
DIALOG 
Da Qin i Fulin. Obraz z zachodu 
w źródłach chińskich 
z I tysiąclecia n.e.

OŚRODEK KARTA 
- WYDAWNICTWO 
Seria „Świadectwa XX wiek”

WYDAWNICTWO 
UNIWERSYTETU 
WARSZAWSKIEGO 
Korespondencja Fryderyka 
Chopina 1838–1839

ZAMEK KRÓLEWSKI 
W WARSZAWIE – MUZEUM
Marcello Bacciarelli. 
Najpiękniejsze portrety

W KATEGORII
VARSAVIANA
PRZYZNANO:

NAGRODĘ I STOPNIA 
Jacek Leociak 
Biografie ulic. O żydowskich 
ulicach Warszawy: od narodzin 
po Zagładę 
(Dom Spotkań z Historią)

NAGRODĘ II STOPNIA 
Grzegorz Mika 
Od wielkich idei do wielkiej płyty. 
Burzliwe dzieje warszawskiej 
architektury
(Skarpa Warszawska)

NAGRODĘ III STOPNIA 
Piotr Wierzbicki 
Podchmielona Warszawa. 
Historia Warszawy. Warszawskie 
piwowarstwo od średniowiecza 
do współczesności 
(Skarpa Warszawska)
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X SALON 
KSIĄŻKI MUZEALNEJ

1. CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH W OPOLU
2. MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
3. MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W STARGARDZIE
4. MUZEUM HISTORII KIELC W KIELCACH
5. MUZEUM HISTORYCZNE W LEGIONOWIE
6. MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE IM. JULIANA RYDZKOWSKIEGO W CHOJNICACH
7. MUZEUM IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W WARCE
8. MUZEUM IM. STANISŁAWA FISCHERA W BOCHNI
9. MUZEUM KARYKATURY IM. ERYKA LIPIŃSKIEGO W WARSZAWIE
10. MUZEUM–KASZUBSKI PARK ETNOGRAFICZNY 

TEODORY I IZYDORA GULGOWSKICH WE WDZYDZACH KISZEWSKICH 
11. MUZEUM W KOSZALINIE
12. MUZEUM KULTURY LUDOWEJ POMORZA W SWOŁOWIE. ODDZIAŁ MUZEUM POMORZA  

ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU
13. MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI
14. MUZEUM MAZOWIECKIE W PŁOCKU
15. MUZEUM MIASTA GDYNI W GDYNI
16. MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU
17. MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU 
18. MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH
19. MUZEUM REGIONALNE W STALOWEJ WOLI
20. MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE
21. MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE
22. MUZEUM SOPOTU W SOPOCIE
23. MUZEUM WSI SŁOWIŃSKIEJ W KLUKACH. ODDZIAŁ MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU
24. MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU
25. MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU
26. MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU
27. MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DOBRZYCY. ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
28. MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
29. MUZEUM ZIEMI MIŃSKIEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
30. NARODOWE MUZEUM TECHNIKI W WARSZAWIE
31. NARODOWY INSTYTUT MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW
32. PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W WARSZAWIE
33. PRYWATNE MUZEUM REGIONALNE W GÓRZE KALWARII
34. STACJA MUZEUM W WARSZAWIE
35. STOWARZYSZENIE MUZEALNIKÓW POLSKICH. ODDZIAŁ MAZOWIECKI 
36. TOWARZYSTWO RAPPERSWILSKIE
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