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Jędrzej Greń
Anglicy w Japonii
(1600–1623), handel, realia 
działalności, relacje.

W 1600 roku do wschodnich 
wybrzeży japońskiej wyspy 
Kiusiu dotarł holenderski 
statek „Liefde”. Na jego 
pokładzie znajdowała się 

garstka wyczerpanych marynarzy ocalałych 
z niezwykle trudnej przeprawy przez Cieśninę 
Magellana i Pacyfik. 
wyd. I, A5, oprawa miękka, ISBN 978-83-87111-66-3, cena 27 zł 

Denise Schmandt-Besserat
Jak powstało pismo

Książka stanowi 
uprzystępnioną dla szerokiej 
publiczności wersję tamtego 
dzieła. Autorka w pasjonujący 
sposób przedstawia analizę 
i interpretację ponad  
8000 tokenów (czy też 

liczmanów) znalezionych na 116 stanowiskach 
archeologicznych Iraku, Iranu, krajów Lewantu 
i Turcji.
wyd. I, B5, oprawa miękka, ISBN 978-83-87111-30-0, cena 24 zł 

Dorota Ławecka
Północna Mezopotamia 
w czasach Sumerów

Po raz pierwszy podsumowano 
rezultaty intensywnych 
wykopalisk, jakie od lat 80. 
XX w. archeolodzy z wielu 
krajów prowadzą w północnej 
Mezopotamii. Okazuje się, że w III 

tysiącleciu p.n.e. zamieszkane przez Sumerów południe 
dzisiejszego Iraku nie było jedynym w Mezopotamii 
ośrodkiem cywilizacji.
wyd. I, B5, oprawa miękka, ISBN 978-83-87111-35-9, cena 24 zł 

Marc Van De Mieroop
Historia ukryta w tekstach 
klinowych

Cywilizacje starożytnego 
Bliskiego Wschodu wyprzedziły 
grecką tradycję historyczną 
o wiele stuleci. Żeby zrozumieć 
dzieje najważniejszej kultury 
tego obszaru, kultury 

Mezopotamii, badacze muszą korzystać z tekstów 
klinowych – najstarszego rodzaju pisma, jakie człowiek 
wynalazł i używał przez blisko trzy tysiące lat.
wyd. I, A5, oprawa miękka, ISBN 978-83-87111-56-4, cena 44 zł 

Michał Moch
Swoi i obcy. Tożsamość 
Koptów i Maronitów 
w arabskich tekstach 
kultury.

Autor nie redukuje konfliktów 
między mniejszościami 
chrześcijańskimi a światem 
islamu do bieżących różnic 

religijnych i prześladowań politycznych, ale bierze 
pod uwagę szeroki zbiór tekstów literackich z XIX 
i zwłaszcza XX wieku.
wyd. I, A5, oprawa miękka, ISBN 978-83-87111-65-6, cena 25,20 zł 

Jędrzej Greń
Japońskie miasto 
przyzamkowe

Japońskie miasto 
przyzamkowe (jokamachi) 
posiada długą historię ściśle 
związaną z przekształcaniem 
lokalnych ośrodków władzy 
na Archipelagu. W pracy 

przedstawiono kluczowe etapy jego rozwoju, 
a w szczególności okres wojen domowych 
(1467–1573).
wyd. I, A5, oprawa miękka, ISBN 978-83-87111-64-9, cena 21 zł 

ul. Krasińskiego 18/252, 01-581 Warszawa, tel. 604 941 136, 
e-mail: agade@ksiegarniaorientalna.pl, www.ksiegarniaorientalna.pl

Wydawnictwo Agade Bis i www.ksiegarniaorientalna.pl specjalizują się w szeroko 
pojętej tematyce orientalnej: historia, kultura, podręczniki, słowniki, kulturoznawstwo, 
beletrystyka itd.

AGADE BIS WWW.KSIEGARNIAORIENTALNA.PL
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Jarosław Kaczyński
Biuro Ochrony Rządu wobec 
współczesnych zagrożeń

Jedyna publikacja o walorach 
dzieła empiryczno- 
-teoretycznego o Biurze 
Ochrony Rządu. Autor służył 
w BOR w latach 1991–2007. 
Był zastępcą szefa  

BOR – szefem Działań Ochronnych. 
2014, wyd. I, 165x238 mm, s. 372, oprawa miękka ze skrzydełkami,

EAN 9788373391239, cena det. 55 zł

Szymon Wrzesiński,
Krzysztof Urban
Na tropach skarbów 
i depozytów Trzeciej Rzeszy.

Kulisy rewindykacji i poszukiwań 
terenowych na Dolnym Śląsku 
to książka wyjątkowa z powodu 
zamieszczenia wielu dotąd 
niepublikowanych zdjęć, jak 

i cytowania wielu nieznanych dokumentów z archiwów 
polskich i niemieckich. 
2014, wyd. I, 145x205 mm, s. 368, oprawa miękka,

EAN 9788373391314, cena det. 49 zł

Julian Bartosz
Zapomniani ludzie ze 
znakiem P. Polscy robotnicy 
przymusowi na Dolnym 
Śląsku 1939–1945

Ekspert od spraw niemieckich 
przypomina ważny element 
polityki Niemców wobec ludności 
okupowanych ziem polskich 

– wprzęgnięcie do pracy w przemyśle, usługach 
i rolnictwie III Rzeszy ponad 3 milionów Polaków.
2014, wyd. I, 145x205 mm, s. 222, oprawa miękka,

EAN 9788373391307, cena det. 39 zł

Marek Szpejankowski
Beatlemania – opętanie czy 
obłęd? Zaskakująca historia 
zespołu „The Beatles”

Pierwsza od ponad 20 lat 
szczegółowa historia zespołu 
„The Beatles’ polskiego autora. 
Fascynujący opis losów 
„czwórki z Liverpoolu”, która 

wywarła niezatarte piętno na kulturze masowej XX 
wieku.
2014, wyd. I, 165x238 mm, s. 320, oprawa miękka ze skrzydełkami,

EAN 9788373391291, cena det. 49 zł

Bogusław Wróbel
Nieznane tajemnice III 
Rzeszy na Dolnym Śląsku. 
Stacje podsłuchowe, 
fabryki podziemne, bunkry 
przeciwlotnicze, ukryte 
skarby

Znany badacz tajemnic II 
wojny światowej opowiada 

o próbach odnalezienia skarbów i dzieł sztuki 
ukrytych przez Niemców pod koniec wojny.
2014, wyd. I, 145x205 mm, s. 232, oprawa miękka,

EAN 9788373391321, cena det. 39 zł

Jacek Wilamowski, Andrzej 
Zasieczny
Rozkaz: zabić Witkowskiego! 
Tajemnice organizacji 
wywiadowczej 
„Muszkieterowie” 1939–1942

Organizacja „Muszkieterowie”, 
działająca w latach 1939-
1942, była nieliczna, kadrowa 

i elitarna. Osiągnięcia wywiadu „Muszkieterów” są 
nieporównywalne z efektami pracy wywiadu ZWZ.
2014, wyd. I, 145x205 mm, s. 194, oprawa miękka, 

EAN 9788373390447, cena det. 39 zł 

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

AGENCJA WYDAWNICZA CB
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Powstanie Warszawskie
DVD

Pierwszy na świecie 
dramat wojenny  
non-fiction zmontowany 
w całości z materiałów 
dokumentalnych, 
opowiadany przez dwóch 
młodych reporterów, 

świadków powstańczych walk. Film wykorzystuje 
autentyczne kroniki filmowe z 1944 r.

David Remnick
Grobowiec Lenina

Pasjonujący reportaż o upadku 
radzieckiego systemu opisujący 
wydarzenia w Związku 
Radzieckim pod rządami 
Gorbaczowa i opowieści z życia 
przeciętnych ludzi.

Mark Mazzetti
CIA

To książka o mrocznych 
tajemnicach służb specjalnych 
i sił zbrojnych najpotężniejszego 
mocarstwa współczesnego 
świata. O tym, jak CIA z agencji 
wywiadowczej przekształciła 
się w niezwykle sprawną 

maszynę do zabijania za pomocą latających 
robotów.

Rozpoznani

Przedwojenne, wojenne 
i powojenne historie
– niesamowite 
i prawdziwe 
jednocześnie. Historie 
bohaterów kronik 
powstańczej Warszawy, 
którzy kiedyś byli tylko 

cieniami na taśmie filmowej.

Agnieszka Kulbik,
Wojciech Czuchnowski
Kret w Watykanie

Historia PRL-owskiego 
„nielegała”, który jako jezuicki 
kleryk inwigilował otoczenie 
Jana Pawła II. „Nielegałowie” 
to najpilniej strzeżona 
tajemnica wszystkich 

wywiadów. Często są to ludzie zwerbowani
– we wczesnej młodości, szkoleni w tajnych 
ośrodkach i wysyłani za granicę. 

Gordon Corera
MI6

Ta historia zaczyna się wśród 
krętych brukowanych uliczek 
powojennego Wiednia, gdy 
służba pretorianów Jej 
Królewskiej Mości z MI6 nie 
różniła się od akcji agenta 007. 
Choć nie dostawali oficjalnych 

licencji na zabijanie – mogli zabijać, kraść, łamać 
prawo i obalać rządy.

Dobra literatura faktu, kolekcje dzieł wielkich pisarzy, użyteczne i inteligentne 
przewodniki oraz poradniki to specjalności wydawnictwa książkowego Agory. 
Agora to jednak nie tylko książki – muzyka i film to również cenione 
przez nas segmenty rynku.

AGORA SA
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ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk, tel. (48) 23 692 97 81, kom. 601 436 219
e-mail: wydawnictwo@ah.edu.pl, www.ah.edu.pl 

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

AKADEMIA HUMANISTYCZNA IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA W PUŁTUSKU

Halina Tchórzewska-Kabata
Ordynaci na Opinogórze

Utrzymane w konwencji ese-
istycznej teksty biograficzne 
układają się, dzięki świadomej, 
zdyscyplinowanej i wartkiej 
narracji, w rodzaj rodzinnej 
sagi Krasińskich i stanowią 
zbiorowy portret polskiej 

arystokracji w życiu prywatnym, a także w służbie 
narodowej i społecznej.
2014, wyd. I, s. 207, opr. twarda, ISBN 978-83-7549-177-7,

cena 79 zł

Izabella Rusinowa
Martin Luther King Jr. 
1929–1968

2014, wyd.I, s. 524, opr. brosz., 

ISBN 978-83-7549-180-7, cena 59 zł

red. Karol Czejarek,
Krzysztof Garczewski, 
Tomasz G. Pszczółkowski
Historia pamięcią pisana

Książka wydana została 
w wersji dwujęzycznej: polskiej 
i niemieckiej. Znajdujące się 
w niej teksty są autentycznymi 
relacjami ich autorów o kształ-

towaniu się współczesnych stosunków polsko- 
-niemieckich „od wrogości do normalności”.
2014, wyd. I, s. 333 + 333 str. w języku niemieckim, opr. twarda,

ISBN 978-83-7549-180-7, cena 62 zł

Jerzy Kasprzak
„Albatros” z sieleckiej 
ferajny

Wspomnienia Jerzego 
Kasprzaka z okresu dzieciń-
stwa i wczesnej młodości 
przypadające na lata przed-
wojenne i okres okupacji 
niemieckiej 1939–1945.

Pułtusk 2014, wyd. I, s. 216, opr. brosz., ISBN 978-83-7549-183-8, cena 35 zł

red. nauk. Janusz Szczepański 
Dzieje Mazowsza. Lata 
1795–1918. T. 3

Celem niniejszej syntezy jest 
ukazanie znaczenia i prze-
szłości Mazowsza widzianego 
w różnej skali: regionalnej, 
ogólnopolskiej, europejskiej 
i - już w czasach nowożytnych 

- jeszcze szerszej, światowej.
2012, wyd. I, s. 902, opr. tw., ISBN 978-83-7549-142-5

Radosław Lolo
Towarzystwo Jezusowe 
w diecezji płockiej 
1566–1773

Próba charakterystyki życia reli-
gijnego północnego Mazowsza 
w dobie recepcji reformy 
trydenckiej. Autor analizuje 
zjawisko przez pryzmat dzia-

łalności Towarzystwa Jezusowego. Ukazuje m.in.: 
faktyczny wpływ jezuitów na szlachtę, poziom życia 
religijnego, kulturę i edukację.
2013, wyd. I, s. 285, opr. brosz., ISBN 978-83-7549-172-2
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ul. Lędzka 44A, 01-446 Warszawa
tel. (0-22) 837-10-84, e-mail: alma@almapress.com.pl, www.almapress.com.pl

Oficyna powstała w 1985 roku. Od 1991 działa jako spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Podstawowy profil wydawnictwa stanowią: książki dla żeglarzy (od 
roku 1987, lider tego segmentu rynku książki w Polsce); książki dla nurków (od roku 1999, 
lider tego segmentu rynku książki w Polsce); historia i militaria (m. in. serie: Panorama 
techniki wojskowej, Nieznane oblicza historii); poradniki (przede wszystkim dla hobbystów).

ALMA-PRESS

Piotr Sikora
Asy polskiego lotnictwa
Seria: Nieznane oblicza historii

Kim byli polscy piloci, 
którzy osiągnęli status 
asa myśliwskiego? Co 
sprawiało, że walczyli 
z taką determinacją? Jakim 
sprzętem dysponowali? Czy, 

a jeśli tak, w czym byli lepsi od swoich alianckich 
kolegów?
2014, wyd. 1, 170 x 240 mm, s. 560 + wkładka 56 s, oprawa twarda foliowana, 

EAN 9788370205607, cena det. 70 zł

Mariusz Borowiak
Zapomniana flota. Mokrany
Seria: Nieznane oblicza historii

Pierwsza w polskiej 
literaturze historycznej 
próba opisu dziejów Flotylli 
Rzecznej MW w Pińsku po 
napaści Rosji Sowieckiej 
na Polskę. Borowiak zebrał 

bogate archiwum o zbrodni nazywanej „małym 
marynarskim Katyniem”.
2014, wyd. 2, 170 x 240 mm, s. 312, oprawa twarda,

EAN 9788370205539, cena det. 45 zł

Michael E. Haskew
Porównanie broni. Broń 
pancerna II wojny światowej
Seria: Panorama techniki wojskowej

Opisuje różne typy broni 
pancernej z okresu II wojny 
światowej. Barwne wykresy 
z porównaniem m.in. 
prędkości maksymalnej, 

skutecznego zasięgu, grubości przebijanego 
pancerza, szybkostrzelność i kaliber pocisków.
2014, wyd. 1, 210 x 290 mm, s. 48, oprawa twarda,

EAN 9788370205560, cena det. 27 zł

Mariusz Borowiak
U 977
Seria: Nieznane oblicza historii

 2 maja 1945 roku niemiecki 
okręt podwodny U 977, 
nie chcąc się podać 
aliantom, uciekł do Ameryki 
Południowej. Była to misja 
samobójcza. Tajemniczy rejs 

trwał aż 107 dni.
2014, wyd. 1, 170 x 240 mm, s. 168, oprawa twarda,

EAN 9788370205546, cena det. 35 zł

Michael E. Haskew
Porównanie broni. Broń 
piechoty II wojny światowej
Seria: Panorama techniki wojskowej

Opisuje różne typy broni 
strzeleckiej, moździerzy, 
rusznic przeciwpancernych 
i miotaczy ognia z okresu  
II wojny światowej. Barwne 

wykresy z porównaniem m.in. zasięgu, grubość 
przebijanego pancerza, szybkostrzelność itd.
2014, wyd. 1, 210 x 290 mm, s. 48, oprawa twarda,

EAN 9788370205553, cena det. 27 zł

Witold Koszela
Krążowniki Polskiej 
Marynarki Wojennej
Seria: Panorama techniki wojskowej

Bogato ilustrowane 
opracowanie. Zawiera historię 
powstania i służby, dokładne 
opisy krążowników PMW, dane 
taktyczno-techn., rysunki 

i plansze barwne, powstałe na podstawie dostępnej 
literatury i materiałów archiwalnych.
2014, wyd. 1, 210 x 300 mm, s. 176, oprawa twarda,

EAN 97883702055910, cena det. 50 zł
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Omedia Sp. z o.o, ul. Grochowska 131/7, 04-139 Warszawa, tel. 22 8124675, 8124578, 
faks 22 6132710, www.bajki-grajki.pl

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

BAJKI-GRAJKI

Zbigniew Żakiewicz
Pan Tip-Top 

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

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

Stefan Themerson
Pan Tom buduje dom

Cudowna książka dla dzieci, 
w której mogą „zakochać 
się” również rodzice. Coś dla 
miłośników filozoficznego 
podejścia do prostych, 
z pozoru nie mających 
nic wspólnego z filozofią 

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

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

Zabawna książka 
o przygodach Felka, który 
ma głowę pełną gotowych 

scenariuszy teatralnych. To tylko tak poważnie 
brzmi, ale zabawa w teatr to rewelacyjna przygoda. 
A co najważniejsze, mogą w niej wziąć udział 
wszyscy: dorośli i dzieci. Na płycie CD całe mnóstwo 
piosenek oraz podkłady muzyczne. Rewelacyjna 
pomoc dla szkół, przedszkoli, teatrzyków!

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

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

Z-Malowanki

Aplikacja Bajki- 
-Malowanki to przede 
wszystkim bajka. 
Polega na kreatywnej, 
interaktywnej zabawie 
z tekstem. Dzięki temu 
rozwija wyobraźnię, 

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

Czerwony Kapturek 
CD

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

Brzechwy. Jako narrator Irena Kwiatkowska, 
a w rolach głównych: Barbara Kraftówna, 
Władysław Hańcza, Andrzej Bogucki i inni. 
Seria liczy 117 tytułów.
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BARBARA H.U.P. Barbara Gąsiorowska, ul. Trębacza 33 lok. 2, 31-436 Kraków
tel. 12 311 35 01, e-mail: handlowy@barbara.sklep.pl

BARBARA

oprac. Marek Jedynak
Dokumenty do dziejów 
Zgrupowań Partyzanckich AK 
"Ponury"

Zbiór źródeł dotyczących słynnych 
oddziałów AK, przechowywanych 
w różnych miejscach m.in: 
archiwa państwowe i zbiory 
prywatne. Materiały wytworzone 

przez struktury AK, ale również przez niemieckie 
służby policyjne.
2014, wyd. I, format 165x240 mm, s. 426, oprawa twarda, 

EAN/ISBN 9788360991183, cena det. 50 zł

oprac. Tomasz Domański 
Relacje deportowanych 
z Kresów Wschodnich 
w 1940 roku

Tom prezentuje losy 
deportowanych z lutego 
i kwietnia 1940 r., którzy po 
powrocie osiedlili się na terenie 
obecnego województwa 

świętokrzyskiego. Prezentuje protokoły przesłuchań 
świadków oraz relacje.
2014, wyd. I, format 165x240 mm, s. 188, oprawa twarda, EAN/ISBN 

9788360991206, cena det. 20 zł

Marek Jedynak
Niezależni kombatanci w PRL

Opracowanie naukowe, 
które traktuje o weteranach 
II wojny światowej z ich 
perspektywy. Analizuje dzieje 
najstarszego i przez lata 
jedynego zorganizowanego, 
autonomicznego i niezależnego 

od ZBoWiD środowiska kombatanckiego w Polsce 
Ludowej. 
2014, wyd. I, format 165x240 mm, s. 565, oprawa twarda,

EAN/ISBN 9788360991183, cena det. 50 zł

Eugeniusz Piotr Nowak
10. pułk dragonów, t. 1

Historia pułku, w oparciu 
o kronikę i dziennik działań 
bojowych, zachowane 
w Instytucie Sikorskiego 
dokumenty oraz o wspomnienia 
żołnierzy. Uzupełnieniem 
tekstu jest kilkaset, fotografii, 

rysunków i mapek, schematy organizacyjne, 
zestawienia stanów osobowych.
2005, wyd. I, format 165x240 mm, s. 426, oprawa twarda,

EAN/ISBN 8392180224, cena det. 10 zł

oprac. Tomasz Domański
I nie widziałem ich więcej 
wśród żywych...

Historia pacyfikacji wsi 
Michniów. Wstrząsający 
opis planowania, przebiegu 
i skutków akcji widzianej 
zarówno oczami ocalonych 
mieszkańców jak 
i funkcjonariuszy policji 

niemieckiej.
2013, wyd. I, format 165x240 mm, s. 284, oprawa twarda, EAN/ISBN 

9788360991213, cena det. 20 zł

oprac. Marek Jedynak, 
Robert Piwko
Inwentarz zespołu 
archiwalnego Wojskowego 
Sądu Rejonowego w Kielcach 
[1918] 1946–1954 [2013]

Działalność WSR w kielcach 
została udokumentowana na 
kartach ponad 4000 jednostek 

aktowych znajdujących się niemal w całości 
w archiwum IPN w Kielcach.
2014, wyd. I, format 165x240 mm, s. 1346, oprawa twarda,

EAN/ISBN 9788360991220, cena det. 50 zł
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ul. Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 620 20 44,
biuro@bellona.pl, www.bellona.pl

Bellona od ponad 95 lat służy książce i czytelnikom, należąc do największych 
i najbardziej stabilnych polskich wydawców. Jesteśmy wydawnictwem uniwersalnym, 
nasza produkcja corocznie przekracza 300 tytułów, współpracujemy ze znanymi 
i cenionymi autorami. Obok literatury historycznej i militarnej duże znaczenie w naszej 
ofercie ma beletrystyka polska i obca, kryminały, powieść historyczna.

BELLONA SA

Roman Warszewski
Kongo 1965
Seria Historyczne Bitwy

Na początku 1965 roku Che 
Guevara wraz z innymi 
kubańskimi oficerami oraz 
kontyngentem Złożonym 
z Afrokubańczyków wyjechał do 
Afryki, aby zaoferować swoją 

wiedzę i doświadczenie w walce partyzanckiej 
w trwającym w Kongu konflikcie. 
2014, wyd.1, 125x195 mm, s. 312, oprawa miękka,

EAN 9788311134386, cena det. 28 zł

Dariusz Kupisz
Połock 1579
Seria Historyczne Bitwy

Zdobycie przez króla Stefana 
Batorego Połocka, rosyjskiej 
twierdzy było jednym 
z najświetniejszych zwycięstw 
Rzeczypospolitej szlacheckiej 
w XVI wieku i pozwoliło 

odbudować mocarstwową pozycję Polski na 
wschodzie Europy. 
2014, wyd.1, 125x195 mm, s. 184, oprawa miękka,

EAN 9788311134058, cena det. 28 zł

Andrzej Lorbiecki, Marcin Wałdoch
Chojnice 1939
Seria Historyczne Bitwy

Przedstawia dramatyczną bitwę 
kampanii wrześniowej, która 
została stoczona w tzw. korytarzu 
pomorskim. Mimo zaciekłej 
obrony wojsk polskich Niemcy 
przebili front, otoczyli część 

polskiego zgrupowania, resztę zmusili do odwrotu 
i zyskali połączenie lądowe z Prusami Wschodnimi. 
2014, wyd.1, 125x195 mm, s. 220, oprawa miękka,

EAN 9788311133501, cena det. 28 zł

Grzegorz Lach
Ipsos 301 p.n.e.
Seria Historyczne Bitwy

Pod Ipsos rozegrała się w 301 r. 
p.n.e. bitwa zamykająca pierwszy 
okres dziejów diadochów, 
w której siły Antigonosa zostały 
rozgromione przez połączone 
wojska Lizymacha i Seleuka. Bitwa 

miała znaczenie dla kształtowania się geopolitycznego 
porządku w świecie hellenistycznym.
2014, wyd.1, 125x195 mm, s. 224, oprawa miękka, 

EAN 9788311134010, cena det. 28 zł

Michał Leszczyński
Pomorze 1945
Seria Historyczne Bitwy

Operacją pomorską określa się 
walki na froncie wschodnim 
w lutym i marcu
1945 r. na terenie Pomorza 
Zachodniego i Gdańskiego. 
Starły się tu oddziały radzieckie 

wspierane przez 1. Armię Wojska Polskiego, 
z niemieckimi oddziałami Wehrmachtu i Waffen SS. 
2014, wyd.1, 125x195 mm, s. 312, oprawa miękka,

EAN 9788311134324, cena det. 28 zł

Michał A. Piegzik
Holenderskie Indie Wschodnie 
1941–1942
Seria Historyczne Bitwy

Kampania w Holenderskich 
Indiach Wschodnich, toczona 
z zaangażowaniem na morzu, 
w powietrzu i na lądzie, zakończyła 
się zwycięstwem Japoni. 

Połączone siły aliantów, zostały rozbite i zmuszone do 
poddania Borneo, Celebes, Sumatry i ostatecznie Jawy. 
2014, wyd.1, 125x195 mm, s. 220, oprawa miękka,

EAN 9788311132566, cena det. 28 zł
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Wadim W. Kożynow
Stalinowski terror

Największym walorem 
rozważań autora jest 
historyczny obiektywizm, 
a także ukazywanie mało 
znanych faktów: – na początku 
1917 roku, wbrew temu, co 
sądzimy, w Piotrogrodzie nie 

było wpływowych bolszewików! 
2014, wyd.1, 165x235 mm, s. 220, oprawa miękka, 

EAN 9788311134300, cena det. 44,90zł

Lech Wyszczelski
Armia Rezerwowa II 
Rzeczypospolitej

Społeczeństwo II RP, 
wychowywane w duchu 
patriotyzmu, wykazywało 
zaangażowanie we 
wzmacnianiu potencjału 
obronnego Polski. Szczególna 

rola przypadła organizacjom paramilitarnym.
2014, wyd.1, 145x205 mm, s. 296, oprawa miękka, 

EAN 9788311134331, cena det. 34,90 zł

Juan Vazquez Garcia
Piechota niemiecka 
w drugiej wojnie światowej
Seria: Wojenna machina Hitlera

Piechota Wehrmachtu 
zadecydowała o wielu sukcesach 
Hitlera, zaciekle broniła Rzeszy. 
Bogato ilustrowana, przedstawia 

strukturę,wartość bojową i bitwy piechoty niemieckiej 
podczas II wojny światowej.
2014, wyd.1, 195x228 mm, s. 144, oprawa twarda,

EAN 9788311134041, cena det. 44,90 zł

Jarosław Molenda
Polki przeklęte?
Wielkie kobiety – 
dramatyczne biografie

Dzielą je dekady i status społeczny, 
ale oprócz narodowości łączy 
jedno – fatum. Były ofiarami 
zdrady, prześladowań w czasie 
wojny i okupacji, niespełnionej 

miłości i przestępczych porachunków.
2014, wyd.1, 145x205 mm, s. 312, oprawa miękka,

EAN 9788311133952, cena det. 34,90 zł

Tymoteusz Pawłowski
Armia Śmigłego – czwarta 
w Europie – siódma na 
świecie

Autor stawia pytanie czy 
gdyby wojna nie wybuchła 
w 1939 roku, a program 
rozbudowy Wojska Polskiego 
został zrealizowany – to polski 

potencjał obronny wzrósłby znacząco? 
2014, wyd.1, 145x205 mm, s. 280, oprawa miękka,

EAN 9788311134256, cena det. 39,90 zł

Waldemar Rezmer
Armia „Poznań” 1939

Armia „Poznań”, stacjonująca 
na obszarze Wielkopolski, była 
jednym z najsilniejszych
zgrupowań operacyjnych 
wojska II RP. Dowodzona przez
gen. Tadeusza Kutrzebę
we wrześniu 1939 roku podjęła 

wraz z armią „Pomorze” kontrofensywę nad Bzurą. 
2014, wyd.1, 165x235 mm, s.640, oprawa twarda,

EAN 9788311134416, cena det. 59,90 zł

Juan Vazquez Garcia
Okręty podwodne III Rzeszy
Seria: Wojenna machina Hitlera

Publikacja poświęcona U-Bootom, 
które wzbudzały postrach wśród 
załóg konwojów alianckich 
płynących do Wielkiej Brytanii 
i Związku Radzieckiego. Bitwa 

o Atlantyk miała decydujące znaczenie dla przetrwania 
Wielkiej Brytanii.
2014, wyd.1, 195x228 mm, s. 178, oprawa twarda,

EAN 9788311134157, cena det. 44,90 zł

Jarosław Molenda
Historia roślin jadalnych

Od zarania dziejów ludzie 
wykorzystywali rośliny na 
różne sposoby: do jedzenia, 
ogrzania się, leczenia, 
transportu, dla towarzystwa 
i dla zysku. Histoia roślin, 
które odegrały fundamentalną 

rolę w dziejach ludzkości.
2014, wyd.1, 145x205 mm, s. 248, oprawa miękka,

EAN 9788311134249, cena det. 29,90 zł
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Jerzy Besala
Awantury o kobiety 
w Polsce szlacheckiej

Uprowadzenia kobiet sięgają 
czasów mitycznych, odbywały 
się także w Rzeczypospolitej 
szlacheckiej. Dochodziło do 
krwawych porachunków, gdyż 
obowiązkiem krewnego było 

ujęcie się za porwaną, jak nie „prawem”, to „lewem”.
2014, wyd.1, 145x205 mm, s. 272, oprawa miękka,

EAN 9788311134171, cena det. 29,90 zł

Jewgienij Dodolew
Kremlowska księżniczka

Córka Breżniewa – Galina, 
była tyle samo wszechwładna, 
co zepsuta swoją pozycją 
i władzą ojca. Dzisiaj jej imię 
kojarzy się kumoterstwem 
i korupcją na szczytach 
władzy.

2014, wyd.1, 145x205 mm, s. 200, oprawa miękka,

EAN 9788311133839, cena det. 29,90 zł

Clara Sánchez
Co kryje twoje imię?

Książka wydana w ponad 20 
krajach świata! Bohaterami 
tej sensacyjnej powieści 
są dwie niezwykłe postaci: 
spodziewająca się dziecka 
Sandra oraz mocno starszy 
Julián były więzień obozu 

zagłady w Mauthausen. 
2014, wyd.1, 145x205 mm, s. 392, oprawa miękka, 

EAN 9788311134379, cena det. 34,90zł

Aleksandr B. Żuk
Rewolwery i pistolety

To jedno z najciekawszych 
kompendiów wiedzy z zakresu 
bronioznastwa. Powstało na 
zamówienie KGB i dotąd zostało 
przetłumaczone na 20 języków. 
Książka przedstawia historię 
rozwoju broni palnej i katalog 

ponad 2000 typów broni krótkiej z całego świata.
2014, wyd.1, 205x295 mm, s. 656, oprawa miękka,

EAN 9788311134072, cena det. 99 zł

Swietłana Alliłujewa
Córka Stalina. O Stalinie, 
Rosji i sobie

Swietłana Alliłujewa w ostatnim 
wywiadzie i pierwszej 
najgłośniejszej książce z pełną, 
często bolesną otwartością 
opowiada o swojej rodzinie, 
otoczeniu dyktatora i czasie, 

w którym upływało jej skomplikowane życie.
2014, wyd.1, 145x205 mm, s. 376, oprawa miękka, 

EAN 9788311134294, cena det. 34,90 zł

Remigiusz Mróz
Turkusowe szale

Powieść sensacyjna, 
której fabuła opiera się na 
wydarzeniach związanych 
z 307. Dywizjonem Nocnym 
Myśliwskim „Lwowskich 
Puchaczy”. Polacy patrolują 
brytyjskie niebo po zmroku, za 

dnia zmagając się z szeregiem codziennych problemów.
2014, wyd.1, 145x205 mm, s. 528, oprawa miękka,

EAN 9788311133327, cena det. 34,90 zł

Robert Kilen
Krew Illapa

Błyskotliwa powieść sensacyjna 
pełna intryg i zwrotów akcji 
o poszukiwaniach rzeczy 
najważniejszej. Ale czym jest ta 
„rzecz najważniejsza”? Skarb, 
złoto? A może coś innego. 
Odpowiedź na to pytanie 

poznajemy, oczywiście, na końcu powieści.
2014, wyd. I, 145x205 mm, s.304, oprawa miękka, 

EAN 9788311132887, cena 29,90 zł

Jarosław Krawczyk
O Polsce i Polakach

Opowieść o wykorzystanych 
i straconych szansach 
w dziejach Polski i Polaków
– społeczności, która przez 
wieki szukała miejsca wśród 
innych ludów i narodów. 
Wydanie albumowe.

2014, wyd.1, 225x29 mm, s. 344, oprawa twarda, 

EAN 9788311130067, cena det. 89 zł
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Jerzy Mirecki
Dzieci ’44

Kilkadziesiąt relacji, 
złożonych autorowi przez 
osoby, które przeżyły 
Powstanie. Intencją 
autora było ocalenie tych 
wspomnień od zagłady 
i udostępnienie ich innym 

„powstańczym dzieciom”. 
2014, wyd. I, 165x235 mm, s. 488, oprawa twarda,

EAN 9788311130173, cena det. 39,90 zł

Eugeniusz Guz
Londyński rodowód PRL

Książka o całkowicie 
pominiętym w historiografii 
temacie źródeł powstania Polski 
Lubelskiej. Autor płynie pod 
prąd rozpowszechnionej dzisiaj 
opinii, jakoby Stalin od początku 
przygotowywał narodziny Polski 

Lubelskiej, której końcowym przystankiem był PRL.
2014, wyd. I, 145x205 mm, s. 248, oprawa miękka,

EAN 9788311133990, cena det. 29,90 zł

Volker Koop
Organizacja Lebensborn

Na temat Lebensbornu 
ciągle jeszcze krążą błędne 
opinie. Instytucja ta została 
powołana do życia w końcu 
1935 roku przez jednego 
z najpotężniejszych ludzi reżimu 
narodowosocjalistycznego, 

reichsfuhrera SS Heinricha Himmlera.
2014, wyd. I, 165x235 mm, s. 400, oprawa miękka,

EAN 9788311134362, cena det. 39,90 zł

Lech Wyszczelski
Tajna gra mocarstw. 
Wiosna – lato 1939

Publikacja poświęcona grze 
dyplomatycznej i rokowaniom 
między Anglią, Francją, 
Niemcami, Włochami i Rosją, 
wyprzedzająca napad Niemiec na 
Polskę we wrześniu 1939 roku. 

Analiza przyczyn wybuchu II wojny światowej.
2014, wyd. I, 145x205 mm, s. 272, oprawa miękka, 

EAN 9788311134027, cena det. 39,90 zł

Franciszek Puchała
Szpieg CIA w polskim 
Sztabie Generalnym. 
O Ryszardzie Kuklińskim 
bliżej prawdy

Autor sięgnął po nieznane 
wcześniej materiały 
archiwalne oraz relacje 
świadków wydarzeń. Zderza 

mity i legendy o szpiegu CIA z prawdą. 
2014, wyd. I, 165x235 mm, s.300, oprawa miękka, 

EAN 9788311131705, cena det. 34,90 zł

Tadeusz Jurga
1939. Obrona Polski 
i Europy

Polska we wrześniu 1939 r. 
broniła nie tylko własnego kraju. 
Broniła także wystraszonej 
Europy – taka jest teza autora, 
historyka wojskowości. 
Opracowanie wnosi nowe fakty 

do wiedzy historycznej o narodowym dramacie 1939 r.
2014, wyd. II, 170x240 mm, s. 920, oprawa twarda, 

EAN 9788311128958, cena det. 69 zł

Jerzy M. Nowak
Dyplomata. W salonach 
i politycznej kuchni

Argentyna – galeria ludzi 
kultury polskiej i argentyńskiej, 
Zanussi, Władysław Hasior, 
Karol Stryja, Stanisław 
Wisłocki, Jorge Borges, 
Ernesto Sabato, Magda 

Vasaryova. Dyplomacja wielostronna w czasach PRL
2014, wyd. I, 165x235 mm, s. 416, oprawa miękka,

EAN 9788311131866, cena det. 34,90 zł

Zygmunt Nowakowski 
Wstęp i oprac. 
prof. Tomasz Szarota
Za zamkniętymi drzwiami

Reportaże wysłannika 
„Ilustrowanego Kuriera 
Codziennego”, który w marcu 
1933 roku przez 3 tygodnie 
obserwował życie w Niemczech 

przejętych właśnie przez nazistów Adolfa Hitlera. 
2014, wyd. I, 145x205 mm, s. 176, oprawa miękka, 
EAN 9788311131576, cena det. 29,90 zł
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B.H. COMAX

B.H. COMAX: ul. Wilcza 70/32, 00-670 Warszawa,
tel. +48 501-037-074, e-mail: sszym@wp.pl
KSIĘGARNIA FIRMOWA: ul. Marszałkowska 7, 00-626 Warszawa
tel. 22 405-66-30, tel. kom. 501-037-074, e-mail: ksiazkicomax@op.pl

Reprinty historyczne z okresu międzywojennego.

B.H. COMAX WARSZAWA

PRACA ZBIOROWA
ALBUM LEGIONÓW 
POLSKICH

Unikatowy reprint albumu 
z 1939 r. niepowtarzalny pod 
względem historycznym 
i edytorskim. Ukazuje 
wymarsz Pierwszej Kompanii 
Kadrowej z Krakowa.  

Zdjęcia, dokumenty, gazety, odezwy i mapy 
odtwarzają klimat przedwojennych wydarzeń. 
Dołączony film dokumentalny Sztandar wolności 
z 1937 r. przedstawia życiorys marszałka 
Piłsudskiego oraz czasy powstania Legionów.
Wydawnictwo M, reprint, s. 380, 260x320mm. oprawa twarda płócienna 

z tłoczeniami. pap. kreda, cena det.129 zł

„wSieci Historii”

Pierwszy numer 
miesięcznika „wSieci 
Historii” ukazał się 16 maja 
2013 r. i od razu uplasował 
się w czołówce sprzedaży 
w segmencie miesięczników 
historycznych. Redaktorem 
naczelnym jest prof. Jan 

Żaryn. Jest to pismo o historii Polski, w której nie 
pomija się niewygodnych faktów z przeszłości, 
a polskie sukcesy i zwycięstwa pozwalają budować 
prawdziwą narodową dumę i szlachetny patriotyzm.
 Wyd. FRATRIA Sp. z o.o. dystrybucja B.H. Comax, miesięcznik ilustrowany

od 2013 roku, 210x270 mm, cena 6,90 zł
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ul. Szwedzka 38, 30-324 Kraków, tel. +48 12 260 32 90, 260 32 40, 
e-mail: biuro@bialykruk.pl, www.bialykruk.pl

Wydawnictwo Biały Kruk jest liderem polskiego rynku albumowego i od lat promuje 
polską i europejską sztukę oraz tradycję. Nasze książki poruszają tematykę religijną, 
patriotyczną i kulturalną i są wizytówką polskiej historii oraz jej bogatego dziedzictwa 
duchowego i materialnego. Słyną też z najwyższego poziomu edytorskiego. 

BIAŁY KRUK

Prof. Andrzej Nowak
Dzieje Polski

Tom I przewidzianej na 6 
części serii prezentującej 
historię narodu 
polskiego od początku do 
współczesności. Tworzenie 
państwa, jego rozkwit, 
kryzysy i odbudowy 

opisane pięknym, przystępnym stylem i bogato 
ilustrowane.
2014, wyd. 1, 195x240 mm, s. 384, oprawa twarda lakierowana ze złoceniami, 

EAN 9788375531602, cena det. 82,95 zł

Adam Bujak
Papieskie Wadowice

Niewielkie małopolskie 
miasteczko, z którego 
pochodzi największy 
z Polaków, św. Jan Paweł 
II, w obiektywie Adama 
Bujaka. Najnowsza odsłona 
rozwijającego się ośrodka 

i celu pielgrzymek – kilka wersji językowych!
2014, wyd. 1, 230x270 mm, s. 144, oprawa twarda, EAN dla wersji polskiej 

9788375531695, cena det. 72,45 zł

Waldemar Bzura, Jerzy 
Kruszelnicki
Mazury. Między niebem
a wodą

Unikatowość nieskażonej 
ludzką ręką przyrody 
Mazur na zdjęciach 
znawcy zachowań ptaków 
i zwierząt i wytrwałego ich 

obserwatora. Unikatowe ujęcia (w tym z lotu ptaka), 
rzadkie gatunki. Album w potrójnej wersji językowej.
2014, wyd. 1, 235x280mm, s. 240, oprawa twarda z obwolutą, EAN 

9788375531671, cena det. 124,95 zł

Wacław Klag, prof. Andrzej 
Nowak
Blaski i nędze życia 
w PRL

Książkowa satyra na trudne 
czasy PRL: wybór zdjęć 
fotografika i reportera 
Wacława Klaga ukazujących 
ówczesną codzienność. 

Obszerne podpisy przypominają rzeczywistość 
tamtych lat, a kontekst tworzą cytaty z prasy.
2014, wyd. 1, 215x260 mm, s. 232, oprawa twarda, EAN 9788375531688,

cena det. 72,45 zł

Adam Bujak, Krzysztof 
Czyżewski
Tysiącletni Kraków

Aktualne oblicze 
ukochanego miasta 
słynnego fotografika: 
nastrojowe widoki, ujęcia 
często niedostępne dla 
turystów, zabytki sakralne 

i świeckie, tradycje, obrzędy, pory roku, życie 
mieszkańców… 5 wersji językowych!
2014, wyd. 1, 240x300 mm, s. 296, oprawa twarda z obwolutą, EAN dla wersji 

polskiej 9788375531626, cena det. dla wersji polskiej 114,45 zł

Agnieszka Gracz, Adam 
Sosnowski
Franciszek. Prawdziwa 
historia życia

Pierwsza pełna biografia 
papieża na polskim rynku – 
od włoskich przodków przez 
posługę w Buenos Aires 
aż po koniec pierwszego 

roku pontyfikatu. Autorzy prostują wiele błędnych 
informacji medialnych. Liczne zdjęcia!
2014, wyd. 1, 205x250 mm, s. 240, oprawa twarda z obwolutą, EAN 

9788375531558, cena det. 81 zł
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al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
tel. 22 608 2539, promocja@bn.org.pl, www.bn.org.pl

Wydawnictwo Biblioteki Narodowej publikuje książki bibliotekoznawcze 
i specjalistyczne: bieżącą i retrospektywną bibliografię narodową, bibliografię 
bibliologiczną i inne tematyczne wykazy bibliograficzne, prace naukowe i metodyczne 
z zakresu bibliologii, bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, czytelnictwa, 
konserwacji zbiorów bibliotecznych, digitalizacji zbiorów, automatyzacji bibliotek.

BIBLIOTEKA NARODOWA

oprac. Krzysztof Soliński
Katalog poloników 
w Biblioteca Universitaria 
Alessandrina
Seria: Polonika XVI–XVIII wieku 
w Bibliotekach Rzymskich

Trzecia z kolei publikacja BN 
ukazująca się w serii Polonika 
XVI–XVIII wieku w Bibliotekach 

Rzymskich. Publikacja zawiera 196 druków 
nienotowanych przez bibliografię Estreicherów.
wyd. I, 168x240 mm, XVIII+170 s., 20 il, oprawa miękka, ISBN 

9788370097721, ISSN 23915226, cena 60 zł

Danuta Kamolowa, Hanna 
Sieniatecka
Zbiory rękopisów 
w bibliotekach i muzeach 
w Polsce
Seria: Zbiory rękopisów w Polsce, t.1

Przewodnik po zbiorach 
rękopiśmiennych 
przechowywanych 

w książnicach i placówkach muzealnych. 
Dokumentuje zasoby 359 instytucji krajowych. 
wyd. III, 170x246 mm, s. 556+XLXII, oprawa twarda, ISBN 9788370095048, 

ISSN 17316731, cena 90 zł

Małgorzata Rowicka
Wydawnicze i cenzuralne 
losy twórczości Adama 
Mickiewicza w okresie 
zaborów

Autorka rekonstruuje dzieje 
polskojęzycznych edycji 
utworów Mickiewicza 
w okresie zaborów oraz 

zmiany w cenzurowaniu poszczególnych dzieł poety.
wyd. I, 145x205 mm, 440 s., oprawa miękka, ISBN 9788370096205,

ISSN 08606455, cena 59 zł

Tomasz Makowski
Rękopisy w zbiorach 
kościelnych
Seria: Zbiory rękopisów w Polsce, t.2

Tom serii uwzględnia zbiory 
rękopisów innych religii 
i wyznań. Pierwsza próba 
kompleksowego przedstawienia 
bogatych i wykorzystywanych, 

materiałów rękopiśmiennych znajdujących się 
w posiadaniu instytucji kościelnych
wyd. I, 170x246 mm, s. 556+XLXII, oprawa twarda, ISBN 9788370097165, 

ISSN 17316731, cena 110 zł

Olga N. Bleskina, Natalia
A. Elagina, Krzysztof 
Kosarzecki, Sławomir Szyller
Inwentarz rękopisów 
Biblioteki Załuskich 
w Cesarskiej Bibliotece 
Publicznej

Inwentarz został 
przygotowany wspólnie przez 

BN w Warszawie i Rosyjską Bibliotekę Narodową 
w Sankt Petersburgu.
wyd. I, 206x293 mm, s. 612+16, oprawa miękka, ISBN 9788370096762, 

cena 73 zł

Barbara Łętocha, Zofia 
Głowicka, Izabela Jabłońska
Żydowski Zamość na 
afiszach wydanych w II RP

Autorki przybliżają 
przedwojenny żydowski 
Zamość, miasto w okresie 
pełni jego rozkwitu oraz 
dokumentują bogate 

życie polityczne, społeczne i kulturalne Żydów 
zamojskich.
wyd. I, 205x290 mm, 192 s., oprawa miękka, ISBN 9788370097394, 

cena 79 zł



19

38-722 Olszanica 311, Adres korespondencyjny: ul. Przemysłowa 14,
38-600 Lesko, tel. (13) 4699000, (13) 4699010, faks (13) 4696188
e-mail: biuro@bosz.com.pl. www.bosz.com.pl

Publikacje założonego w 1994 roku Wydawnictwa BOSZ wyróżnia dbałość o najwyższy 
poziom edytorski. Wysmakowane fotografie, teksty znanych autorów i niebanalne 
projekty graficzne stanowią o oryginalnym kształcie książek leskiej oficyny. Serie 
wydawnicze BOSZ obejmują przewodniki, beletrystykę, poezję i poradniki.

BOSZ

63 dni życia i walki 

Publikacja poświęcona 
bohaterom walki o Polskę, 
stworzona we współpracy 
z Muzeum Powstania 
Warszawskiego, zawiera 
cenne, rzadko publikowane 
fotografie z okresu Powstania.
2014, wyd. I, 240x300 mm, s. 248, 218 zdjęć, 

oprawa twarda, EAN 978837576223, cena det. 99 zł

Chris Niedenthal 
Wybrane fotografie 
1973–1989 

Uwidoczniony na 
fotografiach okresu Peerelu. 
Demonstracje, czołgi, 
zomowcy, prominenci, 
kilometrowe kolejki, życie 
codzienne.

2014, wyd. I, 205x275 mm, s. 312, 288 zdjęć, oprawa twarda, EAN 

9788375762327, cena det. 79,90 zł

Warszawa lata 50.

Ponad 200 zdjęć ze zbiorów 
NAC w sugestywny sposób 
przybliża nam tamten okres – 
imponujące tempo odbudowy 
miasta, wszechobecny 
socrealizm i komunistyczną 
propagandę, codzienne życie 
mieszkańców.

2014, wyd. I, 205x275 mm, s. 112, oprawa twarda, EAN 9788375762389,

cena det. 34,90 zł 

Łazienki Królewskie 
w starej fotografii 

Album zawiera archiwalne 
zdjęcia z lat 1915–1939 
przedstawiające Łazienki 
Królewskie w okresie sprzed 
zniszczeń, jakie spowodowała 
II wojna światowa i okupacja.
2014, wyd. I, 205x275 mm, s. 112, 

oprawa twarda, EAN 9788375762396, cena det. 34,90 zł

Rezydencje w starej 
fotografii 

Cenne archiwalne zdjęcia 
arystokratycznych siedzib, 
zamków i pałaców, których 
do dziś pozostało już niewiele 
a jeszcze mniej cieszy się 
nadal dawną świetnością.
2014, wyd. I, 205x275 mm, s. 112, 

oprawa twarda, EAN 9788375762105, cena det. 34,90 zł

Warszawa lata 40.

Książka opowiadająca 
dzieje stolicy – obrazami. 
Narrację tworzą nieznane 
fotografie pozyskane ze 
zbiorów NAC opatrzone 
komentarzami. To podróż 
w czasie pozwalająca poznać 
powojenną stolicę.

2014, wyd. I, 205x275 mm, s. 112, 225 zdjęć, oprawa twarda, EAN 

9788375762006, cena det. 34,90 zł
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ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa, tel. 22 255 05 05, e-mail: dsh@dsh.waw.pl,
www.dsh.waw.pl

Dom Spotkań z Historią jest instytucją kultury m.st. Warszawy. Zajmujemy się historią 
Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Organizujemy wystawy, dyskusje, pokazy 
filmów, warsztaty edukacyjne, promocje książek, seminaria i konferencje. Prowadzimy 
działalność wydawniczą, a w naszej księgarni jest szeroki wybór książek dotyczących 
XX wieku.

DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ

Sławomir Rybałtowski, 
Tomasz Markiewicz
John Vachon. Trzy razy 
Polska

Znakomite zdjęcia 
amerykańskiego 
fotoreportera, który w latach 
1946, 1956 i 1963 odwiedził 

Polskę. Dokumentacja pomocy udzielanej w ramach 
UNRRA i jedne z nielicznych zdjęć Warszawy 
z pierwszej połowy lat 60. zachowane w kolorze.
2014, wyd. I, 210x250 mm, s. 152, oprawa miękka,

EAN 9788362020683, cena det. 59 zł

Anna Beata Bohdziewicz
1989. Wszystko od nowa. 
Fotodziennik, czyli 
piosenka o końcu świata

Autorski wybór kart 
„Fotodziennika” z 1989 r.  
Artystka opowiada 
historię otaczającego 
ją i gwałtownie 

zmieniającego się świata, gdzie życie prywatne 
przeplata się z tym, co publiczne, polityczne.
MONOPLAN, 2014, wyd. I, 210x250 mm, s. 240, oprawa miękka,

EAN 9788362020676, cena det. 59 zł

Maria Sołtys, 
Krzysztof Jaszczyński
1947. Barwy ruin. Warszawa 
i Polska w odbudowie na 
zdjęciach Henry'ego N. Cobba

Fotografie zrujnowanej Warszawy, 
Szczecina i Wrocławia i innych 
miast Polski. Cobb zrobił je 

w ramach wizyty amerykańskich architektów, którzy 
oglądali postępy w odbudowie kraju ze zniszczeń 
wojennych.
2012, wyd. I, 210x250 mm, s. 152, oprawa miękka,

EAN 9788362020522, cena det. 55 zł

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

200 nieznanych w Polsce 
fotografii z lat 30. XX wieku. 
Holenderski fotograf przyjechał 

w 1934 by zrobić zdjęcia nowo otwartego lotniska 
na Okęciu. Portretował członków ówczesnej elity 
politycznej i artystycznej.
2014, wyd. I, 210x250 mm, s. 208, oprawa miękka,

EAN 9788362020638, cena det. 59 zł

Danuta Jackiewicz
Maksymilian Fajans 
1825–1890

Monograficzny album 
poświęcony wybitnemu 
twórcy warszawskiemu 
i prezentujący 
najcenniejsze fotografie 

stolicy. Zawiera widoki i reportaże z życia miasta, 
portrety wybitnych mieszkańców i osobistości 
wykonane w pracowni artysty.
2014, wyd. I, 210x200 mm, s. 136, oprawa miękka,

EAN 9788362020645, cena det. 49 zł

Będę to fotografował 
w kolorach. Początek XX 
wieku na trójwymiarowych 
zdjęciach Stanisława 
Wilhelma Lilpopa

Niezwykłe zdjęcia z lat 
1908–1930, z czego ponad 
80 w technice 3D. Lilpop był 

pierwszym polskim fotografem wykonującym kolorowe 
zdjęcia w technice autochromu i pierwszy w Polsce 
wprowadził kolor do fotografii stereoskopowej.
2013, wyd. I, 210x250 mm, s. 194, oprawa miękka,

EAN 9788362020607, cena det. 79 zł
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ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań, 
e-mail: rebis@rebis.com.pl, www.rebis.com.pl

Dom wydawniczy powstał w 1990 roku. Dzięki zrównoważonemu rozwojowi w ciągu 
ponad dwudziestu lat na stałe wszedł do czołówki polskich wydawnictw.
W bogatej ofercie mamy książki z literatury pięknej, m.in. znane serie: Salamandra czy 
Mistrzowie Literatury. Sporą popularnością cieszy się też nasza literatura komercyjna 
(fantastyka, horror, sensacja, thriller, literatura kobieca).

DOM WYDAWNICZY REBIS

Andrzej Borowiec
Chłopak z Warszawy

Opowieść o przetrwaniu 
i oporze. Autor jako 
szesnastolatek był łącznikiem 
kanałowym, walczył 
w zgrupowaniu „Radosław”.
Opisuje dzieciństwo 
w latach 30., pierwsze dni 

wojny w oblężonym Lwowie, wstąpienie w szeregi 
konspiracji, powojenny epizod tajnego emisariusza.
2014, wyd. I, 150x225 mm, s. 432, oprawa twarda z obwolutą

EAN 9788378185512, cena det. 49,90 zł

Michael Alfred Peszke
Polskie Siły Zbrojne na 
Zachodzie 1939–1945

Autor w niezwykle ciekawy 
sposób przybliża polskie 
koncepcje strategiczne, 
kładąc nacisk na tzw. strategię 
bałkańską. Praca o (geo)polityce 
i dyplomacji, ale również tragiczna 

historia państwa, które padło ofiarą nie tylko agresorów, 
ale też sprzymierzeńców i ich wielkiej polityki. 
2014, wyd. I, 150x225 mm, s. 396, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788378185475, cena det. 49,90 zł

Tadeusz A. Kisielewski
Janczarzy Berlinga

Autor kreśli tło powstania armii 
Berlinga, prowadzi czytelnika 
przez krwawe pola jej bitew. 
Opowiada, co jej żołnierze 
robili w Katyniu i jak znaleźli 
się w pobliżu Monte Cassino, 
opisuje ostatnią szarżę polskiej 

kawalerii. Dodatkowym walorem są liczne zdjęcia 
i dokumenty, często publikowane po raz pierwszy.
2014, wyd. I, 150x225 mm, s. 328, oprawa twarda z obwolutą,

EAN 9788378185499, cena det. 49,90 zł

Prit Buttar
Między mocarstwami

Historia podboju i wyzysku, 
śmierci i masowych deportacji, 
a także tragicznych losów 
mieszkańców Litwy, Łotwy 
i Estonii zmuszanych do 
gorzkich wyborów i walki 
w szeregach armii okupantów. 

Wyczerpująca historia trzech małych państw, które 
próbowały wybić się na niepodległość.
2014, wyd. I, 150x225 mm, s. 480, oprawa twarda z obwolutą,

EAN 9788378185451, cena det. 54,90 zł

Jenny L. Witterick
Tajemnica mojej matki

Opowieść zainspirowana losami 
Sprawiedliwej Wśród Narodów 
Świata Franciszki Halamajowej 
i jej córki. Dwie żydowskie rodziny 
i Niemiec dezerter ukrywający 
się pod jednym dachem, Polki 
udzielające im schronienia. 

Odwaga zwyczajnych kobiet, które w okrutnych 
czasach dokonały nadzwyczajnego czynu. 
2014, wyd. I, 128x197 mm, s. 184, oprawa broszurowa,

EAN 9788378185659, cena det. 29,90 zł

Adam Makos, Larry Alexander
Rycerze wojennego nieba

Sabaton poleca!!! Niebywała 
historia dwóch pilotów. 
Grudzień 1943 r. uszkodzony 
B-17 z trudem utrzymuje się 
w powietrzu, nagle wyłania 
się messerschmitt. To, co 
wydarzyło się potem zostało 

określone jako „najbardziej zdumiewające spotkanie 
wrogów podczas drugiej wojny światowej”. 
2014, wyd. I, 150x225 mm, s. 384, oprawa twarda z obwolutą,

EAN 9788378185468, cena det. 49,90 zł
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Patrick Tyler
Twierdza Izrael

Czerpiąc z odtajnionych 
dokumentów, prywatnych 
archiwów, wywiadów, autor 
opisuje współczesną Spartę 
Bliskiego Wschodu: bitwy, spory 
polityków, gehennę uchodźców, 
akcje komandosów, zamachy, 

operacje wywiadów i rokowania pokojowe.
2014, wyd. I, 150x225 mm, s. 568, oprawa twarda z obwolutą,

EAN 9788378184577, cena det. 54,90 zł

Piotr Zychowicz
Opcja niemiecka. Czyli 
jak polscy antykomuniści 
próbowali się porozumieć 
z III Rzeszą

Podczas II wojny światowej nie 
wszyscy Polacy byli nastawieni 
antyniemiecko. Politycy 
i organizacje starali się podjąć 

współpracę z III Rzeszą i stworzyć okrojone państwo.
2014, wyd. I, 150x225 mm, s. 456, oprawa broszurowa,

EAN 9788378186205, cena det. 44,90 zł

Richard Hargreaves
Ostatnia twierdza Hitlera. 
Breslau 1945

W styczniu 1945 roku Armia 
Czerwona z furią przystąpiła do 
ostatecznego ataku na Rzeszę, 
Breslau, liczący przed wojną 
600 tysięcy mieszkańców, stawił 
zacięty opór i został ogłoszony 
przez Hitlera „twierdzą”.

2014, wyd. I, 150x225 mm, s. 544, oprawa twarda z obwolutą,

EAN 9788378185482, cena det. 49,90 zł

Conn Iggulden
Imperator. Bramy Rzymu (t.1)

Pierwszy z pięciu tomów 
epickiego fresku historycznego 
o czasach i życiu Juliusza Cezara. 
Młody Gajusz nagle znajduje się 
w samym centrum krwawego 
konfliktu, który aż po fundamenty 
wstrząsa republiką.

2014, wyd. I, 150x225 mm, s. 368, oprawa broszurowa,

EAN 9788378185970, cena det. 37,90 zł

Peter Hart
I wojna światowa 1914–1918. 
Historia militarna

Autor skupia się na aspekcie 
strategicznym wojny i rozwoju 
taktyki oraz na nowinkach 
technicznych, które miały wpływ 
na jej wynik. Analizuje konflikt, 
łącząc najnowsze badania 

historyczne z relacjami świadków wydarzeń.
2014, wyd. I, 150x225 mm, s. 616, oprawa twarda z obwolutą,

EAN 9788378184607, cena det. 59,90 zł

Piotr Zychowicz
Opcja niemiecka. Czyli 
jak polscy antykomuniści 
próbowali się porozumieć 
z III Rzeszą

Wydanie w twardej oprawie 
z materiałami dodatkowymi, 
skanami unikatowych 
dokumentów dotyczących 

współpracy polsko-niemieckiej.
2014, wyd. I, 150x225 mm, s. 520, oprawa twarda z obwolutą,

EAN 9788378186366, cena det. 54,90 zł

Wiktor Suworow
Alfabet Suworowa

Pierwsza książka Suworowa 
napisana specjalnie dla polskich 
czytelników! Przedstawia 
kilkadziesiąt postaci, które 
wywarły wpływ na dzieje Rosji, 
Europy i świata. A do tego wywiad 
z Suworowem, przeprowadzony 
przez Piotra Zychowicza.

2014, wyd. I, 150x225 mm, s. 320, oprawa twarda,

EAN 9788378186427, cena det. 44,90 zł

Conn Iggulden
Imperator. Śmierć królów (t.2)

Drugi z pięciu tomów epickiego 
fresku historycznego o czasach 
i życiu Juliusza Cezara. Dzieje 
młodego Juliusza Cezara: 
porwanie przez piratów 
i wyswobodzenie się z niewoli, 
udział w pokonaniu króla Pontu 

Mitrydatesa i w krwawym stłumieniu buntu Spartakusa.
2014, wyd. I, 150x225 mm, s. 488, oprawa broszurowa,

EAN 9788378186328, cena det. 39,90 zł
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ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa
tel. 22 58 42 200, e-mail: bok@edipresse.pl, www.edipresse.pl

Jeden z liderów na polskim rynku prasowym. Oprócz prasy wydaje również popularne 
książki oraz serie kolekcji tematycznych, w tym historycznych. 

EDIPRESSE POLSKA

oprac. zbiorowe
Wielka Księga 
Kawalerii 
Polskiej
1918–1939

Wyjątkowa 
seria 60 książek 

poświęconych międzywojennym formacjom 
kawaleryjskim w Polsce. Opisuje m.in. 40 pułków 
kawalerii Wojska Polskiego II RP, a także inne 
oddziały i zagadnienia związane kawalerią.
2012 wyd. I, 172x242, s. 96, ilustracje, oprawa miękka

EAN 9788377692196, cena det. 19,99 zł za tom

oprac. zbiorowe
Dwudziestolecie 
Międzywojenne

Wyjątkowa 
seria 50 

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

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

oprac. zbiorowe
Śladami Polskich Gąsienic. Polskie oddziały pancerne

 na Zachodzie 1939–1947

Seria książek w której przedstawiamy wszystkie aspekty działań naszych 
wojsk pancernych, walczących w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie w latach 1939–1947. Piszemy o poszczególnych jednostkach, ich 
symbolach, bitwach w których uczestniczyły, a także o sprzęcie na którym 

walczono i którym się posługiwano. Prezentujemy szlak bojowy naszych pancerniaków od Normandii
do Wilhelmshaven i od Tobruku do Bolonii. 
2014 wyd. I, 172x242, s. 96, ilustracje, oprawa miękka, EAN 9788379890996, cena det. 24,99 zł za tom

oprac. zbiorowe
Wielki Leksykon 
Uzbrojenia. 
Wrzesień 1939

Unikatowe 
wydawnictwo 
przedstawiające 

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

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

oprac. zbiorowe
Zwycięskie 
Bitwy Polaków

Seria poświęcona 
chwale polskiego 
oręża. W złożonej 

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

EAN 9788379890576, cena det. 19,99 zł za tom
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ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, ksiegarnia@editionsspotkania.pl
www.editionsspotkania.com.pl

Polskie wydawnictwo emigracyjne założone w 1978 roku w Paryżu. Od 24 lat 
w Polsce. Ma w dorobku ponad 100 tytułów książek głównie o tematyce historycznej, 
ze szczególnym uwzględnieniem naszych dziejów najnowszych i losów Polaków na 
wschodzie. Oprócz nowości wydawnictwo przygotowuje wznowienia wielu swoich 
tytułów, które dawno zniknęły z księgarskich półek.

EDITIONS SPOTKANIA

Michał Bichniewicz,
Piotr M. Rudnicki
Czas na zmiany

Książka została opracowana 
na podstawie naszych rozmów 
z Jarosławem Kaczyńskim 
przeprowadzonych w pierwszej 
połowie 1993 r. Redagując 
tekst staraliśmy się zachować 

charakterystyczny dla tego polityka sposób 
postrzegania polskiej rzeczywistości oraz przedstawić 
jego zamysł przełamania postkomunistycznego 
układu i budowy nowego państwa.

Józef Łobodowski
Żywot człowieka gwałtownego

Poeta wyklęty. Ostatni Wielki 
Romantyk. Człowiek gwałtowny.
W 1935 przekracza nielegalnie 
granicę Związku Sowieckiego. 
Wraca jako antykomunista. 
Żołnierz września, internowany 
na Węgrzech ucieka, przedostaje 

się do Hiszpanii. 1947–1975 tworzy Audycję Polską 
Radia Madryt. Pisze, redaguje, tłumaczy. Umiera 
w Madrycie. Urna z prochami via Londyn trafia do 
Lublina.

Witold Pronobis
Generał Grot. 
Kulisy zdrady i śmierci

Zapis „śledztwa”, jakiego podjął 
się autor, historyk, dziennikarz, 
pracownik Radia Wolna Europa, 
prywatnie krewny Stefana 
Roweckiego. Śledztwo to 
pozwoliło autorowi ujawnić wiele 

nieznanych dotąd szczegółów dotyczących wydania 
w ręce Gestapo, uwięzienia i śmierci komendanta 
głównego AK, naczelnego dowódcy 
Sił Zbrojnych – generała Roweckiego. 

Piotr Nisztor, Wojciech 
Dudziński
Nietykalni

Śledztwo prowadzone 
w sprawie prywatyzacji „Unitry 
Serwis” trwało blisko trzy lata 
i zakończyło się umorzeniem. 
Dokumenty z tego postępowania 
zniszczono w 2005 r. Jeden 

z biznesmenów, którzy przejmowali Unitrę zmarł 
w tajemniczych okolicznościach. Pułkownik 
WSI także nie żyje. Niedawno zaginął drugi 
z biznesmenów biorących udział w tej sprawie.
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ul. Kamieniecka 49, 50-511 Wrocław, 
tel. 504 239 470, biuro@edumal.pl, www.edumal.pl

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

EDUMAL UKŁADANKI EDUKACYJNE

Układanka Polska

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

wymiar obrazka 660x470 mm, cena det. 40 zł

Układanki Europa, Azja oraz Świat

Powycinane są zgodnie z granicami państw. Na mapy naniesione są ilustracje zabytków i ciekawostek 
historycznych z opisami. Nadrukowane są godła, oraz informacje o populacji ludności i powierzchni państw.
grupa wiekowa: 4 +, liczba elementów: 80, wymiar obrazka 660 x 470 mm, cena det. 40 zł

Układanka Krainy Polski

Podzielona jest na krainy geograficzne Polski. 
Zawiera ilustracje i opisy zwierząt żyjących 
w Polsce. 

grupa wiekowa: 4 +, wymiar obrazka 660x470 mm, cena det. 40 zł
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Plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, tel. 58 767 79 71, fax 58 767 79 78, ecs@ecs.gda.pl, 
www.ecs.gda.pl

ECS to interdyscyplinarna instytucja łącząca funkcje muzealne, edukacyjne, naukowe 
i archiwalne, promująca wiedzę o Solidarności i ruchach antytotalitarnych w Polsce 
i Europie. Naszą ambicją jest stworzenie miejsca spotkań obywateli, którzy czują się 
odpowiedzialni za rozwój demokracji. Od początku istnienia prowadzimy działalność 
wydawniczą, publikując książki o profilu historycznym, socjologicznym i filozoficznym.

EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Jan Skórzyński
Krótka historia Solidarności

Książka Jana Skórzyńskiego 
opowiada o tym, jak 25 lat 
temu doszło do odzyskania 
wolności, o genezie 
i fascynujących dziejach 
ruchu, który pokojowo 
zmienił Polskę i świat.

Gdańsk 2014, 192 s., ISBN 978-83-62853-46-5

Pierre Manent
Przemiany rzeczy publicznej. 
Od Aten do całej ludzkości

To studium stara się 
odtworzyć historię polityczną, 
ale także intelektualną 
i religijną Zachodu, odnosząc 
się stale do problemu 
politycznego: jak mamy się 

rządzić? 
Gdańsk 2014, 472 strony, seria: Idea Solidarności. Teoria Społeczna,

ISBN 978-83-62853-08-3

red. Ł. Jurczyszyn,  
J. Kołtan, P. Kuczyński,  
M. Rakusa-Suszczewski
Obywatele ACTA

To pierwsza naukowa analiza 
największego i najciekawszego 
ruchu społecznego protestu 
młodego pokolenia w Polsce 
ostatnich dwóch dekad.

Gdańsk 2014, 198 s., seria: Raport, ISBN 978-83-62853-35-9, 

e-book: 978-83-62853-37-3

pod redakcją Jacka Kołtana
Solidarność i kryzys zaufania

To efekt spotkania filozofów 
i teoretyków społecznych, 
którzy szukają odpowiedzi na 
pytanie, jak idea solidarności, 
podjęta przez myśl społeczną 
i polityczną, może ukazać 
nowe nadzieje. 

Gdańsk 2014, 160 s., seria: Idea Solidarności. Teoria Społeczna, 

ISBN 978-83-62853-09-0

David Ost
Solidarność a polityka 
antypolityki

Kiedy hucznie obchodzimy 
ćwierćwiecze wolności, 
warto sobie przypomnieć, 
skąd się ona wzięła. David 
Ost przypomina nam to 
w sposób nie tylko przenikliwy 

i kompetentny, ale też bezstronny i zaangażowany. 
Gdańsk 2014, 352 s., seria: Idea Solidarności. Historia Solidarności,

ISBN 978-83-62853-39-7

red. nacz. Jan Skórzyński
Wolność i Solidarność,
nr 7

Czasopismo „Wolność 
i Solidarność” jest pismem 
interdyscyplinarnym, 
łączącym spojrzenie 
historyków z podejściem 

politologicznym, punktem widzenia historyków 
idei i socjologów.
Gdańsk 2014, 208 s., ISSN: 2082-6826
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„Firma Księgarska Olesiejuk” Sp. z o.o., Sp. j.
ul. Poznańska 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 22 733 50 10, www.olesiejuk.pl

Największy dystrybutor książek w Polsce. W ofercie posiada tytuły wydawnictw drukowanych 
i audiobooków wszystkich znaczących wydawnictw krajowych i wielu zagranicznych. 
Współpracuje z największymi sieciami sprzedaży (m. in. EMPiK, Biedronka, Auchan, Carrefour, 
Real, Tesco, Media Markt, Saturn, HDS), z hurtowniami, księgarniami (Matras, Księgarnie Świat 
Książki), bibliotekami, sklepami internetowymi (m. in. merlin.pl, empik.com, swiatksiazki.pl).

FIRMA KSIĘGARSKA OLESIEJUK

Ben Macintyre
Wielkie oszustwo

6 VI 1944 r. 150 000 alianckich 
żołnierzy wylądowało 
w Normandii, ponosząc niskie 
straty. To osiągnięcie militarne 
było mistyfikacją. Operacja 
„Fortitude” i system Double 
zmyliły Niemców, że aliancki 

atak nastąpi w Calais i Norwegii, a nie w Normandii. 
Świat Książki, 2014, okładka miękka, s. 440, ISBN: 978-83-7943-517-3, 

cena det. 39,90 zł

Gordon Thomas
Żydzi papieża

Opowieść o spiskach, intrygach, 
poufnych rozmowach 
i desperackich próbach 
ratowania ludzkiego życia. 
Wykorzystując m.in. nieznane 
materiały źródłowe, autor 
przedstawia działania siatki, 

kreśli portrety głównych postaci, m.in. siostry 
Pascaliny.
Świat Książki, 2014, okładka twarda, s. 376, ISBN: 978-83-7943-280-6,

cena det. 42,90 zł

Jacques Heers
Dwór papieski w czasach 
Borgiów i Medyceuszy

Znawca średniowiecza 
i renesansu, ukazuje dwór 
papieski w Rzymie od powrotu 
papieży z Awinionu aż do sacco 
di Roma. Ostentacyjny luksus 
i nepotyzm władców Kościoła 

z serialu „Rodzina Borgiów” – to tylko jedna
strona medalu.
Świat Książki, 2014, oprawa twarda, s. 264, ISBN: 978-83-7943-666-8, 

cena det. 29,90 zł

Daniel Costelle
Naziści? Jeńcy niemieccy 
w Ameryce

Jedna z najmniej znanych 
kart II wojny światowej. 
Dokument historyczny, który 
czyta się jak powieść. Dzięki 
wykorzystaniu licznych źródeł 
niemieckich i amerykańskich, 

autor wydobył z zapomnienia, wydarzenia długo 
pozostawione w cieniu.
Świat Książki, 2014, okładka miękka, s. 368, ISBN: 978-83-7943-498-5, 

cena det. 34,90 zł

Emil Draitser
Szpieg Stalina

Ta niezwykle aktualna 
książka ukazuje się w chwili, 
gdy w Rosji rządzonej przez 
niewielką grupę byłych 
oficerów służb specjalnych 
Bystrolotow jest uznawany 
za jednego z największych 

bohaterów wywiadu zagranicznego. 
Najodważniejszy z rosyjskich szpiegów… 
AMF Plus Group, 2014, oprawa twarda, s. 400, ISBN: 978-83-60532-32-4, 

cena det. 49,99 zł

Nadgonić czas... Wywiad 
rzeka ze Zdzisławem 
Najderem

Wywiad-rzeka z jedną 
z najbardziej znanych postaci 
opozycji demokratycznej. Po 
wprowadzeniu stanu wojennego 
został dyrektorem Sekcji 
Polskiej Radia Wolna Europa. 

W 1983 r. skazano go zaocznie na karę śmierci za 
współpracę z wywiadem.
Świat Książki, 2014, oprawa twarda, s. 832, ISBN: 978-83-7943-080-2,

cena det. 49,90 zł
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WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN: ul. G. Daimlera 2, 02-460 WARSZAWA

WN PWN jest najbardziej znanym i największym na rynku wydawcą publikacji 
służących zdobywaniu wiedzy i informacji. Oficyna obchodziła w 2011 roku jubileusz 
60-lecia. Nakładem wydawnictwa ukazuje się około 500 tytułów rocznie – są to 
publikacje książkowe, e-booki i produkty multimedialne. Wiodącymi publikacjami 
są podręczniki akademickie, publikacje naukowe, popularno-naukowe, książki dla 
profesjonalistów, słowniki języka polskiego i inne produkty referencyjne. 

GRUPA PWN

Zbigniew Lubieniecki
Łowca
Seria: Karty historii

Dokument, obrazujący samotną 
walkę o wolność i honor. Autor 
jako dziecko w 1940 roku zostaje 
zesłany na Sybir. Katowany 
i upokarzany, poprzysięga 
zemstę na oprawcach. 

Rozgoryczony powojenną rzeczywistością zaczyna 
działać, polując na Rosjan jak samotny wilk.
Dom Wydawniczy PWN / Ośrodek KARTA, 2014, wyd. 1, 13x20 cm, s. 152, 

oprawa miękka, EAN 9788377056714, cena det. 34,90 zł

Nicholas Kulish, Souad 
Mekhennet
Doktor Śmierć. 
Aribert Heim. Nazista 
i zwyrodnialec

Wstrząsająca historia 
„polowania” na jednego 
z najbardziej sadystycznych 
nazistowskich zbrodniarzy, 

który przeprowadził setki eksperymentów 
paramedycznych na więźniach.
Dom Wydawniczy PWN, 2014, wyd. 1, 14,5x20,5 cm, s. 320, oprawa miękka, 

EAN 9788377056707, cena det. 59 zł

Antony Polonsky
Dzieje Żydów w Polsce 
i w Rosji

Autor ukazuje rozkwit kultury 
i autonomii żydowskiej 
w XVIII wieku, kiedy ziemie 
Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów były największym 
centrum żydowskiego świata. 

Opisuje proces asymilacji ludności żydowskiej w XIX 
w., w czasie I wojny światowej i II wojny światowej.
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, wyd. 1, s. 656, B5 miękka 54,90 zł/

twarda, cena det. 69,90 zł

Maja i Jan Łozińscy
Ułani, poeci, dżentelmeni. 
Męski świat przedwojennej 
Polski

Opowieść o męskim 
świecie II RP: kodeksie 
honorowym i towarzyskim, 
obowiązkach i przywilejach 

dżentelmenów, męskiej modzie, stosunku do kobiet, 
zainteresowaniach, szczególnym statusie oficerów 
w ówczesnym społeczeństwie. 
Dom Wydawniczy PWN, 2014, wyd. 1, 19,5x23,5 cm, s. 220, oprawa miękka, 

EAN 9788377053867, cena det. 69 zł

Krzysztof Trojanowski
Moda w okupowanej 
Francji i jej polskie echa
Wspomnienie świata 
mody i elegancji 
funkcjonującego we 
Francji i w Polsce mimo 
trwającej wojny i okupacji 
– ówczesne kolekcje mody 
i piękne kreacje, pokazy 

mody, katalogi i prasa modowa, oraz wpływ 
wydarzeń wojennych na zmiany w modzie.
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, wyd. 1, 190x256 twarda,

s. 368, cena det. 79,90 zł

oprac. Dobrosława Platt
Jan Nowak Jeziorański
– Zbigniew Brzeziński. Listy 
1959–2003

Niepublikowana dotąd 
korespondencja prowadzona 
w latach 1959–2003 r.  
Wybitni mężowie stanu 
poruszają kwestie związane 

m.in. z: sytuacją międzynarodową okresu „zimnej 
wojny”, funkcjonowaniem Radia Wolna Europa. 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, Wyd 1; s. 416, B5 twarda, cena det. 49,90 zł
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WYDAWNICTWO INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK:
Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa, www.iaepan.edu.pl

Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN specjalizuje się w publikacjach 
naukowych z zakresu archeologii pradziejowej, antycznej, historycznej, historii kultury 
materialnej, etnografii i etnologii oraz dyscyplin pokrewnych. Wydaje monografie, 
dziesięć czasopism oraz czternaście serii wydawniczych

INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

red. J. Banaszkiewicz, 
M. Kara, H. Mamzer 
Instytucja „wczesnego 
państwa” w perspektywie 
wielości i różnorodności 
kultur

Szerokopłaszczyznowa 
analiza tworzenia organizacji 
państwowej w kontekście 

porównawczym różnych kultur.
2013, B5, oprawa twarda, ISBN: 978-83-63760-15-1, cena det. 49 zł

M. Bis
Późnośredniowieczne
i wczesnonowożytne 
naczynia białe z Solca nad 
Wisłą. Vetera et Nova vol. I

Źródłowa monografia 
masowego, specyficznego 
i słabo do tej pory 
opracowanego materiału 

ceramicznego, pozyskanego w latach 60. XX w.
2014, wyd.1, A4, 303 str., oprawa twarda, ISBN: 978-83-63760-21-2, 

cena det. 55 zł

red. B. Stanisławski,
W. Filpowiak
Wolin wczesnośredniowieczny

Prezentacja rezultatów 
interdyscyplinarnych 
badań. Staną się one 
zapewne przyczynkiem 
do przyszłej dyskusji nad 
rolą Wolina w procesach 

społeczno-kulturowych, które zachodziły 
w strefie nadbałtyckiej i na ziemiach polskich we 
wczesnym średniowieczu.
2014, A4, 460 str,. oprawa twarda, ISBN: 978-83-63760-27-4, cena det. 58 zł

red. M. Bis, W. Bis
Rzeczy i ludzie. Kultura 
materialna w późnym 
średniowieczu i w okresie 
nowożytnym

Zbiór studiów dedykowanych 
dr Marii Dąbrowskiej 
z okazji Jej Jubileuszu. Tom 
zawiera artykuły dotyczące 

różnorodnych aspektów kultury materialnej  
od XIII po XVIII wiek.
2014, wyd.1, B5, 400 str., oprawa twarda, ISBN: 978-83-63760-22-9, 

cena det. 69 zł

B. Stanisławski
Jómswikingowie 
z Wolina-Jómsborga

Książka stanowi ciekawe 
i dobrze udokumentowane 
studium archeologiczne 
procesu przenikania kultury 
skandynawskiej na ziemie 
polskie via Wolin-Jómsborg.

2013, wyd. 1, B5, 355 str., oprawa twarda, ISBN: 978-83-63760-11-3

red. A. Szymoszyn, 
R. Vorbrich
Ethnos et Potentia. 
Interdyscyplinarność 
w polskiej etnologii

Praca zbiorowa ukazująca 
złożoność problematyki 
badawczej w pracy etnologów 
i nauk pokrewnych.

IAE PAN, UAM, 2013, B5, 296 str., oprawa twarda, 

ISBN: 978-83-62490-14-1, cena det. 38 zł
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Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa, tel. 22 8310261-62 w. 44, 
wydawnictwo@ihpan.edu.pl, www.ihpan.edu.pl

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w ramach swojej 
działalności statutowej prowadzi również działalność wydawniczą, upowszechniając 
dorobek naukowy przede wszystkim swoich pracowników. Od 1991 roku ma 
własną oficynę wydawniczą, a także współpracuje z instytucjami i wydawnictwami 
naukowymi.

INSTYTUT HISTORII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Maciej Górny
Wielka Wojna profesorów. 
Nauki o człowieku 
(1912–1923)

Autor bada postawy uczonych 
wobec I wojny światowej; nie 
stara się osądzać, lecz zrozumieć 
ludzi zaangażowanych 
w propagandowe kampanie 

na rzecz swoich narodów i państw, a przy tym 
odchodzących od profesjonalnego etosu.
2014, wyd. I, 170x240 mm, s. 384, il. 19, oprawa twarda, 

ISBN 978-83-7543-333-2, cena det. 30 zł

red. Włodzimierz Mędrzecki, 
Cecylia Leszczyńska
Metamorfozy społeczne 9: 
Praca i społeczeństwo 
Drugiej Rzeczypospolitej

Praca zbiorowa będąca 
pokłosiem ostatniej z cyklu 
konferencji prowadzącej do 
nowej syntezy poświęconej 

społeczeństwu międzywojennej Polski, dotycząca 
świata pracy, jej organizacji i wpływu na model życia.
2014, wyd. I, 165x240 mm, s. 426, il. 13, oprawa miękka,

ISBN 978-83-63352-31-8, cena det. 25 zł

red. Zofia Zielińska, Wojciech 
Kriegseisen
Władysław Konopczyński jako 
badacz dziejów XVIII wieku

Tom będący owocem konferencji, 
którą jej uczestnicy pragnęli 
oddać hołd Władysławowi 
Konopczyńskiemu 
w sześćdziesiątą rocznicę 

śmierci. Chciano przy tym jak najpełniej ująć wielki trud 
i wkład tego wybitnego historyka.
Instytut Historyczny UW, 2014, wyd. I, 145x205 mm, s. 258, oprawa miękka, 

ISBN 978-83-63352-30-1, cena det. 25 zł

Bartosz Kaliski
Kurierzy wolnego słowa 
(Paryż–Praga–Warszawa 
1968–1970)

Opis tzw. sprawy taterników, 
akcji Służby Bezpieczeństwa 
z lat 1969–1970, wymierzonej 
w nonkonformistyczne 
środowiska warszawskiej 

i krakowskiej inteligencji, zawiązane z kręgami 
emigracyjnymi, w tym z paryską „Kulturą”.
2014, wyd. I, 145x205 mm, s. 354, il. 13, oprawa miękka, ISBN 978-83-

63352-32-5, cena det. 25 zł

Henryk Rutkowski
oprac. Michał Zbieranowski 
i Marek Słoń
Fundamenta historiae. 
Pisma wybrane

Hołd złożony Henrykowi 
Rutkowskiemu, jednemu 
z najbardziej twórczych 
i oryginalnych historyków, 

autorowi licznych tekstów dotyczących różnorodnej 
tematyki, z czasów od średniowiecza do dziś.
IHPAN, PTH, TMH, 2014, wyd. I, 148x210 mm, s. 300, oprawa miękka,

ISBN 978-83-63352-34-9, cena det. 25 zł

Walerian Łukasiński,
red. Wiktoria Śliwowska 
Wolnomularstwo Narodowe
Seria: Polskie ruchy społeczno-
-polityczne i życie literackie 1815–1855. 

Publikacja całości 
materiałów śledztwa 
i procesu wytoczonego 
Walerianowi 

Łukasińskiemu i innym podejrzanym o udział 
w Wolnomularstwie Narodowym.
Wydawnictwo Neriton, 2014, wyd. I, 170x245 mm, s. 750, il. 13, oprawa 

twarda, ISBN 978-83-7543-319-7, cena det. 34 zł
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INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO 
NARODOWI POLSKIEMU: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
tel. (+48-22) 431 83 83, faks (+48-22) 431 83 80, www.ipn.gov.pl

IPN to jedna z największych placówek edukacyjnych i naukowych w Polsce. 
Blisko dwustu historyków zajmuje się badaniem najnowszej historii Polski oraz 
upowszechnianiem wiedzy na ten temat. IPN należy do największych wydawców 
książek historycznych, jest też organizatorem wystaw, sesji naukowych, konferencji.

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

oprac. Małgorzata Ruchniewicz
„Nie jesteśmy całkiem 
zapomniani...” Listy Jadwigi 
i Bolesława Haberów 
z łagrów i zesłania w ZSRR 
z lat 1946–1955

Kolekcja 93 listów Jadwigi 
i Bolesława Haberów, pisanych 
do Ireny Sandeckiej. W książce 

nie znajdziemy jednak opisu życia w łagrach, gdyż 
ze względu na cenzurę listy nie mogły dotyczyć 
większości aspektów obozowej rzeczywistości.
2014, B5, oprawa zintegr., 288 s., ISBN 978-83-7629-641-8

Kazimierz Sakowicz
Dziennik 1941–1943

Dziennik Kazimierza 
Sakowicza to wstrząsająca 
relacja o masowej zbrodni 
niemieckiej, w której brali 
także udział – jako wykonawcy 
– kolaborujący z Niemcami 
Litwini, w podwileńskiej 

miejscowości Ponary. Notatki te obejmują okres od 
11 lipca 1941 do 6 listopada 1943 r.
2014, oprawa twarda, 126 s., ISBN 978-83-7629-649-4

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

Wydanie III poprawione.
To bogato ilustrowane 
kompendium wiedzy 

o dziejach Polski w XX wieku. Książka uzupełniona 
jest fragmentami źródeł, mapami i wykresami.
2014, B5, oprawa zintegrowana, 512 s., ISBN 978-83-7629-324-0

Mirosław Szumiło
Roman Zambrowski 
1909–1977. Studium 
z dziejów elity 
komunistycznej w Polsce

Książka jest klasyczną biografią 
pretekstową. Na przykładzie 
Romana Zambrowskiego 
zostały ukazane losy całego 

pokolenia polskich komunistów, w dużej części 
żydowskiego pochodzenia, urodzonych w dwóch 
pierwszych dekadach XX wieku.
2014, oprawa twarda, 528 s. + 16 s. wkł. il., ISBN 978-83-7629-621-0

red. Natalia Jarska,
Jan Olaszek
Płeć buntu. Kobiety w oporze 
społecznym i opozycji 
w Polsce w latach 1944–1989 
na tle porównawczym

Publikacja skupia się na roli 
kobiet w organizacji i realizacji 
oporu społecznego w Polsce 

Ludowej z perspektywy gender studies, jednego 
z najmodniejszych kierunków we współczesnej 
historiografii, socjologii i antropologii.
2014, B5, oprawa twarda, 404 s. ISBN 978-83-7629-615-9

Krzysztof Kosiński
Wiwisekcja powszedniości. 
Studium wczesnej twórczości 
Marka Nowakowskiego 
(1957–1971)

Monografia poświęcona 
twórczości niedawno 
zmarłego pisarza. 
Autor podjął się próby 

przeanalizowania wczesnych opowiadań pisarza, 
potraktował „tekst literacki nie jako ilustrację, lecz 
jako pełnoprawne świadectwo”.
2014, 173x249, 560 s., opr. twarda, ISBN 978-83-7629-637-1
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INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO 
NARODOWI POLSKIEMU – ODDZIAŁ W WARSZAWIE: 
pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa, tel. 22 860 70 33, faks 22 860 7034,
e-mail: o.warszawa@ipn.gov.pl, www.ipn.gov.pl

Oddział IPN w Warszawie w ramach działalności statutowej publikuje zarówno 
monografie naukowe, relacje, wspomnienia, materiały pokonferencyjne (także 
w postaci serii wydawniczych.

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – ODDZIAŁ W WARSZAWIE

red. Elżbieta Kowalczyk
Komuniści 
w międzywojennej 
Warszawie
Seria: Warszawa nie?pokonana

Podjęcie tematu KPP w okresie 
międzywojennym w badaniach 
prowadzonych przez IPN jest 
konsekwencją dotychczasowej 

działalności tej instytucji. Tekst daje odpowiedź na 
część pytań dotyczących działalności komunistów.
2014, wyd. I, 496 s., 176x250 mm, oprawa twarda,

EAN 9788376296050, cena det. 35 zł 

scen. Sławomir Zajączkowski
rys. Krzysztof Wyrzykowski
Kampinos '44 [komiks]
Seria: W imieniu Polski Walczącej 
Zeszyt 2

By uratować oddział 
i kontynuować walkę, Pilch 
„Dolina” zdecydował się na 
kilkusetkilometrowy marsz 

z Puszczy Nalibockiej w kierunku Warszawy. W końcu 
lipca 1944 r. dotarł do Puszczy Kampinoskiej. 
2014, wyd. I, 60 s., A4, oprawa miękka, EAN 9788376296821, 

cena det. 28 zł

Kazimierz Krajewski, Tomasz 
Łabuszewski, Piotr Niwiński
Brygady „Łupaszki”.
5 i 6 Wileńska Brygada AK 
w fotografii 1943–1952
Seria: Dopalanie Kresów

Historia dziewięcioletnich 
zmagań oddziałów dowodzonych 
przez mjr. Zygmunta 

Szendzielarza „Łupaszkę”. To prawdziwa epopeja 
dwóch najbardziej zasłużonych oddziałów polskiego 
powojennego podziemia niepodległościowego.
2010. 464 s., oprawa twarda, EAN 9788376292106, cena det. 143 zł

Bartłomiej Noszczak
Bez (auto)cenzury. 
Z Wojciechem Bogaczykiem 
rozmawia Bartłomiej 
Noszczak

Wywiad rzeka ze świadkiem 
historii stanowi jeden 
z najciekawszych sposobów 
zdobywania wiedzy przez 

historyka. Wojciech Bogaczyk (ur. 1958) to niepokorne 
dziecko PRL-u z bogatą kartą niepodległościowca.
wyd. I, 352 s + 32 s. wkł. zdj., 176x250 mm, oprawa twarda,

EAN 9788376295916, cena det. 31 zł

Patryk Pleskot
Dyplomata, czyli szpieg? 
Seria: Warszawa nie?pokonana

Dwutomowa monografia 
poświęcona inwigilacji 
placówek dyplomatycznych 
i ich pracowników 
prowadzonej przez 
kontrwywiad PRL. Tom 

pierwszy zawiera obszerne opracowanie tematu, 
zaś tom drugi materiały źródłowe. 
2013, wyd. I, 176x250 mm, oprawa twarda, EAN 9788376294872/ t.1 

i 9788376294889/ t.2, cena det. 40 zł t.1 i 41 zł t.2

Bartłomiej Noszczak
Niebezpieczna wolność. 
„Uczeń Polski” 
(1979–1989). Fakty, 
wspomnienia, dokumenty
Seria: Warszawa nie?pokonana

W literaturze brakowało 
solidnego opracowania na 
temat fenomenu niezależnej 

prasy młodzieżowej. Lukę tę wypełnia niniejszy tom.
2013, wyd. I, 296 s + 64 s. wkł. zdj., 176x250 mm, oprawa twarda, 

xEAN 9788376294773, cena det. 32 zł
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ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa,
tel. 22 825-52-21, e-mail: books@isppan.waw.pl, www.isppan.waw.pl

Istnieje od 1991 r. Publikuje książki i czasopisma naukowe z historii najnowszej, 
stosunków międzynarodowych, politologii i socjologii.

INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN

Andrzej Friszke
Rewolucja Solidarności 
1980–1981

Fascynująca historia jedynego 
okresu w całej historii Polski 
Ludowej, w którym władza 
naprawdę musiała liczyć się 
z narodem.
Wyd. Znak, 2014, wyd. I, B5, s. 997

Inka Słodkowska
Komitety Obywatelskie 
1989–1992. Rdzeń polskiej 
transformacji

Monografia olbrzymiego ruchu 
społecznego, który wraz 
z NSZZ „Solidarność” odmienił 
oblicze Polski.
2014, wyd. I, B5, s. 468

Antoni Z. Kamiński
Dezercja elit. Konsolidacja 
ustroju politycznego 
w pokomunistycznej Polsce

Książka jest krytyczną analizą 
przekształceń ustrojowych 
w Polsce.
2014, wyd. I, B5, s. 404

Pavel Usov
Powstanie, konsolidacja 
i funkcjonowanie reżimu 
neoautorytarnego na 
Białorusi 1994–2010

Autor odpowiada 
na pytania, dlaczego na 
Białorusi załamały się 
procesy demokratyczne.

2014, wyd. I, B5, s. 356

Tomasz Stryjek
Ukraina przed 
końcem Historii

Książka zawiera analizę 
sytuacji na Ukrainie po 1991 
roku oraz podsumowanie 
rewolucji 2013/2014 roku.
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014, 

wyd. I, A5, s. 412

Ryszard Żelichowski
Stosunki 
polsko-holenderskie 
w Europie pojałtańskiej

Książka obrazuje stosunki 
polsko-holenderskie w latach 
1945–1981.
 2014, wyd. I, B5, s. 777, ilustracji 189
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ul. Długa 26/28, 00-950 Warszawa, tel. (22) 50 48 200, fax (22) 831 31 49,
e-mail: ispan@ispan.pl, www.ispan.pl

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

INSTYTUT SZTUKI PAN

red. Piotr Zgliński 
Katalog Zabytków
Sztuki w Polsce.
Powiat Środa Śląska

Na omawianym terenie, 
burzliwie doświadczonym 
przez historię, wiele zabytków 
architektury, ich wystroju 
i wyposażenia, nie zachowało 

się. Te najważniejsze z nich są wybiórczo cytowane 
i omawiane w tekście katalogu. 
2014, 119 x 165 mm, oprawa miękka, s. 504, ISBN 978-83-63877-36-1, cena 

det. 55 zł

red. Anna Wierzbicka 
Polskie życie artystyczne 
w latach 1944–1960
tomy 1–4, 
indeks 1944–1950

2014, ISBN 978-83-63877-37-8, 

cena 4 tomów z indeksem 160 zł

Ewa Manikowska
Bernardo Bellotto i jego 
drezdeński apartament

Rozbudowany komentarz 
do wyjątkowego, 
niewykorzystanego dotąd przez 
badaczy życia i twórczości 
Bernarda Bellotta źródła – 
napisanego przez samego 

artystę katalogu strat, które poniósł on podczas 
oblężenia Drezna przez wojska pruskie w lipcu 1760 r.
2014, 165x235 mm, oprawa twarda, s. 390, ISBN 978-83-63877-50-7, 

cena det. 40 zł

red. Piotr Zgliński
Katalog Zabytków
Sztuki w Polsce. 
Powiat pyrzycki

Pomorze Zachodnie zostało 
w X w. opanowane przez Polan, 
w XI w. plemiona pomorskie 
uwolniły się od zwierzchnictwa 
Chrobrego. We wczesnym 

średniowieczu na tych terenach w ośrodkach miejskich 
panował system zbliżony do republikańskiego. 
2013, 119 x 165 mm, oprawa miękka, s. 274, ISBN 978-83-63877-43-9,

cena det. 45 zł

Emilia Olechnowicz
Maski Karola I. Angielskie 
widowiska dworskie 
i teologia polityczna
Dysertacje doktorskie 
Instytutu Sztuki Polskiej 
Akademii Nauk, pod red. 
Joanny M. Sosnowskiej, 
t. II pod red. Jarosława 
Komorowskiego. 

2014, s. 322, ISBN 978-83-63877-48-4, cena det. 35 zł

Stanisław Mossakowski 
Rezydencja królewska 
na Wawelu w czasach 
Zygmunta Starego

Celem książki jest rozpoznanie 
struktury funkcjonalnej Wawelu 
w czasach Zygmunta Starego. 
Utrudnione to jest przez fakt, że 
struktura została zniekształcona, 

przez późniejsze zniszczenia i przebudowy oraz 
przekształcenie pałacu na austriackie koszary.
2013, 145x205 mm, s. 152, oprawa twarda, ISBN 978-83-63877-34-7, 

cena det. 50 zł
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ul. Krasińskiego 8, 01-601 Warszawa,
tel. 22-412-02-92, email: wydawnictwoerica.pl, wydawnictwoerica@wp.pl
Sklep internetowy: TetraErica.pl

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

INSTYTUT WYDAWNICZY ERICA

Artur Szrejter
Pod pogańskim sztandarem

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

na wschód Niemcami, duńskimi, norweskimi 
wikingami, wojami polskiego księcia Mieszka I.
2014, wyd. I, 160x230 mm, s 360, oprawa twarda, EAN 9788364185588, 49,90 zł

Juliusz Kulesza
Zakazane gole. Futbol 
w okupowanej Warszawie

Zamknięte szkoły i uczelnie, 
patrole na ulicach, łapanki, 
narastający terror... Życie 
w okupowanej stolicy było 
niebezpieczne, zwłaszcza 
dla niepokornych. Niemieckie 

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

EAN 9788364185632, 39,90 zł

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

W barwny i przystępny 
sposób autor przedstawia 
życie oficerów kawalerii 
w okresie II RP. Omówiono 

także realia szkolenia oficerów i kwestie 
organizacji i uzbrojenia.
Tetragon & Erica, 2011, wyd. I, 140x205 mm, s 370, oprawa miękka,

EAN 9788362329335, 39,90 zł

Radosław Sikora
Radosław Szleszyński. 
Husaria Rzeczpospolitej

Bogaty materiał 
ilustracyjny z XVI, 
XVII i XVIII wieku 
pokazujący husarzy i ich 
ekwipunek, co pozwala 
zobaczyć, jak naprawdę 

wyglądali, zanim dziewiętnastowieczni artyści 
zafałszowali ich wizerunek. 
2014, wyd. I, 248x300 mm, s 320, oprawa twarda,

EAN 9788364185649, 149,90 zł

Martin van Creveld
Dowodzenie na wojnie. Od 
Aleksandra do Szarona

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

nierozłącznie związanych z zarządzaniem 
i dowodzeniem armiami.
Tetragon & Erica, 2014, wyd. I, 160x230 mm, s 408, oprawa twarda,

EAN 9788363374242, 59,90 zł

Piotr Jaźwiński, 
Aleksander Jaźwiński
Wołynianki. 
Z Wołynia do PRL

Barwny opis zmagań 
inteligencji wychowanej w II RP 
z systemem komunistycznym 
w codziennej, żmudnej walce 
o ocalenie tego co było dla 

nich najcenniejsze: pamięci, kultury, honoru. Bogaty 
materiał ilustracyjny.
Tetragon & Erica, 2014, wyd. I, 140x205 mm, s 320, oprawa twarda,

EAN 9788364185717, 39,90 zł
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Instytut Wydawniczy Pax powstał w 1949 roku. Pierwszą książką wydaną przez Pax 
było Pismo Święte Nowego Testamentu. Łączny nakład to 2 miliony egzemplarzy. 
Kolejne książki to dzieła najwybitniejszych twórców literatury: Georges’a Bernanosa, 
Grahama i Juliena Greenów, Bruce’a Marshalla, François Mauriaca, Gilberta Keitha 
Chestertona, Sigrid Undset, a z autorów polskich – Romana Brandstaettera, Jana 
Dobraczyńskiego, Antoniego Gołubiewa, Zofii Kossak i innych. Nakładem IW Pax 
ukazują się dzieła klasyków myśli i duchowości chrześcijańskiej. Szczególne miejsce 
w dorobku wydawniczym IW Pax zajmuje dokumentacja nauczania Jana Pawła II. 

INSTYTUT WYDAWNICZY PAX

Peter Eisner
Krucjata Piusa XI 
przeciw Hitlerowi

Jest rok 1938. W Europie 
narasta atmosfera wojennego 
zagrożenia. Kolejne 
rządy ulegają naciskom 
hitlerowskich Niemiec. 
Najbardziej prominentnym 

krytykiem poczynań nazistów i włoskich faszystów, 
zmierzających do zaprowadzenia czystości 
etnicznej, jest papież Pius XI.

Wiesław Jan Wysocki
Polonia Christiana.Szkice 
z dziejów 
Polski Chrześcijańskiej

Jest to napisana z pasją 
i zarazem głęboką erudycją 
historia Polski, której 
losy tak silnie splotły sie 
z chrześcijaństwem. Autor 

udowadnia, że polskość stanowiła na przestrzeni 
dziejów na tyle atrakcyjną propozycję polityczną 
i kulturową, że pozwoliła jej przetrwać nawet czas 
państwowego niebytu. 

Daniel-Rops
Kościół wczesnego 
średniowiecza

Kolejny tom historii 
Kościoła autorstwa 
jednego z najsłynniejszych 
i najchętniej do dziś czytanych 
pisarzy i historyków, Daniela-
Ropsa, zaczyna się opisem 

życia i dzieła biskupa Hippony, którego myśl będzie 
przyświecać wiekom, a świętość pozostanie na 
zawsze wzorem. 

Gérard Bardy
Charles de Gaulle. Biografia 
katolika i męża stanu

Książka ta to bardzo 
ważne źródło wiedzy na 
temat najnowszej historii 
Francji i jej roli w Europie 
na tle burzliwych dziejów 
kontynentu w XX wieku. 

Autorem jej jest znany francuski dziennikarz, 
co sprawia, że jej forma oraz język zostały 
w sposób optymalny dostosowane do wymagań 
współczesnego czytelnika.

Daniel-Rops
Dzieje Chrystusa

Autor, rzetelnie i kompetentnie 
łącząc skrupulatność 
uczonego z głębokim 
spojrzeniem człowieka 
wiary, w żywych barwach 
odmalowuje zarówno ludzką 
historię, jak i boską tajemnicę 

Jezusa. W rezultacie otrzymujemy dzieło tyleż 
historyczne, co literackie, w którym szczegółowa 
faktografia zostaje z nieprzeciętną sprawnością 
ujęta w ramy potoczystej narracji.

Zosimos
Nowa historia

Dzieło to, którego znaczenie, 
jako źródła do dziejów późno 
antycznych trudno przecenić, 
powstało w pierwszej połowie 
V wieku i ma charakter 
kompilatorski. W sześciu 
księgach w ciągłej i dość 

szczegółowej narracji opisuje czasy od kryzysu 
cesarstwa rzymskiego w połowie III wieku po walki 
o Rzym z Wizygotami na początku V wieku. 
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KARABELA DANUTA CHOJNACKA: ul. Ogrodowa 8 lok. 87, 00-896 Warszawa,
tel. 608-306-905, e-mail: album@karabela.waw.pl. www.karabela.waw.pl

Wydawnictwo specjalizuje się w przedstawianiu bogatej tradycji oręża polskiego, 
a w szczególności w publikacjach o udziale polskich formacji w kampaniach 
napoleońskich: ich historii, umundurowaniu, uzbrojeniu, wyposażeniu. Współpracujemy 
z malarzem batalistą, wyśmienitym znawcą mundurów Ryszardem Morawskim.

KARABELA

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

Album ten jest kontynuacją 
serii: Wojsko Księstwa 
Warszawskiego autorstwa 
Ryszarda Morawskiego, 

zapoczątkowanej przed laty tomami o kawalerii 
oraz generalicji i sztabach.
2011, 340x240 mm, s. 232, 3 kolor. rozkładówki, 47 tablic kolor.,

6 tablic cz.-b., oprawa twarda, ISBN 978-83-61229-02-5, cena det. 150 zł

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

Długo oczekiwany album 
zamykający serię wydawniczą. 
Pierwsze tak obszerne 

opracowanie w naszej historiografii poświęcone 
formacjom pieszym Księstwa.
2014, 340 x 250 mm, s. 296 + 320, tablic kolor. 94 + 71, 1 kolor. rozkładówka, 

3 tablice cz.-b., oprawa twarda + etui, ISBN 978-83-61229-05-6, cena det. 370 zł

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

Książka opisuje polskie 
oddziały w Gwardii Napoleona, 
w tym słynnych szwoleżerów 

spod Somosierry oraz litewskich Tatarów, lekką 
jazdę eklererów i pieszy batalion grenadierów.
2008, 340x240 mm, s. 360, tabl. kolor. 86, tablic cz.-b. 4, mapa, 

oprawa twarda, ISBN 978-83-61229-01-8, cena det. 180 zł

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

Jest to pierwsze tak obszerne 
opracowanie historii wszystkich 
pułków ułańskich Księstwa 

Warszawskiego. Autorzy wzbogacają naszą wiedzę 
opierając się m.in. na mało dotąd znanych źródłach.
2009, 340 x 250, mm s. 296 + 296, tablic kolor. 105 + 84, oprawa twarda

+ etui, ISBN 978-83-61229-03-2, cena det. 350 zł

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

Pierwszy z trzech albumów 
z serii: Wojsko Polskie w służbie 
Napoleona, prezentującej 

formacje polskie na żołdzie francuskim.
2008, 340x240 mm, s. 272, tablic kolor. 85, mapa, oprawa twarda,

ISBN 978-83-61229-00-1, cena det. 150 zł

Ryszard Morawski,
Andrzej Dusiewicz
Wojsko Polskie 
w służbie Napoleona.
Legiony Polskie
we Włoszech

Ostatni tom z serii poświęconej 
polskim wojskom służącym 
na obcym żołdzie. Autor 

ilustracji wykorzystał w nim nieznane zespoły źródeł 
ikonograficznych z Włoch i USA.
2010, 340x240 mm, s. 360, tablic kolor. 116, map 3, oprawa twarda, 

ISBN 978-83-61229-04-9, cena det. 195 zł
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ul. Sokolnicza 8, Szczęsne, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wydawnictwo istnieje od czterech lat. Specjalizuje się w popularyzacji historii 
gospodarczej i historii pieniądza. Sztandarowym produktem wydawnictwa jest seria 
„Baśń jak niedźwiedź”. Do tej pory ukazały się trzy tomy serii „Baśń jak niedźwiedź. 
Polskie historie” oraz jeden tom „Baśń jak niedźwiedź. Historie amerykańskie”. 
Na tegorocznych targach prezentujemy nowość – tom „Niedźwiedź i róża czyli tajna 
historia Czech”. Wydawnictwo Klinika wkracza w tym roku na rynek komiksów.

KLINIKA JĘZYKA / CORYLLUS

Niedźwiedź i róża czyli tajna 
historia Czech

Trzysta stron pasjonującej 
lektury dotyczącej 
najważniejszych wątków 
w historii naszych 
południowych sąsiadów. 
Rzecz napisana ze swadą 
i suspensem, historia podana 

jak kryminał najlepszego gatunku.

Irlandzki majdan

Pierwsza w serii „Małe 
książki o wielkich sprawach” 
publikacja autorstwa 
Gabriela Maciejewskiego. 
Autor rozprawia się z mitami 
dotyczącymi niepodległej 
Irlandii. Mało z osób 
ekscytujących się czynem 

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

Najlepsze kawałki Coryllusa
Tom I

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

Święte królestwo

Pierwszy wydany przez 
oficynę album komiksowy. 
Jest to opowieść o upadku 
średniowiecznego królestwa 
Węgier, o udziale w tej 
politycznej zbrodni bankierów 
niemieckich oraz rodziny 
Hohenzollern.

Szkoła nawigatorów

Jedyny w Polsce niezależny 
kwartalnik skupiających 
autorów czynnych w sieci 
i nie związanych z żadną 
redakcją. Ambicją pisma 
jest przedstawianie tych 
fragmentów historii, 
których nikt inny by nie 

przedstawił ze względów koniunkturalnych. 
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WYDAWNICTWO KRYTYKI POLITYCZNEJ: ul. Foksal 16, II p., 00-372 Warszawa
tel. (+48 22) 505 66 90, faks (+48 22) 505 66 84, redakcja@krytykapolityczna.pl,
www.krytykapolityczna.pl/wydawnictwo

Wydawnictwo powstało w 2007 roku z ambicją ożywienia tradycji polskiej inteligencji 
zaangażowanej. Działalność rozwijamy w trzech głównych sferach: nauki, kultury 
i polityki, starając się eliminować między nimi sztuczne podziały. Wierzymy, że naukę, 
sztukę i politykę dzielą jedynie środki wyrazu, łączy wpływ na kształt życia społecznego.

KRYTYKA POLITYCZNA

Sönke Neitzel, Harald Welzer 
Żołnierze. Protokoły walk, 
zabijania i umierania

Żołnierze to piorunujące 
świadectwo wojennej 
mentalności żołnierzy, dla 
których zabijanie i przemoc 
były pracą, zabawą i nową 
normalnością, oparte 

na analizie 150 tys. stron odtajnionych przez 
Brytyjczyków stenogramów nagrań z czasów I WŚ.
2014, wydanie I, stron 400, oprawa twarda, EAN 978-83-63855-87-1, 

cena det. 49,90 zł

Andrzej Mencwel
Stanisław Brzozowski. 
Postawa krytyczna. 
Wiek XX

Andrzej Mencwel wpisuje 
twórczą osobowość autora 
Kultury i życia w dramaturgię 
historyczną, ideową i polityczną 
polskiego i europejskiego wieku 

XX. Dylematy Brzozowskiego okazują się problemami, 
z którymi zmagamy się do dzisiaj.
2014, wydanie I, 145 x 205 mm, stron 688, oprawa twarda, 

EAN 978-83-64682-03-2, cena det. 49,90 zł

Eric Hobsbawm
Wiek rewolucji 1789–1848

W Anglii nowoczesność 
przybyła wraz z pociągiem 
i fabryką, we Francji – wraz 
z Deklaracją Praw Człowieka 
i Obywatela, szubienicą 
i rewolucyjną przemocą 
Robespierre'a. Rewolucja 

przemysłowa i rewolucja francuska przeorały 
strukturę społeczną, gospodarkę, politykę.
2014, wydanie I, 145 x 205 mm, stron 480, oprawa twarda, 

EAN 978-83-63855-78-9, cena det. 49,90 zł

Andrzej Leder
Prześniona rewolucja. 
Ćwiczenia z logiki 
historycznej

W latach 1939–56 dokonała 
się rewolucja, która głęboko 
przeorała tkankę polskiego 
społeczeństwa, tworząc 
warunki do dzisiejszej ekspansji 

klasy średniej. To książka o wydarzeniach, które nas 
ukształtowały, a o których wolimy nie pamiętać.
2014, wydanie I, 145 x 205 mm, stron 205, oprawa twarda, 

EAN 978-83-63855-61-1, cena det. 39,90 zł

Janina i Władysław 
Broniewscy
Miłość jest nieprzyjemna. 
Listy ze wspólnego życia

Pełna nieznanych informacji, 
zwrotów akcji historia 
zamknięta w listach 
Broniewskich ujawnia nowe 
oblicze romantycznego 

poety, mężczyzny tradycjonalisty, który nie potrafi 
zaakceptować feministycznych pasji żony.
2014, wydanie I, 137 x 205 mm, stron 635, oprawa twarda, 

EAN 978-83-63855-97-0, cena det. 49,90 zł

Tony Judt
Brzemię odpowiedzialności: 
Blum, Camus, Aron 
i francuski wiek dwudziesty

Pouczający i elokwentny esej 
o intelektualnej odwadze 
w okresie intelektualnej 
nieodpowiedzialności. Judt 
pokazuje, jak intelektualiści 

powinni uczestniczyć w życiu publicznym: bez oglądania 
się na polityczną modę i bez zaślepienia ideologią.
2014, wydanie I, 145 x 205 mm, stron 240, oprawa twarda, 

EAN 978-83-63855-77-2, cena det. 39,90 zł
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SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZO-HANDLOWA „KSIĄŻKA I WIEDZA”: ul. Smolna 13, 
00-375 Warszawa, tel. 22 827-54-01, tel./faks 22 827-94-16,
e-mail: publisher@kiw.com.pl, www.kiw.com.pl.

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

KSIĄŻKA I WIEDZA

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

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

opisując zarówno błyskotliwe zwycięstwa, jak 
i spektakularne klęski.
2014, wyd. I, 165 x 235 mm, s. 600, oprawa broszurowa, laminowana, 

EAN 978-83-0513630-3, cena det. 49 zł

Fik Meijer
Morze Śródziemne. 
Historia osobista

Aurot ukazuje Morze 
Śródziemne jako element 
łączący starożytne kultury. 
Rekonstruuje m.in. starożytne 
szlaki handlowe, omawia 
kierunki migracji ludności, 

ukazuje ówczesną turystykę.
2014, wyd. I, 145 x 205 mm, s. 408 + ilustracje, oprawa broszurowa, 

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

Alan Unterman
Encyklopedia tradycji 
i legend żydowskich

Bogato ilustrowane 
kompendium wiedzy o liczącej 
ponad trzy i pół tysiąca lat 
historii judaizmu. Przedstawia 
najważniejsze postacie, 
literaturę, prawo i obyczaje 

żydowskie.
2014, wyd. V, 165 x 235 mm, s. 320, oprawa broszurowa, laminowana, 

EAN 978-83-0513634-1, cena det. 37 zł

Martin Kitchen
Trzecia Rzesza. 
Charyzma i wspólnota

Autor, przedstawiając 
dwunastoletni okres panowania 
nazistów Niemczech, szuka 
odpowiedzi na pytania 
dotyczące tajemnicy niezwykłej 
popularności Hitlera wśród 

Niemców.
2012, wyd. I, 155 x 235 mm, s. 496, oprawa broszurowa z obwolutą, 

EAN 978-83-05-13605-1, cena det. 50 zł
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Plac Mirowski 1, 00-138 Warszawa, email oko.nazar@wp.pl,
www.facebook.com/bookoutlet

Od ponad 20 lat specjalizujemy się w sprzedaży końcówek nakładów książek wielu 
wydawnictw. Dużą część naszej oferty handlowej stanowią książki o tematyce 
historycznej. Dzięki atrakcyjnym cenom proponowane przez nas tytuły docierają do 
szerszego kręgu czytelników. 

KSIĘGARNIA HALA MIROWSKA

Sławomir Jóźwiak 
Na tropie średniowiecznych 
szpiegów

Wywiad i kontrwywiad 
w polsko-litewsko- 
-krzyżackich stosunkach 
politycznych w XIV i pierwszej 
połowie XV wieku.
Wydawnictwo Historyczne Inowrocław, 

165x235 mm, oprawa miękka, s. 150, ISBN 978-83-89390-24-8,

cena det. 8,50zł

Stanisława Lewandowska
Nadbużańskiego Podlasia 
okupacyjny dzień powszedni 
1939–1944

Opis zróżnicowanego życia 
społecznego i politycznego 
ziemi podlaskiej, nowa 
rzeczywistość, dylematy 
i walka. Postawa społeczeństwa 
wobec najeźdźców.

Wydawnictwo Trio, 2003, 170x245 mm, oprawa twarda, s. 251, 

ISBN 978-83-88542-25-7, cena det. 16,50 zł 

Jakow Rapoport 
Ostatnia zbrodnia Stalina

„Mordercy w białych kitlach” – 
tak 13 stycznia 1953 r. w agencji 
prasowej Tass nazwano grupę 
lekarzy, aresztowanych pod 
zarzutem pracy dla zachodnich 
agencji wywiadowczych 
i uśmiercania pacjentów. Autor 

w sugestywny sposób przybliża piekielną atmosferę 
śledztwa w sprawie „spisku lekarzy”.
Instytut Wydawniczy ERICA, 2011, 145x210 mm, oprawa twarda, s. 381, 

ISBN 978-83-62329-19-9, cena det. 16 zł

Lech Chmielewski
Tajemnice herbów polskich 

Godła herbowe miały 
symboliczne znaczenie. Co 
oznaczają? Do czego służyły? 
Dzisiaj rzadko kto potrafi to 
wszystko odcyfrować. Z reguły 
niewiele na ten temat wiemy.
Wydawnictwo Publicat, 165x235 mm, oprawa 

twarda, s. 128, ISBN 978-83-7341-970-5, cena det. 19zł

Sławomir Leśniewski 
Polscy królowie i książęta

Opracowanie dotyczące 
władców Polski – od Mieszka 
I do Stanisława Augusta 
Poniatowskiego.
Wyd. MADA, 2010, 145x200 mm, oprawa 

miękka, s. 268, ISBN 978-83-89624-65-9, 

cena det. 14 zł

Richard C.S Trahair 
Czarna Księga Szpiegów

Agenci byli wszędzie, 
w rządach, przemyśle, 
siłach zbrojnych, 
a nawet w instytucjach 
wywiadowczych przeciwników 
i sprzymierzeńców. Ten 
fascynujący, ale i zabójczy 

labirynt wciąż pozostaje tajemnicą.
Wyd. Sensacje XX Wieku, 2011, 170x225 mm, oprawa twarda, s. 680, 

ISBN 978-83-61232-12-4, cena det. 24 zł
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KSIĘGARNIA HISTORYCZNA PIOTR MAROŃSKI

Oleg Chorowiec
Herbarz szlachty 
wołyńskiej, tom 3

Publikacja prezentuje nowe 
informacje o rodzinach 
wszystkich warstw szlachty 
Wołynia od utytułowanej do 
drobnej. Tom trzeci obejmuje 
informacje o ponad 1000 

rodzin szlacheckich z Wołynia (od A do Z). 
2014, 165x235 mm, oprawa twarda, s. 564, EAN 978-83-935076-2-7, 

cena det. 79,91 zł

Tomasz Sławiński
Kretkowscy i ich dzieje od 
połowy XIV wieku

Książka o dziejach rodu 
Dołęgów z Wielkiego 
Kretkowa w ziemi 
dobrzyńskiej, ale także 
przyczynek do historii szeregu 
innych rodzin wielkopolskich, 

kujawskich i pruskich nie mających dotychczas 
osobnych monografii naukowych.
Piomar, 2011, wyd. II, 165x235 mm, oprawa twarda, s. 653, 

EAN 978-83-932626-4-9, cena det. 69 zł

Prokopiusz z Cezarei
oprac. Dariusz Brodka
Historia wojen, t.1 (ks. I–IV)
Historia Iagellonica, 2014, 165x235 mm, 

oprawa twarda, s. 355, 

EAN 978-83-62261-78-9, cena det. 63 zł

Tomasz Bochniak
Importy celtyckie 
w kulturze przeworskiej 
i oksywskiej na ziemiach 
polskich w młodszym 
okresie przedrzymskim. 
Zróżnicowanie – drogi 
napływu – kontekst 
kulturowy
Uniwersytet Rzeszowski, 2014, 145x205 mm, 

s. 392, oprawa twarda, EAN 978-83-7338-991-5, cena det. 59 zł

Piotr Węcowski
Początki Polski w pamięci 
historycznej późnego 
średniowiecza

Publikacja poświęcona jest 
późnośredniowiecznym 
wyobrażeniom na temat Polski 
czasów Mieszka I i Bolesława 
Chrobrego. Autor omówił 

źródła i transmisję pamięci historycznej, wskazując 
na źródła pisane, ikonograficzne, znaki pamięci.
Societas Vistulana. Towarzystwo Naukowe, 2014, 165x235 mm, s. 456, 

oprawa twarda, EAN 978-83-61033-75-2, cena det. 50 zł

red. Zdzisław Kropidłowski, 
Dariusz Spychała 
Studia z dziejów książki, 
prasy i bibliotek. Stan badań 
za lata 2010–2013

Publikacja stanowi plon 
konferencji naukowej, która 
odbyła się w 2013 r. i dotyczyła 
dziejów książki i prasy 

w kulturze. Składa się z 19 artykułów omawiających 
szeroki wachlarz zagadnień od starożytności do dziś.
UKW, 2014, 165x235 mm, oprawa miękka, s. 394, 

EAN 978-83-7096-978-3, cena det. 35 zł

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

To optymistycznie najlepsza księgarnia historyczna! Znajdziecie w niej wiele ciekawych 
pozycji z różnych dziedzin historii i nauk pokrewnych. Staramy się zdobywać publikacje 
z trudno dostępnych wydawnictw. 
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ul. Dobra 26, 00-344 Warszawa, tel. +48 22 828 17 03, tel. kom. +48 608 652 674, 
e-mail: biuro@historyczna.com.pl, www.ksiegarnia.historyczna.com.pl

Księgarnia o profilu historyczno-militarnym. Literatura historyczna i militarna, 
dokumentalna, książki naukowo-techniczne, albumy, encyklopedie, słowniki oraz 
magazyny historyczne i modelarskie, filmy, modele gotowe, modele kartonowe 
i redukcyjne. Prowadzimy księgarnię internetową i sprzedaż wysyłkową.

KSIĘGARNIA HISTORYCZNA Z DOBREJ

Inż. H.Kliszewicz
Budowa i utrzymanie
dróg żelaznych

Konspekt wykładów budowy 
i utrzymania dróg żelaznych
Wg programu przyjętego dla 
kursu kandydatów kolejowych
opracował: Inż. H.Kliszewicz, 
reprint wydania z 1929 roku.

Historyczna, 2014, wyd. I, 140x200 mm, s. 108, oprawa miękka klejona, 

EAN 9788393320455, cena det. 18,90 zł

Andrzej Wesołowski,
Juliusz S. Tym
Mokra Działoszyn 1939

W 9 lat od ukazania się w serii 
wydawniczej „Biblioteka Nowego 
Przeglądu Kawaleryjskiego” 
opracowania zbiorowego „Mokra 
Działoszyn 1939” część jego 

autorów ponownie sięgnęła do tego tematu. Pojawiły 
się nowe zagadnienia oraz źródła, które wzbogaciły 
warstwę faktograficzną opracowania.
Wydawnictwo ZP, 2014, wyd. I, 185x230 mm, s. 906, oprawa miękka klejona, EAN 

9788363829230, cena det. 68,90 zł

Leonard Żyrkiewicz
Samochody pancerne

Autor, porucznik Leonard 
Furs-Żyrkiewicz, 
przedstawił ówczesny 
stan wiedzy na temat 
nowej broni rzetelnie 
i wyczerpująco, prowadząc 
narrację w taki sposób, że 

jego opracowanie jest także i dziś fascynującą 
lekturą.
Historyczna, 2014, wyd. I, 165x235 mm, s. 312, oprawa miękka klejona, 

EAN 9788393320448, cena det. 44,90 zł

Jerzy Gotowała
Gwiazdy nad Afganistanem

Dla specjalistów wojna 
w Afganistanie do złudzenia 
przypomina amerykańską 
interwencję w Wietnamie. 
Sowiecka armia 
w Afganistanie popełniała 

niemal te same błędy, z tą jednak różnicą, 
że potrafiła się na nich uczyć. 
Wydawnictwo ZP, 2014, wyd. I, 185x230 mm, s. 289, oprawa miękka klejona, 

EAN 9788363829193, cena det. 39,99 zł

Andrzej Glass
Samoloty sportowe 
RWD-6 i RWD-9

W 1931 r. w Warsztatach 
Sekcji Lotniczej KMSPW na 
Okęciu rozpoczęto prace nad 
projektem samolotu RWD-6. 
W czerwcu 1932 r. samoloty 

były gotowe. Pierwszy egzemplarz RWD-6 oblatał 
3 czerwca 1932 r. J. Drzewiecki na lotnisku
Okęcie w Warszawie.
Wydawnictwo ZP, 2014, wyd. I, 185x230 mm, s. 48, oprawa miękka 

zeszytowa, EAN 9788363829223, cena det. 18 zł

Andrzej Glass
Samoloty bombowe PZL. 23 
„KARAŚ”, PZL.42 i PZL.43

W 1932 r. inż. Stanisław Prauss 
rozpoczął pracę nad projektem 
samolotu rozpoznawczo-
bombowego PZL. 23, opierając 
jego konstrukcję na projekcie 

PZL. 13. Pierwszy prototyp, oznaczony PZL. 
23/I został oblatany w sierpniu 1934 r. 
przez Jerzego Widawskiego.
Wydawnictwo ZP, 2014, wyd. I, 185x230 mm, s. 48, oprawa miękka 

zeszytowa, EAN 9788363829186, cena det. 18 zł
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Dressler Sp. z o.o. Dublin, spółka komandytowo-akcyjna
ul. Poznańska 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki, www.swiatksiazki.pl

To sieć kilkudziesięciu księgarń na terenie całej Polski. Oferta obejmuje nowości
 i hity – od ambitnej literatury dla wymagających przez literaturę popularną po książki dla 
dzieci oraz podręczniki. Dział książkowy uzupełniony jest artykułami papierniczymi. Atutem są 
przystępne ceny (nowości można kupić nawet z 25–30% rabatem) oraz możliwość bezpłatnego 
odbioru zakupów zrealizowanych w sklepie internetowym sieci www.swiatksiazki.pl.

KSIĘGARNIE ŚWIAT KSIĄŻKI

Andrzej Żbikowski
Karski

Biografia Karskiego – żołnierza 
AK, współpracującego 
z Delegaturą Rządu 
Emigracyjnego w Kraju. 
Książka jest próbą integracji 
tragicznego losu polskich 
Żydów z polityczno-społeczną 

historią Polaków pod okupacją niemiecką.
Świat Książki, 2014, oprawa twarda, s. 504, ISBN: 978-83-7943-708-5,

cena det. 49,90 zł

Rafał A. Ziemkiewicz
Jakie piękne samobójstwo

Dlaczego Polacy walczyli 
o swoje zniewolenie? Wielka 
klęska może być początkiem 
wielkiego sukcesu. Wielki 
sukces może poprowadzić 
wprost do wielkiej klęski. 
Autor otwiera nowy rozdział 

swojej twórczości, do którego dojrzewał w trakcie 
ostatniej dekady.
Fabryka Słów, 2014, oprawa twarda, s. 400, ISBN: 978-83-7574-105-6,

cena det. 44,90 zł

Hannah Arendt
Korzenie totalitaryzmu

To jedno z najwybitniejszych 
dzieł XX wieku, a analizy 
i przemyślenia autorki 
zachowują nadal niezwykłą 
aktualność. Jak pisze 
Daniel Grinberg, w pojęciu 
totalitaryzmu „mieści się 

równie dobrze Związek Radziecki pod rządami 
Stalina, jak państwo Hitlera”.
Świat Książki, 2014, okładka twarda, s. 768, ISBN: 978-83-7943-857-0,

cena det. 54,90 zł

Magdalena Grochowska
Strzelecki. Śladem nadziei

Autorka wyznaje: Napisałam tę 
książkę na przekór drapieżnym 
czasom. Niech Jan Strzelecki 
opowie nam o braterstwie 
i solidarności. O utopii lewicowo-
humanistycznej. Napisałam 
ją, by z postaw okresu 

PRL-u wydobyć odcienie szarości.
Świat Książki, 2014, oprawa twarda, s. 608, ISBN: 978-83-7943-596-8,

cena det. 49,90 zł

John Toland
Hitler. Reportaż 
biograficzny

Po mistrzowsku napisana, 
kompletna biografia Adolfa 
Hitlera, przywódcy III 
Rzeszy. W tej obszernie 
udokumentowanej, opartej 
na wieloletnich badaniach 

książce, autor, zdobywca Nagrody Pulitzera, pomaga 
zrozumieć fenomen Adolfa Hitlera jako człowieka. 
Albatros, 2014, oprawa twarda, s. 1248, ISBN: 978-83-7885-846-1,

cena det. 89,99 zł 

Diana West
Wielkie kłamstwa Ameryki. 
Tłumienie niewygodnej 
prawdy historii

Książka ukazuje potężną, 
kierowaną z Moskwy penetrację 
amerykańskich władz, walkę 
między komunizmem a wolnym 
światem, ale także niejawną 

wojnę między tymi, którzy pragnęli ukryć prawdę 
i tymi, którzy próbowali ją ujawnić.
AMF Plus Group, 2014, oprawa twarda, s. 465, ISBN: 978-83-60532-33-1, 

cena det. 49,90 zł
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ul. Księży Młyn 14, 90-345 Łódź,  tel. 42 632 78 61, 42 630 71 17, 602 34 98 02
email: biuro@km.com.pl, www.km.com.pl

Istniejemy od 1995 roku (wcześniej pod nazwą Piątek Trzynastego). Publikujemy książki 
popularnonaukowe dotyczące regionów naszego kraju, komunikacji, historii oraz 
architektury i sztuki. Szczególnie polecamy serię o miastach „przełomu wieków XIX/
XX” oraz „między wojnami”, cykl „na starych pocztówkach”, monografie komunikacyjne, 
opracowanie „Kopalne węgla kamiennego w Polsce”.

KSIĘŻY MŁYN DOM WYDAWNICZY

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

Książka opisuje wszystkie 
dziedziny planowania 
przestrzenno-architektoniczno- 
-urbanistycznego związanego 

z COP-em nie tylko w sztandarowych miastach 
COP-u ale także w tych mniej znanych.
2014, wyd. I, 210 x 290, s. 406, oprawa twarda, 

EAN 978-83-7729-130-6, cena 99,90 zł

Wojciech Marciniak
Powroty z Sybiru. 
Repatriacja obywateli 
polskich z głębi terytorium 
ZSRR 1945–1946

W latach 1940–1941 dokonano 
czterech masowych deportacji 
ludności polskiej w głąb ZSRR. 
Na wygnanie trafiło wówczas 

co najmniej 320 tys. obywateli II RP. Książka opowiada 
o walce o powrót do ojczyzny wywiezionych rodaków.
2014, wyd. I, 165 x 235, s. 300, oprawa miękka, 

EAN 978-83-7729-191-7, cena 39,90 zł

Robert Witak
Tajne wojny służb specjalnych II RP. 
Działalność Ekspozytury nr 2 Oddziału II Sztabu Głównego WP w latach 30. XX w.

Książka opisuje historię i zadania realizowane przez Ekspozyturę nr 2 (1929–1939). 
Autor omawia m.in. przygotowanie sieci dywersyjnej na obszarze Niemiec, ZSRR 
i na polskim pograniczu oraz akcje na Zaolziu i Rusi Podkarpackiej, wynikające 
z potrzeby zmiany przynależności państwowej tych ziem w obliczu spodziewanego 
upadku Czechosłowacji.
2014, wyd. I, 165 x 235, s. 400, oprawa miękka, EAN 978-83-7729-228-0, cena 39,90 zł

Ireneusz T. Kolendo
ŁOTWA – zarys dziejów 
narodu i państwa

Od czasów najdawniejszych do 
początków XXI wieku.
Książka przedstawia dawne 
dzieje państwa i jego 
mieszkańców oraz współczesną 
sytuację nadbałtyckiego kraju. 

2014, wyd. I, 165 x 235, s. 384, oprawa miękka, EAN 978-83-7729-222-8, 

cena 59,90 zł

Marcin Gawryszczak
Bronisław Wilhelm Pieracki 
(1895–1934)

Biografia członka POW, 
legionisty, uczestnika walk 
listopadowych 1918 roku 
o Lwów, żołnierza i posła. Losy 
odważnego i utalentowanego 
człowieka, który mając 36 lat 

został ministrem spraw wewnętrznych. Stara się 
również wyjaśnić okoliczności jego tragicznej śmierci.
2014, wyd. I, 165 x 235, s. 120, oprawa miękka, 

EAN 978-83-7729-193-1, cena 29,90 zł
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ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa, tel. 22 586 42 59,
e-mail: sklep@mazowieckaksiazka.pl, www.mazowieckaksiazka.pl

Mazowiecki Instytut Kultury (wcześniej Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki) 
to jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego. Docelowo 
Mazowiecki Instytut Kultury (MIK) stanie się nowoczesnym ośrodkiem edukacji 
kulturalnej i badań, integrującym działania animacyjne, promującym wybitne zjawiska 
artystyczne oraz realizującym zadania instytucji artystycznej.

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

Maja Komorowska,
Tadeusz Sobolewski
Pytania które się nie kończą

Rozmowy Tadeusza 
Sobolewskiego z Mają 
Komorowską to rodzaj 
medytacji nad istotą gry, 
istotą teatru, nad życiem. 
Maja Komorowska ma 

niezwykłą zdolność dotykania ciemnych stron 
życia i prześwietlania ich wewnętrzną jasnością.
MIK i Czuły Barbarzyńca Press, 2014, wyd. 1, 143 x 202 mm, s. 208, ilustracje 

kolorowe, oprawa twarda, ISBN 978-83-63427-81-8, cena det. 35 zł

Remigiusz Matyjas
Powiat grójecki. 
Przewodnik subiektywny
Tradycja Mazowsza

Seria przewodników 
napisana z myślą o osobach 
zainteresowanych „małą 
historią”. Tworzona dla 
czytelników poszukujących 

indywidualnego oblicza kulturowego, pokazują 
Mazowsze wielu tradycji i wielu źródeł.
2014, wyd. 1, 170 x 240 mm, s. 192, ilustracje kolorowe, oprawa twarda, 

ISBN: 978-83-63427-61-0, cena det. 30 zł

Tomasz Łaszkiewicz
Opowieść kampinoska 1944

Książka ma charakter 
wspomnieniowy. Autor 
i zarazem narrator opowiedział 
w barwny sposób pasjonującą 
historię swojego udziału 
w walkach partyzanckich 
w Puszczy Kampinoskiej 

w okresie powstania warszawskiego oraz późniejszym 
bojowym przemarszu w kierunku Gór Świętokrzyskich.
2013, wyd. 1, 170 x 240 mm, s. 106, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka, 

ISBN: 978-83-63427-01-6, cena det. 20 zł

Artyści w hołdzie Józefowi 
Chełmońskiemu

Album został wydany 
pod patronatem 
Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama 
Struzika – dla uczczenia 
100. rocznicy śmierci 

Józefa Chełmońskiego, który pozostaje w zbiorowej 
świadomości Polaków jednym z najbardziej znanych 
i najwyżej cenionych malarzy.
MIK, 2014, wyd. 1, 290x 260 mm, s. 176, ilustracje kolorowe, oprawa twarda, 

ISBN 978-83-63427-49-8, cena det. 60 zł

Jovanka Tomaszewska, 
Wojciech Kołyszko
Kosmos Warszawa. 
Owopowiastki

Książka dla dzieci w różnym 
wieku, a nawet dla dorosłych. 
Jej ogromną zaletą są 
połączone integralnie 
z tekstem ilustracje.  

Książka łączy w sobie elementy baśniowe z wiedzą 
o Warszawie, a także jej historii.
2013, wyd. 1, 205 x 297 mm, s. 140, ilustracje kolorowe, oprawa miękka, 

ISBN: 978-83-63427-05-4, cena det. 25 zł

Henryk Sienkiewicz
Z zapachem starego
drewna. cz. II

Autor chce zachować 
w pamięci drewniane kościoły 
województwa mazowieckiego. 
Henryk Sienkiewicz opisuje 
zarówno pierwsze parafialne 
kościółki, jak i te obecne.

2013, wyd. 1, 205 x 297 mm, s. 208, ilustracje kolorowe, oprawa twarda, 

ISBN: 978-83-63427-09-2, cena det. 50 zł
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31-008 Kraków, Rynek Główny 25, tel. 12 424 28 11, faks 12 421 78 44, sekretariat@
mck.krakow.pl, www.mck.krakow.pl, www.herito.pl

MCK jest wydawcą książek i albumów m.in. z zakresu historii architektury i sztuki, 
ochrony dziedzictwa kulturowego, zarządzania kulturą i miastem historycznym. Bogato 
ilustrowane, często dwujęzyczne (polsko-angielskie) albumy wydawane nakładem 
MCK prezentują w szczególności środkowoeuropejskich artystów i architektów oraz 
tendencje artystyczne przełomu XIX i XX wieku.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY

Herito nr 16

Stulecie Wielkiej Wojny
Czy w Europie Środkowej 
żywa jest pamięć 
o pierwszej wojnie? 
Jak jest ona pamiętana 
bądź przez kogo 
i dlaczego spychana 
jest w niepamięć? Jakie 

znaczenia może mieć wojna sprzed stu lat dla 
Środkowoeuropejczyków dzisiaj?

Kościoły i klasztory 
rzymskokatolickie
dawnego województwa 
nowogródzkiego,
tom 4.

Publikacja zawiera 
wyczerpujące monografie 
historyczno-artystyczne 
poszczególnych obiektów 

wraz z 444 unikalnymi ilustracjami archiwalnymi 
i współczesnymi, rekonstruującymi ich stan sprzed 
r. 1939 w zestawieniu z wyglądem obecnym.

Mit Galicji

Co wiemy o Galicji? Czym jest dziś jej mit? Jak go wartościujemy – pozytywnie 
czy negatywnie? Galicia felix czy Galicia miserabilis? Ukochany, dobry cesarz czy 
konserwatywny biurokrata? Arkadia czy peryferie i „pół-Azja”? „Nędza galicyjska” 
czy jednak postęp?

Kościoły i klasztory 
rzymskokatolickie dawnego 
województwa ruskiego,
tom 22.

Tom zawiera opracowania 
świątyń zabużańskiej części 
dawnej ziemi chełmskiej. 
Publikacja stanowi 
„zamknięcie” inwentaryzacji 

terenowej dawnego województwa ruskiego w jego 
przedrozbiorowych granicach.

Rudolf Chmel
Kompleks słowacki. 
Eseje

Znajomość historii, 
według Chmela, to 
warunek zrozumienia 
współczesnych zachowań 
politycznych. Równie 
ważna okazuje się wiedza 

o słowackiej literaturze, w obrębie której toczyły 
się najważniejsze narodowe debaty.



48

ul. Bema 87, 01-233 Warszawa, tel./fax: +48 22 457 04 20, 
e -mail: mowiawieki@bellona.pl, www.mowiawieki.pl
www.facebook.com/mowiawieki, Redaktor Naczelny – dr hab. Michał Kopczyński

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

MÓWIĄ WIEKI

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

Autor eksploruje słabo zbadaną 
kartę dziejów nowożytnej 
Europy, jaką jest historia 
żywienia. Ze swadą kreśli 
obraz epoki wielkich zmian – od 

odkrycia Nowego Świata po Rewolucję Francuską – 
widzianych z perspektywy stołu.
2014, 165x235 mm, s. 276, oprawa miękka, 

EAN 97883861563481, cena det. 35 zł

„MÓWIĄ WIEKI” 9/2014 
Orsza 1514

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

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

cena det. 9,50 zł

Numer specjalny
„Monte Cassino”

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

2014, wyd. I, 200x290 mm, oprawa miękka, ISSN 18978088, 

cena det. 16,50 zł

„MÓWIĄ WIEKI”
Antologia wywiadów 
1958–2012

To już druga antologia tekstów 
„Mówią wieki”. Pierwsza była 
zbiorem, co celniejszych 
artykułów, jakie ukazały się 
na naszych łamach, ta zaś – 
zbiorem wywiadów. Przez lata 

rozmawialiśmy z różnymi ludźmi: z historykami, 
publicystami, politykami.
2013, 165x235 mm, s. 363, oprawa miękka, EAN 9788386156504,

cena det. 39 zł

„MÓWIĄ WIEKI” 10/2014
Warna 1444

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

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

cena det. 9,50 zł

Numer specjalny
„Warmia i Mazury” 

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

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

Placówka naukowo-badawcza, której przedmiotem działania jest gromadzenie, 
zabezpieczanie i udostępnianie materiałów oraz dokumentów obrazujących rozwój 
i dokonania szeroko pojmowanego ruchu ludowego. Muzeum interesuje się działalnością 
partii i stronnictw politycznych, wszelkich organizacji społeczno-zawodowych, 
młodzieżowych, spółdzielczych i innych.

MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO

Leon Janczak
Dziennik roku 1989

Dziennik roku 1989 wydany 
w 25. rocznicę transformacji 
ustrojowo-politycznej 
w Polsce. Jest zapisem 
polskiej rewolucji, oczekiwanej 
przez większość narodu 
widzianej z perspektywy 

Autora – ludowca, wiciarza, oficera Podziemnego 
Państwa Polskiego.
2014, wyd. I, 23,5x16 cm, s. 137 + 1 nlb., karton, ISBN 978-83-7901-039-4, 

cena 20 zł

Insurekcja Kościuszkowska.
Polskie powstania narodowe

Limitowana edycja bardzo 
bogato ilustrowanego albumu 
wydanego w 220. rocznicę 
Powstania Kościuszkowskiego.

Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, 

2014 wyd. I, 33,5x24,5 cm, s. 215 + 1 nlb., 

skóra, ISBN 978-83-7901-042-4, cena 250 zł

Zuzanna Jakubowska
Wciąż odkrywana. Wyspa 
Wielkanocna w nieznanym 
rękopisie Forsterów 
z XVIII wieku

Autorka jest adiunktem na UW 
w Instytucie Studiów Iberyjskich 
i Iberoamerykańskich. Podczas 
swoich badań nad XVIII-wieczną 

Hiszpanią zainteresowała się również kulturą 
i historią Wyspy Wielkanocnej.
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2014, wyd. I, 24x17 

cm, s, 213 + 1 nlb., karton, ISBN 978-83-7901-035-6, cena 25 zł

Arkadiusz Indraszczyk
Polski ruch ludowy wobec 
integracji europejskiej

Wynik zainteresowań 
badawczych autora na temat 
przeszłości ruchu ludowego, 
jego struktur i mechanizmów 
funkcjonowania, myśli 
politycznej i społecznej oraz 

integracji europejskiej – jako odwiecznego marzenia 
i współcześnie realizowanego procesu.
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014, wyd. I, 23,5x16 

cm, s. 451 + 1 nlb., karton, ISBN 978-83-7901-008-0, cena 35 zł

Ważniewski Włodzimierz
Duch narodu

Monografia jest próbą 
ukazania przejawów polityki 
represji centralnych władz 
państwowych oraz jej 
realizacji przez organa 
administracji wobec Kościoła 
katolickiego w Polsce.

Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2014, wyd. I, 23,5x16 cm; s. 345 + 1 nlb., karton 

ISBN 978-83-7901-040-0, cena 25 zł

Marcin Kula
Trzeba mieć pieniądze. 
Wykłady z socjologii 
historycznej

Biblioteka Iberyjska.
Publikowana książka jest 
kolejną pozycją zawierającą 
wykłady profesora Kuli 
(poprzednia, nosi tytuł Trzeba 

pracować i produkować). Autor w swych wykładach 
próbuje zbliżyć socjologię z historią.
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2014, wyd. I, 

23,5x16,5 cm, s. 395 + 1 nlb, karton, ISBN 978-83-7901-027-1, cena 25 zł
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ul. Słoneczna 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 252 02 31, 
email: orzelbialy@skarzysko.org, www.muzeum.skarzysko.pl

Jedna z najważniejszych placówek kulturalnych w woj. świętokrzyskim, której 
zadaniem jest opieka nad zabytkami i edukacja społeczeństwa z zakresu dziejów 
oręża polskiego w XX w. oraz wydarzeń dotyczących przeszłości miasta i ziemi 
świętokrzyskiej. Dlatego też Muzeum prowadzi działalność wydawniczą, w ramach 
której ukazują się zarówno książki dotyczące historii miasta i regionu.

MUZEUM IM. „ORŁA BIAŁEGO” W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Bolesław Juchniewicz
Kronika. Państwowa 
Fabryka Amunicji 
w Skarżysku-Kamiennej. 
Tom I i II

Pierwsze dwa tomy „Kronik 
Zakładów Metalowych 
„Predom-Mesko” w Skarżysku-
Kamiennej” spisanej w latach 

70. XX w., przedstawiają przedwojenną historię 
jednego z najważniejszych przedsiębiorstw w mieście. 
2014, wyd. I, 212x297 mm, s. 224, oprawa twarda,

ISBN 9788364008009, cena det. 65 zł

Krzysztof Gibaszewski
HASAG. Historia obozu 
pracy przymusowej 
w Skarżysku-Kamiennej

Autor w oparciu o literaturę 
przedmiotu i zebrane materiały 
ze zbiorów polskich i Archiwum 
Instytutu Yad Vashem podjął 
się opisu funkcjonowania 

obozu pracy przymusowej przy fabryce HASAG 
w Skarżysku-Kamiennej w czasie II wojny światowej.
2011, wyd. I, 165x236 mm, s. 153, oprawa miękka, 

ISBN 9788392871453, cena det. 25 zł

Krystyna Wojciechowska
Kronika Orła Białego

Skarżysko-Kamienna 
w początkowym okresie 
okupacji niemieckiej przeżyło 
ogromną tragedię – masowe 
egzekucje przeprowadzone 
w styczniu i lutym 1940 r. 
związane z rozbiciem tajnej 

Organizacji „Orzeł Biały”. Kronika zawiera relacje, 
dokumenty i fotografie dotyczące tych wydarzeń.
2009, wyd. I, 168x240 mm, s. 224, oprawa twarda, 

ISBN 9788392871408, cena det. 40 zł

Dariusz Kaszuba, Marek 
Sadzikowski
Wojskowe znaki tożsamości 
w fotografii i źródłach z epoki

Książka ukazuje dzieje 
„nieśmiertelników”. Autorzy, 
poczynając od armii 
pruskiej, która jako pierwsza 
wprowadziła znaki tożsamości, 

opisują ich ewolucję, aż po czasy współczesne.
Zawiera bogaty materiał ikonograficzny.
2012, wyd. I, 165x236 mm, s. 144, oprawa miękka, 

ISBN 9788392871460, cena det. 35 zł

Barbara Kasprzyk
Milica 1950–1955. 
Historia pierwszego 
powojennego osiedla 
w Skarżysku-Kamiennej

Milica, osiedle wybudowane 
w okresie „zimnej wojny” 
było jedną z najważniejszych 
inwestycji mieszkaniowych 

w ówczesnym woj. kieleckim. Autorka przedstawiła 
losy osiedla i jego mieszkańców.
2012, wyd. I, 165x236 mm, s. 158, oprawa miękka, 

ISBN 9788392871422, cena det. 28 zł

Ireneusz Kuliński
O górnikach rud żelaza, 
kuźnicach i kowalichach 
w Staropolskim Okręgu 
Przemysłowym

Historia wydobycia oraz 
przerobu rud żelaza  
na obszarze doliny Kamiennej. 
Pozycja popularnonaukowa, 

zawiera relacje pracowników kopalni i hut.  
Cennym uzupełnieniem jest 150 zdjęć i grafik.
2014, wyd. I, 157x230 mm, s. 150, oprawa miękka, 

ISBN 9788392871477, cena det. 26 zł
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ul. St. K. Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, tel. 22 54 42 700,
sprzedaz@muzeum-wilanow.pl, www.muzeum-wilanow.pl

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie regularnie organizuje wystawy czasowe, 
konferencje, prowadzi badania naukowe, wydaje książki naukowe i popularnonaukowe, 
organizuje zajęcia edukacyjne poświęcone zarówno wartościom kulturowym, jak 
i przyrodniczym wilanowskiej rezydencji. Na wortalu muzeum znajduje się kilka tysięcy 
artykułów przybliżających historię i kulturę Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE

red. dr Dariusz Milewski
Marszałek i hetman koronny 
Jan Sobieski 
Silva Rerum

Historycy opisują dziesięć 
lat z życia Jana Sobieskiego, 
poprzedzających objęcie tronu 
polskiego. Zdolny dowódca 
z drugiego planu wysunął się 

wtedy na pierwsze miejsce w państwie jako polityk, 
wykazał się na polach bitew i w grze o tron.
2014, wyd. I, 170x230 mm, s. 390, oprawa twarda, 

ISBN 978-83-63580-36-0, cena det. 40 zł

red. dr Agata Roćko
Polski Grand Tour w XVIII 
i początkach XIX wieku
Silva Rerum

Zbiór tekstów ukazujących 
bogactwo inspiracji i wpływów 
podróży na kulturę rodzimą. 
Polska osiemnastowieczna 
Wielka Podróż została opisana 

i udokumentowana jako uczestnictwo i rzeczywiste 
współtworzenie kultury europejskiej.
2014, wyd. I, 170x230 mm, s. 468, oprawa twarda, ISBN 978-83-63580-39-1, 

cena det. 35 zł

Gaspard de Tende
Relacja historyczna 
o Polsce
Silva Rerum

Wnikliwość i celność opisów 
francuskiego podróżnika de 
Tende’a sprawiła, że jego 
relacja nie tylko kształtowała 
obraz Polski w opinii 

europejskiej od końca XVII w., ale do dziś jest 
interesująca dla zainteresowanych przeszłością.
2013, wyd. I, 170x230 mm, s. 304, oprawa twarda, ISBN 978-83-63580-24-7, 

cena det. 35 zł

Dorota Dias-Lewandowska
Historia kulturowa wina 
francuskiego w Polsce
od połowy XVII
do początku XIX wieku
Silva Rerum

Wino jako część francuskiej 
kuchni i kultury, symbol dobrego 
smaku i środek społecznego 

wyróżnienia. Książka opisuje zagadnienia historii 
gospodarczej i obyczajowość związaną z winem.
2014, wyd. I, 170x230 mm, s. 252, oprawa twarda, 

ISBN 978-83-63580-38-4, cena det. 30 zł

Sebastian Gawarecki
Diariusz drogi. Podróż 
Jana i Marka Sobieskich po 
Europie 1646–1648
Silva Rerum

Diariusz podróży Jana i Marka 
Sobieskich dokumentuje ważny 
okres w kształtowaniu się 
osobowości przyszłego króla. 

Wydany z „Instrukcją dla synów” Jakuba Sobieskiego 
jest ważny dla dziejów wychowania w Polsce.
2013, wyd. I, 170x230 mm, s. 324, oprawa twarda, ISBN 978-83-63580-27-8, 

cena det. 40 zł

Stanisław Czerniecki
Compendium ferculorum or 
collection of dishes
Monumenta Poloniae Culinaria

Najstarsza polska książka 
kucharska z 1682 r., 
z przepisami opracowanymi 
przez kuchmistrza rodu 
Lubomirskich, została wydana 

w angielskim tłumaczeniu i starannym opracowaniu 
naukowym, z wieloma barwnymi ilustracjami.
2014, wyd. I, 210x297 mm, s. 196, 51 ilustracji, oprawa miękka,  

ISBN 78-83-63580-40-7, cena det. 75 zł
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Al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice, tel. 32/779 93 00, wew. 354, 
e-mail: wydawnictwo@muzeumslaskie.pl, www.muzeumslaskie.pl/o-muzeum-wydawnictwa

Od 30 lat pracy w jednym z największych muzeów regionu wydajemy publikacje 
związane z podstawową działalnością muzealną oraz książki naukowe 
i popularnonaukowe z dziedziny historii, architektury, etnografii, kulturoznawstwa, 
historii i teorii sztuki, fotografii, plastyki nieprofesjonalnej, a także publikacje dla 
najmłodszych. Książka jest naszą pasją.

MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH

Waldemar Odorowski
Architektura 
Katowic w latach 
międzywojennych 
1922–1939

Drugie wydanie uznanej 
przez specjalistów 
publikacji obrazującej 

unikatowe na skalę europejską projekty i realizacje 
architektoniczne charakteryzujące Katowice – 
„polskie Chicago” – w okresie międzywojnia. 
2013, wyd. II, 246x225 mm, oprawa twarda, s. 360, ilustracje kolorowe 

i czarno-białe, EAN 9788362593446, cena det. 79 zł

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

Katalog towarzyszący 
wystawie ukazującej 
wyjątkową rolę, jaką radio 

odegrało w burzliwym i niełatwym okresie XX-lecia 
międzywojennego na Górnym Śląsku. Dołączona płyta 
CD zawiera archiwalne nagrania.
2012, wyd. I, 235x220 mm, oprawa miękka (okładka podwójna),

s. 88, ilustracje kolorowe i czarno-białe, EAN 9788362593354, cena det. 25 zł

Edelgarda M. Foltyn, Eugeniusz 
Foltyn
Ziemie Górnego Śląska 
od epoki kamienia 
do wczesnego średniowiecza

Bogaty materiał z badań 
wykopaliskowych, 
laboratoryjnych, analiz 
porównawczych oraz znalezisk, 

jakie stały się udziałem autorów w ostatnich latach, 
ukazuje aktualny stan wiedzy o prahistorii regionu.
2012, wyd. I, 153x220 mm, oprawa miękka, s. 272, ilustracje kolorowe 

i czarno-białe, EAN 9788362593255, cena det. 39 zł

Małgorzata Kaganiec
Pokażę Wam inny Górny 
Śląsk 

Katalog zawiera 
reprodukcje pocztówek 
najciekawszych 
i najbardziej 
charakterystycznych dla 
regionu oraz opisy miejsc 

na nich przedstawionych. 5 kategorii tematycznych 
ukazuje karty od 2 poł. lat 90. XIX w. do 1945 r.
2012, wyd. I, 220x270 mm, oprawa twarda, s. 400, ilustracje kolorowe 

i czarno-białe, EAN 9788362593248, cena det. 90 zł

red. Irma Kozina
Sztuka i przemysł

Zbiór 26 artykułów 
z 19. Konferencji Grupy 
Roboczej Niemieckich 
i Polskich Historyków 
Sztuki i Konserwatorów 
na temat złożonych relacji 
pomiędzy przemysłem 

a innowacyjnością w wielu dziedzinach
ludzkiego życia.
2013, wyd. I, 200x260 mm, oprawa twarda, s. 336, ilustracje kolorowe 

i czarno-białe, EAN 9788362593361, cena det. 33 zł

Krystyna Pieronkiewicz- 
-Pieczko, Małgorzata Paul
Lale, misie, koniki... 
Zabawki w zbiorach 
Muzeum Śląskiego 
w Katowicach

Ilustrowany, dwujęzyczny 
album zawiera informacje 

o historii i tradycjach zabawek, a także 
o wytwórniach. Najstarsze przedmioty pochodzą 
z końca XIX w., najmłodsze z lat 80. XX w.
2013, wyd. I, 227x277 mm, oprawa twarda, s. 248, ilustracje kolorowe 

i czarno-białe, EAN 9788362593453, cena det. 48 zł
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Rynek Starego Miasta 28-42, tel. 22 635 16 25, e-mail: sekretariat@muzeumwarszawy.pl, 
www.muzeumwarszawy.pl

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

MUZEUM WARSZAWY

Jan Szeląg (Zbigniew Mitzner)
Felieton o mojej Warszawie
Seria: Biblioteka Warszawska

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

i wspomnienia o ludziach Warszawy.
2014, wyd. I, 125 x 235 mm, s. 526, 53 ilustracje, oprawa miękka, 

EAN 978-83-62189-37-3, cena det. 48 zł

Monika Bryl
Bracia Łopieńscy

Publikacja zawiera 
esej o historii 
i działalności 
artystycznej rodziny 
Łopieńskich oraz 

zestawienie zdjęć i not katalogowych najważniejszych 
obiektów z ich pracowni w kategoriach, m.in. rzeźba, 
medalierstwo, oświetlenie.
2013, wyd. I, 280 x 220 mm, s. 120, 113 ilustracji, oprawa miękka,

EAN 978-83-62189-27-4, cena det. 44 zł

oprac. Joanna Kubicka
Nowi Warszawiacy. Historie 
awansów społecznych 
drugiej połowy XIX wieku

Publikacja przedstawia 
biografie nowych 
warszawiaków, przybyszów 
z prowincji, którzy wbrew 
ograniczeniom politycznym 

Królestwa Polskiego odnosili sukcesy materialne 
i pięli się po drabinie społecznej.
2014, wyd. I, 150 x 210 mm, s. 82, ilustracji 37, oprawa miękka, 

EAN 978-83-62189-36-6, cena det. 44 zł

Michał Wardzyński, 
Hubert Kowalski, Piotr J. Jamski
Lapidarium warszawskie. 
Szlachetne materiały 
kamieniarskie w XVI i XVII 
wieku

Pierwsze studium szlachetnych 
materiałów rzeźbiarskich 
od Carrary, po Szwecję. 

Publikacja dotyczy nie tylko rzeźby warszawskiej, ale 
generalnie sztuki polskiej XVI i XVII wieku.
2013, wyd. I, 175 x 250 mm, s. 366, 236 ilustracji, oprawa miękka, 

EAN 978-83-62189-31-1, cena det. 80 zł

Katarzyna Wagner, 
Paweł E. Weszpiński
Plan Warszawy Georges’a Louisa 
Le Rouge’a z 1768 roku
Seria: Plany Warszawy

To jedno z najwierniejszych 
odwzorowań XVIII-wiecznej 
Warszawy. W publikacji porównany 
został z trzema innymi planami 

z epoki – Tirregaille’a, Rizzi Zannoniego i Tardieu.
2014, wyd. I, 130 x 240 mm, s. 142 + plan Warszawy, 38 kolorowych ilustracji, 

oprawa twarda, EAN/ISBN 978-83-62189-33-5, cena det. 69 zł

Magdalena Wróblewska
Fotografie ruin. Ruiny 
fotografii 1944–2014

W zbiorach Muzeum 
Warszawy znajduje się 
kolorowa klisza, na której Ewa 
Faryaszewska – uczestniczka 
powstania warszawskiego, 
utrwaliła płonącą Starówkę 

w sierpniu 1944 roku. Te wydarzenia i ocalone 
slajdy są przedmiotem publikacji.
2014, wyd. I, 190 x 260 mm, s. 184, 100 ilustracji, oprawa miękka, 

EAN 978-83-62189-39-7, cena det. 65 zł
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Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, tel. 22 629 52 71,
email: muzeumwp@muzeumwp.pl, www.muzeumwp.pl

MWP wydaje popularyzujące historię wojskowości serie albumowe, poświęcone 
wybitnym postaciom z kart naszej historii, powstaniom narodowym i słynnym bitwom. 
Wystawom przygotowywanym przez MWP towarzyszą także wydawnictwa albumowe 
i katalogi, w których prezentowane są nasze bogate zbiory.

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

praca zbiorowa
Monte Cassino 1944

Ilustrowana historia 
2. Korpusu Polskiego, któ-
rego żołnierze uczestniczyli 
w czwartej bitwie o Monte 
Cassino w maju 1944 r. 
W albumie ukazującym się 
w 70. rocznicę walk w maju 

1944 r. zamieszczono blisko 600 fotografii archi-
walnych i zdjęć eksponatów. Wiele z nich nie było 
dotychczas publikowanych.
2014, okładka twarda, 215x305 mm, s. 279, ISBN 978-83-904932-8-2

Michał Mackiewicz, 
Marcin Ochman
Pistolet VIS wz. 35

Książka pomyślana była pier-
wotnie jako katalog prezentujący 
kolekcję Visów ze zbiorów ale 
w trakcie prac nad publikacją 
znacznemu rozszerzeniu uległa 
część poświęcona historii 

powstania konstrukcji i jej wojennym losom. Dzięki 
temu pozostaje ona jedyną pełną monografią tej znanej 
broni dostępną na polskim rynku wydawniczym.
2014, okładka miękka, 165x235 mm, s. 256, ISBN 978-83-904932-6-8

praca zbiorowa
Martwa natura kwiatowa 
w szklanym wazonie 
barokowego malarza 
gdańskiego Andreasa 
Stecha

Publikacja poświęcona 
jednemu z dzieł Andreasa 
Stecha, wybitnego malarza 

epoki baroku. Obraz, którego odkrycie w zbiorach 
MWP było zaskakującym, wręcz niebywałym 
wydarzeniem dla wielu historyków sztuki.
2014, okładka miękka, s. 119, ISBN 978-83-904932-5-1

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

Pierwsza w takiej formie 
próbą syntetycznego objęcia 
losów tych z młodego poko-
lenia Polaków, którzy w czasie 

II wojny światowej z różnych przyczyn znaleźli się 
w wielu częściach świata.
2014, okładka twarda, 215x305 mm, s. 264, ISBN 978-83-904932-7-5

praca zbiorowa
5. Kresowa Dywizja Piechoty

Jest to książka dająca 
piękny przykład współpracy 
historyków emigracyjnych 
i krajowych oraz współpracy 
międzypokoleniowej. 
Niniejsza książka jest ważnym 
i potrzebnym przypomnieniem 

bojowej chwały żołnierza polskiego.
MWP, Fundusz Pomocy Wdowom, Sierotom i Inwalidom 5. Kresowej Dywizji 

Piechoty w Wielkiej Brytanii, 2012, okładka twarda, 165x245 mm, s.1097, 

ISBN 978-0-9559724-0-9

Powstanie Styczniowe

Książka przedstawia 
przyczyny, przebieg 
i konsekwencje wydarzeń 
lat 1863–1864. Ogromną 
wartością albumu są rozdziały 
poświęcone uzbrojeniu 
i chorągwiom powstańczym, 
a także prezentacja siły 

militarnej Rosjan. Kompetencja historyczna 
i techniczna idzie tu w parze z bogatą ikonografią, 
pozwalającą przenieść nas w czasie 150 lat wstecz.
MWP, Bellona, 2013, okładka twarda, 23,5x29,5, s. 205, ISBN 978-83-11125-48-3
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ul. Focha 23, 05-803 Pruszków, tel./faks (22) 758 62 50, e-mail: ajaks@o2.pl

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

OFICYNA WYDAWNICZA AJAKS

Jerzy S. Wojciechowski
11. pułk ułanów legionowych

Kolejna monografia pułku 
w serii Zarys Historii 
Wojennej Pułków Polskich 
w Kampanii Wrześniowej, 
z uwzględnieniem jego szlaku 
bojowego w okresie kampanii 
wrześniowej. Zeszyt nr 210.

2014, wyd. I, ISBN: 978-83-62046-66-9

Przemysław Dymek
62. pułk piechoty

Kolejna monografia pułku 
w serii Zarys Historii 
Wojennej Pułków Polskich 
w Kampanii Wrześniowej, 
z uwzględnieniem jego szlaku 
bojowego w okresie kampanii 
wrześniowej. Zeszyt nr 182.

2013, wyd. I, ISBN: 978-83-62046-45-4

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

Historia rozwoju Wojsk 
Aeronautycznych w latach 
1919–1924. Publikacja 
przedstawia poszczególne 

kursy, komendantów szkoły, wykazy absolwentów itd. 
Całość uzupełniają indeksy nazwisk i miejscowości.
Muzeum Historyczne w Legionowie, 2014, wyd. I, ISBN: 978-83-62046-61-4

Przemysław Dymek
15. pułk ułanów 
poznańskich

Kolejna monografia pułku 
w serii Zarys Historii 
Wojennej Pułków Polskich 
w Kampanii Wrześniowej, 
z uwzględnieniem jego szlaku 
bojowego w okresie kampanii 

wrześniowej. Zeszyt nr 206.
2014, wyd. I, ISBN: 978-83-62046-48-5

Przemysław Dymek
74. pułk piechoty

Kolejna monografia pułku 
w serii Zarys Historii 
Wojennej Pułków Polskich 
w Kampanii Wrześniowej, 
z uwzględnieniem jego szlaku 
bojowego w okresie kampanii 
wrześniowej. Zeszyt nr 186.

2014, wyd. I, ISBN: 978-83-62046-57-7

Ks. Józef Panaś
Pamiętnik Kapelana 
Legionów Polskich

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

Polskich opisuje początki tworzenia Legionów oraz 
ich udział w walkach. 
Oficyna Wydawnicza Ajaks, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, 2014, 

wyd. I, ISBN: 978-83-62046-58-4 
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ul. Motylkowa 3R/2, 04-776 Warszawa, tel./faks (22) 870-03-60, e-mail: oficyna@aspra.pl,
sekretariat@aspra.pl, www.aspra.pl

Wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, od 20 lat specjalizujące się w wydawaniu 
i promowaniu książek o profilu akademickim, naukowym oraz literatury specjalistycznej 
z różnych dziedzin nauki. W bogatym dorobku ma ponad 800 publikacji książkowych.

OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA/(ASPRA-JR F.H.U.)

Anna Kamler, Dorota 
Pietrzkiewicz
Dziedzictwo utracone – 
dziedzictwo odzyskane

Interdyscyplinarny tom 
studiów poświęcony różnym 
aspektom działalności 
na rzecz przywrócenia, 
zachowania i ochrony polskiego 

i światowego dziedzictwa kulturowego. Powstał jako 
efekt wielodziedzinowych badań monograficznych.
2014, B5, s. 598, oprawa twarda, EAN 978-83-7545-535-9, cena det. 69 zł

Izabella Rusinowa
Martin Luther King Jr. 
1929–1968

Biografia Martina Luthera 
Kinga Jr. – pastora kościoła 
baptystów, doktora teologii 
Uniwersytetu Harvarda. 
Stał na czele organizacji 
duchownych działających 

w południowych stanach USA. Działalność Kinga 
zainicjowała powolny proces integracji rasowej 
społeczeństwa amerykańskiego.
2014, B5, s. 536, oprawa miękka, EAN 978-83-7545-518-2, cena det. 59 zł

Jerzy Adam Czartoryski
Żywot Juliana Ursyna 
Niemcewicza

Jest to niezwykle barwnie 
napisana opowieść, mająca 
walory pracy naukowej, 
zawierająca wiele informacji 
o Niemcewiczu. Do biografii 
dołączone są ciekawe 

w swej treści dokumenty epoki, odnoszące się do 
działalności publicznej jej bohatera (aneksy, listy).
2014, B5, s. 456, oprawa twarda, ISBN EAN 978-83-7545-505-2,

cena det. 79 zł

Marian Marek Drozdowski
Jan Karski Kozielewski 
1914–2000

Publikacja powstała we 
współpracy z Centrum 
Europejskim Natolin. Do książki 
dołączony jest niepublikowany 
wywiad z Janem Karskim na 
płycie CD w formacie mp3.

2014, EAN 978-83-7545-483-3, B5, s. 362, oprawa twarda, cena det. 59 zł

Andrzej Walicki
Spotkania z Isaiahem 
Berlinem. Dzieje 
intelektualnej przyjaźni

Książka jest 
udokumentowaniem 
wszechstronnej relacji 
intelektualnej i przyjacielskiej 
zarazem, jaka łączyła 

mnie z Isaiahem Berlinem – wielkim brytyjskim 
liberałem, a jednocześnie miłośnikiem i znawcą 
intelektualnej historii Rosji. 
2014, B5, s. 306, oprawa twarda, EAN 978-83-7545-487-7, cena det. 49 zł

John Connelly
Zniewolony Uniwersytet.
Sowietyzacja szkolnictwa 
wyższego w Niemczech 
Wschodnich, Czechach 
i Polsce 1945–1956

Książka demitologizuje wiele 
stereotypowych opinii, wnosi 
nowy materiał, otwiera 

nowe kierunki badawcze, ukazując złożoność 
i różnorodność czynników wpływających na 
rzeczywistość powojenną. 
2014, B5, s. 428, oprawa twarda, ISBN 978-83-7545-486-4, cena det. 69 zł
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ul. Korotyńskiego 23 lok. 56, 02-123 Warszawa,
tel./faks (22) 823 48 78, e-mail: biuro@egros.pl, www.egros.pl

Wydawnictwo działa od 1994 r. i jest kontynuatorem firmy PW EGROSS Sp. z o.o. 
Jednym z podstawowych działów wydawniczych jest historia, ze szczególnym 
uwzględnieniem tematyki warszawskiej i mazowieckiej. Sięgamy również po tematy 
popularyzujące historię, wydając m.in. serię W kręgu średniowiecza. Wydajemy także 
publikacje zlecone dla wielu instytucji, stowarzyszeń i lokalnych oraganizacji. 

OFICYNA WYDAWNICZA EGROS

Tomasz Łaszkiewicz
Opowieść kampinoska 1944

Autor barwnie opowiada 
o losach swojego oddziału, 
Kompanii Lotniczej AK 
działającej w strukturach Grupy 
Kampinos, w okresie powstania 
warszawskiego aż do próby 
przejścia w Góry Świętokrzyskie. 

Walorem książki jest narracja pozwalająca wskrzesić 
emocje towarzyszące powstańcom.
Agencja Wydawnicza Egros s.c., Mazowiecki Instytut Kultury, 2013, wyd. I, 

ISBN: 978-83-63957-16-2

Paweł Bogdan Gąsiorowski
Powiat sierpecki

Kolejny z serii Przewodnik 
subiektywny, bogato 
ilustrowany, prezentujący powiat 
sierpecki. Publikacja prezentuje 
m.in. walory przyrodnicze 
regionu, jego historię, 
dziedzictwo kulturowe, w tym 

wybrane zasłużone postacie związane z powiatem. 
W części przewodnikowej opisano 37 miejscowości.
Agencja Wydawnicza Egros s.c., Mazowiecki Instytut Kultury, 2013, wyd. I, 

ISBN: 978-83-63957-13-1

wstęp i oprac. Mariusz Olczak
Henryk Trojańczyk
– Wspomnienia Szefa 
Wywiadu Okręgu 
Warszawskiego Armii 
Krajowej

Rękopis wspomnień Henryka 
Trojańczyka trafił do AAN 
ok. 2004 r. Zawiera m.in. 

części: Wojna 1939 r., Okupacja, Niewola 1944–1945, 
Wyprawa do Wilna, Relacje z działalności w AK.
Agencja Wydawnicza Egros s.c., Archiwum Akt Nowych, 2012, wyd. I, 

ISBN: 978-83-89986-96-2

Piotr Oleńczak
Twierdza Modlin 1830–1864. 
Wielkie nadzieje i lata niedoli

Losy powstałej z inspiracji 
Napoleona twierdzy w okresie 
jej użytkowania przez Rosjan. 
Ciekawym wątkiem książki są 
wizyty pary carskiej w Modlinie.
Publikacja bogato ilustrowana, 

zawiera po raz pierwszy publikowane materiały 
ilustracyjne pozyskane z rosyjskich archiwów.
Agencja Wydawnicza Egros s.c., Mazowiecki Instytut Kultury, 2013, wyd. I, 

ISBN: 978-83-63957-00-1

Barbara Konarska-Pabiniak
Powiat gostyniński

Kolejny z serii Przewodnik 
subiektywny, bogato ilustrowany, 
prezentujący powiat gostyniński. 
Publikacja prezentuje 
m.in. walory przyrodnicze 
regionu, historię, dziedzictwo 
kulturowe, w tym wybrane 

zasłużone postacie związane z powiatem. W części 
przewodnikowej opisano ponad 25 miejscowości. 
Agencja Wydawnicza Egros s.c., Mazowiecki Instytut Kultury, 2013, wyd. I, 

ISBN: 978-8363957-11-7

Konstancja Hojnacka
Dobre wychowanie

Wznowienie niezwykłego 
kodeksu towarzyskiego 
Konstancji Hojnackiej
– literatki i działaczki 
społecznej. Książka napisana 
piękną polszczyzną, nic nie 
straciła na swojej aktualności.

Agencja Wydawnicza Egros s.c., 2013, wyd. I, ISBN: 978-83-89986-90-0
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Oficyna Wydawnicza „Rewasz” istnieje od 1991 roku. Specjalizujemy się w tematyce 
turystyczno-krajoznawczej. W dorobku mamy kilkaset publikacji: przewodników, 
informatorów turystycznych, monografii krajoznawczych, map. Niektóre z nich 
były wielokrotnie wznawiane. Większość naszych przewodników adresujemy 
do turysty-krajoznawcy, łaknącego czegoś więcej niż powierzchowne wrażenia 
i łatwa rozrywka. Przywiązujemy dużą wagę do popularyzowania rzetelnej wiedzy 
o opisywanych terenach, ich przyrodzie, historii i kulturze.

OFICYNA WYDAWNICZA REWASZ

Jerzy Żebrowski
Czarodziejska Barcelona

Nie jest typowym 
przewodnikiem-słownikiem 
krajoznawczym. To luźny 
zbiór bardzo osobistych 
wspomnień, opowieści 
o miejscach szczególnych, 
niezwykłych, wybranych. 

Miejscach magicznych. Takich, w których 
zakochujemy się od pierwszego wejrzenia.

Tomasz Krzywicki
Litwa. Przewodnik

Polacy i Litwini odcięci od 
siebie przez 80 lat, przestali 
się znać i rozumieć. A przecież 
chodzi o kraj i naród z którym 
byliśmy razem na dobre 
i na złe przez 500 lat, przez 
połowę naszej historii. Wojny, 

agresywne nacjonalizmy, komunizm w bolszewickim 
wydaniu, wszystkie te klęski spowodowały, że kraj, 
który sto lat temu był znany i swojski, stał się terra 
incognita, światem zaginionym, mitycznym.

Marcin Pielesz
W karpackim tyglu. 
Subiektywny przewodnik 
po historii Rumunii

Jak daleko za Dunaj 
zawędrowały rzymskie legiony? 
Jaka postać historyczna stała 
się pierwowzorem słynnego 
wampira Drakuli i dlaczego? 

Czego szukał Jan III Sobieski daleko na południe od 
granic Rzeczypospolitej? Na te i wiele innych pytań 
znajdzie w naszej książce obszerną odpowiedź 
dociekliwy czytelnik.

Tomasz Śnieżek
Góry Sowie. Przewodnik

Przewodnik po atrakcyjnym 
turystycznie i krajoznawczo 
paśmie Sudetów — Górach 
Sowich. Oprócz gór, lasów 
i krajobrazów obszar ten 
nasycony jest dawnymi 
fortyfikacjami i tajemniczymi 

podziemiami wykutymi w okresie II wojny 
światowej, nieodkrytymii jeszcze w całości.

Stanisław Kryciński
Przemyśl i Pogórze 
Przemyskie

Kraina burzliwej historii, 
opustoszałych wiosek, 
dzikich lasów, zapomnianych 
cerkiewek. To jakby drugie 
Bieszczady, wprawdzie 
bez połonin, lecz także 

bez masowego ruchu tyrystycznego, szkolnych 
wycieczek i kiosków z pamiątkami. Tu znajdują się 
najstarsze cerkwie na terenie Polski, do położonej 
tu Kalwarii Pacławskiej pielgrzymują tysiące ludzi.

Grzegorz Rąkowski
Ukraińskie Karpaty 
i Podkarpacie. Część 
wschodnia

Kolejny, szósty tom 
monumentalnego 
przewodnika po tzw. Ukrainie 
Zachodniej obejmuje swym 
zasięgiem południową część 

obecnego obwodu iwanofrankowskiego (czyt. woj. 
stanisławowskiego) na południe od Dniestru i na 
wschód od linii kolejowej Stryj – Ławoczne, zatem na 
wschód od dolin Oporu, Stryja i Świcy.
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ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa, tel 22 631-15-16, e-mail:oficyna@rytm-wydawnictwo.pl, 
www.rytm-wydawnictwo.pl, www.wydawnictworytm.pl

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

OFICYNA WYDAWNICZA RYTM SP Z O.O.

Bartosz Nowożycki
Zgrupowanie „Radosław”

Żołnierze dowodzeni przez 
ppłk. Jana Mazurkiewicza 
wzięli udział w ciężkich 
walkach. 63 dni Powstania 
Warszawskiego to ich krwawy 
szlak bojowy z Woli przez 
Stare Miasto, Śródmieście, 

Czerniaków, Mokotów, do Śródmieścia.
2014, 176x250 mm., s. 624, ilustracje, oprawa twarda, EAN 9788373996137, 

cena det. 65,10 zł

Kazimierz Krajewski
Jan Borysewicz „Krysia”, 
„Mściciel” 1913–1945

Dowodził oddziałami 
partyzanckimi 
Nowogródzkiego Okręgu AK 
liczącymi ponad tysiąc ludzi.
Po 1944 r. pozostał na 
Kresach w warunkach nowej, 

sowieckiej okupacji. Stał się symbolem oporu wobec 
obu okupantów. Poległ 21 I 1945 r. w walce z NKWD.
2014, 176x250 mm., s. 216, ilustracje, oprawa twarda,

EAN 9788373995468, cena det. 37,80 zł

Wojciech Königsberg
Droga „Ponurego”

Pierwsze całościowe ujęcie 
biografii „cichociemnego” 
majora Jana Piwnika (1912–
1944) „Ponurego”, jednego 
z najwybitniejszych oficerów 
Armii Krajowej, dowódcy 
legendarnego Zgrupowania 

Partyzanckiego AK „Ponury”.
2014, 176x250 mm., s. 368, ilustracje, oprawa twarda,

EAN 9788373995949, cena det. 54,60 zł

Marcin Łukasz Majewski
Wołyń. Komunizm, 
nacjonalizm, terroryzm 

Henryk Józewski w kwestii 
zapewnienia bezpieczeństwa 
państwowego odznaczał 
się zdecydowaną walką 
przeciwko prowadzącym 
ożywioną działalność 

nielegalnym organizacjom komunistycznym 
i nacjonalistycznym na Wołyniu.
2014, 176x250 mm., s. 312, ilustracje, oprawa twarda, 

9788373996144, cena det. 44,10 zł

Mirosław Miękina
Sztuka wywiadu
w państwie współczesnym

Mechanizmy rządzące 
wywiadem i informacją, 
funkcje wywiadu i jego 
ludzi w systemie rządzenia 
państwem. Rzadka okazja 
zrozumienia tego świata, 

w którym nikt nie jest tym za kogo uchodzi, gdzie 
nic nie jest tym, czym się wydarzyło.
2014, 176x250 mm., s. 448, ilustracje, oprawa twarda,

EAN 9788373995932, cena det. 59,85 zł

Andrzej Zieliński
Miecze Wikingów

Czy Wikingowie trafili 
na ziemie polskie? Autor 
starannie pozbierał różne 
przeciwstawne sobie opinie 
historyków, dodał świadectwa 
archeologów, sięgnął do 
dawnych mitów i legend, 

a także do najstarszych skandynawskich sag.
2014, 176x250 mm., s. 192, ilustracje, oprawa twarda,

EAN 9788373995758, cena det. 34,65 zł
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FUNDACJA OŚRODEK KARTA: ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa,
tel. (+48-22) 848- 07-12 

Ośrodek KARTA to niezależna organizacja pożytku publicznego, zajmująca się 
dokumentowaniem i upowszechnianiem historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej 
XX wieku. Publikacje KARTY to literatura faktu - historia opowiadana poprzez dzienniki, 
wspomnienia, listy. W ostatnich latach ukazały się m. in. Dziennik z Prus Wschodnich, Wrota 
piekieł. Ravensbrück (seria Świadectwa), Rewanż (seria Żydzi polscy), albumy historyczne.

OŚRODEK KARTA

Gaja i Jacek Kuroniowie
wstęp prof. Andrzej Friszke
wybór, red. i oprac.
Maria Krawczyk
Listy jak dotyk

Wybór listów (1965–82) 
Grażyny i Jacka Kuroniów, 
wymienianych przez nich 
podczas odsiadywania 

przez Jacka kolejnych wyroków więzienia. 
Poruszająca opowieść o wyjątkowym uczuciu, 
a zarazem nieznane dotąd świadectwo 
historyczne PRL-u.
2014, wyd. I, 17,5 x 25 cm, s. 328, oprawa twarda, 

EAN 9788364476150, cena det. 44 zł

Joachim Ceraficki
Z posłowiem prof. dr. hab. 
Ryszarda Kaczmarka
Wasserpolacken. 
Relacja Polaka w służbie 
Wehrmachtu.

Relacja Joachima 
Cerafickiego, który jako 
obywatel Rzeszy trzeciej 

kategorii został wcielony do Wehrmachtu w maju 
1942. Ważne świadectwo tego, jak dalekie od 
stereotypowych wyobrażeń były wojenne losy 
Polaków ze Śląska i Pomorza.
2014, wyd. I, : 165x215, s. 231, zdjęć 7, 1 mapa oprawa zintegrowana,

EAN 9788364476167, cena det. 39 zł

Adam Dylewski
Konsultacja historyczna: prof. dr hab. Janusz Odziemkowski 
Legioniści Piłsudskiego

Bogato ilustrowany album ukazujący historię kształtowania się 
i działania Legionów aż do momentu odzyskania niepodległości. 
Tekst wzbogacają fragmenty materiałów źródłowych (pamiętników, 
korespondencji, odezw, rozkazów).
2014, wyd. I, 165x215 mm, s. 304, 300 zdjęć, oprawa twarda, EAN 9788364476136, cena det. 109 zł 

praca zbiorowa
Polski wir I wojny
Seria: XX wiek. Zbliżenia

Zbiorowy dziennik lat 1914–18, 
kompozycja fragmentów setek 
indywidualnych świadectw 
wybranych z tysięcy zapisów 
tamtego czasu – zarówno 
głównych aktorów zdarzeń 

(Józef Piłsudski, Roman Dmowski), uznanych 
diarystów, i szeregowych żołnierzy oraz 
„zwykłych” obserwatorów. 
2014, wyd. I, 140 x 205 mm, s. 360, oprawa miękka, 

EAN 978-83-64476-06-8, cena det. 34 zł

Julien Bryan
Kolory wojny
/ The Colors of War
Oblężenie Warszawy w barwnej 
fotografii Juliena Bryana/The Siege 
of Warsaw in Julien Bryan’s Colors 
Photographs

Wyjątkowy, dwujęzyczny 
album. Oblężona Warszawa 

we wrześniu 1939 na unikatowych, barwnych 
zdjęciach amerykańskiego reportera Juliena 
Bryana, korzystającego z nowatorskiej wówczas, 
kolorowej taśmy Kodaka.
Ośrodek Karta, IPN, 2014, wydanie II, język wydania: polski, angielski,: 220 x 

270 mm, s.160, oprawa twarda, EAN 9788364476174, cena det. 69 zł
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ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin, tel. 81 710 28 21, faks 81 710 28 65, 
e-mail: centrum@majdanek.eu, www.majdanek.eu

Państwowe Muzeum na Majdanku utworzone w listopadzie 1944 r. jest pierwszym 
muzeum martyrologicznym na świecie dokumentującym i upowszechniającym 
wydarzenia związane z II wojną światową oraz upamiętniającym ofiary niemieckiego 
obozu koncentracyjnego na Majdanku, który funkcjonował na obrzeżach Lublina od 
października 1941 r.do lipca 1944 r.

PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU

red. Wojciech Lenarczyk, 
Dariusz Libionka,
Erntefest 3-4 listopada 
1943 – zapomniany epizod 
Zagłady

Publikacja poświęcona jest 
największej w historii II wojny 
światowej jednorazowej 
operacji ludobójczej, 

oznaczonej przez sprawców kryptonimem 
„Erntefest” („Dożynki”). 
2009, 480 s., ISBN: 978-83-925187-5-4, cena 58 zł

oprac. Kamila Czuryszkiewicz, 
Beata Siwek-Ciupak,
Krwawa środa 3 listopada 
1943 w pamięci świadków 

Antologia wspomnień 
odnoszących się do 
największej w dziejach obozów 
koncentracyjnych egzekucji 
przez rozstrzelanie, która objęła 

około 18 tysięcy osób narodowości żydowskiej. 
29 relacji będących zapisem wspomnień 
obserwatorów egzekucji i ocalałych z niej więźniów.
2013, 199 s., ISBN: 978-83-62816-17-0

Zeszyty Majdanka
Tom XXVI

W wydawanym od 1965 r. 
czasopiśmie prezentowane 
są wyniki najnowszych 
badań i edycje materiałów 
źródłowych poświęconych 
dziejom Konzentrationslager 
Lublin, a także opracowania 

omawiające działalność instytucji. Publikacja 
wkrótce w sprzedaży.
2014, ISSN 0514-7409

Ewa Koper
Każda ofiara ma imię
(Every victim has a name)

Publikacja upamiętnia 750 
osób zgładzonych w obozie 
w Bełżcu. Ich losy ilustruje 260 
fotografii opatrzonych krótkimi 
biogramami dokumentowanych 
osób i dodatkowymi 

informacjami na temat ich najbliższych. 
2014, 205 s., ISBN: 978-83-62816-19-4, cena 65 zł

red. Wiesław Wysok,
Andrzej Stępnik
Edukacja muzealna 
w Polsce. Aspekty, 
konteksty, ujęcia

Autorzy, muzealnicy 
i dydaktycy historii, próbują 
odpowiedzieć na pytanie, 
czy muzea tradycyjne mogą 

czerpać z dorobku muzeów – miejsc pamięci 
i odwrotnie. Zastanawiają się także, jak dydaktyka 
historii może wzbogacić praktykę muzealną.
2013, 175 s., ISBN: 978-83-62816-12-5, cena: 25 zł

Danuta Olesiuk, 
Anna Wójcik
70 lat Państwowego 
Muzeum na Majdanku

W albumie znalazło się 80 
zdjęć, zarówno archiwalnych, 
jak i współczesnych, 

będących zapisem zmian zachodzących 
w krajobrazie Muzeum, głównych aspektów jego 
działalności, a także najważniejszych wydarzeń 
w 70-letniej historii pierwszego na świecie muzeum 
upamiętniającego ofiary II wojny światowej.
2014, 90 s., ISBN 978-83-62816-20-0
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PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY W LIKWIDACJI: ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa,
tel. 22 826 02 01, 22 826 02 02, faks 22 826 15 36, e-mail: piw@piw.pl, www.piw.pl

PIW to jedno z najstarszych i najbardziej znanych wydawnictw w Polsce. W czasie 
ponad 68 lat funkcjonowania wydawnictwa ukazało się ponad 8000 tysięcy książek 
z logo PIW. Niektóre z nich doczekały się nawet dwudziestu wydań. Wydawnictwo 
opublikowało kilkanaście tysięcy tytułów, przede wszystkim z dziedziny literatury 
pięknej, eseistyki, historii i historii kultury.

PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY

Maurice Keen
Rycerstwo
Seria: Rodowody cywilizacji

Świeckie początki 
rycerstwa, rycerstwo 
a Kościół, idea krucjatowa, 
ceremonia pasowania na rycerza, 
geneza turnieju rycerskiego, 
mitologia historyczna rycerstwa, 

heraldyka, koncepcja szlachectwa, herby, szlachectwo 
i honor, świeckie zakony rycerskie, rycerstwo na wojnie.
2014, wyd. 1, 166x238 mm, s. 408, oprawa twarda, 

EAN 9788306033595, cena det. 60 zł

Miron Białoszewski
Pamiętnik z powstania 
warszawskiego
Seria: Utwory zebrane Białoszewskiego t. 3

Nowa – odcenzurowana, 
poprawiona i uzupełniona 
edycja, oparta na trzech 
źródłach. Pierwsze to wydanie 
trzecie (PIW 1976), czytane 

i poprawiane przez Autora. Drugie to maszynopis 
z pierwszego wydania. Trzecie to autorskie nagranie, 
przechowywane w archiwum Polskiego Radia.
2014, wyd. 2, 123x195 mm, s. 248, oprawa twarda, EAN 9788306033649, cena det. 40 zł

Krzysztof Mroziewicz
Pastwisko świętych byków

Indie w Pastwisku świętych 
byków to nie tylko obraz 
wielkiego terytorialnie 
i duchowo kraju, to także 
metamorfoza współczesnej 
ludzkiej egzystencji, bo czyż 
nie mieścimy w sobie, jako 

ludzie, tych wszystkich wielkości i małości, jakie 
w Indiach dostrzegł autor?
2014, wyd. 1, 166x238 mm, s. 426, oprawa twarda,

EAN 9788306033717, cena det. 60 zł

Stanisław Ignacy Witkiewicz
Nauki ścisłe a filozofia i inne 
pisma filozoficzne
Seria: Dzieła zebrane Witkacego

Wszystkie wydane i zachowane 
w rękopisie prace filozoficzne 
Witkacego z lat 1933–1939. Po raz 
pierwszy w całości publikowany 
jest Traktat o Bycie samym 

w sobie i dla siebie, w którym autor przedstawia swoją 
oryginalną metafizykę cielesności.
2014, wyd. 1, 123x195 mm, s. 776, oprawa twarda,

EAN 9788306033656, cena det. 60 zł

Jerzy Kierul
Émilie du Châtelet i Voltaire
Seria: Biografie sławnych ludzi

Voltaire’a znamy jako 
niezmordowanego propagatora 
Oświecenia, śmiertelnego 
wroga głupoty, zabobonu 
i przesądów. W skrytości ducha 
marzył zawsze o lepszym 

świecie, nie wybaczał tym, którzy czynili go gorszym. 
2014, wyd. 1, 144x204 mm, s. 288, oprawa twarda,

EAN 9788306033694, cena det. 50 zł

Aleksandr Zwiagincew
Proces norymberski. 
Nieznane fakty

Blisko 70 lat temu 
zakończył się proces 
norymberski. Postanowienia 
Międzynarodowego Trybunału 
Wojskowego stworzyły 
najważniejszy precedens 

prawny, zgodnie z którym potępieni zostali nie tylko 
zbrodniarze, ale także system polityczny.
2014, wyd. 1, 166x238 mm, s. 712, oprawa twarda,

EAN 9788306033724, cena det. 65 zl

mailto:piw@piw.pl
http://www.piw.pl
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Ewa Kurek
Poza Granicą Solidarności. 
Stosunki polsko-żydowskie 
1939–1945

Ewa Kurek opierając się 
wyłącznie na źródłach 
żydowskich odpowiada, jak 
do tego doszło, że w chwili 
wybuchu II wojny światowej 

los Polski i Polaków nie interesował obywateli 
polskich żydowskiego pochodzenia. 

Jan Marszałek
Podręczny słownik 
kolaborantów w Polsce

Poznaj nazwiska 
kolaborantów, którzy po 
zdradzieckim ataku ZSRR 
na Polskę 17 września 
1939 roku siali nienawiść 
do Polski i celowo krzewili 

stalinowską, antypolską ideologię. Jak pisze autor 
wielu z nich zna osobiście. Gdy pracował nad tym 
słownikiem musiał ukrywać swoją pracę, a kopie 
przechowywał poza domem.

Bohdan Urbankowski
Czerwona msza t. 1–4

Ta książka powinna być 
lekturą obowiązkową 
Polaków. To ważne 
świadectwo kolaboracji, jakiej 
dopuściły się polskie elity 
literackie, a także odwagi, 
jaką wykazali nieliczni, by 

oprzeć się sowieckiej dominacji.
W subskrypcji w promocyjnej cenie 137 zł

Krzysztof Baliński
MSZ – polski czy antypolski

Najbardziej sensacyjna książka 
o polskim Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych. Raport 
z wewnątrz. Dowiedz się, jak 
zapadają najważniejsze decyzje 
i kto reprezentuje Polskę.

Aldona Zaorska
KL Warschau
 
Bestialsko pomordowani 
w obozie koncentracyjnym 
KL Warschau mieszkańcy 
stolicy od czasów wojny 
czekają na upamiętnienie. 
Dlaczego 200 tysięcy ofiar 
KL Warschau to temat 

nadal drażliwy? Jak funkcjonował obóz i jak 
mordowano w nim ludność Warszawy – na te 
pytania odpowiada w swej książce autorka.

Leszek Szymowski
Media wobec bezpieki
 

Literaci są tą grupą 
zawodową, wśród której 
zwerbowano największą ilość 
konfidentów. Gdy znalazł się 
jeszcze jakiś czysty, biliśmy 
się między sobą o to, kto ma 
go werbować – mówi były 

oficer MSW. To książka o infiltracji środowiska 
dziennikarskiego przez służby specjalne PRL i III RP.

Polska Księgarnia Narodowa o wyraźnym profilu patriotyczno-konserwatywnym 
oferuje przede wszystkim książki historyczne i publicystyczne wydawnictwa Bollinari 
Publishing House. Dystrybuuje też gazety: „Zakazana Historia”, „Warszawska Gazeta”, 
„Polska Niepodległa”. Pełna oferta książek znajduje się na stronie internetowej 
www.polskaksiegarnianarodowa.pl

POLSKA KSIĘGARNIA NARODOWA
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ul. Węgierska 7, 30-535 Kraków, tel: 509 588 364, 535 282 662 
e-mail: handlowy@polskiegryplanszowe.pl, www.polskiegryplanszowe.pl

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i niesłabnącej pasji nauczyliśmy się łączyć 
grywalność, walory edukacyjne i jakość wykonania. Polskie Gry Planszowe to rodzinna 
firma, o długiej tradycji. Wydaliśmy już ponad kilkadziesiąt tytułów. Poszukujemy nowego 
wymiaru rodzinnej rozrywki w jej tradycyjnych i sprawdzonych formach. Nasze gry to 
produkty całkowicie polskie – u nas wykonywane i poruszające ważne dla nas tematy.

POLSKIE GRY PLANSZOWE „BOCIEK”

Bitwa pod 
Grunwaldem

Stańcie naprzeciw 
siebie niczym 
wojska największej 
bitwy epoki 
Średniowiecza! 
Bitwa pod 

Grunwaldem to gra, która szkoli 
taktykę i rozbudza historyczną pasję. Jej celem 
jest zwycięstwo; środkiem – przemyślane 
ruchy i strategia. Wykażcie się mądrością króla 
Władysława Jagiełły, bądźcie sprytni niczym 
mistrz Zakonu Krzyżackiego!

Kocham Polskę

Jeśli szukaliście wartościowej 
rodzinnej rozrywki, pora 
przestać. Gra Kocham Polskę to 
najlepszy sposób na spędzenie 
chwil z najbliższymi. Element 
integracji i dobrej zabawy 
przeważa nad rywalizacją, więc 

po partii gry każdy będzie zadowolony. 
Kocham Polskę to gra dla dowolnej liczby 

uczestników. Jako jedna z nielicznych gier może 
naprawdę połączyć pokolenia i członków Waszej 
rodziny.

Pax et Bonum

Zaproś rodzinę 
w podróż śladami 
jednej z najbardziej 
niezwykłych osób 
w dziejach świata.
Wybierzcie się do 

włoskiego Asyżu – miasta, 
które było domem św. Franciszka. 

Przedstawione na naszej planszy drogi Asyżu 
zaprowadzą Was tam, gdzie dotarł św. Franciszek
– do najwspanialszych chrześcijańskich wartości.

Rodzinka.pl

Rodzinka.pl to gra 
logiczno-strategiczna 

przeznaczona dla 2–5 
graczy – szczególnie 

dla całej rodziny. 
Waszym zadaniem 
będzie zdobycie jak 

największej liczby 
punktów przyznawanych za 

strategiczne łączenie boków 
trójkątnych żetonów.

Husaria

Husaria to gra strategiczno- 
-bitewna dla dwojga osób. 
Celem jest zwycięstwo nad 
wojskami przeciwnika – wygra 
ten z Was, kto wyeliminuje 
przywódcę wrogiej armii 
(tureckiego wezyra albo 

polskiego hetmana) lub uzyska 
dwukrotną przewagę liczebną. Do dyspozycji macie 

zestaw pionków (m.in. husaria, spahisi, piechota, 
janczary, artyleria, turecka jazda – akindżi), które 
pozwolą Ci zapoznać się z militariami XVII wieku. 

Dzieci Świata

To wspaniała 
okazja do pokazania 
Waszym dzieciom 
różnorodności ludzi 

zamieszkujących naszą 
Ziemię.

Gra składa się z kartoników 
o kolorowych bokach, na których narysowane 

są twarze dzieci z całego świata. Waszym celem 
jest ułożenie ich na planszy w taki sposób, by boki 
pasowały do siebie kolorystycznie.
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al. Dębów 4, 05-080 Izabelin-Warszawa, tel. 22 722 66 66,
e-mail: handel@rosikonpress.com, www.rosikonpress.com

Firma istnieje na polskim rynku od 1990 roku. Specjalizuje się w wydawaniu 
ilustrowanych książek z zakresu sztuki, historii i religii. Jest członkiem Polskiej Izby 
Książki, a także zdobywcą wielu prestiżowych nagród. Współtwórcą wydawnictwa jest 
wybitny fotograf Janusz Rosikoń. Firma posiada szeroką bazę fotografii reportażowych 
i krajoznawczych. 

ROSIKON PRESS

Jan Ledóchowski
Wujowie i inni

Autor Jan Ledóchowski 
opowiada jak ziemiański 
tryb życia bohaterów 
dobiega końca w wyniku II 
wojny światowej. Po wojnie 
rozdziela ich żelazna kurtyna 
i odmienne poglądy polityczne.

2014, wyd. I, 150x190mm, s. 36, ills. 80, oprawa twarda z CD, 

EAN 978-83-62981-92-2

Hanna Suchocka
Rzymskie Pasje

Najbardziej osobista książka 
Hanny Suchockiej. Metafizyczna 
podróż po starożytnych 
kościołach wyznaczonych 
przez Grzegorza Wielkiego. 
Tradycja z pierwszych wieków 
chrześcijaństwa powracająca 

po stuleciach zapomnienia. Historia, wiara 
i codzienność Wiecznego Miasta.
2013, wyd.II, 160x210 mm, s. 376, ills. 600, oprawa twarda z obwolutą, 

ISBN 978-83-62981-52-6, cena det. 69 zł

Grzegorz Górny,
Janusz Rosikoń
Świadkowie Tajemnicy

To fascynująca opowieść 
będąca zapisem 
dziennikarskiego dochodzenia 
do prawdy o materialnych 
śladach pozostawionych przez 
Jezusa z Nazaretu. Wyważone 

świadectwo historii oraz stan naszej wiedzy 
i niewiedzy na dzień dzisiejszy.
2014, wyd. IV, 195x255 mm, s. 296, ills. 400, oprawa twarda z obwolutą, ISBN 

978-83-62981-32-8, cena det. 79,80 zł

Grzegorz Górny
wstęp Norman Davies
Sprawiedliwi

Książka pokazuje kontekst 
polityczny i społeczny, w jakim 
doszło do niemieckiego 
ludobójstwa. Prezentuje 
zjawisko ratowania Żydów 
zarówno w wymiarze 

historycznym, jak i w przez pryzmat pojedynczych 
ludzkich losów. Oparta na materiałach archiwalnych.
2014, wyd. II, 160x210 mm, s. 296, ills. 270, oprawa twarda,

EAN 978-83-62981-60-1, cena det. 49,90 zł

Grzegorz Górny, 
Janusz Rosikoń
Tajemnica Graala

Święty Graal odnaleziony. Autorzy 
rekonstruują dzieje owego 
naczynia, docierają do naukowców, 
którzy prowadzili badania na 
ten temat, cytują wyniki prac 
archeologów oraz historyków.

2014, wyd.I, 195x255 mm, s. 296, ills. 400, oprawa twarda z obwolutą,

ISBN 978-83-62981-68-7, cena det. 79,80 zł

Nina Brzostowska-Smólska, 
Krzysztof Smólski.
Najpiękniejsze Kościoły 
Warszawy

Kolekcja przewodników po 
najpiękniejszych zabytkowych 
kościołach Warszawy to 
spełnienie marzenia, które 
od wielu lat tliło się zarówno 

w głowach wydawcy jak i sprawującego merytoryczną 
opiekę nad projektem ks. prof. Michała Janochy.
2012, wyd. I, 125x170 mm, s. 96, ills. 80, oprawa twarda z obwolutą, 

ISBN 978-83-88848-85-8, cena det. 25 zł

mailto:handel@rosikonpress.com
http://www.rosikonpress.com
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ksiegarnia@sendsport.pl

Księgarnia Sendsport od 2008 roku dostarcza książki o tematyce sportowej kibicom, 
dziennikarzom, naukowcom i pasjonatom dziejów sportu. W naszej ofercie znajdują 
się zarówno popularne biografie jak i specjalistyczne opracowania statystyczne, 
monografie klubów sportowych z Polski i innych krajów.
Sendsport zrealizował także kilka projektów wydawniczych.

SENDSPORT.PL

Kamil Wójkowski
Legia Warszawa 
w europejskich pucharach. 
Historia klubu i jego kibiców

Monografia przedstawiająca 
występy na arenie europejskiej 
najbardziej utytułowanej 
polskiej drużyny piłkarskiej. 
W publikacji znalazły się opisy 

meczów, zestawienia statystyczne oraz unikatowe 
fotografie. W książce zamieszczono także rozdział 
poświęcony historii kibiców Legii Warszawa.
Księgarnia Kibica 2013

Andrzej Grabowski, 
Zbigniew Malinowski
Katalog odznak PZPN 
i OZPN do 1975 roku

Katalog przygotowany przez 
znanych kolekcjonerów 
prezentuje odznaki wydane 
przez Polski Związek Piłki 
Nożnej i jego okręgi. Książka 

ukazuje zmiany symboli na przestrzeni dziejów.
Księgarnia Kibica 2012

Paweł Gaszyński
Zanim powstała Liga. 
Almanach rozgrywek 
piłkarskich w Polsce 
w latach 1919–1926

Drugi tom rocznika ukazującego 
piłkarskie rozgrywki w Polsce 
w 1920 roku. Na chwilę obecną 
ukazały się dwa tomy serii, 

w której przedstawiane są informacje o wszystkich 
odnotowanych w źródłach meczach, od odzyskania 
niepodległości, do powstania Ligi.
Gargulion 2014

Andrzej Grabowski, 
Zbigniew Malinowski
Katalog odznak klubów 
sportowych Warszawy 
i okolic do 1975 roku

Katalog przygotowany przez 
uznanych w środowisku 
kolekcjonerów, jest pionierską 
próbą usystematyzowania 

i opisania odznak wydanych oficjalnie przez 
kluby sportowe działające na terenie Warszawy 
i dawnego województwa warszawskiego.
Księgarnia Kibica 2010

Ulrich Hesse
tor! Historia niemieckiej 
piłki nożnej

Książka ukazująca dzieje 
futbolu naszych zachodnich 
sąsiadów. Autor wyłożył w niej 
w prosty, dostosowany do 
potrzeb obcokrajowca sposób, 
bogatą i często zaskakującą 

historię. Kto by przypuszczał, że centralna liga 
w kraju czterokrotnych mistrzów świata powstała 
ponad 36 lat po polskiej.
Kopalnia 2014

Kronika sportu polskiego 
2013

Najnowszy tom Kroniki 
sportu polskiego jest już 
XIV publikacją z serii, 
której autorzy skrupulatnie 
dokumentują dokonania 
polskich sportowców we 
wszystkich dyscyplinach – od 

akrobatyki po żeglarstwo.
Fundacja Dobrej Książki 2014
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WYDAWNICTWO SŁOWO/OBRAZ TERYTORIA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ:
ul. Pniewskiego 4/1, 80-246 Gdańsk, tel. 58 345 47 07, 
e-mail: slowo-obraz@terytoria.com.pl, www.terytoria.com.pl

Opublikowaliśmy ponad 700 tytułów w kilkunastu unikalnych seriach. Profil 
wydawnictwa kształtują teksty historii literatury, eseistyki, krytyki literackiej, filozofii, 
sztuki, nauk społecznych, literatury pięknej i popularnej, a nawet podręczniki.
Jesteśmy dumni z uznania czytelników i prestiżowych nagród.

SŁOWO/OBRAZ TERYTORIA

praca zbiorowa
Historia ciała, t. 3: Różne 
spojrzenia. Wiek XX

W trzecim tomie bogato 
ilustrowanej Historii ciała 
autorzy przyglądają się ciału 
w masowym dobrobycie 
i ciału poddanemu masowej 
przemocy i eksterminacji. 

Ciału wyzwolonemu z rygorów religii i moralności 
oraz ciału sprowadzonemu do rangi przedmiotu.
2014, wyd. I, 165×235 mm, s. 536, oprawa twarda, EAN 978-83-7453-223-5, 

cena det. 96 zł

Tomasz Torbus
Zamki konwentualne 
w państwie krzyżackim 
w Prusach.
Seria: Gdańsk. Historia i współczesność

Pierwsza książka na temat 
architektury krzyżackiej 
późnego średniowiecza. Autor 
skupia się na klasyfikacji 38 

zamków-klasztorów – wznoszonych na terenie 
Prus w latach 1246–1409.
2014, wyd. I, 167×235 mm, s. 472 + 18 wklejek , oprawa twarda, 

EAN 978-83-7453-134-4, cena det. 98 zł

Krzysztof Pomian
Porządek czasu

Przedmiotem książki nie 
jest idea czasu. Jest nim 
sam czas. Czas wypełniany 
faktami przez historyków, 
przyrodników i fizyków, 
którego topologia i kierunek 
zawsze budziły spory, i to nie 

tylko wśród intelektualistów.
2014, wyd. I, 165×235 mm, s. 370, oprawa zintegrowana, 

EAN 978-83-7453-248-8, cena det. 66 zł

Zbigniew Mikołejko
We władzy wisielca, t. 2: 
Ciemne moce, okrutne 
liturgie

Kontynuacja książki 
o wszechmocy wisielca 
w wyobraźni i praktyce 
Zachodu. Autor opowiada 
m.in. o powiązaniu między 

władzą a szubieniczną karą, o egzekucji jako rytuale 
i święcie ludu, o wisielcu w kulturze romantyzmu.
2014, wyd. I, 165×235 mm, s. 584, oprawa twarda szyta,

EAN 978-83-7453-222-8, cena det. 78 zł

Jacek Friedrich
Odbudowa Głównego 
Miasta w Gdańsku 
w latach 1945–1960
Seria: Gdańsk. Historia 
i współczesność

Książka ukazuje złożony 
proces odbudowy gdańskiego 
Głównego Miasta po drugiej 

wojnie światowej, uwikłany w ówczesne realia 
polityczne, ideowe i kulturalne. 
2014, wyd. I, 205 x 260 mm, s. 352, oprawa twarda, 

EAN 978-83-7453-249-3, cena det. 79 zł

Anna Żakiewicz
Młodość chłopczyka

Biografia artystyczna 
Witkacego opowiedziana 
poprzez analizę jego 
wczesnych prac. Źródło 
wiedzy o losach młodego 
artysty, ludziach, z którymi 
się stykał, lekturach, 

upodobaniach artystycznych, a zwłaszcza o jego 
przemyśleniach, związanych nie tylko ze sztuką.
2014, wyd. I, 163×225 mm, s. 272, oprawa broszurowa, 

EAN 978-83-7453-130-6, cena det. 59 zł

http://terytoria.com.pl/ksiegarnia,serie,85.html
http://terytoria.com.pl/ksiegarnia,serie,85.html
http://terytoria.com.pl/ksiegarnia,serie,85.html
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ul. Mazowiecka 6/1, 81-862 Sopot, tel/faks +48 58 55 00 112,
tel. +48 509 919 842, e-mail: soliton@soliton.pl, www.soliton.pl

Firma z wieloletnim doświadczeniem, istniejąca od ponad dwudziestu lat, bogaty 
katalog muzyczny, produkcja płyt na zlecenie (w tym kolędy dla firm i licencje). 
Zapraszamy zatem na stronę www.soliton.pl, gdzie można zapoznać się z całą ofertą 
muzyczną z katalogu Soliton. Nasze zabawki edukacyjne znajdziecie Państwo na 
stronie: www.edubawi.pl.

SOLITON – MUZYKA I NAUKA

Please Come Home For 
Christmas 2CD – Różni 
wykonawcy

Zbiór najpiękniejszych 
zagranicznych piosenek 
o zimie, Świętach, wspólnie 

spędzonych chwilach z bliskimi. Na dwupłytowym 
albumie znajdziemy oryginalne wykonania takich 
artystów jak: Frank Sinatra, Dean Martin, Paul 
Anka, Ella Fitzgerald, Bing Crosby i wielu wielu 
innych... Wesołych Świąt!

Serge Jaroff
– Chór Kozaków Dońskich

(…) W 1921 roku w Turcji 
w obozie dla internowanych 
Czylingit niedalego Stambułu 
Serge Jaroff zaczął tworzyć 

z Dońskich Kozaków chór, który w późniejszym 
okresie zawojował cały Świat! Nagrania które 
prezentujemy na naszej CD zostały nagrane 
w latach 20. na początku lat 30. XX w. przez firmę 
Columbia Records.

Jacek Szymański,
Dariusz Wójcik, Paweł Lipski
Sen o Niepodległej
– Pieśni Patriotyczne

Zbiór najpiękniejszych Pieśni 
Patriotycznych, na albumie 

usłyszymy m.in.: Mazurek 3 Maja, Marsz Obozowy 
z 1831 r., Pieśń Obozu Jeziorańskiego, Marsz 
Polonia, Rotę, Marsz Legionów, Wojenko Wojenko, 
Rozszumiały się wierzby płaczące i wiele innych 
pieśni Niepodległościowych.

Spoko Jazz 
5 CD Compilation
– Różni wykonawcy

Ten pięciopłytowy album to 
kolekcja najlepszego jazzu 
do przyjemnego słuchania, 

na której każde nagranie będzie nietuzinkową 
atrakcją, bo choć cytaty muzyczne, stanowiące 
istotę każdej kompozycji są doskonale znane, 
rodzaj i ilość wprowadzonych zmian, ale przede 
wszystkim urozmaicona obsada, czynią tę 
kompilację nieprzewidywalną.

Relaks dla Mamy 
i Maluszka – Różni 
wykonawcy

Słuchanie muzyki klasycznej 
wpływa niezwykle korzystnie 
na rozwój dziecka – stymuluje 

rozwój mózgu, poprawia koncentrację, wpływa na 
nastrój i emocje. Maluchy, które od najmłodszych 
lat miały kontakt z tego rodzaju muzyką, z większą 
łatwością uczą się języków obcych, lepiej radzą 
sobie z nauką pisania, liczenia czy logicznego 
myślenia.

Wiesław Ochman, 
Roman Perucki, Renata 
Dobosz
Classical Meditations 

To romantyczna kompilacja, 
zawierająca w sobie 

wielki kunszt wykonania, wdzięk instrumentów 
i oczywiście mistrzowskie aranżacje utworów 
Mozarta, Haendla, Bacha i wielu innych, 
a wtórujące skrzypcom 100-letnie organy, na 
których gra Perucki, dopełniają artyzmu całego 
przedsięwzięcia. Osobowość muzyczna Mistrza 
Wiesława Ochmana nie wymaga rekomendacji.
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TEOLOGIA POLITYCZNA

ul. Marszałkowska 87/5, 00-683 Warszawa, tel. 22 408 84 10, faks 22 625 17 14
www.teologiapolityczna.pl

Teologia Polityczna, znana z programu Trzeci Punkt Widzenia emitowanego w TVP 
Kultura, to środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, artystów 
o poglądach konserwatywnych. Teologia Polityczna, rocznik założony przez filozofów, 
Marka A. Cichockiego i Dariusza Karłowicza, jest pierwszym pismem reprezentującym 
nieznaną w Polsce dziedzinę z pogranicza filozofii, polityki i teologii. 

Teologia Polityczna nr 7
Niech żyją fajne Niemcy!

W numerze: Ludwik Dorn, 
Rafał Lemkin, Piotr Semka, 
Jadwiga Staniszkis, Tomasz 
Szarota, Christian Meier.
ISSN 1731-4232

Remi Brague
Europa, droga rzymska

Jest to mocny głos przeciwko 
federalistycznej, ujednoliconej 
wizji Unii Europejskiej 
(Jadwiga Staniszkis).
ISBN 978-83-62884-08-7

Mark L. McPherran
Religia Sokratesa

Religia Sokratesa jest jedną 
z ważniejszych pozycji 
w światowej literaturze 
dotyczącej stosunku Sokratesa 
do religii (Piotr Legutko).
ISBN 978-83-62884-44-5

Magdalena Gawin
Bilet do nowoczesności

Książka ta jest najciekawszą, 
najbardziej oryginalną 
i najlepiej napisaną książką 
z dziedziny historii polskiej, jaką 
w ostatnich latach czytałam 
(Agnieszka Kołakowska).
ISBN 978-83-62884-76-6

Ks. Eugeniusz Dąbrowski
Dzieje Pawła z Tarsu

Dzieje Pawła z Tarsu to 
niewątpliwie najwybitniejsza 
w polskiej biblistyce książka 
poświęcona apostołowi 
Pawłowi (o. Jacek Salij).
ISBN 978-83-62884-20-9

Eric Voegelin
Świat polis

To lektura dla każdego, kogo 
obchodzą sprawy wolności i jej 
ograniczeń, a przede wszystkim 
dzieje trudnych związków myśli 
i rzeczywistości społecznej 
(Włodzimierz Lengauer).
ISBN 978-83-62884-32-2
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TOP MARK CENTRE SC: ul. Jaworskiego 7, 05-090 Raszyn
tel. 22 735-70-55, www.tmc.com.pl

Wydawca, importer publikacji obcojęzycznych. Przedstawiciel wielu znakomitych 
wydawnictw zagranicznych. W ofercie szeroki wybór książek poświęconych 
sztuce,bibliofilskie edycje, klasyka światowa,bestsellery, przewodniki, książki dla dzieci.

TMC

Halik Kochański
The eagle unbowed. Poland 
and the poles in the second 
world war.
Penguin Books, 2013, wyd. I, 129 x 198mm, 

s. 768,oprawa miękka,

ISBN 978-18-461-4-358-8, cena det. 69 zł

Peter Walther
The first world war
 in colour

TASCHEN, 2014, wyd. I, 290 x 218 mm,s.348,

oprawa twarda, ISBN 978-3-8365-5481-3, 

cena det. 189,90 zł

Alexandra Richie
Warsaw 1944: 
hitler, himmmler and the 
crushing of a city

WILLIAM COLLINS, 2014, wyd. I, 196 x 130mm,

s. 680,oprawa miękka, 

ISBN 978-0-00-718043-1, cena det. 45 zł

Anne Applebaum
Iron curtain: the crushing of 
eastern europe 1944–56
Penguin Books, 2013, wyd .I, 129 x 198mm,

s. 656,oprawa miękka,

ISBN 978-01-410-2-187-4, cena det. 55 zł

Jan Karski
Story of a secret state:
my report of the world

Penguin Books, 2012, wyd. I, 129 x 198mm,

s. 480,oprawa miękka, 

ISBN 978-01-411-9-667-1, cena det. 47 zł

Andrew Borowiec
Warsaw boy:
a memoir of a wartime 
childhood

Penguin Books, 2014, wyd. I, 232 x 152mm,  

s. 384,oprawa miękka, ISBN 978-024100-451-7, 

cena det. 65 zł
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Telewizja Polska S.A. od wielu lat jest uznanym wydawcą albumów DVD z filmami 
fabularnymi i dokumentalnymi, serialami, audycjami dla dzieci i młodzieży oraz 
spektaklami Teatru TV.
Wydawnictwa te łączy jedno: wysoki poziom artystyczny dzieł wybitnych twórców, 
takich jak: Andrzej Wajda, Konrad Swinarski, Kazimierz Kutz, Krzysztof Kieślowski, 
Agnieszka Holland czy Jan Englert.
Na bogatą ofertę TVP S.A. składają się nie tylko wydawnictwa DVD lecz również 
niezwykle popularne gry planszowe inspirowane serialami telewizyjnymi. 

TVP

Arcydzieła dla szkół
Kolekcja lektur szkolnych na DVD dla gimnazjalistów
Kolekcja lektur szkolnych na DVD dla licelistów

Kolekcja 27 lektur szkolnych na DVD, pomaga 
nauczycielom wprowadzić uczniów w świat literatury 
pięknej. Dla uczniów może być nieocenioną pomocą 
w pogłębianiu wiedzy oraz wsparciem w przygotowywaniu 
się do egzaminów. Łączy je jedno: wybitny poziom 
artystyczny dzieł twórców tj. Wajda, Swinarski, Kutz, 
Kieślowski, Holland czy Englert. Kolekcja daje unikalną 

szansę na przypomnienie polskiej i światowej literatury składającej się na kanon lektur szkolnych w postaci 
polskich arcydzieł kinematografii i spektakli Teatru TV, a zarazem upowszechnia dorobek Telewizji Polskiej 
szerokiemu gronu odbiorców.

reż. Jerzy Hoffman
Ogniem i mieczem

Ekranizacja I części 
„Trylogii” H. Sienkiewicza. 
Stepy Ukrainy i ziemie 
koronne Rzeczypospolitej 
w połowie burzliwego XVII 
stulecia. Obsada: Żebrowski, 
Domogarow, Kowalewski, 

Zborowski, Malajkat, Zamachowski, Scorupco, A. 
Seweryn, Olbrychski i inni.
2014, czas: 204 min, napisy: polskie, angielskie, 

EAN 5902600068884 

reż. Jerzy Hoffman
Pan Wołodyjowski

Ekranizacja III części „Trylogii” 
H. Sienkiewicza opisującej 
bohaterstwo polskich rycerzy 
XVII wieku. Obsada: Łomnicki, 
Zawadzka, Olbrychski, 
Pawlikowski, Nowicki, Brylska, 
Perepeczko, Hańcza i inni.

2014, czas: 153 min, napisy: polskie, angielski, EAN 5902600068860 

Gra: 1989 Jesień Narodów

Kolejna część bestsellerowej 
serii gier strategicznych, 
opartych na zasadach 
legendarnej Zimnej Wojny. 
Gra odtwarza najważniejsze 
rewolucje roku 1989. Gracze 
wcielają się w Komunistów 
i Opozycjonistów. Wygrywa ten, 

który przeciągnie na swoją stronę robotników. Gracz, 
który lepiej zrealizuje cele swojej strony, wygrywa grę.
BARD Centrum Gier, GMT Games LLC, Telewizja Polska SA, 2014, wiek 

14+,liczba graczy: 2, czas gry: 120–180 min.

reż. Jerzy Hoffman
Potop

Ekranizacja II części 
„Trylogii” H. Sienkiewicza 
opisującej dzieje miłości 
Andrzeja Kmicica i Oleńki 
Billewiczówny, rzucone 
na barwne tło historyczne 
najazdu szwedzkiego na 
Polskę. Obsada: Olbrychski, 

Braunek, Łomnicki, Wichniarz, Hańcza, Teleszyński, 
Filipski, Mazurkiewicz, Pieczka i inni.
2014, czas: 277 min, napisy: polskie, angielski, EAN 5902600068877 
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www.wielkawola.pl, sklep@wielkawola.pl

Marka Wielka Wola powstała ponad 3 lata temu, gdy rynek koszulek patriotycznych 
praktycznie nie istniał. Wzorem, który zapoczątkował tę przygodę był Herb 1919 roku, 
który, jak się okazało, jako jedyny, praktycznie nigdzie nie był dostępny w ładnej wersji. 
Postanowiliśmy to zmienić i korzystając ze starych materiałów, jeszcze raz wykonać 
ten wzór w programie graficznym. Zapadła też decyzja o druku kilkuset koszulek i tak 
powstała Wielka Wola.

WIELKA WOLA

Stopnie wojskowe

Koszulka dzięki której 
szybko nauczysz się stopni 
wojskowych. Wzór dostępny 
na koszulkach w różnych 
kolorach.

Herb Polski 1919

Piękny dumny orzeł z herbu 
1919 roku, z zamkniętą 
koroną, krzyżem i bez 
kontrowersyjnych gwiazdek. 
Wzór dostępny na koszulkach 
w różnych kolorach.

Rtm. Witold Pilecki

Postać wielkiego formatu, 
najlepsza wizytówka polskiej 
odwagi, poświęcenia 
i charakteru. Tutaj Rotmistrz 
na zdjęciach w Auschwitz 
i w powojennej komunistycznej 
bezpiece. Wzór dostępny na 
koszulkach w różnych kolorach.

Strzelnica

Posługiwanie się bronią 
to podstawa w razie 
konieczności obrony swojego 
kraju. Wzór dostępny na 
koszulkach w różnych 
kolorach.

Si vis pacem, para bellum

Stara łacińska maksyma
„Chcesz pokoju gotuj się do 
wojny”, zawsze aktualna, 
wciąż zapominana. Wzór 
dostępny na koszulkach 
w różnych kolorach.

966 Chrzest Polski

Koszulka, która przypomina 
datę, od której zaczyna się 
nasza historia. Już niebawem 
1050 rocznica! Wzór dostępny 
na koszulkach w różnych 
kolorach.
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ul. Nieświeska 54/56 (budynek 35), 03-867 Warszawa. tel. (22) 6 872-500, 
CA MON: 872-500, faks (22) 6 872-506, e-mail: wceo@wp.mil.pl

WCEO powstało 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Wojskowego Biura Badań 
Historycznych oraz Wojskowego Biura Badań Społecznych z Domem Żołnierza 
Polskiego. Instytucja kontynuuje ponadczasową misję pracy wychowawczej, kulturalnej 
i oświatowej w Wojsku Polskim, łącząc tradycję i historię oręża polskiego
ze współczesnymi zadaniami profesjonalnych Sił Zbrojnych RP.

WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Stanisław Gepner
Żołnierz Polski ubiór, 
uzbrojenie i oporządzenie 
1832–1939

Książka do której autor 
zaangażował znakomitego 
malarza i rysownika Antoniego 
Trzeszczkowskiego, była gotowa 
w 1965 r., lecz nie została 

wydrukowana z różnych przyczyn, w tym także 
politycznych. Ukazujące się nakładem Wojskowego 
Centrum Edukacji Obywatelskiej dzieło ma charakter 
unikalny i pozwoli na przybliżenie czytelnikom dziejów 
polskich mundurów w latach 1832–1918, kiedy 
państwo polskie nie istniało. Znaczną część publikacji 
stanowią plansze pokazujące umundurowanie polskich 
formacji podczas I wojny światowej i w okresie 
międzywojennym. Wydanie pracy Stanisława Gepnera 
jest także okazją do przybliżenia jego postaci jako 
żołnierza, historyka i muzealnika.
2014, wyd. I, A4, oprawa twarda 

Praca zbiorowa
Z bojów brygady 
Piłsudskiego

Publikacja stanowi cenne 
źródło ukazujące przeżycia 
żołnierzy I Brygady 
w pierwszym okresie wojny, 
bez znajomości późniejszego 
rozwoju wydarzeń. Wśród 

nich, ze względu na rolę, jaką przyszło im odegrać 
w późniejszym okresie, warto wymienić Gustawa 
Daniłowskiego, Adama Dobrodzickiego, Stefana 
Pomarańskiego i Wacława Sieroszewskiego. 
Obecne wydanie uzupełnione wstępem 
charakteryzującym strzelców Piłsudskiego 
w okresie 1914–1915 r., biogramami autorów oraz 
materiałem ilustracyjnym ze zbiorów Instytutu 
Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.
2014, wyd. I, oprawa twarda 

Zbigniew Grabowski
Legiony Polskie

W publikacji przedstawiono 
przygotowania wojskowe 
polskich organizacji 
paramilitarnych przed I wojną 
światową zorganizowanych 
wokół Józefa Piłsudskiego, 
działania formacji polskich 

w tzw. okresie strzeleckim w 1914 r. oraz walki 
trzech brygad legionowych na froncie wschodnim 
w latach 1914–1916. Ważne miejsce zajmuje opis 
walki politycznej z Niemcami i Austro-Węgrami 
o samodzielność Legionów i ich faktycznej 
likwidacji w 1917 r. W pracy przedstawiono ponadto 
uzbrojenie i taktykę formacji legionowych oraz 
ich umundurowanie. Pozycję tę uzupełniają liczne 
ilustracje i mapy, a także wybór dokumentów 
dotyczących Legionów Polskich i selektywna 
bibliografia tematu.
2014, wyd. I, B5,oprawa twarda 

Józef Konstanty Olszyna 
Wilczyński
Józef Konstanty Olszyna 
Wilczyński. Zapiski 
historyczne. 1912–1914.

Publikacja wspomnień gen. 
Józefa Olszyny-Wilczyńskiego, 
ukazująca się nakładem 
Wojskowego Centrum 

Edukacji Obywatelskiej, powstała na podstawie 
jego relacji odnalezionych w moskiewskim 
Rosyjskim Wojskowym Archiwum Państwowym. 
Jego zapiski ukazują nam czyn legionowy z punktu 
widzenia dowódcy kompanii, a później batalionu. 
Żywy i barwny język sprawia, że są interesującą 
lekturą, zawierają wiele ciekawostek i nieznanych 
wcześniej faktów.
2014, wydanie I, oprawa twarda
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ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, tel. 22 55 31 318, 
e-mail: wuw@uw.edu.pl, www.wuw.pl

Wydawca książek i czasopism naukowych, słowników i encyklopedii, podręczników 
akademickich, tłumaczeń oraz opracowań źródłowych obejmujących wszystkie 
podstawowe dyscypliny uniwersyteckie oraz bogatą tematykę interdyscyplinarną.

WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

oprac. Tadeusz Epsztein, 
Justyna Majewska, 
Aleksandra Bańkowska
Archiwum Ringelbluma
Seria: Archiwum Ringelbluma. 
Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy

Archiwum Ringelbluma, 
jest unikalnym zbiorem 
dokumentów stanowiących 

jedno z najważniejszych świadectw o zagładzie 
Żydów polskich.
2014, wyd. I, 170x240 mm, 420 s., oprawa twarda, 

EAN: 9788323515494, cena 44 zł

Tytus Jaskułowski
Przyjaźń, której nie było

Monografia 
poświęcona relacjom 
wschodnioniemieckich 
i PRL-owskich resortów 
bezpieczeństwa w okresie 
obowiązywania umowy 
o współpracy, przygotowana 

na podstawie analizy porównawczej akt oraz 
rozmów ze świadkami.
2014, wyd. I, 170x240 mm, 488 s., oprawa miękka, EAN: 97883235123326, 

cena 58 zł

Lucien Febvre, Henri-Jean 
Martin
Narodziny książki

Publikacja przedstawia 
pierwsze trzy wieki dziejów 
książki drukowanej, różne 
aspekty jej produkcji 
i dystrybucji, kompozycję 
książki, charakterystykę 

opraw, środowisko jej wytwórców, geografię 
drukarstwa w XV–XVIII w.
2014, wyd. I, 135x205 mm, 580 s., oprawa miękka, EAN: 9788323514794, 

cena 54 zł

Robert Gawkowski
Krybar. Uniwersytet 
w cieniu powstańczych walk

Albumowa publikacja stanowi 
rodzaj hołdu dla żołnierzy 
ze Zgrupowania „Krybar”, 
którzy w czasie powstania 
warszawskiego brali udział 
w walkach na Powiślu, między 

innymi walczyli o Uniwersytet Warszawski.
2014, wyd. I, 225x298 mm, 264 s., oprawa twarda, 

EAN: 9788323514596, cena 79 zł

Andrzej Grzybkowski
Gotycka architektura 
murowana w Polsce

Książka obejmuje 
budownictwo od początku XIII 
do XVII wieku w zmiennych 
granicach historycznych, 
z silnym uwypukleniem 
poszczególnych dzielnic 

oraz wskazaniem oddziaływania architektury 
niemieckiej i czeskiej.
2014, wyd. I, 170x240 mm, 310 s., oprawa twarda, EAN: 9788323513049, 

cena 47 zł

Christian Westerhoff
Praca przymusowa 
w czasie I wojny światowej

Książka poszerza naszą 
wiedzę o polityce okupacyjnej 
władz niemieckich na 
ziemiach polskich w okresie 
I wojny światowej. Autor 
wykonał szeroką kwerendę 

źródłową, docierając m.in. do nieznanych lub słabo 
zbadanych zespołów archiwalnych.
2014, wyd. I, 170x240 mm, 452 s., oprawa miękka, EAN: 9788323514534, 

cena 54 zł
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ul. Barcicka 22, 01-839 Warszawa, tel:+48 791 555 410, e-mail: kontakt@2kolory.com 

Wydawnictwo powstało w 2012 r. Jest prywatną, niezależną oficyną wydawniczą. 
Głównym celem wydawnictwa jest przybliżanie czytelnikom najnowszej historii 
Polski oraz udział w dyskusji nad jej obecną kondycją. Dzięki publikacjom 2 Kolorów 
(zarówno książkowym jak i filmowym) mogą Państwo odkrywać tematy dotychczas 
przemilczane i zakazane.

WYDAWNICTWO 2 KOLORY

Tadeusz Płużański
Bestie 2

Reporterskie śledztwo 
o zbrodniach Niemców 
i Sowietów na Polakach oraz 
grubej kresce dla oprawców 
w III RP. Dopiero po latach 
można zdrapać politurę i kurz 
świętego spokoju i zapytać 

o zbrodnie. Wcześniej, mimo potępienia stalinizmu, 
tropiono jedynie zbrodniarzy hitlerowskich.

Tadeusz Płużański
„Z otchłani” – powieść 
autobiograficzna

Zapis wspomnień jednego 
z Żołnierzy Wyklętych – 
więźnia dwóch systemów 
totalitarnych, które odcisnęły 
tragiczne piętno na losach 
Polaków w XX w. Dramatyczne 

wydarzenia okresu okupacji niemieckiej są w niej 
tylko wstępem do powojennego koszmaru, jakim 
był komunizm.

Tadeusz Korzeniewski
Do Wyoming

Brawurowo napisana książka 
o Ameryce i podróży do 
przeszłości, do wileńskich 
korzeni. Powieść o młodości 
i dojrzewaniu bohatera 
i narratora w cieniu wydarzeń 
historycznych schyłku XX 

wieku. Jak wygląda dziś polskość, co znaczy być 
Polakiem, jak zmienia się perspektywa naszego 
myślenia wraz z oddaleniem od kraju?

Jerzy Zalewski
„Pod prąd. Przewodnik po 
IV Rzeczypospolitej” tom III

To zbiór rozmów 
z niezwykłymi ludźmi, takimi 
jak: Zofia Pilecka-Optułowicz, 
Ewa Siemaszko, Bogusław 
Wolniewicz, Władimir 
Bukowski, Wojciech Sumliński, 

którzy opowiadają o Polsce, o działalności na 
rzecz budowania niezależnego, silnego państwa, 
demaskują mechanizmy powstawania III 
Rzeczypospolitej.

Jan Tomkowski
Moja historia eseju

Książka jest zbiorem 
trzydziestu eseistycznych 
portretów twórców polskiego 
eseju, wśród nich Norwida, 
Stempowskiego, Miłosza, 
Herberta, Rymkiewicza. Autor 
odpowiadając na pytanie czym 

jest esej jako dzieło sztuki, znajduje go jako jedną 
z najważniejszych form artystycznej wypowiedzi, 
z którą mierzyli się najważniejsi polscy pisarze.

Kalendarz
Polskie zrywy 
niepodległościowe

Od września 
2014 do grudnia 
2015 – każda z 16 
kart kalendarza 

poświęcona jest innemu powstaniu, czy też 
społecznemu zrywowi, dzięki którym Polska wciąż 
jest na mapie świata. Duch narodu nie poddał 
się ani zaborom, ani totalitarnym wojnom, czy 
wreszcie terrorowi komunistycznemu. 
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ul. Pęcicka 9/18, 01-688 Warszawa, tel. 22 654 01 49,
e-mail: redakcja@wydawnictwodialog.pl, www.wydawnictwodialog.pl

Wydawnictwo Akademickie DIALOG od 1992 roku publikuje książki przedstawiające 
historię, kultury, obyczaje, religie, i politykę krajów Azji i Afryki. Naszymi autorami są 
uznani orientaliści polscy i zagraniczni, wybitni znawcy tematyki Bliskiego i Dalekiego 
Wschodu oraz Afryki. Poza pracami o charakterze naukowym i popularnonaukowym 
wydajemy też reportaże, dzienniki z podróży i przekłady skarbów tamtejszej literatury.

WYDAWNICTWO AKADEMICKIE DIALOG

Jerzy Rohoziński
Bawełna, samowary 
i Sartowie. Muzułmańskie 
okrainy carskiej Rosji 
1795–1916

Okrucieństwo podbojów i strach 
podbitych miały pozwolić na 
realizację „misji cywilizacyjnej”. 
Co z niej wyszło? O tym jest 

właśnie ta książka. Bo „Nikt nie zrozumie dobrze Rosji 
w Europie, dopóki nie zobaczy jej w Azji”.
2014, wyd. I, 165x235 mm, s. 808, oprawa miękka, EAN 978-83-8002-060-3, 

cena det. 45 zł

Eric Enno Tamm
Koń, który skacze przez 
chmury

„To wyprawa do samej duszy 
Państwa Środka i korzeni 
współczesnych Chin. Tamm 
w swojej relacji jawi się jako 
nieustraszony łowca przygód, 
świetny pisarz i wnikliwy 

historyk. Wspaniała książka”.
2014, wyd. I, 145x235 mm, s. 448, oprawa miękka, EAN 978-83-63778-70-5, 

cena det. 35 zł

Jean-Charles Jauffret
Afganistan 2001–2013. 
Kronika przepowiedzianego 
braku zwycięstwa

Co jest stawką afgańskiej 
wojny? Czy chodzi wciąż 
o wygraną, czy raczej o to, by 
wycofać się z tego konfliktu 
z podniesioną głową, nie 

sprawiając wrażenia, że ustępuje się przed 
międzynarodowym terroryzmem?
2014, wyd. I, 145x205 mm, s. 346, oprawa miękka, EAN 978-83-63778-21-7, 

cena det. 30 zł

Gilles Kepel
Arabska droga cierniowa. 
Dziennik 2011–2013

Książka o entuzjazmie 
i cierpieniu towarzyszącym 
rewolucji w krajach arabskich, 
widzianej oczami wybitnego 
znawcy tego regionu. Osobisty 
i wnikliwy dziennik z podróży, 

ukazujący inną twarz „arabskiej wiosny”.
2014, wyd. I, 165x235 mm, s. 414, oprawa miękka, EAN 978-83-63778-69-9, 

cena det. 35 zł

Pierre Buhler
O potędze w XXI wieku

Upadek dyktatur w Afryce Płn., 
kryzys długów publicznych, 
ogólnoświatowy terroryzm, 
afery WikiLeaks i Snowdena, 
aneksja Krymu przez 
Rosję… Czy te wydarzenia są 
zapowiedzią nowego ładu? 

Czy można w nich znaleźć jakiś sens?
2014, wyd. I, 165x235 mm, s. 516, oprawa miękka, EAN 978-83-63778-27-9, 

cena det. 35 zł

Shlomo Sand
Dlaczego przestałem 
być Żydem. Spojrzenie 
Izraelczyka

Głośny, osobisty esej 
izraelskiego historyka – 
wnikliwe spojrzenie na 
historię, politykę historyczną 
oraz ich przełożenie na 

obecne posunięcia izraelskich władz.
2014, wyd. I, 145x205 mm, s. 140, oprawa miękka, EAN 978-83-63778-68-2, 

cena det. 24 zł
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ul. Dobra 28, 00-344 Warszawa, tel 22 444 86 50, e-mail info@arkady.eu, www.arkady.eu

Wydawnictwo ARKADY powstało w 1957 roku, w 1993 zostało przekształcone w spółkę 
z całkowicie polskim kapitałem. Specjalizuje się w popularno-naukowych, bogato 
ilustrowanych publikacjach, m.in. z dziedziny sztuki i architektury. Wydaje albumy, 
leksykony, podręczniki akademickie, przewodniki dla hobbystów, książki dla dzieci 
i młodzieży. Publikacje ze znakiem Arkad cechuje najwyższy poziom edytorski, dbałość 
o jakość materiału ilustracyjnego i rzetelność opracowania redakcyjnego. 

WYDAWNICTWO ARKADY

Praca zbiorowa
Skarby sztuki. Muzeum 
Narodowe w Szczecinie

Album prezentuje 
najcenniejsze z ponad 150 
tys. obiektów dawnej oraz 
współczesnej sztuki, nad 
którymi Muzeum sprawuje 
pieczę. Są w nim zabytki 

nie tylko z Europy, ale także z krajów Afryki, 
Ameryki i Oceanii.
2014, wyd. I, 240 x 300, s. 392, ISBN 978-83-213-4822-3

Joanna Hübner-Wojciechowska
Lata 60. XX wieku. Sztuka 
użytkowa. Przewodnik dla 
kolekcjonerów

Obowiązujące trendy 
wzornictwa lat 60. 
odnajdujemy niemal 
w każdym projekcie z tego 
okresu. Meble, szkło, biżuteria 

czy tkanina do dziś urzekają oryginalnością 
i świeżością inwencji dobrze znosząc próbę czasu.
2014, wyd. I, 210 x 280, s. 312, ISBN 978-83-213-4856-8

Tim Newbury
5000 lat sztuki 
chińskiej

Album prezentuje 
5000 lat chińskiej 
sztuki od czasów 
prehistorycznych 
aż do upadku 
cesarstwa. 

Są tu fotografie i opisy 500 najbardziej 
charakterystycznych obiektów: rzeźb, ceramiki, 
militariów, tkanin, kaligrafii…
2014, wyd. I, 280 x 345, s. 492, ISBN 978-83-213-4832-2

Praca zbiorowa
Skarby sztuki. Muzeum 
Narodowe w Poznaniu

Album prezentuje 
bogate zbiory pamiątek 
historycznych, 
przedmiotów rzemiosła 
artystycznego, 
numizmatów, militariów, 

instrumentów muzycznych, wytworów różnych 
kultur zgromadzonych także w filiach w Rogalinie 
i Gołuchowie.
2014, wyd. I, 240 x 300, s. 352, ISBN 978-83-213-4863-6

Magda Osip-Pokrywka
Marek Osip-Pokrywka
Leksykon zabytków 
architektury Kresów 
południowo-wschodnich

Kompleksowe opracowanie 
ponad 500 najcenniejszych 
zabytków na terenie Kresów 
południowo-wschodnich 

(obecnie Ukraina). Kościoły, pałace, dwory, mosty, 
bramy, cmentarze – świadectwa polskiej kultury. 
Fotografie z 2012 r.
2014, wyd. I, 270 x 310, s. 448, ISBN 978-83-213-4856-8

Juliet Hacking, David Campany
Historia fotografii

Ułożona chronologicznie 
książka pokazuje 
poszczególne prądy 
i wydarzenia w ich 
historycznym i kulturalnym 
kontekście. Błyskotliwe eseje 
opisują najważniejszych 

przedstawicieli każdego rodzaju fotografii...
2014, wyd. I, 160 x 225, s. 576, ISBN 978-83-213-4841-4
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Wydawnictwo Capital specjalizuje się w publikacji książek o tematyce  
historyczno-politycznej. Dotychczas wydało m.in. takie pozycje jak: Paszkwil Wyborczej 
Leszka Żebrowskiego, Myśli nowoczesnego Polaka Romana Dmowskiego, Żydowscy 
kolaboranci Hitlera Ireneusza T. Lisiaka. Wydawnictwo po roku działalności doczekało się 
pierwszego wyróżnienia. Książka Mity przeciwko Polsce Leszka Żebrowskiego została 
nominowana do Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza 2013. Misją naszego 
wydawnictwa jest krzewienie patriotyzmu i troska o dobro naszej ojczyzny.

WYDAWNICTWO CAPITAL

Ireneusz T. Lisiak
Niemiecki Katyń 1939

Czy mogło być coś jeszcze 
gorszego niż Katyń? Otóż tak. 
Niemcy w 1939 roku już od 
chwili wkroczenia na ziemie 
polskie rozpoczęli masową 
eksterminację polskiej 
inteligencji na ziemiach 

zachodnich. Wybito prawie do zera powstańców 
wielkopolskich. Fala zagłady w parę miesięcy 
pochłonęła prawie 70 tyś. polskiej inteligencji.
2014, A5, 250 stron, oprawa miękka, cena det. 32,90 zł

Brygada Świętokrzyska 
NSZ w fotografiach 
i dokumentach – Leszek 
Żebrowski

Album złożony z fotografii 
i dokumentów prezentujący 
historię elitarnej jednostki 
NSZ. Prezentuje dowództwo, 
żołnierzy którzy tę brygadę 

tworzyli oraz najważniejsze wydarzenia z dziejów 
brygady miedzy innymi spektakularne przejście na 
zachód oraz okres powojenny.
2014, B5, 192 stron, oprawa twarda, cena det. 59,99 zł

Marek Skalski
Płonące granice

Czy Węgrzy mogli zająć 
Morskie Oko? Czy wojna 
z Czechosłowacją mogła 
wybuchnąć w 1945 roku? 
Czemu Rosjanie odebrali nam 
zakole Bugu? Pozornie obecne 
granice Polski wydają się być 

pewne i niekwestionowane. Czy tak jest na pewno?
3S Media Sp. z o.o. 2013, 145 x 205 mm, 194 strony ilustracje czarno-białe, 

oprawa miękka, ISBN: 978-83-61935-80-3, cena det. 31,50 zł

Ziemowit Miedziński
Jak Hartowała się stal. 
O elitach PRL wspomnienia 
niepokorne

Kim były elity partyjne oraz 
intelektualne, jak wyglądał 
awans społeczny, w jaki sposób 
partyjni dygnitarze stawali 
się „uczonymi” i czym było 

promowanie „miernot”. Na te i inne zagadnienia 
opowiada autor.
2014, A5, 250 stron, oprawa miękka, cena det. 32,90 zł

Tomasz Sommer
Operacja Antypolska NKWD 
1937–1938

W wyniku sowieckiego terroru 
w latach 1937–1938 zginęło 
ok. 200 tys Polaków. Operacja 
polska NKWD była drugą pod 
względem ilości ofiar częścią 
sowieckiego Wielkiego Terroru. 

Najbardziej wyczerpujące opracowanie na ten temat 
dostępnym na rynku europejskim!
3S Media Sp. z o.o. 2014, B5, 418 stron, oprawa twarda, cena det. 52,50 zł

Mirosław Winiarczyk
100 filmów 
konserwatywnych

Autor wybierając filmy 
kierował się artystyczną 
i ideową rangą danego filmu, 
jego tematem oraz szansą 
dotarcia danego utworu do 
szerszej publiczności. Zależało 

mu, aby naświetlić aktualny społeczny i kulturowy 
kontekst danego obrazu.
3S Media Sp. z o.o. 2014, 145 x 195 mm, 300 stron, oprawa miękka,

ilustracje kolorowe, cena det. 42 zł
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ul. Poczty Gdańskiej 22a, 02-495 Warszawa, tel. 22 662 62 63,
e-mail: info@demart.com.pl, www.demart.com.pl 

Wydawnictwo zajmuje się opracowywaniem i publikowaniem tytułów z zakresu 
kartografii użytkowej, istnieje na rynku od roku 1992. W ofercie znajdują się również 
piękne, albumowe wydania atlasów geograficznych i historycznych, przewodniki oraz 
książki historyczne i popularnonaukowe. Po wycofaniu się z rynku szkolnego nasze 
doświadczenia wykorzystujemy w popularyzacji wiedzy geograficznej i historycznej.

WYDAWNICTWO DEMART

Piotr Gursztyn 
Rzeź Woli. Zbrodnia 
nierozliczona

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

warszawskiego, dokonana przez oddziały SS 
i policji niemieckiej, 
2014, wyd. I, s. 390, 160 x 235 mm, oprawa twarda, ISBN: 978-83-7427-869-0, 

cena det. 44,90 zł

oprac. Zbiorowe
Historia Polski. Atlas 
ilustrowany

Publikacja prezentująca 
dzieje ziem polskich od 
momentu pojawienia się na 
nich człowieka aż do czasów 
zupełnie współczesnych. 
Kończy się bowiem krótką 

„inwentaryzacją” najważniejszych spraw 
dzielących Polaków w III Rzeczpospolitej.
2014, wyd. I, s. 384, 202 x 286 mm, oprawa twarda, ISBN 978-83-7427-737-2, 

cena det. 59,90 zł

Tomasz Toborek
Warszyc. Wyklęty bohater 
Seria Historie Niezwykłe

Od egzekucji Stanisława 
Sojczyńskiego, wykonanej 
19 lutego 1947 r. w Łodzi, na 
podstawie wyroku Wojskowego 
Sądu Rejonowego upłynęło 
ponad 60 lat. Poznajemy życie 

„żołnierza wyklętego", bohatera wojennego, od 
młodości, po śmierć, która przychodzi zbyt szybko.
2013, s. 208, 145 x 205 mm, oprawa twarda, ISBN 978-83-7427-921-5, 

cena det. 29,90 zł

Konrad Banach
Powstanie Warszawskie. 
Fakty – daty – fotografie

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

Powstania przedstawiony jest w formie rozdziału, 
ilustrowanego i opisującego najważniejsze fakty dnia. 
2014, wyd. I, s. 303, oprawa twarda, ISBN 9788374278676, cena det. 59,90 zł

Marta Bogacka
Bokser z Auschwitz. Losy 
Tadeusza Pietrzykowskiego
Seria Historie Niezwykłe

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

ci, którzy razem z nim przeżyli obozowe piekło. Nawet 
kiedy został już wywieziony z Auschwitz. 
2012, s. 200, 145 x 205 mm, oprawa twarda, ISBN 978-83-7427-813-3, 

cena det. 29,90 zł

Jan Łożański
Orzeł z Budapesztu. 
Wspomnienia kuriera KG AK

W 1939 r. Łożański wyrusza 
na front, przekonany, że 
wojna szybko się skończy. Tak 
rozpoczyna się pasjonująca 
historia młodego mężczyzny, 
żołnierza, sportowca, 

którego działania napędzają dwa pragnienia: walki 
z hitlerowskim okupantem i służby ojczyźnie. 
2012, s. 536, 145 x 205 mm, oprawa twarda, ISBN 978-83-7427-740-2, 

cena det. 39,90 zł
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ul. Dankowicka 16c/2, 01-987 Warszawa, tel/faks +48 22 8390838
biuro@dig.pl, katalog i księgarnia internetowa www.dig.pl

Wydawnictwo DiG działa od 1991 r.; wydaje publikacje naukowe, zwłaszcza z historii 
i nauk pomocniczych historii – heraldyki, genealogii, a także etnologii i historii sztuki 
– opracowania książkowe i wydawnictwa periodyczne; są też książki poświęcone 
literaturze polskiej w jej aspekcie historycznym i teoretycznym oraz retoryce.

WYDAWNICTWO DIG

Andrzej Krzeczunowicz
Bołszowce. Wspomnienie 
z dzieciństwa na Kresach

(…) namówiony przez 
młodzież, postanowiłem 
uzupełnić wrażenia 
z wycieczki rodzinnej opisem 
dnia codziennego w dworze 
w Bołszowcach w ostatnich 

latach przedwojennych.
2014, wyd. I, B6, s. 256, il. 58 w tym 4 kolorowe,

oprawa twarda, ISBN 978–83–7181–833–2, cena det. 38 zł

oprac. Dariusz Fabisz
Pamiętnik Generała Broni 
Lucjana Żeligowskiego

„Generał L. Żeligowski był 
jednym z aktywniejszych 
architektów odzyskania przez 
Polskę niepodległości po 
latach zaborów. Jego życiorys 
należy do tzw. urozmaiconych, 

związanych ze służbą w polskich formacjach 
wschodnich i w wojsku II RP.”
2014, wyd. I, A5, s. 280, il. 2, ISBN 978–83–7181–864–6, cena det. 42 zł

oprac. Krzysztof Chłapowski
Sumariusz metryki 
koronnej. Księga wpisów 
podkanclerzego Jana 
Tarnowskiego
Seria nowa. Tom VII

To siódmy tom serii, której 
założeniem jest udostępnienie 
w języku polskim zawartości 

ksiąg wpisów Metryki Koronnej czyli produktu 
działalności centralnego organu władzy 
wykonawczej króla. 
2014, wyd I, A5, s. 352, oprawa twarda, EAN 978-83-7181-865-3, cena det. 42 zł

Wiesław Nowosad
Konopaccy herbu Odwaga 
– dzieje pomorskiej rodziny 
senatorskiej w XV–XVIII 
wieku
Seria: Szlachta i ziemiaństwo na 
ziemiach dawnej Rzeczypospolitej

Opracowanie dziejów rodu 
Prus Królewskich, którego 

przedstawiciele wywierali wpływ na dzieje tego 
regionu przez ponad 200 lat.
2014, wyd. I, B5, s. 384, il. 20, tabl. gen. 8, oprawa twarda, 

ISBN 978–83–7181–864–6, cena det. 52,50 zł

pod red. Radosława Pawła 
Żurawskiego vel Grajewskiego
Rządy bez ziemi. Struktury 
władzy na uchodźstwie

Celem międzynarodowego 
zespołu autorskiego, było 
zaprezentowanie przeglądu 
problematyki związanej 
z funkcjonowaniem różnych 

struktur władz powoływanych na uchodźstwie od 
I wojny światowej do czasów współczesnych.
2014, wyd. I, B5, s. 776, oprawa twarda, ISBN 978–83–7181–828–8, 

cena det. 69 zł

Przemysław Krystian 
Faryś
Ubiór kobiecy i jego 
tajemnice 1780–1930

To bogato ilustrowana, 
fascynująca podróż do 
świata dawnej mody, 
widzianej od strony 
ówczesnej estetyki. 

Zilustrowane i szczegółowo omówione w książce 
stroje, noszone od końca XVIII stulecia do schyłku 
lat 20. XX wieku.
2014, wyd. I, 205x205 mm, s. 104, il. 105, EAN 9788371818677, cena det. 65 zł
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ul. Korkowa 134, 04-549 Warszawa, tel. 602-440-462, e-mail: gretza@gretza.pl
www.lotniczyantykwariat.pl

Jednoosobowe wydawnictwo istnieje od 2012 roku i prowadzi działalność usługową 
w zakresie łamania książek historycznych. Działalność wydawnicza koncentruje się na 
publikacjach poświęconych historii lotnictwa polskiego. Wydawca współdziała z Fundacją 
Historyczną Lotnictwa Polskiego, dzięki której uruchomiona została seria książek 
biograficznych „Zapomniani Bohaterowie” oraz Lotniczy Magazyn Historyczny „Gapa”.

WYDAWNICTWO GRETZA

Lotniczy Magazyn 
Historyczny „Gapa”

Wydawnictwo skierowane 
do Czytelników naprawdę 
zainteresowanych historią 
polskiego lotnictwa 
wojskowego oraz cywilnego 
od początków XX wieku. 
Będziemy relacjonować 

również bieżące wydarzenia upamiętniające 
historię Polskich Skrzydeł. 
Wydawnictwo GRETZA, Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego

Kazimierz Socha
Najbardziej lubiłem 
Spitfire’a

To wspomnienia 
mieszkającego w Kanadzie 
ppłk. pil. Stanisława Sochy, 
pilota Dywizjonu 303 w latach 
1941–1945 oraz dowódcy 
Eskadry „B” w latach 

1944–1945. Jest to kontynuacja serii „Zapomniani 
Bohaterowie”. Kazimierz Socha zmarł w niecały rok 
po ukazaniu się jego książki.
2013, wyd. I

Grzegorz Sojda,
Grzegorz Śliżewski, Piotr Hodyra
Ci cholerni Polacy

740 strony uporządkowanych 
informacji o udziale lotników 
polskich w zmaganiach Bitwy 
o Anglię. Autorzy zebrali 
wszelkie dostępne dokumenty 
z tego okresu i w jasny 

i przystępny dla każdego czytelnika sposób 
opisują każdy dzień z lata 1940 r. Publikacja jest 
przełomem w dotychczasowej literaturze tematu.
2012, wyd. I

Kazimierz Rutenberg
Kierunek był jasny

Po 70 latach od utworzenia 
1. Pułku Lotnictwa 
Myśliwskiego „Warszawa” 
ukazują się wcześniej nie 
publikowane wspomnienia 
pilota, który służąc w tym 
pułku przemierzył cały jego 

szlak bojowy. Książka pełna jest wspomnień 
o kolegach Kazimierza Rutenberga z jednostki 
oraz jego doświadczeniach w Rosji.
2014, wyd. I

Grzegorz Kasztura
Z historii polskiego 
lotnictwa na Śląsku 
Cieszyńskm 1912–1939

Nieoceniona praca naukowa 
śląskich historyków. Na ponad 
280 stronach autor opisuje 
lotniczą historię swojego 
regionu znanego nie tylko 

z miejsca katastrofy Żwirki i Wigury. Bezcenne są 
załączniki gromadzące informacje statystyczne 
i personalia śląskich lotników.
2014, wyd. I

Bolesław Chwaściński
Tylko niebo nade mną

Historia rodziny 
Chwaścińskich i biografia 
niezwykłego taternika, 
inżyniera, budowniczego dróg 
i mostów w Afganistanie, 
lotnika 301 Dywizjonu 
Bombowego.

Robert Gretzyngier 2014, wyd. I, publikacja w przygotowaniu



82

al. Wyzwolenia 18, 00-570 Warszawa, tel. 22 827 94 15,
e-mail: iskry@iskry.com.pl, www.iskry.com.pl

Iskry to wydawnictwo z tradycjami. Naszą specjalnością jest literatura faktu: dzienniki, 
biografie, wspomnienia i eseje historyczne. Wszystkie książki odznaczają się staranną 
szatą graficzną. Nasz dorobek to ponad 6 tys. tytułów o łącznym nakładzie 170 
milionów egzemplarzy. 

WYDAWNICTWO ISKRY

Monika Śliwińska
Muzy Młodej Polski. Życie 
i świat Marii, Zofii i Elizy 
Pareńskich

Życie sióstr sportretowanych 
w Weselu, którego 
prapremiera stała się wielkim 
skandalem towarzyskim. 
Wesele dało Wyspiańskiemu 

nieoficjalny przydomek czwartego wieszcza, 
a siostrom Pareńskim literacką nieśmiertelność.
2014, wyd. I, 165 x 235 mm, s. 416, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą,

EAN 9788324403882, cena det. 49,90 zł

Ludwik Stomma
Antropologia wojny

Antropologia wojny Ludwika 
Stommy ukazuje dzieje 
i miejsce konfliktów zbrojnych 
w historii ludzkości, gdyż 
– niestety – wojny stały się 
częścią naszej cywilizacji 
i z niezwykłą mocą od wieków 

wpływają na jej kształt.
2014, wyd. I, 125 x 195mm, s. 200, oprawa miękka ze skrzydełkami,

EAN 9788324403820, cena det. 49,90 zł

Mariusz Urbanek
Genialni. Lwowska szkoła 
matematyczna

Banach, Steinhaus, 
Ulam, Mazur, Łomnicki 
współpracując ze sobą, 
bądź rywalizując, dokonali 
wielu odkryć, zdobyli 
sławę, zaszczyty i zrobili 

międzynarodowe kariery, a Ulam został 
współtwórcą pierwszej bomby atomowej.
2014, wyd. I, 240 x 155 mm, s. 200, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą,

EAN 9788324403813, cena det. 39,90 zł

Antoni Kroh
Wesołego Alleluja Polsko 
Ludowa!

Dzieje polskiej sztuki 
ludowej opowiedziane przez 
wybitnego etnografa, znawcę 
i zbieracza twórczości 
artystów chłopskich, 
wnikliwego obserwatora 

ewolucji polskich gustów artystycznych,
tłumacza i pisarza.
2014, wyd. I, 225 x 155 mm, s. 500, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą,

EAN 9788324403837, cena det. 49,90 zł

Marian Buchowski
Buty Ikara. Biografia 
Edwarda Stachury

Książka oparta jest na 
publikacjach, dokumentach 
i zapiskach samego 
Stachury, uzupełnionych 
o wypowiedzi osób mu 
bliskich i znajomych. Solidna 

pod względem faktograficznym.
2014, wyd. I, 242 x 170 mm, s. 600, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą,

EAN 9788324403844, cena det. 49,90 zł

Mieczysław Grydzewski
Silva rerum

Nowy wybór tekstów 
M. Grydzewskiego, 
założyciela i redaktora pism 
literackich dwudziestolecia 
międzywojennego: 
„Skamander” i „Wiadomości 
Literackie”. Posłowie Jerzego 

Wójcika. Wstęp Mirosława A. Supruniuka.
2014, wyd. I, 165 x 235 mm, s. 600, oprawa twarda z obwolutą,

EAN 9788324403783, cena det. 89 zł
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Dariusz Michalski
Trzysta tysięcy gitar nam 
gra. Historia polskiej 
muzyki rozrywkowej lata 
1958–1973

Opowieść o dzieciństwie 
i młodzieńczych latach 
polskiego „mocnego uderzenia” 
zwanego początkowo 

big-beatem, a potem po prostu rock and rollem.
2014, wyd. I, 165 x 235 mm, s. 600, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą,

EAN 9788324403783, cena det. 89 zł

Łukasz Ksyta
Major Hubal. Historia 
prawdziwa

Major Henryk Dobrzański – to 
postać na pozór znana: ostatni 
żołnierz RP, który w mundurze 
chciał przetrwać do przyjścia 
odsieczy z zachodu. Jego 
postawa do dziś wywołuje spory.

2014, wyd. I, 235 x 165 mm, s. 308, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą,

EAN 9788324403653, cena det. 49 zł

Władysław Mickiewicz
Pamiętniki

Źródło informacji o losach 
Wielkiej Emigracji, nieustających 
próbach wskrzeszenia rozdartej 
przez zaborców ojczyzny, 
świadectwem patriotyzmu 
wychodźców i ich wytrwałości 
w dążeniu do celu.

2012, wyd. I, 130 x 195 mm, s. 1012, twarda z obwolutą, 

EAN 9788324402113, cena det. 95 zł

Paulina Sołowianiuk
Jasnowidz w salonie

Przywoływanie duchów, 
przepowiadanie przyszłości, 
wróżby przyciągały zarówno 
polityków, artystów 
i uczonych, jak i ludzi 
prostych. Jasnowidz w salonie 
pozwala przemówić epoce 

językiem namiętnej, bogatej duchowości.
2014, wyd. I, 223 x 152 mm, s. 216, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą,

EAN 9788324403585, cena det. 39,90 zł

Jan Stanisław Witkiewicz
Rudolf Nurejew

Opowieść o życiu jednego 
z najsłynniejszych tancerzy. 
Urodzony na Syberii, 
absolwent renomowanej 
Leningradzkiej Szkoły 
Choreograficznej im. Kirowa, 
zdecydował się na ucieczkę 

z ZSRR i poprosił o azyl we Francji.
2014, wyd. I, 235 x 150 mm, s. 176, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą,

EAN 9788324403806, cena det. 35 zł

Karol Modzelewski
Barbarzyńska Europa

Barbarzyńskie ludy wchodziły 
w orbitę śródziemnomorskiej 
cywilizacji stopniowo 
i w rozmaitych okolicznościach 
historycznych, co wpływało 
na rezultaty wzajemnego 
oddziaływania tradycyjnych 

kultur plemiennych i kultury klasycznej.
2012, wyd. I, 150 x 235 mm, s. 520, miękka ze skrzydełkami,

EAN 9788324401819, cena det. 49 zł

Aleksandra Ziółkowska-Boehm
Druga bitwa o Monte 
Cassino i inne opowieści

Dziewięć opowieści opartych na 
wydarzeniach historycznych 
z II wojny światowej. 
Interesujący jest rozdział 
zawierający profesjonalne 
spostrzeżenia na temat 

samolotów, którymi latał generał Władysław Sikorski.
2014, wyd. I, 242 x 170 mm, s. 516, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą,

EAN 9788324403639, cena det. 49,90 zł

Mariusz Urbanek
Broniewski. Miłość, wódka 
i polityka

Biografia, ukazująca jego 
skomplikowane losy, fascynacje 
i rozczarowania polityczne, 
nieprzejednaną postawę 
polskiego patrioty, mimo 
pozorów uległości wobec władzy 

i nacisków politycznych.
2011, wyd. I, 150 x 240 mm, s. 404, twarda z obwolutą,

EAN 9788324401840, cena det. 75 zł
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Mariusz Urbanek
Tuwim. Wylękniony 
bluźnierca

Książka Mariusza Urbanka 
opisuje meandry losu 
i kulisy twórczości Juliana 
Tuwima – poety, tekściarza 
kabaretowego, tłumacza, 
bibliofila, kolekcjonera, badacza 

i popularyzatora dziejów kultury.
2013, wyd. I, 150 x 240 mm, s. 340, twarda z obwolutą,

EAN 9788324403271, cena det. 44 zł

Piotr Kuncewicz
Goj patrzy na Żyda

Zarys historii narodu 
żydowskiego i jego trudnych 
relacji z innymi nacjami w ciągu 
wieków życia w swoim dawnym 
i obecnym państwie oraz 
w czasach diaspory.
2010, wyd. I, 235 x 150 mm, s. 428, 

miękka ze skrzydełkami, EAN 9788324401413, cena det. 39,90 zł

Roman Loth
Na rogu świata 
i nieskończoności

Zbiór wspomnień o Franciszku 
Fiszerze – legendzie cyganerii 
i arystokracji z przełomu 
XIX i XX wieku, smakoszu, 
błyskotliwym facecjoniście, 
arystokracie i intelektualiście.

2010, wyd. I, 155 x 245mm, s. 656, twarda z obwolutą,

EAN 8320716985, cena det. 59 zł

Radosław Romaniuk
Inne życie. Biografia 
Jarosława Iwaszkiewicza

Błyskotliwie napisana biografia 
Iwaszkiewicza, pisarza, który 
przez wiele lat wpływał na 
kształt polskiej kultury, tworzył 
literackie kanony estetyczne, 
budził zainteresowanie swoim 

życiem i aktywnością artystyczną.
2012, wyd. I, 150 x 235 mm, s. 620, twarda z obwolutą,

EAN 9788324402083, cena det. 75 zł

Mariusz Urbanek
Brzechwa nie dla dzieci

Prezentacja postaci i dorobku 
znanego nam wszystkim od 
wczesnego dzieciństwa, autora 
zabawnych wierszyków, bajek 
i pełnych humoru rymowanek. 
Mało kto wie, że był on także 
wybitnym prawnikiem, jednym 

z założycieli ZAiKS-u.
2013, wyd. I, 150 x 240 mm, s. 342, twarda z obwolutą, EAN 9788324403110, 

cena det. 44,90 zł

Dariusz Michalski
Kalina Jędrusik

Jaka była naprawdę? O tym 
pisze Michalski, sięgając 
do rozmów z przyjaciółmi 
artystki, wywiadów 
prasowych, do nieujawnionych 
publicznie faktów 
i wypowiedzi, do własnych 

notatek i spotkań z Kaliną Jędrusik.
2010, wyd. I, 170 x 240 mm, s. 656, twarda z obwolutą,

EAN 9788324401369, cena det. 69,90 zł

Roman Kaleta
Sensacje z dawnych lat

Ta książka to niezwykły w swym 
charakterze zbiór zagadek oraz 
ciekawostek historycznych 
i obyczajowych, wydobytych 
z wiekowych kodeksów 
rękopiśmiennych, czasopism 
i kalendarzy.

 2009, wyd. I, 165 x 235 mm, s. 874, twarda z obwolutą,

EAN 9788324400881, cena det. 79 zł

Stanisław Milewski
Szemrane towarzystwo 
niegdysiejszej Warszawy

Autor zabiera nas w podróż 
w czasie i oprowadza po 
ciemnej stronie miasta, gdzie 
w zaułkach czyhali zabójcy, 
wyreźnicy i doliniarze, kasiarze 
budzili przerażenie bankierów, 

a oszuści i naciągacze mieli się całkiem dobrze.
 2009, wyd. I, 165 x 235 mm, s. 228, twarda z obwolutą,

EAN 9788324401086, cena det. 41 zła
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Stanisław Milewski
Codzienność niegdysiejszej 
Warszawy

Opowieść o prozaicznych 
sprawach, jak ceny 
w sklepach, warunki pracy 
i mieszkania, ale też o ludziach, 
którzy poświęcali się 
społecznikostwu, kochali swoje 

miasto, a dziś są w większości prawie zapomniani.
2010, wyd. I, 165 x 235 mm, twarda z obwolutą,

EAN 9788324401345, cena det. 41 zł

Ludwik Stomma
Nasza różna Europa

Autor zaprasza nas 
do intelektualnej gry 
z historią. Polega ona na 
wybraniu dowolnej daty 
z przeszłości i sprawdzeniu, 
co w tym czasie działo się 
w poszczególnych zakątkach 

kontynentu europejskiego.
2012, wyd. I, 125 x 235 mm, s. 212, miękka ze skrzydełkami,

EAN 9788324402168, cena det. 34,90 zł

Władysław Mickiewicz
Pamiętniki

Pamiętniki są znakomitym 
źródłem informacji o losach 
Wielkiej Emigracji, nieustających 
próbach wskrzeszenia rozdartej 
przez zaborców ojczyzny, 
świadectwem patriotyzmu 
wychodźców i ich wytrwałości 

w dążeniu do wytyczonych celów.
2012, wyd. I, 130 x 195 mm, s. 1012, twarda z obwolutą,

EAN 9788324402113, cena det. 95 zł

Lech M. Nijakowski
Pornografia. Historia, 
znaczenie, gatunki

Autor omawia kluczowe 
zagadnienia od starożytnej erotyki, 
poprzez chrześcijański system 
zakazów i tabuizacji, powrót 
zainteresowania nią w renesansie, 
libertynizm de Sade’a, narodziny 

fotografii i filmu, aż po ekspansję Internetu.
2010, wyd. I, 165 x 235 mm, s. 500, ilustracje, twarda z obwolutą,

EAN 9788324401383, cena det. 45 zł

Stanisław Milewski
Podróże bliższe i dalsze, 
czyli urok komunikacyjnych 
staroci

Są zabytkami przeszłości, 
obiektami kolekcjonerskimi, 
często turystyczną atrakcją. 
A przecież niecałe 150 lat temu 
kareta, dorożka, tramwaj konny, 

automobil były w powszechnym użyciu.
2006, wyd. II, 165 x 235 mm, ilustracje, twarda z obwolutą,

EAN 8324400141, cena det. 45 zł

Zygmunt Mycielski
Niby-dziennik ostatni: 
1981–1987

Tom kończy edycję Dzienników 
Zygmunta Mycielskiego 
– artysty i arystokraty, 
kompozytora i publicysty 
muzycznego. Swoje zapiski 
nazwał Niby-dziennikiem

– bliższe są bowiem eseistyce niż kronice.
2012, wyd. I, 130 x 195 mm, s. 744, twarda z obwolutą,

EAN 9788324402069, cena det. 59 zł

Janusz Tazbir
Państwo bez stosów. Szkice 
z dziejów tolerancji w Polsce 
XVI–XVII w.

Książka ukazuje przemiany 
mentalności, które umożliwiły 
triumfy polskiej tolerancji, oraz 
wpływ postawy tolerancyjnej na 
umysłowość doby Renesansu.

2009, wyd. I, 150 x 235 mm, s. 323, miękka ze skrzydełkami,

EAN 9788324401192, cena det. 29,90 zł

Ludwik Stomma
Stommowisko. O mojej 
rodzinie i o mnie

Czym jest życie? Pasmem 
szczęścia, sukcesów i radości 
czy też stałym zmaganiem się 
z przeciwnościami losu? Trudno 
tu o jednoznaczną odpowiedź, co 
autor udowadnia cytując różne 

na ten temat poglądy.
2013, wyd. I, 155 x 245 mm, s. 296, zdjęcia, twarda z obwolutą,

EAN 9788324403288, cena det. 45 zł
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Założone w 1953 roku, Wydawnictwo Literackie od ponad pół wieku swego istnienia 
inspiruje najciekawsze zjawiska literackie oraz publikuje najwybitniejszych twórców 
polskich i światowych: pisarzy, poetów, eseistów, badaczy kultury. Jesteśmy przede 
wszystkim wydawcami literatury, szczególnie pięknej polskiej i obcej, literatury 
faktu oraz literatury dla młodzieży. Od lat wydajemy książki wybitnych i cenionych 
historyków: Andrzeja Chwalby, Nialla Fergusona, Maxa Hastingsa, Ryszarda 
Kaczmarka, Grzegorza Motyki, Andrzeja Leona Sowy, Adama Zamoyskiego i innych.

WYDAWNICTWO LITERACKIE

Kazimierz Krajewski
Na straconych 
posterunkach. 
Armia Krajowa na 
kresach wschodnich II 
Rzeczypospolitej 1939–1945

Wojna na Kresach nie 
skończyła się po kapitulacji 
Niemiec, trwała jeszcze przez 

kilka lat, a układy sił i sojuszy kilkukrotnie uległy 
zmianom. Książka Kazimierza Krajewskiego, 
historyka warszawskiego IPN-u, jest opowieścią 
o walce, którą na Kresach stoczyła Armia Krajowa.

Grzegorz Motyka
Na Białych Polaków obława. 
Wojska NKWD w walce 
z polskim podziemiem 
1944–1953

Grzegorz Motyka, autor głośnej 
książki Od rzezi wołyńskiej 
do akcji „Wisła” opisuje 
zapomnianą lecz prawdziwą 

wojnę polsko-radziecką – toczoną przez „żołnierzy 
wyklętych” – nie tylko z polskiej, ale w znacznym 
stopniu z rosyjskiej perspektywy, wykorzystując 
m.in. materiały z archiwów moskiewskich.

Krzysztof Karpiński
Był jazz. Krzyk jazz-bandu 
w międzywojennej Polsce

Książka Krzysztofa 
Karpińskiego – prawnika, 
pianisty, entuzjasty jazzu 
i badacza jego historii – 
jest wynikiem wieloletnich 
badań i poszukiwań. 

Oto pierwsza książka w całości poświęcona 
początkom popularności tego gatunku w Drugiej 
Rzeczypospolitej, nakreślona na barwnym 
obyczajowym tle.

Andrzej Andrusiewicz
Romanowowie. Imperium 
i familia

Książka Andrzeja 
Andrusiewicza opisuje dzieje 
Romanowów od początków 
dynastii, kiedy w wyniku 
antypolskiego powstania 
Michał Romanow sięgnął po 

władzę, do tragicznego końca – śmierci rodziny 
carskiej, pary małżonków i pięciorga dzieci, z rąk 
bolszewickich zamachowców, i ostatnich lat, 
naznaczonych życiem na wygnaniu.

Niall Ferguson
Kolos. Cena 
amerykańskiego imperium

Czy Stany Zjednoczone można 
określać mianem imperium? 
Według amerykańskiego 
rządu na pewno nie. Nonsens 
— odpowiada w swojej 
książce Niall Ferguson. „Wiele 

tekstów napisano już na temat. Ale najważniejszy 
głos w tej kwestii należy do Nialla Fergusona”. – 
Paul Kennedy, „New York Review of Books”

Andrzej Chwalba
Samobójstwo Europy

Andrzej Chwalba z epickim 
rozmachem, ale nie stroniąc 
też od anegdot, opisuje I wojnę 
światową chronologicznie. 
Osobne rozdziały autor 
poświęca specyfice wojny 
lądowej, morskiej i powietrznej 

oraz losom cywilów, w tym kobiet wchodzących 
z impetem w zdominowaną wcześniej przez 
mężczyzn historii.
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ul. Sawickiej 9, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki, tel./faks 22 751-25-18, kom. 501 325 899, 
e-mail: ltw@ltw.com.pl, www.ltw.com.pl, www.facebook.com/wydawnictwo.ltw,
www.facebook.com/kryminal.ltw

Wydawnictwo specjalizuje się w literaturze pięknej i opracowaniach historycznych 
dotyczących najnowszej historii politycznej Polski. Opublikowało wszystkie dzieła 
Sergiusza Piaseckiego, książki A.F. Ossendowskiego, komplet reprintów przedwojennej 
serii „Cuda Polski”, wydaje serię „Biblioteka kresowa”.

WYDAWNICTWO LTW

Monika Agopsowicz
Kresowe Pokucie. 
Rzeczpospolita ormiańska

Barwny opis świata 
pokuckich Ormian, opatrzony 
fotografiami, który ma 
swe źródła w zapiskach, 
dokumentach i rozmowach 
(dołączonych na DVD). 

Opowieść obejmuje kolejne pokolenia uwikłane 
w dramatyczne losy tego zakątka Europy.
2014, wyd. I, B5, s. 352, ilustracje, załączona płyta DVD, oprawa twarda, 

ISBN 978-83-7565-352-6, cena det. 46,50 zł

Andrzej Kowalski
Rosyjski sztylet

Analiza i interpretacja 
dostępnej wiedzy historycznej 
na temat celów, metod 
i osiągnięć wywiadu 
sowieckiego i rosyjskiego, 
co pozwala lepiej zrozumieć 
wyzwania w zakresie 

bezpieczeństwa, przed jakimi znajduje się nasz kraj.
2013, wyd. I, A5, s. 480, ilustracje, oprawa miękka, ISBN 978-83-7565-286-4, 

cena det. 39,90 zł

Magdalena Jastrzębska
Księżna Dominikowa. 
Opowieść o Teofili 
z Morawskich Radziwiłłowej

Słynąca z wielkiej urody 
Teofila była bohaterką 
romantycznych historii, znaną 
z fantazji, brawury i nieliczenia 
się z konwenansami. Jej 

życie ukazane zostało na tle pełnej blasku epoki 
napoleońskiej i Królestwa Kongresowego.
2014, wyd. I, A5, s. 224, ilustracje, oprawa twarda, ISBN 978-83-7565-367-0, 

cena det. 35 zł

Piotr Cichoracki
Województwo poleskie 
1921–1939. Z dziejów 
politycznych

Książka omawia dzieje 
legalnego ruchu politycznego 
w międzywojennym 
województwie polskim, od 
jego utworzenia w 1921 r. do 

wybuchu II wojny światowej. Przedmiotem analizy 
są inicjatywy polskie oraz ukraińskie i białoruskie.
2014, wyd. I, B5, s. 488, ilustracje, oprawa miękka, ISBN 978-83-7565-373-1, 

cena det. 33 zł

Sebastian Rybarczyk
Niewidzialna wojna 
szpiegów

Zbiór esejów 
popularyzujących historię 
starcia służb specjalnych 
USA i ZSRR. Książka 
napisana z rozmachem, 
znawstwem i wciągająca 

czytelnika lekkością pióra stanowi zarys jednego 
z kluczowych frontów zimnej wojny.
2014, wyd. I, A5, s. 224, oprawa miękka, ISBN 978-83-7565-344-1,

cena det. 31 zł

Janina Zofia z Potockich 
Potocka,
Zofia Barbara Potocka
Peczara

Zapiski matki i córki tworzą 
barwny obraz życia rodziny 
Potockich na dalekiej a pięknej 
Ukrainie, głównie w tytułowej 
Peczarze, którą wojenna 

zawierucha i rewolucja bolszewicka skazały na 
unicestwienie.
2014, wyd. I, B5, s. 408, ilustracje, oprawa twarda, ISBN 978-83-7565-363-2, 

cena det. 52 zł
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Anatol Krakowiecki
Książka o Kołymie

Zeznanie człowieka, który 
powrócił z łagru, gdzie 
walczył o życie ze srogą 
naturą Północy, z głodem, 
chorobami, niewolniczą pracą 
i okrucieństwem strażników 
oraz współwięźniów, który 

codziennie ocierał się o śmierć.
2014, wyd. I, A5, s. 288, ilustracje, oprawa miękka, 

ISBN 978-83-7565-358-8, cena det. 29,90 zł

Pamiątka po Marszałku 
Józefie Piłsudskim

Każda strona albumu odtwarza 
w ilustracji scenę z życia lub 
podobiznę Marszałka, opatrzona 
odpowiednio dobranym 
wyjątkiem z jego pism, 
przemówień lub rozkazów.
2014, wyd. I, A5, s. 366, ilustracje, 

oprawa twarda, ISBN 978-83-7565-357-1, cena det. 39,90 zł

Paweł Piotr Wieczorkiewicz
Ostatnie lata
Polski niepodległej. 
Kampania 1939 roku

Wykłady opisujące sytuację 
w Polsce na tle wydarzeń 
europejskich w przededniu 
wybuchu II wojny światowej 
oraz we wrześniu 1939 r. 

2013, wyd. I, A5, s. 432, ilustracje, oprawa twarda, ISBN 978-83-7565-310-6, 

cena det. 39,90 zł

Michał K. Pawlikowski
Sumienie Polski i inne 
szkice kresowe

Zbiór 34 tekstów 
z humorem opowiadających 
o młodzieńczych przygodach 
autora, o jego pasjach 
myśliwskich, kulinarnych 
i podróżniczych.

2014, wyd. I, A5, s. 256, oprawa miękka,

ISBN 978-83-7565-372-4, cena det. 34,50 zł 

Zbigniew Siemaszko
Dziewięć spojrzeń na 
Powstanie Warszawskie

Dziewięć tekstów, w których 
Autor omawia przyczyny 
wybuchu Powstania 
Warszawskiego, plan jego 
przebiegu, intencje dowódców, 
wpływy sowieckie oraz postawę 

Komendy Głównej AK.
2014, wyd. I, A5, s. 224, oprawa miękka, ISBN 978-83-7565-368-7, 

cena det. 25 zł

Wacław Lipiński
Szlakiem I Brygady. 
Dziennik żołnierski

Wojenne przeżycia Autora 
– uczestnika bojowego 
szlaku Legionów przez 
pola wielu bitew, m.in. pod 
Krzywopłotami, Konarami 
i Kostiuchnówką.

2014, wyd. I, A5, s. 428, ilustracje, oprawa twarda, ISBN 978-83-7565-360-1, 

cena det. 42,50 zł

Magdalena Jastrzębska
Siostry Lachman – piękne 
nieznajome

Opowieść o urodziwych, 
inteligentnych, wzbudzających 
zachwyt córkach carskiego 
pułkownika Jerzego Lachmana: 
Laurze Świeykowskiej 
(późniejszej markizie de 

Noailles), Lizie Przezdzieckiej i Konstancji Raczyńskiej.
2014, wyd. I, A5, s. 224, ilustracje, oprawa twarda, ISBN 978-83-7565-339-7, 

cena det. 35 zł

Karol Zbyszewski
Wczoraj na wyrywki. 
Nogami do sławy

Felietony, w których Autor 
z lekkością, wnikliwością 
i humorem przedstawia 
wybrane tematy, np. życie 
polskich emigrantów w Wielkiej 
Brytanii, uroki i znaczenie 

Wisły czy szczęśliwy dla polskiej drużyny mundial.
2014, wyd. I, A5, s. 224, oprawa miękka, ISBN 978-83-7565-356-4, 

cena det. 29,90 zł
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ul. Narbutta 25a, 02-536 Warszawa, tel. 22 646 00 85, faks 22 848 55 05, 
e-mail: magnum@it.com.pl, www.wydawnictwo-magnum.com.pl

Wydawnictwo Magnum, istniejące od 1992 roku, wydaje literaturę faktu z zakresu 
historii, polityki i kultury. W ofercie ważne miejsce zajmują książki o II wojnie światowej, 
a także o historii Rosji, których autorami są pisarze będący uznanymi na świecie 
autorytetami, m.in. Stephen E. Ambrose, Clay Blair, Orlando Figes, Simon Sebag 
Montefiore, Richard Pipes, Andrew Roberts, Edward Radziński.

WYDAWNICTWO MAGNUM

Edward Radziński
Apokalipsa Koby. 
Wspomnienia przyjaciela 
Stalina

Powieść o Stalinie pióra 
rosyjskiego, pisarza 
i dramaturga. Narratorem jest 
człowiek, który znał Stalina od 
dzieciństwa i przeżył w jego 

cieniu całe życie. Chronił go, zabijał w imię rewolucji, 
działał jako agent wywiadu w całej Europie.
2014, wyd. I, 153x234 mm, s. 888, oprawa twarda, EAN 9788363986742,

cena det. 64,90 zł

Rory MacLean
Berlin. Miasto z wyobraźni

Podróż przez dzieje Berlina, 
zbudowana z opowieści 
o życiu ludzi, którzy w tym 
mieście rządzili, tworzyli, 
niszczyli, bawili się, cierpieli, 
pozostawiając trwały ślad 
w jego historii i kulturze.

2014, wyd. I, 153x234 mm, s. 392, oprawa twarda z obwolutą,

EAN 9788363986605, cena det. 54,90 zł

Orlando Figes
Szepty. Życie 
w stalinowskiej Rosji

Książka, która opowiada 
o życiu mieszkańców Związku 
Sowieckiego w czasach 
dyktatury stalinowskiej. 
Są wśród nich także znane 
postaci: Anna Achmatowa, 

Bułat Okudżawa, Konstantin Simonow...
2014, wyd. II, 140x208 mm, s. 800, oprawa broszurowa, EAN 9788363986377, 

cena det. 49 zł

Scott Anderson
Lawrence z Arabii. Wojna, 
zdrada, szaleństwo 
mocarstw. Jak powstał 
dzisiejszy Bliski Wschód

Pełna barwnie nakreślonych 
postaci opowieść o Arabii 
w czasie I wojny światowej. 
Książka jest w istocie 

pasjonującym reportażem o wojnie, zdradzie i grze 
o władzę nad Bliskim Wschodem.
2014, wyd. I, 153x234 mm, s. 568, oprawa twarda z obwolutą,

EAN 9788363986674, cena det. 59,90 zł

Simon Sebag Montefiore
Katarzyna Wielka 
i Potiomkin

Opowieść o seksie, miłości, 
władzy i ekstrawagancji 
na iście imperialną skalę. 
Katarzynę Wielką i Potiomkina 
połączył nie tylko namiętny 
romans, ale stworzyli chyba 

najbardziej udane partnerstwo polityczne w historii.
2013, wyd. II, 140x208 mm, s. 768, oprawa twarda z obwolutą,

EAN 9788363986124, cena det. 48 zł

Clay Blair
Hitlera wojna U-Bootów. 
Myśliwi 1939–1942

Epopeja bitew morskich 
w czasie II wojny światowej. 
Autor przeprowadził dziesiątki 
rozmów z byłymi dowódcami 
U-Bootów i członkami załóg. 
Powstało dzieło pełne 

dramatycznych opisów walk na morzach i oceanach.
2013, wyd. II, 165x235 mm, s. 864, oprawa twarda, EAN 9788363986216,

cena det. 79,90 zł
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ul. Dąbrowskiego 57/4, 32-600 Oświęcim, www.napoleonv.pl, tel. 602511192,
Księgarnia firmowa, Wydawnictwo Napoleon V, ul. Obozowa 9B, 32-600 Oświęcim 

Nasze wydawnictwo specjalizuje się w książkach dotyczących historii wojskowości 
od starożytności do czasów współczesnych. Od 2008 roku wydaliśmy ponad 300 prac 
polskich i zagranicznych autorów. 

WYDAWNICTWO NAPOLEON V

Johannes Kromayer, Georg Veith 
Atlas bitew do historii 
wojskowości starożytnej

Spośród klasycznych, 
niemieckich dzieł z obszaru 
historii wojskowości atlas 
bitew starożytnych Johannesa 
Kromayera, stworzony we 
współpracy z Georgem 

Veithem jest publikacją wyjątkową. Mimo upływu 
niemal stulecia, oddajemy do rąk czytelników tę 
znakomitą pozycję w języku polskim.

Jarosław Dobrzelewski 
Wojny z Saddamem 
Husajnem

W książce autor szczegółowo 
analizuje przyczyny irackiej 
inwazji na Kuwejt, przebieg 
operacji znanej powszechnie 
pod nazwą „Pustynna Burza” 
i działania przeciwko Irakowi 

w latach 1992–2003. Czytelnik otrzymuje 
więc kompleksowy opis konfliktu jaki miał miejsce 
na przełomie XX i XXI w strategicznym rejonie 
Zatoki Perskiej.

Robert M. Citino
Zagłada Wehrmachtu. 
Kampanie 1942 roku

Światowy bestseller. Autor 
przedstawia poglądy 
niemieckich generałów na 
wojnę i rzuca światło na liczne 
możliwości, które mogły 
przynieść Wehrmachtowi 

korzystniejsze rezultaty. Ponadto przypomina 
o zgubnej, skrajnej agresywności niemieckich 
dowódców, takich jak Erwin Rommel. 

Franz A.J. Szabo
Wojna siedmioletnia 
w Europie 1756–1763

Nowa, fundamentalna praca 
Franza A.J. Szabo, oparta 
na ponownym zbadaniu 
źródeł i własnych badaniach 
w Austriackich Archiwach 
Państwowych, to naukowa, 

ale przystępna i inspirująca ocena wojny na 
kontynencie – pierwsza od niemal stulecia.

Zbigniew Hundert
Między buławą a tronem. 
Wojsko koronne w walce 
stronnictwa malkontentów 
z ugrupowaniem dworskim 
1669–1673

Praca jest pierwszą pełną 
monografią, przedstawiającą 
rolę, zaangażowanie oraz 

wykorzystanie wojska koronnego w konflikcie 
politycznym w Rzeczypospolitej 1669–1673 pomiędzy 
obozem dworskim Korybuta Wiśniowieckiego, 
a opozycją z hetmanem wielkim Sobieskim na czele. 

Henry Houssaye 
Kampania 1814. Od inwazji 
do abdykacji Napoleona

Kampania francuska, w której 
nieustępliwość żołnierzy 
dorównywała geniuszowi ich 
wodza, składała się z trzech 
różnych części. Trwający 
od 25 stycznia do 8 lutego 

okres pierwszy odznacza się groźnymi postępami 
aliantów. 
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ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa, tel./faks (22) 538-92-03,
e-mail: redakcja@semper.pl, księgarnia firmowa i dział handlowy: ul. Bednarska 20A, 
00-321 Warszawa tel./faks (22) 828-49-73, e-mail: handlowy@semper.pl

Wydawnictwo istnieje od 1991 roku. Wydajemy książki ze wszystkich dziedzin 
nauki i czasopisma naukowe. Specjalizujemy się w monografiach oraz w trudnych 
publikacjach w różnych językach (publikujemy m.in. rozprawy habilitacyjne, 
bibliografie, słowniki specjalistyczne, materiały źródłowe, materiały pokonferencyjne).

WYDAWNICTWO NAUKOWE SEMPER

Piotr Paluchowski
Danziger Erfahrungen

Monografia gdańskiego 
periodyku ogłoszeniowego. 
Omówiono dane statystyczne 
nt. jednostek pieniężnych 
w Gdańsku z aneksem 
notowań (1739–1793), 
zachorowalność w mieście 

i okolicach, wybrane aspekty życia codziennego.
2013, wyd. I, B5, s. 584, ilustracje 31, oprawa miękka,

ISBN 978-83-7507-275-4, cena det. 63 zł

Mateusz Wichary
„Cała rzeczywistość dla 
Chrystusa” Abraham 
Kuyper (1837–1920) jako 
przedstawiciel
kalwinistycznej teologii 
politycznej

Biografia holenderskiego 
działacza politycznego 

i teologa ewangelicko-reformowanego, premiera
Królestwa Holandii w latach 1901–1905.
2014, wyd. I, B5, s. 185, oprawa miękka, ISBN 978-83-7507-166-5,

cena det. 27 zł

Stepan Ivanyk
Filozofowie 
ukraińscy w Szkole 
Lwowsko-Warszawskiej

Monografia omawia fenomen 
Szkoły Lwowsko- 
-Warszawskiej oraz 
związki i współpracę 
naukową badaczy Polskich 

i Ukraińskich. Przedstawiono też Szkołę w szerszej 
perspektywie, jako zjawisko wielokulturowe.
2014, wyd. I, B5, s. 224, ilustracji 6, oprawa miękka,

ISBN 978-83-7507-161-0, cena det. 37 zł

Urszula Augustyniak
Testamenty ewangelików 
reformowanych w Wielkim 
Księstwie Litewskim
w XVI–XVIII wieku

Edycja źródłowa 
z komentarzem. Pierwsze 
wydanie ukazało się w 1992 
roku, obecne jest

poszerzone o nowe dokumenty i uzupełnione 
dodatkowym objaśnieniem.
2014, wyd. II, B5, s. 300, ilustracje 32, oprawa miękka,

ISBN 978-83-7507-285-3, cena det. 45 zł

Kamil Piskała
Mieczysław Niedziałkowski 
– początki politycznej 
działalności i kształtowanie 
światopoglądu (1893–1918)

Biografia działacza PPS.
Opisano początkowy okres jego 
działalności, kształtowanie 
warsztatu publicystycznego 

i światopoglądu, oraz fenomen polskiej lewicy i jej rolę.
2014, wyd. I, B5, s. 283, oprawa miękka, ISBN 978-83-7507-156-6,

cena det. 42 zł

red. Aniela Korzeniowska, 
Izabela Szymańska
Scotland in Europe
/ Europe in Scotland

Dzieło zbiorowe omawiające 
związki obecne i dawne 
między Szkocją a Europą. 
Przedstawiono tematy dot. 
polityki, języka, literatury 

i kwestii socjologicznych, pokazano historyczny 
i kulturowy dialog Szkocji i Kontynentu.
2013, wyd. I, B5, s. 234, ilustracji 12, oprawa miękka,

ISBN 978-83-7507-240-2, cena det. 42 zł
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ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, tel. 61 829 46 46, faks 61 829 46 47,
e-mail: wydnauk@amu.edu.pl, dział handlowy: tel. 61 829 46 40, 
e-mail: press@amu.edu.pl, www.press.amu.edu.pl

Działamy od 1962 r., wydajemy monografie naukowe, podręczniki, skrypty, słowniki oraz 25 
czasopism naukowych – rocznie ok. 140 tytułów. Nasze książki otrzymały ponad 70 nagród, 
wyróżnień i nominacji. Od 18 lat organizujemy Poznańskie Dni Książki Naukowej, które 
od roku 2013 rozszerzyły swoją formułę na Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej.

WYDAWNICTWO NAUKOWE UAM W POZNANIU

Henryk Samsonowicz
Studia z dziejów miast 
w średniowieczu

Zbiór ważnych a rozproszonych 
po rozmaitych czasopismach 
oraz pracach zbiorowych 
studiów, opublikowanych 
w trakcie ponadpółwiecznych 
dociekań Autora nad miastami 

i mieszczaństwem doby średniowiecznej 
i wczesnonowożytnej (z lat 1960–2012).
2014, wyd. I, 170 × 240 mm, s. 358, oprawa twarda,

ISBN 978-83-232-2758-8, cena det. 45 zł

Edyta Głowacka-Sobiech
Harcerstwo w Polsce 
w latach 1944–1990

Polskie harcerstwo w okresie 
powojennym przedstawione 
jako pasjonująca historia 
o podwójnym życiu 
harcerstwa – tym na 
pokaz, dla władzy, i tym dla 

autentycznej formacji duchowej, kształtowania 
charakterów w duchu wartości chrześcijańskich.
2013, wyd. I, 210 × 240 mm, s. 380, oprawa miękka,

ISBN 978-83-232–2607-9, cena det. 46 zł

Marian Rejewski, 
oprac. M. Jaroszewska
Wspomnienia z mej pracy 
w Biurze Szyfrów Oddziału 
II Sztabu Głównego w latach 
1930–1945

Książka w dwóch wersjach 
językowych, zawiera teksty 
z lat 1967 i 1974. Uzupełnia je 

biografia autora, skorowidz nazwisk oraz fotografie 
i faksymilia ważnych dokumentów.
2013, wyd. II, 170 × 240 mm, s. 336, oprawa twarda, 

ISBN 978-83-232–2647-5, cena det. 58 zł

oprac. Stanisław Sierpowski, 
Józef Malinowski
Doktorzy honoris causa 
Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, 
tom I: Okres międzywojenny

Pierwszy tom cyklu publikacji 
poświęconych doktorom honoris 

causa UAM . Sylwetki zaprezentowano chronologicznie, 
w każdym przypadku odtworzono kalendarium 
procesu przyznawania tytułu.
2014, wyd. I, 210 × 240 mm, s. 176, fotografie, oprawa twarda, 

ISBN 978-83-232-2753-3, cena det. 36 zł

Izabela Bondecka-Krzykowska
Historia obliczeń. Od 
rachunku na palcach do 
maszyny analitycznej

Książka o systemach numeracji, 
metodach rachunkowych, 
historii numeracji nazywanej 
dziś arabską, techniki liczenia 
m.in. na palcach, abakach, 

suwakach logarytmicznych, opis wynalazków od 
maszyn liczących z XVII w. aż po maszynę analityczną.
2013, wyd. II, 170 × 240 mm, s. 236, oprawa miękka, 

ISBN 978-83-232–2512–6, cena det. 25 zł

Censorynus 
Księga o dniu narodzin dla 
Kwintusa Cerelliusza

Przekład dzieła opublikowanego 
w 238 r. i dedykowanego 
Cerelliuszowi, będącego uczoną 
rozprawą, w której urodziny 
adresata stają się okazją do 
erudycyjnego wywodu na temat 

natury czasu, jego roli we wszechświecie, wpływu na 
życie ludzi i narodów.
2014, wyd. I, 170 × 240 mm, s. 250, oprawa miękka,

ISBN 978-83-232–2739-7, cena det. 15 zł
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Piotr Okulewicz
Obóz sanacyjny 
w województwie 
poznańskim w latach 
1926–1935

Pierwsza próba opracowania 
dziejów obozu rządzącego 
w województwie poznańskim 
w okresie sprawowania 

władzy przez Józefa Piłsudskiego.
2014, wyd. I, 170 × 240 mm, s. 512, oprawa miękka, 

ISBN 978-83-232– 2728-1, cena det. 48 zł

oprac. Roman Murawski
Filozofia informatyki

Antologia. Zawiera 21 prac, 
których tematami są m.in.: 
informatyka jako dyscyplina, 
czym jest komputer, czym jest 
algorytm, natura programu 
komputerowego, weryfikacja 
programów, filozofia sztucznej 

inteligencji, epistemologia informatyki.
2014, wyd. I, 170 × 240 mm, s. 200, oprawa miękka,

ISBN 978-83-232–2687-1, cena det. 24 zł

Piotr Juszkiewicz
Cień modernizmu

Książka jest efektem 
refleksji nad związkami 
nowoczesności, sztuki, polityki 
i socjologicznych przemian 
z totalitarnymi ideologiami XX 
wieku. Nominacja do Nagrody 
im. Jana Długosza 2014.

2013, wyd. I, 170 × 240 mm, s. 224, oprawa miękka,

ISBN 978-83-232–2577-5, cena det. 32 zł

Leszek Wetesko
Piastowie i ich państwo 
w łacińskiej Europie

Analiza trzech aspektów 
procesu, którego efektem było 
włączenie Polski w krąg kultury 
łacińskiej, potwierdzająca, że 
najistotniejszym czynnikiem 
pozwalającym budować 

Piastom silne państwo było chrześcijaństwo.
2013, wyd. I, 145 × 205 mm, s. 148, oprawa miękka,

ISBN 978-83-232–2603-1, cena det. 26 zł

Dobrochna Dabert
Między wizją a spełnieniem. 
Profile ideowe i artystyczne 
czasopism literackich 
w drugim obiegu 
wydawniczym 1982–1989

Książka poświęcona literackim 
periodykom, które stały 
się alternatywnym forum 

dyskusyjnym dla oficjalnych mediów.
2014, wyd. I, 150 × 240 mm, s. 354, oprawa miękka, 

ISBN 978-83-232–2735-9, cena det. 38 zł

oprac. Krystyna Tuszyńska
Dion z Prusy (Złotousty) 
Pierwsza mowa o królestwie
Seria Rhetores Graeci

Serię otwiera mowa Diona 
z Prusy, przez starożytnych 
nazwanego Złotoustym. Jego 
spuścizna obejmuje 80 mów 
i spełnia oczekiwania wobec 

retoryki starożytnej.
2014, wyd. I, 170 × 240 mm, s. 96, oprawa miękka,

ISBN 978-83-232–2737-3, cena det. 12 zł

Flawiusz Klaudiusz Julian
Sympozjon albo Kronia

Prezentacja poglądów 
cesarza na to, jaki cesarz być 
powinien, a ich twórca 
– niechrześcijanin wychowany 
w chrześcijaństwie 
– z przymrużeniem oka 
poszukuje głębszej

prawdy moralnej.
2013, wyd. I, 170 x 240 mm, s. 148, oprawa miękka,

ISBN 978-83-232–2642-0, cena det. 12 zł

Dariusz Andrzej Sikorski
Kościół w Polsce za  
Mieszka I i Bolesława 
Chrobrego

Krytyczna analiza poglądów 
o początkach Kościoła w Polsce, 
bazująca na interpretacji 
głównych źródeł historycznych, 
z których część wprowadzona 

została do dyskusji po raz pierwszy.
2013, wyd. 2 popr. i uzup., 170 × 240 mm, s. 590, oprawa miękka, 

ISBN 978-83-232–2501-0, cena det. 58 zł
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ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń, tel. 56 611 42 95, 
e-mail: wydawnictwo@umk.pl, www.wydawnictwoumk.pl

Wydawnictwo jest jednym z największych wydawnictw uczelnianych w Polsce. Publikuje 
ok. 240 tytułów rocznie, w tym: monografie, rozprawy, podręczniki i czasopisma – 
z nauk humanistycznych, społeczno-ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych 
i medycznych. Od 2011 r. wydaje i dystrybuuje prestiżową serię „Monografie Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej”. Wydawnictwo otrzymuje liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach.

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

Magdalena Bajer
Rody uczone. 
Kreski do szkicu

Zapis 67 spotkań w domach 
rodzin inteligenckich, gdzie 
żyją dziedzice zawsze bogatej 
tradycji wielorakich zasług, 
cech oraz cnót tej warstwy, jest 
repetycją dziejów ojczystych 

w ciągu dwóch z górą stuleci, choć historia rodzinna 
sięga niekiedy znacznie dalej w przeszłość.
2013, wyd. I, 200x250 mm, s. 584, oprawa miękka, ISBN: 978-83-231-3187-8, 

cena det. 68 zł, oprawa twarda, ISBN: 978-83-231-3128-1, cena det. 112 zł

Adam Kucharski
Theatrum peregrinandi. 
Poznawcze aspekty 
staropolskich podróży 
w epoce późnego baroku

Monografia poświęcona 
poznawczym wymiarom 
nowożytnych polskich podróży 
po terenach Rzeczypospolitej 

i Europy Środkowej. Wśród poruszanych kwestii 
znajdują się problemy wczesnonowożytnej percepcji.
wyd. I, 158 x 228 mm, s. 564, oprawa miękka, 

ISBN: 978-83-231-3099-4, cena det. 64 zł

Wojciech Polak
O Kreml i Smoleńszczyznę. 
Polityka Rzeczypospolitej 
wobec Moskwy w latach 
1607–1612

Studium z dziejów polityki 
i dyplomacji. W książce 
zostały omówione motywy, 
które skłoniły króla Zygmunta 

III do rozpoczęcia interwencji zbrojnej w Moskwie. 
2013, wyd. III poprawione i uzupełnione, 148 x 210 mm, s. 486, 

oprawa miękka, ISBN: 978-83-231-3129-8, cena det. 39 zł

Piotr Birecki
Ewangelickie budownictwo 
kościelne w Prusach 
Zachodnich

Monografia jest pierwszą 
publikacją na temat architektury 
i wyposażenia ponad 350 
kościołów protestanckich 
wzniesionych na terenie 

dawnego zaboru pruskiego oraz roli mecenatu 
państwa w dziedzinie architektury na tym terenie.
wyd. I, 158 x 228 mm, s. 478, oprawa miękka, ISBN: 978-83-231-3183-0, 

cena det. 78 zł

Leon Mitkiewicz
W Pułku Szwoleżerów 
Rokitniańskich (1932–1935)

Autor spisując wspomnienia 
z okresu dowodzenia 
2. Pułkiem Szwoleżerów 
Rokitniańskich, pragnął 
naświetlić warunki, w jakich 
Polacy tworzyli swoje siły 

zbrojne, pokazać stosunek rodaków do wojska 
i problemy, z którymi borykała się kadra dowódcza. 
2014, wyd. I, 158 x 228 mm, s. 298, oprawa miękka, 

ISBN: 978-83-231-3197-7, cena det. 40 zł

Anna Wylegała
Przesiedlenia a pamięć.

Książka stanowi porównawcze 
case study pamięci społecznej 
w miejscach, które na skutek 
wojennych i tuż powojennych 
czystek etnicznych, 
masowych przesiedleń 
i migracji doświadczyły 

niemal całkowitej wymiany ludności
wyd. I, 148 x 210 mm, s. 526, oprawa twarda z obwolutą,

ISBN: 978-83-231-3180-9, cena det. 38 zł
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Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa, tel. 22 831 02 61 wew. 26, 
e-mail: neriton@ihpan.edu.pl, www.neriton.apnet.pl

Wydawnictwo istnieje od roku 1992. W naszym dorobku znajduje się blisko 600 
tytułów. Zdecydowana większość to prace naukowe i sporadycznie popularnonaukowe. 
Głównym celem Wydawnictwa jest promowanie cennych prac uznanych naukowców 
i przybliżenie ich dorobku szerszemu gronu czytelników. Tematyką dominującą 
w ofercie Wydawnictwa jest historia i historii sztuki. 

WYDAWNICTWO NERITON

Milena Bykowska
Ludwik Danielak „Bojar” 
(1923–1955)

Historia młodego mieszkańca 
powiatu piotrkowskiego, 
który po zakończeniu II wojny 
światowej podjął walkę 
w szeregach KWP z nowym 
okupantem. Zakończyła się 

ona w 1955 r. procesem politycznym i wydaniem 
wyroku śmierci.
wyd. I, 135x200 mm, s. 284, il. cz.-b. 6, oprawa miękka,

EAN 9788375432855, cena det. 32 zł

Katarzyna Losson
„Komu miła całość 
Ojczyzny”. Świadomość 
i aspiracje polityczne 
kancelistów kozackich 
(1670–1720)

Studium idei państwa i narodu 
w spuściźnie Samijła Wełyczki, 
Hryhorija Hrabianki i Filipa 

Orlika, refleksją nad wartościami społeczności 
kozackiej i próbą definicji jej politycznych korzeni.
wyd. I, 165x240 mm, s. 228, il. kolor. 8, 1 mapa, oprawa twarda,

EAN 9788375432862, cena det. 35 zł

Arkadiusz Stempin
Próba „moralnego podboju” 
Polski przez cesarstwo 
niemieckie w latach I wojny 
światowej

Autor analizuje strategie 
Hansa Hartwiga von Beselera 
nakierowane na pozyskanie 
Polaków, na obszarach 

kultury, oświaty i wyznań religijnych, oraz 
uwypukla słabości tych strategii.
2013, wyd. I, 165x240 mm, s. 652, oprawa miękka,

EAN 9788375432648, cena det. 69 zł

Marek K. Kamiński
Szkice z dziejów Polski 
i Czechosłowacji w latach 
trzydziestych XX wieku

W sposób przystępny 
i wciągający autor przedstawia 
obraz stosunków polsko-
czechosłowackich w latach 30. 
XX w. W tamtym okresie strona 

czechosłowacka bardziej była skłonna porozumieć 
się z Niemcami niż z Polakami.
2014, wyd. I, 135x200 mm, s. 277, oprawa twarda,

EAN 9788375433609, cena det. 39 zł

Monika Maludzińska
Żebracy i włóczędzy 
w stanisławowskiej 
Warszawie

Autorka omawia przyczyny 
żebractwa, przedstawia skalę 
ubóstwa i charakteryzuje 
warszawskich żebraków, 
a także prezentuje metody 

i środki walki z żebractwem za rządów kolejnych 
instytucji centralnych w latach 1764–1795.
2014, wyd. I, 165x240 mm, s. 522, il. kolor. 27 + 1 mapa,

oprawa twarda, EAN 9788375433586, cena det. 59 zł

Piotr Zaremba
Demokracja w stanie wojny. 
Woodrow Wilson i jego 
Ameryka

W polityce wewnętrznej lata 
1913–1921 to czas kłopotów 
USA z I wojną światową. 
W polityce wewnętrznej 
administracja Wilsona waha 

się, czy bronić formy rządu, czy poszerzać władzę 
nad sferą ekonomiczną i socjalną.
2014, wyd. I, 165x240 mm, s. 652, il. cz.-b. 64, oprawa twarda,

EAN 9788375433159, cena det. 71 zł
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ul. Sanocka 15/17, 53-304 Wrocław, tel.71 7846 817, 71 3677 688,
e-mail: nortom@nortom.pl, www.nortom.pl

Wydawnictwo NORTOM założone w 1992 r. specjalizuje się w wydawaniu książek 
o tematyce patriotycznej, polskiej literatury pięknej zwłaszcza mało znanej, książek 
z zakresu historii Polski, w tym dotyczącej kresów wschodnich Rzeczpospolitej oraz 
książek z zakresu polityki, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli narodowej. 
Publikuje również książki o tematyce katolickiej oraz dla dzieci i młodzieży. 

WYDAWNICTWO NORTOM WROCŁAW

Roman Dmowski
Niemcy, Rosja 
i kwestia polska

Autor przedstawił 
w syntetyczny sposób 
problem odzyskania przez 
Polskę niepodległości, na 
tle szybko zmieniającej się 
sytuacji międzynarodowej po 

wojnie rosyjsko-japońskiej i rewolucji w 1905 r. 
2013, wyd. VII, 147 x 200 mm, s. 161, oprawa miękka,

EAN 978-83-89684-79-0, cena det. 21 zł

Sławomir Giziński
Andrzej Szutowicz
Oflag II B Arnswalde. 
Jenieckie losy

Autorzy ukazali warunki życia 
polskich oficerów, którzy we 
wrześniu 1939 roku trafili do 
niewoli niemieckiej w oflagu 
II B Arnswalde (Choszczno), 

a następnie do oflagu II D Gross Born (Borne 
Sulinowo).
2013, wyd. I, 174 x 244 mm, s. 185., 53 zdjęcia, oprawa twarda,

EAN 978-83-89684-84-4, cena det. 40 zł

Edward Studziński
Z Polesia
do sowieckiego łagru

Wspomnienia Autora, który jako 
dziecko został wywieziony wraz 
z rodziną w 1940 r. z Polesia 
na Sybir. Na nieludzkiej ziemi 
przeżył śmierć rodziców 
i czworga rodzeństwa.

2012, wyd. I, 147 x 200 mm, s. 251, 61 zdjęć,1 mapa, oprawa miękka, 

EAN 978-83- 89684-74-5, cena det. 29 zł

Jan Matłachowski
Kulisy genezy powstania 
warszawskiego

Autor odpowiada na pytania, 
kto, w imię jakich i czyich 
celów i z jaką korzyścią dla 
narodu polskiego doprowadził 
do wywołania najbardziej 
krwawego powstania 

w dziejach Polski.
2014, wyd. III, 147 x 200 mm, s. 88, 2 mapy, oprawa miękka, 

EAN 978-83-89684-89-9, cena det. 16 zł

Stanisław Żurek
Ludobójstwo nacjonalistów 
ukraińskich dokonane 
na Polakach w Polsce 
południowo-wschodniej 
w latach 1939-1948

Autor w oparciu o dokumenty 
przedstawił zbrodnie 
nacjonalistów ukraińskich na 

Polakach i w szerokim kontekście historycznym ukazał 
skalę ludobójstwa i niespotykane okrucieństwo.
2013, wyd. I, 170 x 240 mm, s. 555, 16 zdjęć, 1 mapa, oprawa miękka, 

EAN 978-83-89684-86-8, cena det. 50 zł

Witomiła Wołk-Jezierska
Wołyńska i Mazowiecka 
Szkoły Podchorążych 
Rezerwy Artylerii

Publikacja poświęcona 
wykładowcom szkół we 
Włodzimierzu Wołyńskim 
i Zambrowie, zamordowanym 
w Katyniu i Charkowie

w 1940 r. oraz historii życia oficerów.
2012, wyd. I, 207 x 3015 mm, s. 294, 727 zdjęć, 1 mapa, oprawa twarda, 

EAN 978-83-89684-57-8, cena det. 48 zł
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ul. Otwarta 5A, 80-169 Gdańsk, tel. 58 710 58 11, faks 58 712 63 09,
e-mail oskar@wydawnictwooskar.pl, księgarnia internetowa: maszoperia.org

Wydawnictwo Oskar istnieje od 1993 roku. Publikujemy książki popularnonaukowe 
i specjalistyczne, głównie o tematyce historycznej i regionalnej. Promujemy twórczość 
takich autorów, jak Günter Grass, Stanisława Fleszarowa-Muskat i Krystyna 
Nepomucka. W ciągu dwudziestoletniej działalności wydaliśmy ponad 300 tytułów 
o łącznym nakładzie około 700 000 egzemplarzy.

WYDAWNICTWO OSKAR

Andrzej Perepeczko,
Wawrzyniec Markowski
Burza nad Atlantykiem.
Tom 1

Książka prezentuje całokształt 
zmagań w pierwszym 
okresie II wojny światowej na 
Atlantyku. Autorzy, oprócz 
działań na Oceanie Atlantyckim, 

przedstawili przebieg walk na przyległych morzach, 
jak Bałtyk, Morze Północne czy Śródziemne.
2014, wyd. II, s. 584, 150 x 230 mm, oprawa twarda, 

ISBN 978-83-63709-77-8, cena det. 59,90 zł

Dieter Schenk
Gdańsk 1930–1945. Koniec 
pewnego Wolnego Miasta

Studium o narodzinach 
i rozwoju nazizmu w Wolnym 
Mieście Gdańsku. Jedna 
z książek autora – Noc 
morderców. Kaźń polskich 

profesorów we Lwowie i holocaust w Galicji Wschodniej 
– została uznana przez Polskie Radio i Telewizję za 
książkę historyczną roku 2012. 
2014, wyd. I, s. 288, 217x252 mm, oprawa twarda, ISBN 978-83-63709-72-3, 

cena det. 59 zł

Hubert Meyer
Najwierniejsi z wiernych

Dzieje 12. Dywizji Pancernej SS 
Hitlerjugend. Sformowano ją 
głównie z siedemnastolatków, 
członków nazistowskiej 
organizacji młodzieżowej. 
Aliancka propaganda 
nazywała ją „dywizją dzieci”, 

ale jednostka szybko udowodniła, że jest elitarną 
formacją, wzbudzającą strach i podziw.
2013, wyd. I, s. 496, 150 x 230 mm, oprawa miękka,

ISBN 978-83-63709-37-2, cena det. 49,90 zł 

Krzysztof Jan Drozdowski
Meandry wojny 
Bieszczadem naznaczone

Fabularna opowieść o I wojnie 
światowej i bratobójczych 
walkach Polaków o odzyskanie 
niepodległości. W tle miłość 
i przyjaźń, rodzące się 
niezależnie od frontu.

2014, wyd. I, s. 304, 145 x 205 mm, oprawa miękka,

ISBN 978-83-63709-84-6, cena det. 29,90 zł

Edmund Szczesiak 
Wyrwana z piekła

Historia Kaszubki, która 
została dwukrotnie 
uprowadzona przez Armię 
Czerwoną i spędziła 53 
lata na zesłaniu, najpierw 
w ZSRR, potem w Rosji. Autor 
opowiada o jej przeżyciach 

w „sowieckim raju”, powrocie na Kaszuby w 1998 
roku i kolejnych latach pobytu w Polsce.
Wydawnictwo Oskar, 2014, wyd. I, s. 164, 135 x 205 mm, oprawa miękka, 

ISBN 978-8363709-85-3, cena det. 19,90 zł

Egbert Kieser 
Zatoka Gdańska 1945.
Dokumentacja dramatu

Opowieść o dramacie 
mieszkańców Prus 
Wschodnich, którzy zimą 1945 
roku musieli uciekać przed 
Armią Czerwoną. Zbliżanie się 
frontu sprawiło, że od stycznia 

do maja drogą morską ewakuowano ponad 2 
miliony ludzi.
2014, wyd. II poprawione, s. 284, 150 x 230 mm, oprawa miękka, 

ISBN 978-83-63709-66-2, cena det. 39,90 zł



98

ul. Fredry 8, 61-701 Poznań, tel. 61 853 99 10, faks 61 853 80 75,
e-mail: sekretariat@wydawnictwopoznanskie.com, www.wydawnictwopoznanskie.com

Wydawnictwo Poznańskie to oficyna o wieloletniej tradycji i korzeniach sięgających lat 
pięćdziesiątych XX wieku. Od prawie sześćdziesięciu lat wydajemy książki naukowe 
i popularnonaukowe, które cieszą się uznaniem w Polsce i na świecie. Pozycje 
wydawane przez Wydawnictwo Poznańskie to publikacje o wysokich walorach 
merytorycznych i edytorskich.

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE

David French
Armia brytyjska 1919–1945

Dlaczego zwycięstwo w II 
wojnie światowej zajęło aż 
tyle czasu? W jaki sposób 
walczyli Brytyjczycy? 
Książka Davida Frencha daje 
odpowiedź na te pytania, 
stając się pierwszą tak 

szczegółową analizą zdolności bojowej armii 
brytyjskiej podczas II wojny światowej.
2014, wyd. I, 165x235, s. 358 + wklejki + mapy, oprawa twarda,

ISBN: 978-83-7177-911-4, cena det. 59,90 zł 

Piotr Gajdziński
Gierek. Człowiek z węgla

Kim był najbarwniejszy 
i najbardziej lubiany 
przywódca Polski Ludowej?
Jego biografia to wciągająca 
niczym thriller polityczny 
historia budowania legendy 
człowieka i całej dekady, która 

do dziś nazywana jest „epoką Gierka”.
2014, wyd. I, 163 x 235, s. 380, oprawa twarda,

ISBN: 978-83-7177-924-4, cena det. 49,90 zł 

oprac. Timothy Snyder, 
Ray Brandon
Stalin i Europa 1928–1953

Gdy Stalin umierał, Związek 
Sowiecki prowadził politykę 
na skalę światową a rola 
Europy w globalnym świecie 
bezpowrotnie zmalała.
Tymczasem, jak dowodzi ta 

doskonale udokumentowana książka, stalinizm był 
zjawiskiem na wskroś europejskim.
2014, wyd. I, 150 x 225, s. 340, oprawa twarda,

ISBN: 978-83-7177-934-3, cena det. 49,90 zł 

Anuradha Bhattacharjee
Druga ojczyzna. Polskie 
dzieci tułacze w Indiach

W roku 1941 Stalin wydał 
zgodę, by osierocone polskie 
dzieci wyjechały ze Związku 
Radzieckiego. Poruszony ich 
tragicznym losem Maharadża 
z Nawanagaru, Jam Saheb 

Digvijaysinhji, przyjął je pod swój dach i stworzył 
im nowy dom.
2014, wyd. I, 145 x 205, s. 350 + 16 stron wklejki, oprawa miękka, 

ISBN: 978-83-7177-887-2, cena det. 34,90 zł 

Boris Sokołow
Rokossowski

Konstanty Rokossowski był 
jednym z najwybitniejszych 
dowódców drugiej wojny 
światowej. Żaden z generałów 
i marszałków wojsk alianckich 
nie może się z nim równać. 
To pierwsza biografia 

kontrowersyjnego marszałka, napisana przez 
wybitnego rosyjskiego historyka.
2014, wyd. I, 150 x 225, s. 480, oprawa twarda,

ISBN: 978-83-7976-205-7, cena det. 59,90 zł 

Thomas R. Martin
Starożytny Rzym. Od 
Romulusa do Justyniana

Niezwykła i dramatyczna 
historia o tym, jak mała, 
słaba osada stała się 
potęgą rządzącą światem 
śródziemnomorskim.
Jest to jedyna na polskim 

rynku książka oferująca tak kompleksowe spojrzenie 
na cywilizację, która wpłynęła na bieg dziejów.
2014, wyd. I, 145x205, s. 330, oprawa miękka,

ISBN: 978-83-7177-989-3, cena det. 39,90 zł 
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ul. Dymińska 4, 01-519 Warszawa, tel.22 424 37 36, wydawnictwo@prohibita.pl, 
facebook.com/WydawnictwoProhibita, www.prohibita.pl

Od 2007 roku wyłącznie za własne środki wydajemy ciekawe książki z zakresu polityki, 
historii oraz ekonomii wolnorynkowej. Wydajemy książki z duchem motta jednego 
z największych pisarzy polskich XX wieku, Józefa Mackiewicza, iż „jedynie prawda jest 
ciekawa”. W ciągu 7 lat wydaliśmy kilkadziesiąt tytułów, zarówno w papierowych jak 
i elektronicznych wersjach. W swoim dorobku mamy również dwa audiobooki.

WYDAWNICTWO PROHIBITA

Stefan Korboński
Polonia Restituta. 
Wspomnienia 
z dwudziestolecia 
międzywojennego

Subiektywna opowieść 
przedstawiciela pokolenia, 
które zdążyło powalczyć 
o kształt Odrodzonej, 

a następnie przeżywać jej dramaty, kształtować 
opozycję antysanacyjną.
2014, 148 x 210 mm, 460 str., oprawa miękka ze skrzydełkami,

cena det. 39,90 zł 

Sebastian Reńca
Niewidzialni

„Doskonała lektura. Świetnie 
literacko zaprezentowana 
ohyda finałowej dekady 
priwiślińskiego czerwonego 
totalitaryzmu, gdy 
„niewidzialni” esbecy 
bezkarnie mordowali kogo 

chcieli i brutalnie kaleczyli żywoty tysiącom 
Polaków”. Waldemar Łysiak
2014, 148 x 210 mm, 342 str., oprawa miękka ze skrzydełkami,

cena det. 35 zł

Rafał Gan-Ganowicz
Kondotierzy

Wspomnienia znanego 
polskiego najemnika, który 
poświęcił życie na walkę 
z czerwoną zarazą. „Choćby 
całą moją działalność 
sprowadzić do kłucia szpilką. 
„Milion ukłuć szpilką i słonia 

zabije” – powiedział Mao. Niech więc każdy chwyta 
za szpilkę!” Rafał Gan-Ganowicz
Warszawa 2014, 160 x 326 mm, 248 str., oprawa twarda,

cena det. 39,90 zł

Tomasz Strzyżewski
Wielka księga cenzury PRL

Po raz pierwszy Księga cenzury 
PRL ukazała się w 1977 roku 
i było to jej jak na razie jedyne 
wydanie. W tzw. wolnej Polsce, 
której 25. rocznicę tak hucznie 
obchodziliśmy, nie znalazł 
się ani jeden wydawca, który 

chciałby ją ponownie wydać.
2014, 160 x 235 mm, 560 str., oprawa twarda

Mieczysław Ryba
Odkłamać wczoraj 
i dziś. Wybór tekstów 
historycznych

Napisane jasnym językiem 
przez cenionego naukowca 
wybrane problemy historyczne 
to lektura obowiązkowa 
dla wszystkich, którzy nie 

zadowalają się z góry podaną i jedynie słuszną, 
zatwierdzoną wersją dziejów najnowszych Polski.
2014, 145 x 205 mm, 266 str., oprawa miękka ze skrzydełkami,

cena det. 29,90 zł

Grzegorz Eberhardt
Pisarz dla dorosłych. 
Opowieść o Józefie 
Mackiewiczu

Monumentalna praca na 
temat największego polskiego 
prozaika XX wieku. Kto chce 
poznać i zrozumieć Józefa 
Mackiewicza, a przy okazji 

również współczesną Polskę i kondycję polskich 
elit, musi sięgnąć po tę pracę.
2013, wydania III poszerzone i uzupełnione, : 165 x 235 mm, 988 str.,

oprawa twarda, cena det. 79,90 zł
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Zakrzewo, ul. Wierzbowa 8, 62-070 Dopiewo, e-mail: redakcja@replika.eu, www.replika.eu

Wydawnictwo proponuje czytelnikom bogatą ofertę książek historycznych oraz 
literatury faktu. Szeroki wachlarz tytułów obejmuje rozmaite okresy dziejów – od 
starożytności po współczesność. Jednak główny nacisk REPLIKA kładzie na różne 
aspekty II wojny światowej – od zdarzeń z linii frontów, przez żołnierskie losy, sensacje 
i tajemnice, po zwykłe życie w cieniu wielkich wydarzeń.

WYDAWNICTWO REPLIKA

Colin D. Heaton,
Anne Marie Lewis
Gwiazda Afryki. Hans 
Marseille – niepokorny as 
Luftwaffe

Dzieje brawurowego asa 
myśliwskiego II wojny 
światowej, który zestrzelił 158 
maszyn. Zasłynął jednak na 

równi swą buntowniczą naturą i tym, że podobnie jak 
służbę cenił zabawę i towarzystwo pięknych kobiet.
2014, wyd. I, 145x205 mm, oprawa twarda z obwolutą, ISBN 978-83-7674-

414-8, cena det. 44,90 zł

Piotr Solecki
Saladyn i krucjaty

Spisana z wykorzystaniem 
źródeł łacińskich i arabskich 
niezwykła historia 
człowieka, który wyrósł na 
najpotężniejszego władcę 
świata islamu. Obdarzony 
w równej mierze talentem, jak 

i szczęściem, stał się legendą.
2014, wyd. II, 145x205 mm, 236 str., oprawa miękka ze skrzydełkami,

ISBN 978-83-7674-360-8, cena det. 34,90 zł

Leszek Adamczewski
Łuny nad jeziorami. Agonia 
Prus Wschodnich

W 1945 roku przez te ziemie 
przetoczył się walec dyszącej 
zemstą Armii Czerwonej. 
W trakcie ostatnich miesięcy 
II wojny światowej Niemcy, 
pomimo panicznej ucieczki, 

pozostawili za sobą niejedną tajemnicę.
2014, wyd. II, 145x205 mm, 336 str., oprawa miękka ze skrzydełkami, 

ISBN 978-83-7674-286-1, cena det. 34,90 zł

Aleksander Litwinienko
Przestępcy z Łubianki

Wywiad z człowiekiem, który 
chciał zachować godność 
i resztki przyzwoitości 
w kraju, gdzie jednostka nie 
znaczy nic, a bezkarność 
władzy jest nieskończona. 
Przedstawia działania FSB, 

o których nikt dotąd się mówił głośno.
2014, wyd. I, 145x205 mm, 304 str., oprawa miękka ze skrzydełkami, ISBN 

978-83-7674-295-3, cena det. 34,90 zł

Leszek Adamczewski
Poligon. Sensacje z kraju 
Warty

Kraj Warty jego gauleiter 
Artur Greiser nazwał 
„poligonem narodowego 
socjalizmu”. To tu w latach 
1939–45 prowadzono 
zbrodnicze eksperymenty 

społeczne. Z jego dziejów autor wybrał historie 
zaskakujące i niezwykłe.
2014, wyd. I, 145x205 mm, 372 str., oprawa miękka ze skrzydełkami, 

ISBN 978-83-7674-296-0, cena det. 34,90 zł

Leszek Adamczewski
Skarby w cieniu swastyki

Pasjonująca historia 
grabieży i poszukiwań 
ukrytych przez Niemców 
dzieł sztuki, archiwaliów 
i zbiorów bibliotecznych. 
Dzieje Bursztynowej Komnaty 
i tajemnice jeziora Toplitz. 

Mity o skarbach, których nigdy nie było...
2013, wyd. II, 145x205 mm, 308 str., oprawa miękka ze skrzydełkami, 

ISBN 978-83-7674-245-8, cena det. 34,90 zł
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Marek A. Koprowski
Inna Ukraina. Zakarpacie 
– tu się zaczyna i kończy 
Europa

Barwny portret historii 
i kultury obwodu 
zakarpackiego, który 
zamieszkuje aż 35 odrębnych 
narodowości.

2014, wyd. I, 145x205 mm, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

ISBN 978-83-7674-411-7, cena det. 34,90 zł

Marek A. Koprowski
Wołyń. Prześladowania 
Polaków na sowieckiej 
Ukrainie. Część 2

Historie Polaków na Wołyniu 
pisane krwią, potem i łzami. 
Dla nich pamięć o czasach 
minionych pozostaje wciąż 
żywa i bolesna. Wbrew swemu 

losowi zrobili wszystko, aby ocalić własną tożsamość.
2014, wyd. I, 145x205 mm, 328 str., oprawa miękka ze skrzydełkami, 

ISBN 978-83-7674-298-4, cena det. 34,90 zł

Marek A. Koprowski
Wołyń. Epopeja polskich 
losów 1939–2013. Akt II

Utworzone w 1921 r. 
województwo wołyńskie 
miało być Ziemią Obiecaną dla 
osiedlających się tam Polaków. 
II wojna światowa wymazała 
je z map, a rodacy z Wołynia 

przeszli piekło dwóch okupacji oraz ukraińskich rzezi.
2014, wyd. I, 145x205 mm, 380 str., oprawa miękka ze skrzydełkami, 

ISBN 978-83-7674-225-0, cena det. 34,90 zł

Marek A. Koprowski
Wołyń. 27 Wołyńska Dywizja 
Piechoty Armii Krajowej

W latach 1943–44 działała na 
Wołyniu dywizja polska licząca 
ok. 6 tys. żołnierzy. Tworzyli ją 
rdzenni mieszkańcy, walczący 
z OUN i UPA, cichociemni, 
a nawet partyzanci, którzy 

przyjechali z Warszawy. Oto ich wspomnienia.
2013, wyd. I, 145x205 mm, 376 str., oprawa miękka ze skrzydełkami,

ISBN 978-83-7674-173-4, cena det. 34,90 zł

Marek A. Koprowski
Wołyń. Prześladowania 
Polaków na sowieckiej 
Ukrainie. Część 1

Historie Polaków na Wołyniu 
pisane krwią, potem i łzami. 
Dla nich pamięć o czasach 
minionych pozostaje wciąż 
żywa i bolesna. Wbrew swemu 

losowi zrobili wszystko, aby ocalić własną tożsamość.
2014, wyd. I, 145x205 mm, 328 str., oprawa miękka ze skrzydełkami, 

ISBN 978-83-7674-289-2, cena det. 34,90 zł

Marek A. Koprowski
Wołyń. Epopeja polskich 
losów 1939–2013. Akt I

Utworzone w 1921 r. 
województwo wołyńskie 
miało być Ziemią Obiecaną dla 
osiedlających się tam Polaków. 
II wojna światowa wymazała 
je z map, a rodacy z Wołynia 

przeszli piekło dwóch okupacji oraz ukraińskich rzezi.
2013, wyd. I, 145x205 mm, 324 str., oprawa miękka ze skrzydełkami, 

ISBN 978-83-7674-219-9, cena det. 34,90 zł

Marek A. Koprowski
Wołyń. Epopeja polskich 
losów 1939–2013. Akt III

Utworzone w 1921 r. 
województwo wołyńskie 
miało być Ziemią Obiecaną dla 
osiedlających się tam Polaków. 
II wojna światowa wymazała 
je z map, a rodacy z Wołynia 

przeszli piekło dwóch okupacji oraz ukraińskich rzezi.
2013, wyd. I, 145x205 mm, 400 str., oprawa miękka ze skrzydełkami, 

ISBN 978-83-7674-258-8, cena det. 34,90 zł

Marek A. Koprowski
Żołnierze Wyklęci. Przecież 
to dziecko bandyty!

Wstrząsający zbiór 
relacji żołnierzy 
antykomunistycznego 
podziemia (ZWP, WiN), którzy 
przeżyli wojnę oraz pobyt 
w ubeckich więzieniach 

i katowniach.
2014, wyd. I, 145x205 mm, 344 str., oprawa miękka ze skrzydełkami, 

ISBN 978-83-7674-400-1, cena det. 34,90 zł
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J. Michael Cleverley

Urodzony żołnierz. Czasy 
i życie Larry'ego Thorne'a

Żołnierz wielu armii i bitew, 
który walczył w wojsku 
fińskim z Sowietami, był 
szkolony przez Waffen SS, 
aby po II wojnie światowej 
zostać legendą słynnych 

amerykańskich „zielonych beretów”.
2014, wyd. I, 145x205 mm, 436 str., oprawa twarda z obwolutą,

ISBN 978-83- 7674-285-4, cena det. 44,90 zł 

Flint Whitlock
Bestie z Buchenwaldu

Wstrząsająca historia rządów 
pary nazistów, Karla i Ilse 
Kochów, w obozie Buchenwald 
w latach 1937–41. Więźniów 
bito, torturowano i zabijano po 
to, by ich skóry mogły zdobić 
abażury i przedmioty osobiste.

2014, wyd. I, 145x205 mm, 392 str., oprawa twarda z obwolutą,

ISBN 978-83-7674-264-9, cena det. 44,90 zł

James P. Duffy, Vincent L. Ricci
Führer musi zginąć!

Od przejęcia władzy 
był obiektem dziesiątek 
zamachów na swoje 
życie. Jedne nie doszły do 
skutku, inne skończyły się 
porażką na skutek procedur 
bezpieczeństwa albo… 

piekielnego szczęścia, jakie towarzyszyło Hitlerowi.
2013, wyd. I, 145x205 mm, 318 str., oprawa miękka ze skrzydełkami,

ISBN 978-83-7674-238-0, cena det. 34,90 zł

Simon Jones
Wojna pod ziemią 1914-1918

Niezwykła historia 
podziemnych działań 
wojennych prowadzonych na 
froncie zachodnim I wojny 
światowej. Chcąc przełamać 
impas na powierzchni, pod 
wrogimi transzejami drążono 

tunele i zakładano w nich potężne miny...
2011, wyd. I, 145x205 mm, 354 str., oprawa miękka ze skrzydełkami,

ISBN 978-83-7674-112-3, cena det. 34,90 zł

Petri Sarjanen

Biała Śmierć. 
Najskuteczniejszy snajper 
w historii wojen – Simö 
Häyhä

Bohater wojny radziecko-
fińskiej. Ponad 500 trafień. 
Karabin bez celownika 
optycznego. Häyhä zwany był 

przez czerwonoarmistów „białą śmiercią”.
2013, wyd. I, 130x200 mm, 284 str., oprawa twarda z obwolutą,

ISBN 978-83-7674-236-6, cena det. 39,90 zł

Vivien Spitz
Doktorzy z piekła rodem

Poruszająca opowieść 
o nazistowskich oprawcach 
w białych fartuchach i ich 
eksperymentach na więźniach 
obozów koncentracyjnych. 
Historia potwornych zbrodni 
popełnianych rzekomo w imię 

nauki i patriotyzmu.
2013, wyd. I, 160x230 mm, 308 str., oprawa twarda z obwolutą,

ISBN 978-83-7674-271-7, cena det. 49,90 zł

Gerald Blaine, Lisa McCubbin
Zamach na Kennedy'ego

Zamach sekunda po sekundzie 
oczami agentów ochrony. 
Dramatyczne wydarzenia 
22 listopada 1963 r. z nowej 
perspektywy – ludzi, którzy 
dzień i noc w nieustannym 
napięciu strzegli prezydenta 

Kennedy’ego i jego żony.
2013, wyd. I, 145x205 mm, 380 str., oprawa miękka ze skrzydełkami,

ISBN 978-83-7674-253-3, cena det. 39,90 zł

Jerzy Kochanowski
O jaką wojnę walczyliśmy? 
Teksty z lat 1984–2013

Podczas wojny na tyłach i pod 
okupacją dzieją się rzeczy równie 
ważne jak na froncie. Pamięć 
o tych sprawach, dotyczących 
milionów ludzi, rządzi się 
własnymi prawami, które 

z rzeczywistością mają często niewiele wspólnego.
Replika/Muzeum II Wojny Światowej, 2013, wyd. I, 145x205 mm,

256 str., oprawa twarda, ISBN 978-83-7674-259-5, cena det. 34,90 zł
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ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, tel. (+48 22) 870 60 24, faks (+48 22) 870 05 33, 
e-mail: rm@rm.com.pl, www.rm.com.pl

Wydawnictwo RM rozpoczęło wydawanie książek historycznych serią albumów 
„Przedwojenne najpiękniejsze fotografie”, prezentującą najciekawsze, często unikatowe 
zdjęcia i materiały dokumentujące życie w przedwojennej Polsce. Obecnie seria liczy już 
ponad dwadzieścia tytułów, a w przygotowaniu znajdują się kolejne. Wszystkie książki 
wydane są z najwyższą starannością i zyskały uznanie czytelników i recenzentów.

WYDAWNICTWO RM

Chris McNab
Armia Hitlera

Opis nazistowskiej machiny 
wojennej, od jej pierwszych, 
zwycięstw w latach 
1939–1941, przez trudne walki 
na pustyniach Afryki Północnej 
i pustkowiach Związku 
Radzieckiego, po ostateczny 

odwrót. To doskonała publikacja dla każdego 
czytelnika zainteresowanego historią militarną.
2014, wyd. I, 166x240 mm, s. 432, oprawa twarda, 

EAN 9788377731970, cena det. 59,90 zł

Krzysztof Żyra
Przedwojenna 
architektura żydowska

Bóżnice murowane 
i drewniane, monumentalne 
grobowce, rezydencje 
łódzkich fabrykantów, 
jesziwy, mykwy... Większość 
z opisanych w książce 

budynków już nie istnieje, tylko nieliczne zostały 
odbudowane lub odrestaurowane.
2014, wyd. I, 210x260 mm, s. 104, oprawa twarda,

EAN 9788377730973, cena det. 49,90 zł

Nathan Belofsky
Jak dawniej leczono, czyli 
plomby z mchu i inne historie

Ta skrząca się czarnym 
humorem książka w pasjonujący 
sposób opisuje najdziwniejsze 
i najbardziej przerażające 
koncepcje medyczne od 
starożytności do XIX wieku.

2014, wyd. I, 122x194, s. 226, oprawa miękka,

EAN9788377731864, cena det. 29,90 zł

Chris McNab
Orły Hitlera. Luftwaffe 
1933–1945

Książka przedstawia 
burzliwe dzieje niemieckich 
sił powietrznych od 
momentu potajemnego ich 
organizowania przez okres 
ich dominacji w początkowych 

miesiącach drugiej wojny światowej aż po ich kres, 
który nastąpił wraz z upadkiem Trzeciej Rzeszy.
2014, wyd. I, 166x240 mm, s. 404, oprawa twarda, 

EAN 9788377731987, cena det. 59,90 zł

Douglas Boyd
Ekspansja Kremla

Od księstwa moskiewskiego 
do Putina – autor książki 
analizuje powstawanie 
rosyjskiego imperium. 
Specjalnie dla polskiego 
wydania dopisany został 
wstęp i dwa nowe rozdziały 

poświęcone sytuacji na Ukrainie. 
2014, wyd. I, 158x213 mm, s. 416, oprawa miękka,

EAN 9788377731956, cena det. 39,90 zł

Adam Cyra
Rotmistrz Pilecki.
Ochotnik do Auschwitz

Książka skupia się przede 
wszystkim na działalności 
Witolda Pileckiego 
w organizowaniu konspiracji 
wojskowej w Auschwitz, 
zawiera również słynny 

raport z 1945 roku napisany po ucieczce z obozu.
2014, wyd. I, 158x213 mm, s. 454, oprawa miękka,

EAN 9788377732007, cena det. 39,90 zł
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Marek Pernal
Dyplomacja Polska 
w okresie II wojny światowej

Album stara się ukazać złożoność 
zadań, przed jakimi stanęło 
polskie MSZ po 
1 września 1939 r., oraz 
uzupełnia wiedzę o tym okresie 
poprzez prezentację materiałów 

ikonograficznych związanych z misją MSZ i jego 
pracowników w latach 1939–1945.
2013, wyd. 1, A4, s. 420, oprawa twarda, ISBN 9788376662855, 

cena det. 100 zł

Kazimierz Rzążewski, 
Wojciech Słomczyński,
Karol Życzkowski
Każdy głos się liczy. 
Wędrówka przez krainę 
wyborów

Bogato ilustrowana książka 
w ciekawy sposób przedstawia 
szeroki wachlarz zagadnień 

dotyczących zbiorowego podejmowania decyzji 
i dokonywania wyborów w każdej dziedzinie życia.
2014, wyd. 1, B5, s. 420, oprawa twarda, ISBN 9788376662831,

cena det. 40 zł

Wawrzyniec Kowalski
Koncepcje ustrojowe izby 
wyższej parlamentu w II 
Rzeczypospolitej

Przedmiotem książki jest 
omówienie problematyki 
instytucji Senatu II RP. Autor 
prezentuje koncepcje polityczne 
dotyczące miejsca senatu 

w systemie ustrojowym państwa polskiego, widziane 
przez pryzmat wizji ustroju i debaty parlamentarnej.
2014, wyd. 1, A5, s. 292, oprawa miękka, ISBN 9788376663050,

cena det. 30 zł

Historia Polityka Dyplomacja. 
Blogosfera MSZ

Blogosfera MSZ to unikatowa 
publikacja, na którą składają się 
opinie, polemiki i przemyślenia 
dziewięciu polskich dyplomatów, 
sprawujących swoje funkcje 
zarówno w centrali MSZ, jak też 
(w rozsianych po całym świecie) 

polskich placówkach dyplomatycznych.
2014, wyd. 1, 125x195 mm, s. 260, oprawa miękka,

ISBN 9788376663081, cena det. 15 zł

Wacław Makowski
Nauka o państwie. Część 
pierwsza. Teoria państwa

Reprint, wydanego w 1939 
roku, dzieła profesora Wacława 
Makowskiego, wybitnego 
prawnika, wicemarszałka 
Sejmu w latach 1931–1935 
i wicemarszałka Senatu 

w latach 1935–1938. Reprint poprzedza wstęp 
doktora Władysława T. Kuleszy.
2014, wyd. 1, B5, s. 269, oprawa twarda, ISBN 9788376662978,

cena det. 30 zł

Agata Niżnik-Mucha
Zakaz naruszania istoty 
konstytucyjnych wolności 
i praw w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej

Monografia poświęcona 
zakazowi naruszania istoty 
konstytucyjnych wolności 
i praw człowieka i obywatela. 

Autorka ustala normatywną treść i znaczenie 
zakazu naruszania istoty wolności i praw.
2014, wyd. 1, A5, s. 344, oprawa miękka, ISBN 9788376663296,

cena det. 35 zł

WYDAWNICTWO SEJMOWE KANCELARIA SEJMU: ul. Zagórna, 00-441 Warszawa
tel. 022 694 15 97, faks 022 694 13 67, www.wydawnictwo.sejm.gov.pl, www.sejm.gov.pl

Wydawnictwo Sejmowe publikuje materiały związane bezpośrednio
z funkcjonowaniem Sejmu i jego organów oraz szeroko pojętą tematyką parlamentarną 
i społeczno-prawną.

WYDAWNICTWO SEJMOWE
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Andrzej Nowak
Putin. Źródła imperialnej 
agresji

Zbiór tekstów publikowanych 
w latach 2003–2014. Fenomen 
Putina można próbować 
rozumieć, nie tylko na 
płaszczyźnie osobistych ambicji 
i urazów, jako część historycznej 

całości, element dynamiki regionalnej i globalnej – 
potężniejszej od samego prezydenta Rosji.
2014, wyd. I, 135 x 205 mm, s. 420, oprawa twarda, 

ISBN: 978-83-61967-66-8, cena det. 49,90 zł

Krzysztof Tracki
Młodość Witolda Pileckiego

Książka Krzysztofa Trackiego 
skupia się na mało znanej 
czytelnikom i badaczom części 
życia Witolda Pileckiego – jego 
młodości. Autor porządkuje 
obraz przeszłości bohatera 
i stawia między innymi pytania 

o rolę i związek historii rodowej z późniejszymi 
postawami „ochotnika do Auschwitz”.
2014, wyd. I, 135 x 205 mm, s. 240, oprawa miękka ze skrzydełkami,

ISBN: 978-83-61967-64-4, cena det. 40 zł

Jarosław Marek Rymkiewicz
Kinderszenen

Książka opowiada o wielkim 
księciu Konstantym, jego 
rodzinie, dworakach, polskich 
podchorążych, którzy 
w noc wybuchu Powstania 
Listopadowego nie byli w stanie 
zabić Konstantego inaczej niż 

symbolicznie, opowiada wreszcie o Warszawie, 
o romantycznej Polsce.
2011, wyd. I, 135 x 205 mm, s. 232, oprawa twarda, 

ISBN: 978-83-61967-10-1, cena det. 41,90 zł

Andrzej Nowak
Intelektualna historia III RP. 
Rozmowy z lat 1990–2012

44 rozmowy, od roku 1990 do 
końca 2012. Co je łączy? Zgoda 
na rozmowę. Pewnie także 
rodzaj i temat pytań, jakie 
przychodziły do głowy temu, 
który je stawiał. Z tej jedności 

i zarazem z różnorodności głosów 34 rozmówców, 
ułożyła się książka.
2013, wyd. I, 155 x 235 mm, s. 680, oprawa twarda, 

ISBN: 978-83-61967-50-7, cena det. 47,90 zł

Herfried Münkler
Mity Niemców

Nigdzie mity polityczne nie 
odgrywały roli tak centralnej, 
jak w Niemczech. Autor w tym 
pasjonującym dziele, traktuje 
w oryginalny sposób nie 
tylko o historii i mentalności 
Niemców, ale także 

o niemieckiej polityce dnia dzisiejszego.
2013, wyd. I, 155 x 235 mm, s. 476, oprawa miękka ze skrzydełkami,

ISBN: 978-83-61967-53-8, cena det. 49,90 zł

Jarosław Marek Rymkiewicz
Reytan. Upadek Polski

Książka opowiada o proteście 
Tadeusza Reytana na sejmie 
rozbiorowym 1773 roku. Jest to 
także opowieść o dziejach rodu 
Reytanów od jego początków do 
roku 1939. A przede wszystkim 
symboliczna opowieść o zdradzie, 

upadku Polski i zakończeniu dziejów Rzeczypospolitej.
2013, wyd. I, 135 x 205 mm, s. 280, oprawa twarda,

ISBN: 978-83-61967-48-4, cena det. 42,90 zł

ul. Chełmska 27 lok. 23, 00-724 Warszawa, tel./faks (22) 840 07 53,  
e-mail: biuro@wydawnictwo-sic.com.pl (redakcja), info@wydawnictwo-sic.com.pl (promocja), 
sprzedaz@wydawnictwo-sic.com.pl (sprawy handlowe), www.wydawnictwo-sic.com.pl

Wydawnictwo Sic! powstało latem 1993 r., W ciągu 20 lat działalności wydawnictwo 
wypracowało sobie pozycję wydawcy opiniotwórczego i niezależnego, nieobawiającego 
się tematów i autorów kontrowersyjnych. Wielcy pisarze w nowych przekładach to 
nasza najważniejsza seria.

WYDAWNICTWO SIC!
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Salomea Kape
Kocham Twą urodę złą, 
najdroższe miasto na świecie

Książka Salomei Kape jest 
wspomnieniem młodej 
dziewczyny, która przeżyła 
gehennę getta łódzkiego. 
Uratowała się dzięki wspaniałym 
ludziom, bohaterskiej Matce, 

rodzinie i przyjaciołom.
2014, wyd. I. 156x240, s. 223, oprawa miękka, ISBN: 978-83-61140-52-8, 

cena 30 zł

Jan Sierpiński
Polscy Pianiści 

„Czy w Polsce istniała 
kiedykolwiek taka szkoła, która 
by na swych wychowankach 
mogła położyć jakieś 
wyczuwalne wspólne piętno? 
Oczywiście nie – i dlatego 
historia naszej pianistyki jest 

zjawiskiem jedynym w swoim rodzaju”.
2014, wyd. I, 156x240, stron 255 oprawa miękka, 

ISBN: 978-83-61140-44-3, cena 25 zł

Andrzej Mycielski
Chwile czasu minionego 

Pamiętniki zawierają 
wspomnienia Autora do 
końca II wojny światowej oraz 
wspomnienia powojenne 
jak i opis losów jego rodziny 
pod okupacją sowiecką we 
wrześniu i październiku  

1939 r. Książka wspaniale oddaje klimat stosunków 
rodzinnych i społecznych tamtych czasów. 
2012, wyd. III, 156x240, stron 583, oprawa miękka,  

ISBN 978-83-61140-29-0, cena 35 zł

Barbara Majewska-Luft, Maria 
Borsukmajewska
Na drogach czasu 
i przestrzeni

Saga rodziny kresowej XIX-XXI 
wiek wspomnienia nauczycielki 
Pasjonująca opowieść Matki 
i Córki. Wspomnienia z Kresów, 
sięgające połowy XIX wieku 

i dalej aż po czasy PRL-u i III RP w Warszawie
2014, wyd. I, 156x240, s. 367, oprawa miękka, ISBN: 978-83-61140-56-6, 

cena 30 zł

Odpowiedzi na trudne 
pytania dzisiejszego świata 

Konwersatoria w Szkole Wyższej 
Przymierza Rodzin w Warszawie 
poświęcone przesłaniu Ojca św. 
Jana Pawła II, tom I-IX 
2014, wyd. I, 156x240, s. 329 oprawa miękka, 

ISBN: 978-83-61140-55-9, cena 25 zł

red. Elżbieta 
Mycielska-Dowgiałło
Ci, o których powinniśmy 
pamiętać tom 1-3

Tom trzeci zawiera podobnie 
jak dwa tomy poprzednie 
wspomnienia Polaków, 
często nieznanych w Polsce, 
mieszkających w różnych 

stronach świata, którzy są znaczącymi 
obywatelami swoich nowych Ojczyzn.
2012, wyd. I, 156x240, stron 295, oprawa miękka,

 ISBN 978-83-61140-33-7, cena 25 zł

ul. M. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa, tel. (22) 644-07-97,
swpr@swpr.edu.pl, www.swpr.edu.pl 

Wydawnictwo powstało w 2003 roku, skupiając się początkowo na wydawaniu 
podręczników z zakresu filozofii, nauk społecznych, historii, pedagogiki i nauk 
przyrodniczych. W kolejnych latach zakres tematyczny wydawanych pozycji został 
poszerzony o pamiętniki i wspomnienia.

WYDAWNICTWO SZKOŁA WYŻSZA PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE
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Karol Madaj
Letnisko, Summer Resort

To najnowsza planszowa gra Karola Madaja, autora gry Kolejka. Tym 
razem akcja gry dzieje się w letniskowych klimatach lat międzywojennych, 
pośród pensjonatów i willi w stylu świdermajer, który obecnie 
przeżywa swój renesans. Na początku XX w. wilegiatury linii otwockiej 
zaczęły przekształcać się w stacje klimatyczne lub letniska. W latach 
międzywojennych największą popularność zyskały Uzdrowisko Otwock 
i Letniska Falenickie. W Polsce lat międzywojennych wyjazdy na letnisko były 

bardzo popularne, a podobną – letniskową historię posiada nie jedno dzisiejsze miasto w naszym kraju. 
Gra Letnisko polega na rozbudowie nieruchomości i zarabianiu pieniędzy (podobnie jak w Monopoly). 
Przeznaczona jest dla 2–5 graczy w wieku od 8-go roku życia. Przewidywany czas rozgrywki to 30–45 
minut. Każdy egzemplarz gry posiada estetyczne pudełko, w którym znajduje się: 220 stylowych kart, 12 
żetonów, instrukcja w języku polskim i angielskim oraz letniskowa wkładka historyczna.
Wydawnictwo Świdermajer, Wydawnictwo Gry Leonardo, 2013, wyd. I, 190x190x35 mm, oprawa twarda, ilustracje, cena. det. 59 zł

Edmund Diehl
Wille w Otwocku i warunki pobytu tamże – przewodnik z 1893 r. po Otwocku, 
Świdrze, Józefowie i okolicach

Autor opisał w nim wille położone przy stacji Otwock, na dawnych gruntach 
wiązowskich, a także po obu brzegach rzeki Świder. W literaturze turystycznej jest 
to pierwszy przewodnik dotyczący dzisiejszych miast Otwock i Józefów, w którym 
znajdziemy także wiele ciekawych informacji m.in. o Karczewie, Otwocku Wielkim, 
Natalinie, Świdrach, Rycicach i Jarosławiu. Książka zawiera unikatowe ilustracje oraz 
trzy plany: Wille przy stacyi położone; Wycieczki; Wille nad Świdrem z dokładnym 

opisem posiadłości Elwira Andriollego.
2014, reprint, B5, s. 58, oprawa twarda, ilustracje, mapy., EAN 978-83-933117-9-8, cena. det. 39 zł

Robert Lewandowski
Twórcy stylu świdermajer

Świdermajer to potoczna nazwa drewnianej architektury powstałej w latach 1880–
1939 na południowy wschód od Warszawy wzdłuż tzw. linii otwockiej. Publikacja 
ma na celu przedstawić osoby i zdarzenia, które wywarły bądź wywierają wpływ 
na kształt nadświdrzańskiej architektury. Stanowi również przyczynek do dalszej 
kwerendy, jest zachętą do przeglądania rodzinnych fotografii, zbierania wspomnień. 
Książka pozwala poznać architekturę regionu. Przedstawia współczesny świdermajer 
na tle historycznym, popularyzuje świdermajer oraz jego współczesnych twórców, 

przedstawia przykłady różnych stylizacji, które również dzisiaj mogą stanowić inspiracje dla osób 
poszukujących ukrytego genius loci – niepowtarzalnego ducha miejsca.
2014, wyd. III, B5, s. 88, oprawa miękka, ilustracje, EAN 978-83-939693-0-2, cena. det. 29 zł

Od 2005 r. oferujemy publikacje dotyczące historii i architektury podwarszawskich 
letnisk z przełomu XIX i XX wieku, dawnych wilegiatur oraz nadświdrzańskiej 
architektury powszechnie znanej jako „świdermajer”. Popularyzujemy także 
i promujemy ideę współczesnego budownictwa nawiązującego do najlepszych lokalnych 
tradycji architektonicznych. Wraz z Fundacją Andriollego, Muzeum Ziemi Mińskiej oraz 
PTTK O/ Mińsk Mazowiecki pod nazwą „Ziemia Andriollego” wspólnie przygotowujemy 
szlak turystyczny obejmujący południowo-wschodnie Mazowsze (Warszawa, Mińsk 
Mazowiecki, Kałuszyn, Józefów, Otwock, Karczew) i trochę odleglejszy Nałęczów.

WYDAWNICTWO ŚWIDERMAJER
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Igor D. Górewicz
Poznaj Słowian

Pierwsze wydanie, które 
w przystępny sposób 
prezentuje kulturę dawnych 
Słowian w oparciu o prace 
odtwórców historycznych. 
Książka posiada nowatorską 
szatę graficzną na którą 

składa się wybór ponad 200 zdjęć wykonanych 
podczas wielu sesji zdjęciowych w skansenach na 
Wolinie, Torgelov, plenerach oraz w studiu.

Igor D. Górewicz
Mieczem pisane. 
Odtwórcologia

Autor od 1998 roku 
zajmuje się odtwórstwem 
historycznym. Na drodze 
ku historii, z mieczem 
u pasa, pokonał setki tysięcy 
kilometrów, odwiedzając 

niezliczone miejsca w Polsce, wiele krajów Europy, 
a nawet Islandię, USA, Kanadę i Indie. Wszędzie 
tam popularyzował pamięć historyczną i życie 
zgodne z dawnymi wartościami.

Peter J. Pierot
Viking Age Costume Guide

An extraordinary collection 
of illustrations and descriptions 
created by Pete J. Pierot, known 
more than 20 years as Hrolf 
Ingvar, a Jomsviking. Drawings 
and descriptions used herein 
were created over 20 years 

by one of today’s Jomsvikings. Knowledge, passion 
and experience intertwine to form clear and evocative 
images that will help anyone accurately find clues
to the complex issue of the Viking Age costumes.

Igor D. Górewicz
Borek i Bogowie Słowian

Pierwsza w Polsce opowieść 
ukazująca dzieciom wierzenia 
naszych przodków. Choć 
pisana dla dzieci, książka 
zawiera całkiem poważną 
wiedzę o Rodzimych Bogach 
Słowian i stanowi swoiste 

nieencyklopedyczne kompendium.
Pięknie ilustrowana oryginalnymi kolorowymi 
i czarno-białymi ilustracjami Jolanty 
Ludwikowskiej.

Agnieszka Łukaszyk
Wierzchowce Bogów. 
Motyw konia w wierzeniach 
i sztuce Słowian 
i Skandynawów

Pionierska książka ukazująca 
bogactwo znaczeniowe motywu 
konia w kulturze barbarzyńskiej 
północy wczesnego 

średniowiecza. Z niemal benedyktyńską cierpliwością 
autorka zebrała strzępy informacji rozsianych 
w źródłach historycznych i z zacięciem podróżnika 
odwiedzała liczne muzea Polski i Skandynawii.

Zenon Gołaszewski
Pomorskie Orlęta

12 mikropowieści historycznych 
obejmujących okres od X do XV 
wieku. Głównymi bohaterami 
są tu dzieci i młodzież; działają 
w realiach danej epoki, stykają 
się z autentycznymi postaciami, 
są świadkami rzeczywistych 

wydarzeń. Książkę można traktować równocześnie 
jak jedną powieść (sagę), bowiem każde następne 
pokolenie jest w jakimś stopniu powiązane więzami 
rodzinnymi z bohaterami poprzednich historii.

WYDAWNICTWO TRIGLAV, TRZYGŁÓW-POKAZY HISTORYCZNE:
Igor D. Górewicz, ul. Moczyńskiego 5/1, 70-492 Szczecin, tel. (+48) 606 955 299,
e-mail: wydawcy: gorewicz@wp.pl, e-mail: Działu sprzedaży: wydawnictwo@triglav.
com.pl, www.triglav.com.pl

Wydawnictwo powstało w 2007 r. jako projekt firmy Trzygłów – Pokazy Historyczne Igor 
D. Górewicz, która zajmuje się popularyzacją historii. Repertuar wydawniczy obejmuje różne 
grupy wiekowe: dzieci, młodzież i dorosłych zgłębiających swoje zainteresowania historią.

WYDAWNICTWO TRIGLAV
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ul. Miedziana 11, 00- 958 Warszawa, tel./fax 22 826 66 65, 
e mail: handlowy@wydawnictwotrio.pl, www.wydawnictwotrio.pl

Wydawnictwo TRIO istnieje od 1992 r. Wydajemy książki z szeroko pojętej humanistyki, 
w tym historii, archeologii, politologii, socjologii. Zainicjowaliśmy też wiele serii,
m.in. Historia państw świata w XX w., W krainie PRL, Oblicza Japonii.

WYDAWNICTWO TRIO

Stanisław M. Jankowski
Dziewczęta w maciejówkach

Autor przypomina kobiety 
walczące w szeregach 
Legionów Polskich i Polskiej 
Organizacji Wojskowej oraz 
w Ochotniczej Legii Kobiet 
w wojnach: polsko-ukraińskiej 
i polsko-bolszewickiej. 

Pokazuje także, jak ułożyły się ich losy po 1945 roku. 
2012, wyd. I, B5, s. 480, zdjęcia, oprawa twarda,

ISBN 978-83-7436-289-4, cena det. 55 zł

Magdalena Mączyńska
Światło z popiołu. Wędrówki 
ludów w Europie
w IV i V wieku

Opis dziejów, które 
doprowadziły do upadku 
Zachodniego Cesarstwa 
Rzymskiego, roli, jaką odegrały 
najazdy ludów barbarzyńskich, 

Germanów, Hunów, Sarmatów i Alanów. 
2013, wyd. I, A5, s. 318, zdjęcia, oprawa twarda,

ISBN 978-83-7436-320-4, cena det. 45 zł

Wiesław Helak 
Scenariusze syberyjskie 

Zbiór niezwykłych opowieści 
filmowych poświęconych 
wybitnym polskim zesłańcom 
XIX wieku. Bogate w szczegóły 
obrazy dawnej Syberii. 
Przejmujące, proste, oparte 
na wspomnieniach.

 2013, wyd. I, 160x235 mm, s. 318, oprawa miękka,

ISBN 978-83-7436-328-0, cena det. 38 zł

Patrycja Bukalska
Sierpniowe dziewczęta ’44

21 opowieści uczestniczek 
Powstania Warszawskiego. 
Autorka, zapisując ich 
wspomnienia, pokazuje 
Powstanie z nieznanej, 
kobiecej strony. 
2014, dodruk, A5, s. 308, oprawa miękka, 

ISBN 978-83-7436-333-4, cena det. 39,90zł

Marek Żukowski
Ośrodki odosobnienia 
w Polsce w latach 
1981– 1982

Pierwsza tak obszerna 
publikacja prezentująca ośrodki 
internowania w stanie wojennym 
w latach 1981–1982. Bezcenne 
źródło informacji o sposobie 

funkcjonowania ośrodków, zachowaniu internowanych, 
funkcjonariuszy służby wewnętrznej i bezpieczeństwa.
2013, wyd. I, B5, s. 720, zdjęcia, oprawa twarda,

ISBN 978-83-7436-313-6, cena det. 80 zł

Wiesław Helak
Lwowska noc

Pierwsza na polskim rynku 
powieść o Lwowie, której akcja 
toczy się w latach 1939–1946. 
Przedstawia tragiczne dzieje 
rodziny polskiego nauczyciela 
z Kresów Wschodnich, Józefa 
Sztendery, jego żony Marii 

i ich dzieci. Piękna, chwytająca za serce opowieść 
o miłości i poświeceniu.
2013, dodruk, A5, s. 328, oprawa miękka, 

IvSBN 978-83-7436-304-4, cena det. 38 zł
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red. Barbara Świtalska, 
Małgorzata Żuławnik
Różnymi drogami do 
niepodległości

Wśród tematów znalazły się 
m.in.: wydarzenia związane 
z aresztowaniem Józefa 
Piłsudskiego, działania 
polskich służb specjalnych 

w latach 1918–1939 czy tragiczne losy żołnierzy AK 
w konfrontacji z komunistycznym aparatem represji.
2014, B5, s. 264, oprawa twarda, ISBN 978-83-64181-44-3,

cena det. 42 zł

red. Anna Czajka
Wielkie Księgi ludzkości

Próba symultanicznego 
spojrzenia na różne 
kultury przez pryzmat 
ich ksiąg. Kompendium 
wiedzy na temat świętych 
tekstów chrześcijaństwa, 
judaizmu, islamu, hinduizmu 

czy konfucjanizmu, ich statusu, przekładów, 
interpretacji i znaczenia we współczesnym świecie.
2013, A5, s. 318, oprawa miękka, ISBN 978-83-64181-25-2,

cena det. 29 zł

red. Andrzej Rudowski, 
Radosław Zenderowski
Zjawiska i procesy 
dezintegracji 
w postzimnowojennej 
Europie

Zbiór artykułów o konfliktach 
wewnątrz państw 
Europy po 1989 roku, 

które doprowadziły do rozpadu wielu krajów 
i pojawienia się zupełnie nowych.
2009, A5, s. 442, oprawa miękka, ISBN 978-83-70721-539-6,

cena det. 28 zł

red. Małgorzata Krupecka, 
Katarzyna Utracka
Czy mamy jeszcze coś 
nowego do powiedzenia?  
II wojna światowa w badaniach 
młodych historyków

Teksty przynoszą wiele istotnych 
ustaleń, dotyczących zagadnień 
takich jak: wojna obronna 1939 r., 

funkcjonowanie Polskiego Państwa Podziemnego, 
sytuacja w okupowanej Polsce.
2014, B5, s. 316, oprawa twarda, ISBN 978-83-64181-40-5,

cena det. 44 zł

Halyna Dubyk
Sen o Ukrainie

Świeże spojrzenie na temat 
obecności Ukrainy w twórczości 
pisarzy debiutujących 
w okresie międzywojennym. 
Twórcy ci przekształcają mit 
„raju utraconego”, dowodząc, 
że mimo zróżnicowania można 

mówić o ciągłości tradycji romantycznej „szkoły 
ukraińskiej” w XX wieku.
2014, A5, s. 272, oprawa miękka, ISBN 978-83-64181-47-4,

cena det. 28 zł

ks. Marian Banaszak
Historia Kościoła 
katolickiego, tom 4

Ostatni tom Historii Kościoła 
katolickiego. Dotyczy czasów 
najnowszych 1914–1978. 
Całość przedstawionych 
w tym tomie wydarzeń 
pozwala nam lepiej zrozumieć 

dzisiejszy Kościół katolicki w jego wymiarze ludzkim 
i zastanowić się nad jego kształtem w przyszłości.
ATK 1992, B5, s. 452, oprawa miękka, cena det. 28 zł

ul. Dewajtis 5, domek nr 2, 01-815 Warszawa
Dyrektor: tel. (22) 561 88 35, faks(22) 561 89 11, e-mail: dyrektorwyd@uksw.edu.pl
Sekretarz :tel. (22) 561 88 38, e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl

Od początku naszego istnienia (1954) związani jesteśmy z publikacją książek 
naukowych: wydajemy monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, skrypty, 
publikujemy także prace zbiorowe, tomiki poezji, informatory, materiały 
pokonferencyjne i podręczniki. Wydajemy kilkanaście tytułów periodyków naukowych.

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
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Tomasz Szczerbicki 
Pojazdy Ludowego Wojska 
Polskiego

Żołnierze LWP korzystali 
z setek pojazdów: motocykli, 
samochodów osobowych 
i ciężarowych, pojazdów 
specjalistycznych oraz 
czołgów. W oparciu o ponad 

1000 ilustracji archiwalnych przyjrzeliśmy się 
wojskowemu parkowi maszyn na przestrzeni lat. 
2014, wyd.1 216x280 mm, 649 s., oprawa twarda,

EAN 9788377311929, cena det. 99,90 zł

Wasilij Briuchow, spisał 
Siergiej Anisimow
Czerwony czołgista. 
Wojna w T-34 na Froncie 
Wschodnim

Wspomnienia Wasilija 
Briuchowa, czołgisty 
służącego w Armii Czerwonej 
od 1941 do 1989 roku. 

Podczas wojny jego załoga zniszczyła 28 czołgów 
nieprzyjaciela. 
2014, wyd 1., 140x205 mm, 316 s. oprawa miękka,

EAN 9788377311950, cena det. 35,90 zł

August Kubizek
Adolf Hitler. Mój przyjaciel 
z młodości

Wspomnienia Augusta 
Kubizka to świadectwo 
jednego z bardzo niewielu 
przyjaciół z czasów młodości 
Adolfa Hitlera i w ogóle jego 
życia przed udaniem się do 

Niemiec w roku 1913 oraz z lat Wielkiej Wojny.
2014, wyd 1., 140x205 mm, oprawa miękka,

EAN 9788377311875, cena det. 39,90zł

Robert Jurga
Machiny do tortur

Kolejna książka Roberta 
Jurgi zawierająca 
własnoręcznie wykonane 
przez autora ryciny. 
Doskonały przewodnik 
pokazujący jak wraz 
z rozwojem cywilizacji 

zmieniały i udoskonalały się metody tortur. 
2014, wyd 1., 210x290 mm, 296 s., oprawa twarda,

EAN 9788377311899, cena det. 89,90 zł

Josif Piljuszyn, spisał Siergiej 
Anisimow
Snajper w obronie 
Leningradu

Wspomnienia strzelca 
wyborowego, starszego 
sierżanta Armii Czerwonej 
Josifa Josifowicza Piljuszyna, 
dotyczące głównie okresu 

wojennego – od końca lipca 1941 do początku 1944 roku.
2014, wyd 1., 140x205 mm, stron 378 + wkładka ze zdjęciami 8 stron, oprawa 

miękka, EAN 9788377311837, cena det. 35,90 zł

Alexander Stilwell
Siły specjalne w akcji. 
Operacje jednostek 
elitarnych 1991–2011

Książka ta jest historią działań 
jednostek specjalnych od 
1990 do 2011 roku, m.in. 
w Afganistanie, Afryce, 
Ameryce Południowej, na 

Bałkanach, w Iraku i Pakistanie.
2014, wyd 1., 127x178 mm, oprawa miękka,

EAN 9788377311998, cena det. 35,90 zł

ul. Gdyńska 30A, 62-004 Czerwonak, tel. (61) 86-74-600, e-mail: handlowy@inrock.pl

Wydawnictwo Vesper jest naszym pomysłem na literaturę piękną, a także nietuzinkowe 
poradniki i ciekawe leksykony. Nakładem wydawnictwa ukazały się, ciepło przyjęte 
przez Czytelników, antologie poświęcone nieodległej przeszłości: 333 popkultowe 
rzeczy…lata 90., Absurdy PRL-u, czy Samochody w PRL. Dla tych, którzy pasjonują się 
historią wydawnictwo przygotowało serię Ilustrowanych encyklopedii czy kompendium 
wiedzy o II Wojnie Światowej. Czytelnicy znajdą także pozycje z literatury pięknej.

WYDAWNICTWO VESPER
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Michael E. Jones
Zdeprawowani moderniści

Autor odkrywa prawdziwe 
oblicze bohaterów 
dwudziestowiecznej kultury: 
Kinseya. Picassa, Freuda, 
Keynesa i innych. Opisuje 
manipulacje i oszustwa, jakich 
się dopuszczali, promując 

swoje ideologie.

John Gray
Fałszywy świt. Urojenia 
globalnego kapitalizmu

Książka poświęcona przede 
wszystkim krytyce ideologii 
wolnego rynku, którą Gray 
uważa, obok socjalizmu 
i komunizmu, za dziedzictwo 
oświecenia i jego wiary 

w istnienie jakichś żelaznych praw, kierujących 
rzeczywistością społeczną.

Aleksander Sołżenicyn
Dwieście lat razem

Drugi tom bezprecedensowej 
książki o relacjach rosyjsko-
żydowskich, autorstwa pisarza 
nazywanego „sumieniem XX 
wieku”. Książka poświęcona 
historii Rosji bolszewickiej. 
Obie części dostępne na 

Targach Książki Historycznej.

Edward Leszczyński
Sonderbehandlung; 
zbrodnia na polskich 
dzieciach

Autor przypomina 
przemilczaną i zapomnianą 
zbrodnię ludobójstwa na 
tysiącach polskich dzieci 
urodzonych w czasie drugiej 

wojny światowej w III Rzeszy.

Paul Gottfried
Wojna i Demokracja

Powracającym tematem 
książki jest transformacja 
współczesnej Cywilizacji 
Zachodniej i sposób, w jaki 
znaczenia stojące za ideami 
i koncepcjami, które stworzyły 
naszą cywilizację, zostały 

zmodyfikowane w celu stworzenia nowego 
społeczeństwa.

Michael E. Jones
Libido dominandi.
Seks, jako narzędzie kontroli 
społecznej

Co łączy Adama Weishaupta 
- twórcę Iluminatów, Markiza 
de Sade, Zygmunta Freuda, 
bolszewików, berlińską bohemę 
lat trzydziestych, speców 

od wojennej propagandy, animatorów rewolucji 
seksualnej lat 60., współczesnych inżynierów opinii 
publicznej?

Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa 7, 55-040 Kobierzyce, tel. 693 977 999
e-mail: info@wydawnictwowektory.pl, www.wydawnictwowektory.pl 

Fakty, o których inni milczą, idee, które inspirują. Historia, świat polityki, religia, 
kluczowe ideowe spory współczesności to zasadnicza problematyka, wokół której 
koncentrują się książki wydawnictwa Wektory. Tematy te podejmowane są przez 
światowej sławy autorów w sposób odległy od rutyny, ciekawy i nowoczesny.

WYDAWNICTWO WEKTORY
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oprac. Agnieszka Janczyk
Dwa pokolenia. Sztuka 
legionowa z kolekcji 
Jerzego Mycielskiego

Bogato ilustrowany katalog 
wystawy „Dwa pokolenia. 
Sztuka legionowa z kolekcji 
Jerzego Mycielskiego”. 
Wystawa w stulecie powstania 

Legionów Polskich odbywającej się w Zamku 
Królewskim na Wawelu w dniach: 09 X-07 XII 2014.
2014, wyd. I, 240 x 280 mm, s. 172, ilustracji 122, oprawa miękka, ISBN: 978-

83-61866-49-7, cena det. 50 zł

oprac. Marcin Fabiański
Autorzy Złotego Wieku 
o kulturze i sztuce na 
Wawelu. Antologia tekstów 
1518–1617

Książka zawiera krytyczne 
wydanie 20 tekstów 
i ich przekłady polskie 
z obszernymi komentarzami. 

Większość źródeł pochodzi z czasów Zygmunta I, 
kiedy budowano i ozdabiano renesansowy zamek.
2014, wyd. I, 165 x 235 mm, s.272, oprawa miękka, 

ISBN: 978-83-61866-41-1, cena det. 35 zł

oprac. zbiorowe
Biblioteka Sapiehów 
z Krasiczyna w Zamku 
Królewskim na Wawelu, t.1 
Katalog starych druków. 
Polonica z wieków XVI–XVIII

Katalog obejmuje opisy 810 
książek – dzieł polskich 
autorów oraz dzieła obce 

dotyczące Polski, wchodzących w skład biblioteki 
zakupionej przez Zamek Królewski w roku 2013.
Collegium Columbinum 2013, wyd. I, 155 x 230 mm, s.392, oprawa miękka 

ISBN: 978-83-61866-39-8, 978-83-7624-091-6, cena det. 43 zł

oprac. zbiorowe
Wzgórze wawelskie 
w słowie i w obrazie – 
z badań nad kulturą wieku 
XIX

Owoc sesji naukowej, pod tym 
samym tytułem, zorganizowanej 
w roku 2012 w Zamku 
Królewskim na Wawelu. Teksty 

są poświęcone problemom z zakresu XIX-wiecznej 
kultury związanej ze wzgórzem wawelskim.
2014, wyd. I, 165 x 240 mm, s. 180, ilustracji 51, oprawa miękka, 

ISBN: 978-83-61866-45-9, cena det. 30 zł

oprac. zbiorowe
Biblioteka Sapiehów 
z Krasiczyna w Zamku 
Królewskim na Wawelu

Katalog wystawy „Biblioteka 
Sapiehów z Krasiczyna” 
odbywającej się w Zamku 
Królewskim na Wawelu.
Publikacja zawiera także dwa 

eseje opowiadające o historii księgozbioru i jego 
dramatycznych losach powojennych. 
2014, wyd. I, 240 x 280 mm, s.176, ilustracji 277, oprawa miękka,

ISBN: 978-83-61866-43-5, cena det. 50 zł

oprac. zbiorowe
Nabytki 2013

Katalog przedstawiający 
nabytki Zamku Królewskiego 
na Wawelu z roku 2013 
powiązany z wystawą o tym 
samym tytule prezentowaną 
w Zamku do 31.08.2014.
2014, wyd. I, 145 x 210 mm, s.79, ilustracji 69, 

oprawa miękka, ISBN: 978-83-61866-47-3, cena det. 15 zł

Wawel 5, 31-001 Kraków, Dział Wydawnictw: tel. 12 422-51-55, wew. 257, 206,
e-mail: zamek@wawel.org.pl, www.wawel.krakow.pl
Zamówienia: tel. 12 422-51-55, wew. 369, esklep@wawel.org.pl, www.wawel.krakow.pl/sklep

Rozprawy, eseje i artykuły dotyczące Wawelu, z dziedziny historii sztuki i archeologii 
można znaleźć w: katalogach zbiorów, wystaw czasowych, edycjach naukowych oraz 
pracach popularnonaukowych. Wysoki poziom edytorski zachęca do sięgnięcia po 
wydawnictwa tematyczne i poszerzenia wiedzy o dziejach Wzgórza Wawelskiego.

ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU
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Jadwiga Izdebska
Polska kuchnia i spiżarnia

Jest to praktyczny podręcznik 
zawierający 1550 przepisów, 
z uwzględnieniem potraw 
jarskich, pieczenie ciast, 
przyrządzanie konfitur, 
marynart itp. oraz dyspozycje 
obiadów, śniadań i kolacji 

zwyczajnych i wystawnych.
2014, wyd. I, 148 x 210 mm, s. 562, ilustracje 114, oprawa twarda, złote 

tłoczenia frontu i grzbietu, ISBN978-83-61889-82-3, Cena det. 86 zł

Józef Piłsudski
„W czterdziestą rocznicę 
powstania styczniowego 
1863–1903” 
oraz „22 STYCZNIA 1863”

Reprint dwóch tytułów w jednym 
woluminie zawierający 
dokumenty urzędowe oraz 
wspomnienia, listy i dokumenty 

uczestników powstania, jak również opisuje przebieg 
pierwszego dnia powstania styczniowego.
2013, wyd. I, 155x220 mm, s. 668, oprawa ekoskóra ze złotymi tłoczeniami, 

naklejka kolorowa na licu, ISBN 978-83-61889-76-2, cena det. 119 zł

Rufin Piotrowski
Pamiętniki z pobytu na 
Syberyi

Dzieło zawiera informacje 
dot. Syberii, zesłańców, 
rosyjskiej administracji 
oraz ludów koczowniczych 
zamieszkujących opisywane 
tereny. Z kart pamiętnika 

wyłania się interesujący obraz krainy widzianej 
oczami zesłańca.
2013, wyd. I, 170x240 mm, s. 716, oprawa miękka, ISBN 978-83-61889-83-0, 

cena det. 76 zł

Bartosz Paprocki
Gniazdo cnoty 

Jest to reprint wydania z 1578 
r. Jedno z najgłośniejszych 
dzieł wczesnej heraldyki 
polskiej, dedykowane królowi 
Polski Stefanowi Batoremu. 
Autor podaje wiadomości 
o dziejach i genealogii różnych 

rodzin polskich.
2013, wyd. I, 180x300 mm, s. 464, oprawa twarda, ekoskóra, złocenia, 

ISBN 978-83-61889-77-9, cena det. 129 zł

Jan Bratkowski
Album 
jubileuszowy 
Grunwald – szkic 
historyczny
 
Książka upamiętnia 

500-lecie Bitwy pod Grunwaldem. Zawiera 
widoki z pola bitwy grunwaldzkiej, wykonane wg. 
wskazówek Teofila Rzepnikowskiego z Lubawy 
oraz interesujące szkice, wykonane przez Jana 
i Tadeusza Styków.
2014, wyd. I, 297x210 mm, s. 404, oprawa twarda zadrukowana, 

ISBN 978-83-61889-85-4, cena det. 98 zł

Jan Nepomucen Lewicki 
Jan Chryzostom Pasek 
– Pamiętniki”

Komplet 18 grafik (reprint 
z 1853 r.) oraz opracowanie 
Jana Czubka z 1929 r. (wybór 
tekstu) w kartonowej teczce. 
Jest to wydanie francuskie 
przedstawiający wiarygodny 

obraz ówczesnej Polski oczami szlachcica.
2014, wyd. I, A4, s. 20, ilustracje 18, oprawa teka kartonowa, zadruk kolor, 

folia mat, SBN 978-83-61889-84-7, cena det. 96 zł

PHU „Zeta”, Al. W. Korfantego 179B, 40-153 Katowice
tel. 32 730 22 07, e-mail: biuro@zeta-ars.pl, www.zeta-ars.pl

Zeta Ars zajmuje się sprzedażą reprintów białych kruków, cymeliów, starych map, 
rycin, grafik itp. Podejmując decyzję o druku i wprowadzeniu do oferty, staramy 
się, aby produkt końcowy spełniał kryteria najwyższej jakości przy zachowaniu 
niewygórowanej ceny. Na część wydawnictw znajdujących się w naszej ofercie 
posiadamy wyłączność sprzedaży.

ZETA ARS / GRAF-IKA
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Mariusz Bechta
Pogrom czy odwet?

Wyczerpujące, wnikliwe 
i pełne niuansów studium 
najazdu niepodległościowych 
partyzantów 
z antykomunistycznej 
organizacji Zrzeszenie 
„Wolność i Niezawisłość” na 

zamieszkały przez Żydów podlaski Parczew
5 lutego 1946 roku. 
wyd. I, 165x235 mm, s. ok. 600, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

ISBN 978-83-7785-281-1, cena det. 49 zł

Modris Eksteins
Święto wiosny

Rozprawa o cmentarzach, 
a także o stawaniu się, 
o wyłanianiu się w pierwszej 
połowie tego stulecia naszej 
nowoczesnej świadomości. 
Książka o naszej obsesji: 
emancypacji i o znacznej roli, 

jaką w rozwoju świadomości odegrała Wielka Wojna.
wyd. I, format 140x205 mm, s. 586, oprawa twarda, EAN 9788377852941, 

cena det. 49 zł

Ralf Georg Reuth, 
Günther Lachmann
Pierwsze życie Angeli M.

Na podstawie nieznanych 
do tej pory dokumentów 
oraz rozmów ze świadkami 
epoki autorzy obnażają fałsz 
powielanego przez większość 
biografów obrazu niemieckiej 

kanclerz. Przedstawiają w zupełnie nowy sposób 
pierwsze 35 lat jej życia.
wyd. I, format 145x205 mm, s. 352, oprawa twarda, EAN 9788377852910, 

cena det. 49 zł

Sławomir Cenckiewicz
Atomowy szpieg. Ryszard 
Kukliński i wojna wywiadów

Próba przybliżenia 
szpiegowskiego rzemiosła, 
jakim posługiwał się 
Ryszard Kukliński. W oparciu 
o nieznane i niepublikowane 
dokumenty z archiwów 

tajnych służb PRL oraz bogatej literatury z Rosji 
i Stanów Zjednoczonych.
wyd. I, format 155x215 mm, s. ok. 400, EAN 9788377854778,

cena det. 39,90 zł

Bohdan Urbankowski
Józef Piłsudski.
Marzyciel i strateg

Najlepsza z monografii 
Józefa Piłsudzkiego w skali 
światowej. Autor nie tylko 
wnikliwie przedstawia czyny, 
legendę i kult Piłsudskiego, 
ponadto piórem poety opisuje 

jego miłości i podróże, a piórem filozofa analizuje 
jego rozumienie świata i człowieka.
wznowienie, format 165x235 mm, s. ok. 1050, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788377854808, cena det. 59 zł

Maria Szypowska
Konopnicka, jakiej nie 
znacie

Książka ukazuje życie pisarki 
począwszy od dzieciństwa 
poprzez pierwsze próby 
dziennikarskie, aż po pełną 
sukcesów karierę literacką. Ten 
fascynujący portret pozwoli 

czytelnikom lepiej zrozumieć dzieła poetki i przybliży 
im odważną kobietę o szerokich horyzontach.
wyd. 7 (I w tej edycji), format 155x225 mm, s. 470, 

oprawa twarda z obwolutą, EAN 9788377854624, cena det. 49,90 zł

ul. Wielka 10, 61-774 Poznań, tel. 61 853-27-51, 853-27-67, faks 61 852-63-26,
e-mail: marketing@zysk.com.pl, www.zysk.com.pl

Wydawnictwo powstało w 1994 roku. Od początków istnienia najmocniejszą 
stroną wydawnictwa była i nadal jest współczesna beletrystyka. Czytelnicy cenią 
wydawnictwo za ciekawą i bogatą ofertę książek z gatunku science fiction, fantasy 
i powieści grozy. Literatura popularnonaukowa i naukowa stanowi około 30% ogólnej 
produkcji wydawniczej.

ZYSK I S-KA WYDAWNICTWO S.J.
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ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa, tel. 22 827 92 21, e-mail: secretary@jhi.pl, 
www.jhi.pl

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma prowadzi wydawnictwo, 
które publikuje kilkanaście tytułów rocznie, nie licząc numerów „Kwartalnika Historii 
Żydów”. Oferta jest niezwykle bogata i stale poszerzana. Większość książek powstaje 
przy udziale naukowców ŻIH i na podstawie własnych, bogatych zbiorów.

ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY IM. EMANUELA RINGELBLUMA

Alina Cała
Ochrona bezpieczeństwa 
fizycznego Żydów w Polsce 
powojennej. Komisje 
Specjalne przy Centralnym 
Komitecie Żydów w Polsce
Seria: Z dziejów Centralnego Komitetu 
Żydów w Polsce

Książka przedstawia wątek 
utworzenia po pogromie kieleckim Komisji Specjalnej 
przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce.
2014, wyd. I, 155x218 mm, s. 464, ilustracje 100 kolor,

oprawa miękka ze skrzydełkami, EAN 978836185038-0, cena det. 39 zł

przekład Anna Kamieńska, 
komentarze: Anna Kamieńska, 
Piotr Matywiecki, Piotr Paziński
Księga Koheleta

Kohelet, zdaniem Kamieńskiej, 
był prorokiem zwątpienia 
w sens życia i sens ładu. Poetka 
widziała w jego słowach zapis 
„dramatu człowieka myślącego, 

szukającego, wątpiącego i nienasyconego w swoim 
szukaniu”.
2014, wyd. I, 125x195 mm, s. 79, oprawa miękka, EAN 9788361850748, 

cena det. 19 zł

Piotr Pęziński
Na rozdrożu. Młodzież 
żydowska w PRL 
(1956–1968)

To pierwsza praca, w której 
dokonano na tak szeroką skalę 
analizy zjawiska, jakim był 
żydowski ruch młodzieżowy 
w PRL, w oparciu o inne 

źródła niż tylko przefiltrowane przez upływ czasu 
wspomnienia emigrantów marcowych.
2014, wyd. I, 140x205 mm, s. 334, ilustracje 50 cz-b, oprawa miękka,

EAN 9788361850342, cena det. 35 zł

Szymon Datner
Walka i zagłada 
białostockiego ghetta
Seria: Wydanie krytyczne prac 
Centralnej Żydowskiej Komisji 
Historycznej

To drugie, krytyczne wydanie 
książki, która po raz pierwszy 
została wydana w 1946 r. Była 

to pierwsza publikacja białostockiego oddziału 
Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.
2014, wyd. II, 155x218 mm, s. 112, ilustracje 1 cz-b,

oprawa miękka ze skrzydełkami, EAN 9788361850182, cena det. 29 zł

Odkrywanie 
żydowskiej Pragi
Seria: Prace Zakładu 
Varsavianistycznego w Żydowskim 
Instytucie Historycznym im. Emanuela 
Ringelbluma

W książce znajdują się teksty 
o dziejach Żydów na prawym 
brzegu Wisły aż do 1939 r., 

a także wybór materiałów, w których żydowscy 
mieszkańcy Pragi przemawiają własnym głosem.
2014, wyd. I, 165x235 mm, s. 464 + 26, ilustracje 130 cz-b i 50 kolor,

oprawa twarda, EAN 978836185042-7, cena det. 49 zł

Rafael Rajzner, Henry R. Lew
Losy nieopowiedziane. 
Zagłada Żydów białostockich 
1939–1945, 
Seria: Wspomnienia, relacje, dzienniki

Książka jest kroniką życia 
i zagłady Żydów białostockich 
w czasie II wojny światowej. Na 
tle innych powojennych relacji 

na ten temat wyróżnia się bogactwem szczegółów 
historycznych i faktów.
2013, wyd. I, 135x200 mm, s. 296, oprawa miękka, EAN 9788361850106,

cena det. 29 zł
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ANTYKWARIAT
TOMIK

ARS-HERALDICA

ANTYKWARIAT 
NA ŻOLIBORZU

ANTYKWARIAT
NA TAMCE

ANTYKWARIAT KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO S.C. 
ul. Łąkowa 13, 05-080 Izabelin, 
tel. 503056220, e-mail : conrada11@conrada11.pl, www.conrada11.pl

Grupa KDK to największa sieć antykwariatów w Warszawie. Właściciel sklepów 
internetowych : www.conrada11.pl, www.warszawiarnia.pl, 
www.antykwariathistoryczny.pl, www.sfnapoziomie.pl, oraz wydawca portalu 
przyjaciół książek: www.przeczytaneksiazki.pl.

ANTYKWARIAT TOMIK 
ul. Popiełuszki 3 m. 3, 01-786 Warszawa, 
tel. 606 369 679, e-mail: antykwariat.tomik@gmail.com

ANTYKWARIAT KWADRYGA 
ul. Wilcza 29A lok. 25, 00-544 Warszawa,
tel. 22 622 11 54, e-mail: antykwariat@kwadryga.com, www.kwadryga.com

Antykwariat, którego tradycje sięgają 1998 roku. Oferujemy książki używane, ale 
prowadząc skup książek, dbamy o to, aby nasi Klienci byli zadowoleni nie tylko z ich 
tematyki, ale także stanu, który rzetelnie opisujemy.

ANTYKWARIAT WARSZAWSKI
ul. Opaczewska 43 lok.6, 02-218 Warszawa,
info@antykwariat.waw.pl, www.antykwariat.waw.pl, 
Nasze Antykwariaty: 1. Aleje Jerozolimskie 55, 00-697 Warszawa, tel. 22 629 08 32,
2. Opaczewska 43/6, 02-201 Warszawa, tel. 22 659 22 17

Sklep zajmuje się sprzedażą książek przede wszystkim używanych lecz także 
nowych. Proponujemy książki, albumy, komiksy.

ANTYKWARIAT NA ŻOLIBORZU
ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa,
tel. 661110142, e-mail: krzysztof-jastrzebski@wp.pl

ANTYKWARIAT NA TAMCE
ul. Tamka 45B, 00-355 Warszawa,
tel. 501-256-294; tel. 886-737-178, tamka456@gmail.com

Prowadzimy sprzedaż i skup płyt winylowych i książek.
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ANTYKWARIAT 
PIOTRUŚ PAN

ANTYKWARIAT PIOTRUŚ PAN 
ul. Sienkiewicza 70, 95-070 Izabelin, 
tel. 501897921, e-mail: antykwariatpp@onet.eu

ARS-HERALDICA
tel: 607515158, 0049 151 23066472, e-mail: arsheraldica@interia.pl,
www.arsheraldica.pl

Właścicielem jest Marek Odrowąż-Milewski. Sztuką heraldyczną zajmuje się od 
1987 r. Jest członkiem kilku towarzystw heraldycznych: Polskie Towarzystwo 
Heraldyczne, Muenchner Wappen Herold e.V., Der Wappen-Loewe e.V. 
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Jury Nagrody KLIO po rozpatrzeniu zgłoszonych 165 propozycji książek wydanych
w latach 2012–2013 postanowiło przyznać następujące nagrody.

KATEGORIA AUTORSKA

NAGRODA I STOPNIA:
Stanisław Jaczyński
za książkę Ocaleni od zagłady. Losy oficerów polskich ocalałych z masakry katyńskiej
(Bellona SA)

NAGRODA II STOPNIA:
Waldemar Łazuga
za książkę Kalkulować… Polacy na szczytach c.k. monarchii 
(Zysk i S-KA Wydawnictwo)

NAGRODA III STOPNIA:
Agnieszka Jaczyńska
za książkę Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna. „pierwszy obszar osiedleńczy
w Generalnym Gubernatorstwie” 1942–1943.
(Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Lublinie)

KATEGORIA MONOGRAFII NAUKOWYCH

NAGRODA I STOPNIA:
Marta Cobel-Tokarska
za książkę Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce 
(Instytut Pamięci Narodowej)

NAGRODA II STOPNIA:
Mariusz Wołos
za książkę O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski
w okresie kryzysu politycznego 1925–1926
(Wydawnictwo Literackie)

NAGRODA III STOPNIA:
Patryk Pleskot
za książkę Kłopotliwa panna „S”. Postawy polityczne Zachodu wobec „Solidarności”
na tle stosunków z PRL (1980–1989) 
(Instytut Pamięci Narodowej)

WYNIKI KONKURSU 

O NAGRODĘ KLIO W 2013 ROKU 
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KATEGORIA EDYTORSKA

PIĘĆ WYRÓŻNIEŃ:
Muzeum Pałac Króla Jana III w Wilanowie
za edycję książki Krystyny Gutowskiej-Dudek Portret Polski.
Tradycja i świadomość historyczna

Agora SA, Bellona SA i Narodowe Centrum Kultury
za edycję książki Tomasza Kiznego pt. Wielki terror 1937–1938

Instytut Pamięci Narodowej 
za edycję książki pt. Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach
represji komunistycznych lat 1944–1956

Księgarnia Akademicka, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk,
za edycję książki Stefan Kieniewicz – Henryk Wereszycki.
Korespondencja z lat 1947–1990

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 
za edycję książki Ireny Paczyńskiej pt. Grypsy z Konzentrationslager Auschwitz 
Józefa Cyrankiewicza i Stanisława Kłodzińskiego

KATEGORIA VARSAVIANA

NAGRODA I STOPNIA:
Krzysztof Stopka, Andrzej A. Zięba, Armen Artwich, Monika Agopsowicz
za książkę Ormiańska Warszawa 
(Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich)

4 RÓWNORZĘDNE NAGRODY III STOPNIA: 
Jerzy S. Majewski, Tomasz Markiewicz
za książkę Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy w latach 1945–1952
(Dom Spotkań z Historią)

Andrzej Z. Makowiecki
za książkę Warszawskie kawiarnie literackie (Wydawnictwo Iskry)

Maria Weber
za książkę Emillia Malessa „Marcysia” 1909–1949 
(Oficyna Wydawnicza Rytm)

Jarosław Zieliński
za książkę Przedwojenna żydowska Warszawa. Najpiękniejsze fotografie 
(Wydawnictwo RM)
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XXIII TARGI KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ
ORAZ POROZUMIENIE WYDAWCÓW KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ 

rekomendują współpracę z nową księgarnią historyczną 
www.historyczna.osdw.pl. Ideą powołania takiej księgarni jest 

zebranie jak największej liczby publikacji z zakresu historii 
w jednym, łatwo dostępnym miejscu, którym będzie księgarnia 

www.historyczna.osdw.pl.

Atutami OSDW Azymut są m.in:
1. Nowoczesny magazyn wyposażony w rozwiązania logistyczne pozwalające na szybką 

realizację zamówień i wysyłkę 12000 paczek dziennie.
2. Dotarcie z ofertą Wydawnictwa do współpracujących z  firmą bibliotek, księgarń 

stacjonarnych i internetowych oraz sieci księgarskich.
3. Możliwość składania zamówień 24 h na dobę.
4. Bardzo szeroka oferta książek historycznych w ofercie.

Zależy nam, aby książka historyczna była dostępna także poza czterema dniami trwania 
Targów Książki Historycznej. Współpraca z OSDW Azymut daje gwarancje, że zamówione 
książki dotrą szybko w wybrane miejsce na terenie Polski.

Jednocześnie chcemy podkreślić, iż uczestnictwo Państwa Wydawnictwa w nowo utworzonej 
księgarni historycznej jest dobrowolne i wymaga indywidualnych umów z OSDW Azymut 

Osoby zainteresowane bardzo prosimy o kontakt z Panią Dorotą Rostkowską:
dorota.rostkowska@azymut.pl 

W ramach współpracy OSDW Azymut zobowiązuje się do:
1. Wysyłania comiesięcznego newslettera (informacje o nowościach w ofercie) do klientów 

księgarni internetowej www.historyczna.osdw.pl.
2. Przyjmowania zamówień złożonych za pośrednictwem strony internetowej księgarni  

(www.historyczna.osdw.pl), zamówień złożonych telefonicznie (tel . 42 680 44 55) 
lub listownie na adres: KMKH – OSDW Azymut, Smolice 1 F, 95-010 Stryków.

3. Obsługi logistycznej zamówień - realizacja zamówienia w 48 h.

Bardzo nam zależy na dotarciu z tak specjalistyczną ofertą, jaką są książki historyczne, do jak 
najszerszego grona czytelników. Wydaje się, iż udział w nowo utworzonej księgarni historycznej 
otwiera takie możliwości. Dlatego zachęcamy Państwa do współpracy.
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