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Ananiasz Zajączkowski
URZECZENI ORIENTEM

Listy do Tadeusza Kowalskiego
wyd. I, format 240 x 170 mm, s. 226, 

ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788387111632, 

cena det. 29,40 zł

Filip Taterka
OPOWIEŚCI ZNAD NILU

Wbrew dość powszechnej 
opinii cywilizacja starożytnego 
Egiptu to nie tylko monumen-
talne świątynie i nie mniej 
okazałe grobowce dawnych 
królów, wypełnione bajecznymi 

skarbami, których ściany pokrywa skomplikowane 
pismo.
wyd. I, format 240 x 165 mm, s. 406, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788387111731, cena det. 44,90 zł

Marc Van de Mieroop
HISTORIA UKRYTA 
W TEKSTACH KLINOWYCH

Historia nie zaczyna się w cza-
sach starożytności klasycznej. 
Cywilizacje starożytnego 
Bliskiego Wschodu wyprzedziły 
grecką tradycję historyczną 

o wiele stuleci.
wyd. I, format 210 x 145 mm, s. 248, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788387111564, cena det. 44,00 zł

Brigitte Lion, Cecile 
Michel (red.)
ODCZYTANIE PISMA 
KLINOWEGO

W 1857 trzej 
Brytyjczycy: Edward 

Hinks, Henry C. Rowlinson i Wiliam Fox Talbot oraz 
Francuz Jules Oppert otrzymali od Royal Asiatic 
Society zapieczętowany tekst inskrypcji w pismie 
klinowym właśnie odkrytej w Aszur.
wyd. I, format 190 x 270 mm, s. 45, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788387111496, cena det. 27,30 zł

Jędrzej Greń
ANGLICY W JAPONII 
(1600–1623)

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

panych marynarzy ocalałych z niezwykle trudnej 
przeprawy przez Cieśninę Magellana.
wyd. I, format 210 x 145 mm, s. 181, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788387111663, cena det. 27,30 zł

Sin leqe unini
EPOS O GILGAMESZU
SERIA: ANTOLOGIA LITERATURY 
MEZOPOTAMSKIEJ

Drugie wydanie uzupełniono 
o dwa nowe teksty z okresu 
staro- i średniobabilońskiego.
wyd. II, format 210 x 145 mm, s. 115, 

ilustracje czarno-białe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788387111243, 

cena det. 27,30 zł

Żyrardów, ul. Żwirki i Wigury, tel. 604 941 136
m.kapelus@uw.edu.pl, www.ksiegarniaorientalna.pl

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

AGADE BIS WWW.KSIEGARNIAORIENTALNA.PL
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G. Gaweł, Z. Kalinowski
DO KOŃCA BYLI WIERNI 
BOGU I OJCZYŹNIE. ODDZIAŁ 
KPT. J. DUBANIOWSKIEGO 
I JEGO ZAPLECZE. RELACJE, 
ZDJĘCIA I DOKUMENTY
SERIA: ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI

Historia oddziału partyzantki 
antykomunistycznej kpt. Jana Dubaniowskiego. dzia-
łającego w latach 1945–1847 w rejonie Tarnowa.
wyd. I, format 168 x 240 mm, s. 170, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788373391932, cena det. 38,00 zł

S. Wrzesińki, K. Urban
POLSKIE SKARBY POD 
KARKONOSZAMI. SKARBY 
SCHAFFGOTSCHÓW, SKRYTKI 
GRUNDMANNA I „SZCZELINA 
JELENIOGÓRSKA”
SERIA: TAJEMNICE II WOJNY SWIATOWEJ

Historia wywiezienia przez 
generalnego gubernatora Hansa Franka z Krakowa 
w styczniu 1945 r. cennych polskich dzieł sztuki.
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 246, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788373391819, cena det. 38,00 zł

S. Wrzesiński, K. Urban
ZAMEK CZOCHA W POLSCE 
LUDOWEJ. TAJEMNICE, 
ODKRYCIA I WSPONIENIA 
Z LAT 1945–1989
SERIA: TAJEMNICE DOLNEGO ŚLĄSKA

Niezwykłe opowieści o prze-
pięknym zamku na Dolnym 

Śląsku z kilkudziesięciu nieznanymi zdjęciami. 
Czocha w cieniu propagandy i cenzury PRL.
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 220, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788373391949, cena det. 38,00 zł

Janusz Skowroński
SZPITAL LEŚNY AK „665. 
ŚLADAMI PARTYZANCKICH 
FOTOGRAFII Z PUSZCZY 
SOLSKIEJ
SERIA: TAJEMNICE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Wnikliwa próba odtworzenia 
losów tych z nich, którzy w maju 

1944 r. w Puszczy Solskiej założyli szpital polowy, 
a w czerwcu brali udział w bitwie pod Osuchami.
wyd. I, format 168 x 240 mm, s. 292, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788373391918, cena det. 45,00 zł

Leszek Szostek
152 ARMATOHAUBICA 
SAMOBIEŻNA WZ. 77 DANA
SERIA: TYPY BRONI I UZBROJENIA

Opis historii rozwoju, kon-
strukcji, wersji, wykorzystania 
bojowego oraz dane techniczne 
skonstruowanej w latach 70. 

w Czechosłowacji aramothaubicy samobieżnej kal. 
152.
wyd. I, format 168 x 240 mm, s. 48, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788373391895, cena det. 28,00 zł

Stefan Wasilewski
DROGA PRZEZ PIEKŁO. 
Z WOŁYNIA PRZEZ KOŁYMĘ 
KOTŁAS DO PERSJI

Tragiczne losy rodziny (matka 
i czwórka małych dzieci) 
osadników wojskowych 
z Wołynia, wywiezionych 

w lutym 1940 r. do tajgi, na daleką północ Związku 
Sowieckiego.
wyd. II, format 168 x 240 mm, s. 356, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788373391680, cena det. 45,00 zł

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

AGENCJA WYDAWNICZA CB
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(wybór i opracowanie) 
Anna Eliza Wasilewska
ARMIA ANDERSA 
W OBIEKTYWIE 
I ZBIORACH PŁK. 
LEONA WACŁAWA 
KOCA

Dzięki darowiźnie M. Kędzierskiej do zbiorów 
Archiwum Akt Nowych trafiło 2317 unikatowych zdjęć 
ze zbiorów jej ojca płk. Leona Wacława Koca.
2017, wyd. II, str. 200, oprawa twarda, ISBN/EAN 9788363957810

Krzysztof Gucman
SPACEREM PO... OLSZTYNIE

Pierwsze wydanie ilustro-
wanego przewodnika po 
wybranych zabytkach i innych 
interesujących miejscach 
Olsztyna. Zwracamy uwagę na 
tablicę astronomiczną Mikołaja 

Kopernika, wykonaną przez astronoma, a znajdującą 
się na zamku kapituły warmińskiej.
2017, wyd. I, str. 160, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

ISBN/EAN 9788363957537

Szymon Wrzesiński
SPACEREM PO... WROCŁAWIU

Pierwsze wydanie bogato 
ilustrowanego przewodnika 
po wybranych zabytkach 
Wrocławia. Przy ilustrowaniu 
publikacji wydawnictwo współ-
pracowało z wieloma wrocław-

skimi muzeami.
2016, wyd. I, str. 144, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

ISBN/EAN 9788363957889

(wybór i wstęp) Tadeusz 
Krawczak
W CIENIU OŁTARZA. WŁADZE 
PARTYJNO-RZĄDOWE 
O ŚRODOWISKACH 
TWÓRCZYCH W KOŚCIELE

Zbiór wybranych dokumentów, 
ilustrujących udział Kościoła 

w życiu kulturalnym społeczeństwa w okresie stanu 
wojennego. 
2014, wyd. I, str. 334, oprawa twarda, ISBN/EAN 9788362421879

Paweł Bogdan Gąsiorowski
SPACEREM PO... TORUNIU

Pierwsze wydanie bogato 
ilustrowanego przewodnika po 
wybranych zabytkach
i innych interesujących 
miejscach Torunia i jego 
najbliższych okolic. Gotyk na 

dotyk, tak reklamuje się rodzinne miasto Mikołaja 
Kopernika.
2017, wyd. I, str. 152, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

ISBN/EAN 9788363957698

Ewelina Nawrocka, Piotr 
Swatko
SPACEREM PO... ZAMOŚCIU

Bogato ilustrowany prze-
wodnik po zabytkach 
Zamościa. Oprócz zdjęć współ-
czesnych można zobaczyć 
miasto na starych pocztów-

kach. Opisywanym obiektom przypisano numery, 
które znalazły się na dwóch planach Zamościa, 
ułatwiających zwiedzanie miasta.
2015, wyd. I, str. 128, oprawa miękka ze skrzydełkami, ISBN/EAN 9788363957285

Redakcja i biuro handlowe: ul. Korotyńskiego 23 lok. 56, 02-123 Warszawa,
tel. 22 823 48 78, 601 142 534, biuro@egros.pl

Wydawnictwo działa od 1994 r. i jest kontynuatorem firmy PW EGROSS sp. z o.o. 
Jednym z podstawowych działów wydawniczych w wydawnictwie jest historia, ze 
szczególnym uwzględnianiem tematyki warszawskiej i mazowieckiej. Sięgamy również 
po tematy popularyzujące historię, wydając m.in. serię W kręgu średniowiecza.

AGENCJA WYDAWNICZA EGROS
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ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk, tel. 23 692 97 81, kom. 601 436 219
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

Sam Domb
ON NIE POZWOLIŁ MI UMRZEĆ! 
Z POPIOŁÓW DO ŻYCIA

Książka podzielona jest na trzy 
części. Pierwsza obejmuje 
okres drugiej wojny światowej 
i Holokaustu. Część druga to 
szczegółowa relacja z mojego 

życia w Izraelu, ostatnia część stanowi przegląd 
wydarzeń z USA.
wyd. I, format 240 x 170 mm, s. 423, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788375492699, cena det. 65,00 zł

Adam Koseski, ( red. nauk. ) 
Janusz Szczepański 
DZIEJE PUŁTUSKA. TOM II 
1795–1989

Monografia Pułtuska przedstawia 
historię miasta od momentu 
utraty Niepodległości przez 
Rzeczpospolitą, poprzez cały 

okres porozbiorowy (1795–1918) oraz lata Polski 
Odrodzonej aż do roku 1989.
wyd. I, format 240 x 170 mm, s. 773, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788375492736, cena det. 75,00 zł

Radosław Lolo, ( red.) Krzysztof 
Łukawski 
PRZESZŁOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ 
MAZOWSZA W ŚWIETLE BADAŃ 
NAUKOWYCH I DZIAŁALNOŚCI 
SPOŁECZNYCH

Syntetyczna perspektywa badań 
nad dziejami Mazowsza oraz 

przykład budowania tożsamości współczesnego 
Mazowsza.
wyd. I, format 240 x 170 mm, s. 300, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375493054, cena det. 45,00 zł

Aleksander Gieysztor
POWSTANIE WARSZAWSKIE. 
RĘKOPIS ALEKSANDRA 
GIEYSZTORA. OBÓZ JENIECKI 
GROSS BORN LISTOPAD/
GRUDZIEŃ 1944 R.

Rękopis spisany w listopadzie 
/grudniu 1944 r. podczas pobytu 

w obozie jenieckim Gross Born (dziś Borne Sulinowo), 
po dyskusjach wśród powstańców.
wyd. I, format 240 x 170 mm, s. 121, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375492729, cena det. 30,00 zł

Adam Koseski, ( red. nauk. ) 
Janusz Szczepański 
SPOŁECZEŃSTWO MAZOWSZA 
WOBEC WYDARZEŃ I WOJNY 
ŚWIATOWEJ

Próba podsumowania dotych-
czasowych studiów nad dziejami 
Mazowsza w latach I wojny 

światowej. 
wyd. I, format 240 x 170 mm, s. 317, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375492811, cena det. 45,00 zł

Rusinowa Izabella
EMIGRACJA I KOŚCIÓŁ 
KATOLICKI W STANACH 
ZJEDNOCZONYCH W XIX W.

Tworzenie struktur Kościoła 
katolickiego w USA i adaptacji 
do warunków Nowego świata 
wraz z przybyciem do tego kraju 

milionów emigrantów europejskich z 28 grup etnicz-
nych, w tym wyznawców religii katolickiej.
wyd. I, format 240 x 170 mm, s. 372, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375492239, cena det. 50,00 zł
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Oficyna powstała w 1985 roku. Od 1991 działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością. Podstawowy profil wydawnictwa stanowią: książki dla żeglarzy (od roku 1987, 
lider tego segmentu rynku książki w Polsce); książki dla nurków (od roku 1999, lider 
tego segmentu rynku książki w Polsce); historia i militaria i inne.

Andrzej Zasieczny
BROŃ PANCERNA III RZESZY. 
TOM 3
SERIA: PANORAMA TECHNIKI WOJSKOWEJ

Opisy 21 typów i kilkunastu 
wersji najważniejszych 
czołgów przeciwlotniczych 
i samobieżnych haubic, armat 

i moździerzy III Rzeszy. Historia rozwoju, wszystkie 
wersje i odmiany, a także zastosowanie bojowe.
wyd. I, format 170 x 240 mm, s. 160, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788370206734, cena det. 50,00 zł

Robert Jackson
101 SŁYNNYCH BOMBOWCÓW
SERIA: PANORAMA TECHNIKI WOJSKOWEJ

101 słynnych bombowców od 
I wojny światowej po współ-
czesność. Od pierwszych 
niemieckich bombowców Gotha 
i Zeppelin Staaken, przez bom-

bowce z obydwu wojen światowych i z okresu zimnej 
wojny po najnowocześniejsze.
wyd. II, format 205 x 270 mm, s. 112, ilustracje kolorowe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788370206819, cena det. 45,00 zł

Robert Jackson
101 SŁYNNYCH OKRĘTÓW
SERIA: PANORAMA TECHNIKI WOJSKOWEJ

101 słynnych okrętów od 
I wojny światowej po współ-
czesność. Od pierwszego 
nowoczesnego pancernika 
Dreadnought z początku XX 

wieku, przez okręty z obydwu wojen światowych, 
z okresu zimnej wojny po najnowocześniejsze.
wyd. II, format 205 x 270 mm, s. 112, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788370206826, cena det. 45,00 zł

David Ross
NAJSŁYNNIEJSZE OKRĘTY 
PODWODNE
SERIA: PANORAMA TECHNIKI WOJSKOWEJ

Opis 52 okrętów podwod-
nych, w tym najstarszego 
– Turtle’a z 1776 roku, bardzo 
groźnych U Bootów Typu VII, 

a także najnowszych, „niewykrywalnych” jednostek, 
takich jak USS Virginia czy rosyjskie okręty.
wyd. I, format 210 x 290 mm, s. 224, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788370206918, cena det. 70,00 zł

Robert Jackson
101 SŁYNNYCH CZOŁGÓW
SERIA: PANORAMA TECHNIKI WOJSKOWEJ

101 czołgów i dział samobież-
nych – od I wojny światowej 
po współczesność. Od pierw-
szego wozu opancerzonego 
Little Willie z 1915 roku, po 

czołgi z obydwu wojen światowych i zimnej wojny po 
najnowocześniejsze.
wyd. II, format 205 x 270 mm, s. 112, ilustracje kolorowe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788370206598, cena det. 45,00 zł

Robert Jackson
101 SŁYNNYCH SAMOLOTÓW 
MYŚLIWSKICH
SERIA: PANORAMA TECHNIKI WOJSKOWEJ

101 samolotów myśliwskich od 
I wojny światowej po współcze-
sność. Zawiera opis wszystkich 
rodzajów myśliwców, od samo-

lotów dwupłatowych, przez myśliwce stosowane na 
lotniskowcach.
wyd. II, format 205 x 270 mm, s. 112, ilustracje kolorowe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788370206628, cena det. 45,00 zł

ALMA-PRESS
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Wydawanie i dystrybucja książek i czasopism o tematyce historycznej reprinty sprzed 
1939 roku.

B.H. COMAX

Henryk Ciecierski
PAMIĘTNIKI
SERIA: WSPOMNIENIA

Jest to żywy, dowcipny, 
utrzymany w tonie jowialnym, 
budzących reminiscencje 
pamiętników Paska facecyj 
Węgierskiego i Krasickiego 

obraz całej epoki. Autor barwnie opisuje zjazdy 
szlacheckie.
wyd. II, format 170 x 220 mm, s. 830, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 60940198, cena det. 69,00 zł

praca zbiorowa
MAGAZYN ILUSTROWANY 
PAŹDZIERNIK 2017
SERIA: MIESIĘCZNIK

Miesięcznik ukazuje podniosłe 
chwile z dziejów naszej historii 
służące wolności i prawdzie. 
Zespół redakcyjny prowadzony 

przez prof Jana żaryna gwarantuje czytelnikom 
znakomitą lekturę na najwyższym poziomie.
wyd. I , format 210 x 270 mm, s. 100, ilustracje kolorowe, okładka 

miękka, ISBN/EAN ISSN23006803, cena det. 8,90 zł

praca zbiorowa
POLSKA ZBROJNA HISTORIA
SERIA: KWARTALNIK HISTORYCZNY

Blaski i cienie burzliwej historii 
polskiego oręża. Ludzie, 
miejsca i wydarzenia, które 
wpisały się w tradycję niepod-
ległościową. Polityka, strategie 

i uzbrojenie decydujące o zwycięstwie i rola przy-
padku w biegu zdarzeń.
wyd. I, format 210 x 285 mm, s. 204, ilustracje kolorowe, okładka miękka, 

ISBN/EAN ISNN25438735, cena det. 9,99 zł

Jerzy Łojek
AGRESJA 17 WRZENIA 1939
SERIA: STUDIUM ASPEKTÓW 
POLITYCZNYCH

Dogłębna analiza napaści 
Sowietów na Polskę 17 wrze-
śnia 1939 r. autorstwa wybit-
nego znawcy historii politycznej 

Polski i Europy oraz stosunków polsko-rosyjskich 
w XVII–XX w.
format 170 x 250 mm, s. 231, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788393301768, cena det. 35,00 zł

praca zbiorowa
POLSKA ZBROJNA HISTORIA
SERIA: KWARTALNIK HISTORYCZNY 
1/2/2017

Blaski i cienie burzliwej historii 
polskiego oręża. Ludzie, 
miejsca i wydarzenia, które 
wpisały się w tradycję niepod-

ległościową. Wielka polityka, strategie, uzbrojenie, 
które decydowały o zwycięstwie.
wyd. I, format 210 x 285 mm, s. 204, ilustracje kolorowe, okładka miękka, 

ISBN/EAN ISSN25438735, cena det. 9,90 zł

praca zbiorowa
WSIECI HISTORII
SERIA: MIESIĘCZNIK MAGAZYN ILUSTRO-
WANY, SIERPIEŃ 2017

Jeden z najchętniej kupowa-
nych magazynów w Polsce. 
Nazywany miesięcznikiem 
historii zwycięskiej, ponieważ 

napędza go duma z polskiej przeszłości pełnej boha-
terskich czynów oraz wygranych bitew.
wyd. I , format 210 x 270 mm, s. 100, ilustracje kolorowe, okładka 

miękka, ISBN/EAN ISSN23006803, cena det. 8,90 zł

B.H.
COMAX
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ul. Grochowska 131/7, 04-139 Warszawa, tel. 22 812 46 75, 812 45 78, faks 22 6132710
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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

Artur Oppman
KOPCIUSZEK... I INNE BAJKI
SERIA: DZIECI DLA DZIECI

NOWOŚĆ: „Dzieci dla dzieci” 
to seria bajek dla młodszych 
dzieci, gdzie lektorami są 
również dzieci. Bajki na płycie 
CD: „Za górami, za morzami”, 

„Kopciuszek”, „Czerwony kapturek”, „Wyrwidąb 
i Waligóra”. Rok nagrania: 2016
wyd. I, format 195 x 140 mm, s. 1, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 5902020510420, cena det. 21,00 zł

Jan Brzechwa
CZERWONY KAPTUREK
SERIA: BAJKI GRAJKI

Czerwony kapturek 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. 
Rok nagrania 1961
wyd. X, format 140 x 125 mm, s. 1CD, ilustracje kolorowe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 5908311770016, cena det. 24,00 zł

Różni autorzy
LEGENDY POLSKIE CZ.2
SERIA: BAJKI GRAJKI

Zestaw 2 płyt CD ze 
słuchowiskami dla dzieci. 
Zestaw zawiera legendy: 
„Pan Twardowski na 

kogucie” autorstwa A.Marianowicza z muzyką 
W. Słowińskiego oraz „Poszukiwacze złota” autorzy: 
J. Jawor E. Kuryło, muz. J. Jarzynówna.
wyd. II, format 140 x 125 mm, s. 2CD, ilustracje kolorowe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 5902020510413, cena det. 25,00 zł

Artur Oppman
ŚNIEŻKA... I INNE BAJKI
SERIA: DZIECI DLA DZIECI

Kolejne bajki z serii „Dzieci 
dla dzieci”. Bajki czytają 
dzieci. Na płycie bajki: 
„Śnieżka”, „Baśń o siedmiu 
krukach”, „Był raz sobie kra-

snoludek”. Muzyka: A.A. Niezgoda. Ilustracje:  
A. Kocurek. Rok nagrania: 2016.
wyd. I, format 195 x 140 mm, s. 1, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 5902020510437, cena det. 21,00 zł

Krystyna Wodnicka wg J.M. 
Barry’ego
PRZYGODY PIOTRUSIA 
PANA
SERIA: BAJKI GRAJKI

Bestseller naszej kolekcji. 
Najlepiej sprzedająca się 

bajka dla dzieci od 3 do 10 lat. Mnóstwo przygód, 
mnóstwo emocji, mnóstwo piosenek. Bajka z muzyką 
Mieczysława Janicza. Rok nagrania 1978. 
wyd. VIII, format 140 x 125 mm, s. 1CD, ilustracje kolorowe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 5908311770085, cena det. 24,00 zł

Wanda Chotomska
LEGENDY POLSKIE CZ.1
SERIA: BAJKI GRAJKI

Zestaw zawiera 3 płyty CD 
ze słuchowiskami muzycz-
nymi dla dzieci. Zestaw 
zawiera legendy: „O złotej 

kaczce”, „O czarodziejskim młynku”, „O Bazyliszku”, 
„O sielawowym królu”, „Wars i Sawa”, „Smok ze 
Smoczej Jamy”.
wyd. II, format 140 x 125 mm, s. 3CD, ilustracje kolorowe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 5902020510406, cena det. 35,00 zł
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Bellona od prawie 100 lat służy książce i czytelnikom, należąc do największych i najbar-
dziej stabilnych polskich wydawców. Jesteśmy wydawnictwem uniwersalnym, nasza 
produkcja corocznie przekracza 300 tytułów.

BELLONA SA

Andrew Lownie
ANGLIK STALINA

Szpiegowska historia wszech 
czasów! Ekscytująca biografia 
Guya Burgessa jednego z naj-
słynniejszych i najniebezpiecz-
niejszych radzieckich szpiegów. 
Sensacyjnie odkrywcza, dosko-

nale udokumentowana.
wyd. I, format 135 x 215 mm, s. 608, ilustracje czarno-białe, okładka 

miękka, ISBN/EAN 9788311151772, cena det. 39,90 zł

Dariusz Kupisz
SMOLEŃSK 1632–1634
SERIA: HISTORYCZNE BITWY

Głównym celem wojny miało być 
zdobycie Smoleńska, największej 
twierdzy pogranicza, o klu-
czowym znaczeniu strategicznym 
zarówno dla bezpieczeństwa 

Wilna, jak i Moskwy.
wyd. I , format 125 x 195 mm, s. 312, ilustracje czarno-białe, okładka 

miękka, ISBN/EAN 9788311151161, cena det. 29,90 zł

Jarosław Wojtczak
BOSWORTH 1485
SERIA: HISTORYCZNE BITWY

Wielu historyków porównuje 
bitwę pod Bosworth do bitwy pod 
Hastings z 1066 roku. Niezależnie 
od jej znaczenia w historii Anglii, 
starcie pod Bosworth uważane 

jest także za ostatnią ważną bitwę średniowiecza.
wyd. I, format 125 x 195 mm, s. 240, ilustracje czarno-białe, okładka 

miękka, ISBN/EAN 9788311151598, cena det. 29,90 zł

Grzegorz Swoboda
LITTLE BIG HORN 1876
SERIA: HISTORYCZNE BITWY

Do bitwy doszło 25 czerwca 1876 
roku pomiędzy żołnierzami 7 
Regimentu Kawalerii a Indianami 
północnoamerykańskimi, 
głównie z plemienia Dakota, pod 

wodzą Szalonego Konia, Siedzącego Byka i innych 
wodzów.
wyd. II, format 125 x 295 mm, s. 520, ilustracje czarno-białe, okładka 

miękka, ISBN/EAN 9788311151741, cena det. 29,90 zł

Johnny Kent
POLACY SĄ NAJLEPSI

Johnny Kentowski as myśliwski, 
który został Polakiem. 
Fascynujące wspomnienia 
Kanadyjczyka, który walczył 
w Bitwie o Anglię u boku Polaków 
w słynnym Dywizjonie 303. 

Zestrzelił kilkanaście samolotów.
wyd. I, format 135 x 215 mm, s. 456, ilustracje czarno-białe, okładka 

miękka, ISBN/EAN 97883111516880, cena det. 34,90 zł

Lynne Olson
WYSPA OSTATNIEJ NADZIEI

Lynne Olson – współautorka 
bestsellera Sprawa honoru 
o polskim dywizjonie 303. 
Napisana jak ekscytujący 
thriller, z niesamowitym 
wyczuciem polskich niuansów, 

historia II wojny z kompletnie nowej perspektywy.
wyd. I, format 165 x 235 mm, s. 544, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788311151765, cena det. 39,90 zł
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Lech Wyszczelski
MIŃSK 1919
SERIA: HISTORYCZNE BITWY

Opisywane wydarzenia odnoszą się 
do 1919 r. i w zasadzie koncentrują 
na przygotowaniu, przeprowadzeniu 
i skutkach zajęcia Mińska jako 
centrum polityczno- kulturalnego 

Białorusinów.
wyd. I , format 125 x 195 mm, s. 296, ilustracje czarno-białe, okładka 

miękka, ISBN/EAN 9788311151154, cena det. 29,90 zł

łukasz Czarnecki
KONSTATNTYNOPOL 626
SERIA: HISTORYCZNE BITWY

Cesarz bizantyński zwyciężył 
perskiego władcę Chosroesa II 
i narzucił jego następcom upoka-
rzający traktat pokojowy, na mocy 
którego Persowie musieli wycofać 

się ze wszystkich zajętych przez siebie prowincji.
wyd. I , format 125 x 195 mm, s. 216, ilustracje czarno-białe, okładka 

okładka miękka, ISBN/EAN 9788311152298, cena det. 29,90 zł

NAVAL
PRZETRWAĆ BELIZE

Grupa szturmowców 
GROM-u trafia do równikowej 
dżungli nad Morzem Karaibskim, 
by zmierzyć się w rywalizacji 
z najlepszymi jednostkami 
specjalnymi z całego świata. 3 

tygodnie w najbardziej dzikim miejscu na ziemi.
wyd. I, format 135 x 215 mm, s. 248, ilustracje kolorowe, okładka miękka, 

ISBN/EAN 9788311143678, cena det. 34,90 zł

Robert F. Barkowski
SYBERIA 1581–1697
SERIA: HISTORYCZNE BITWY

Syberię zamieszkiwały liczne 
tubylcze plemiona, od XIII w. 
władzę nad nimi sprawowali 
Tatarzy, potomkowie mongol-
skich najeźdźców, zorganizowani 

w chanaty, rozciągnięte na rozległych terytoriach.
wyd. I , format 125 x 195mm, s. 240, ilustracje czarno-białe, okładka 

miękka, ISBN/EAN 9788311150478, cena det. 29,90 zł

Robert F. Barkowski
SŁOWIANIE POŁABSCY. 
DZIEJE ZAGŁADY

Słowianie połabscy nie pozosta-
wili po sobie wielu śladów. Ulegli 
germanizacji, a mimo to pamięć 
o nich jest nadal żywa. Publikacja 
opisuje szczegółowo dzieje walk 

Słowian połabskich z sąsiadami oraz wojny domowe.
2016, wyd I, 145x205 mm, s. 272, oprawa miękka,

ISBN/EAN 9788311137417, cena det. 34,90 zł

NAVAL
OSTATNICH GRYZĄ PSY
Wspomnienia NAVALA 
o życiowym szczęściu w trudnych 
sytuacjach oraz o determinacji, 
dzięki której przeszedł selekcję 
do jednostki GROM w biesz-
czadzkiej głuszy, tygodniowy 
morderczy obóz, którego poziom 

trudności zszokował
wyd. I, format 135 x 215 mm, s. 272, ilustracje kolorowe, okładka miękka, 

ISBN/EAN 9788311143678, cena det. 34,90 zł

NAVAL
ZATOKA

Kolejna książka NAVALA byłego 
operatora GROM-u, w której 
opisuje swój kilkumiesięczny 
pobyt na Bliskim Wschodzie. Ich 
domem na długie miesiące stanie 
się wielki hangar w amerykań-

skiej bazie Doha.
wyd. I, format 135 x 215 mm, s. 288, ilustracje kolorowe, okładka miękka, 

ISBN/EAN 9788311144286, cena det. 34,90 zł

Ryszard Dzieszyński
BYCZYNA 1588
SERIA: HISTORYCZNE BITWY

Bitwa pod Byczyną rozegrała się 
24.01.1588 r. pomiędzy wojskami 
pretendenta do tronu polskiego 
po śmierci Stefana Batorego, 
arcyksięcia austriackiego 

Maksymiliana III Habsburga, a armią Rzeczypospolitej.
wyd. I, format 125 x 195mm, s. 256, ilustracje czarno-białe, okładka 

miękka, ISBN/EAN 9788311152359, cena det. 29,90 zł

B
E

LLO
N

A
 S

A



16

Leszek Moczulski
WOJNA PREWENCYJNA. 
CZY PIŁSUDSKI PLANOWAŁ 
NAJAZD NA NIEMCY?

Książka poświęcona jest 
problemom polskiej polityki 
zagranicznej w dwudziestoleciu 
międzywojennym.

2017, wyd. I, 165x235 mm, s. 352, oprawa twarda,

ISBN/EAN 9788311151642, cena det. 34,90 zł

Jarosław Molenda
PODBOJE BOYA

Kobiety Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego mi.in. Dagny 
Juel-Przybyszewska, Jadwiga 
Mrozowska, Irena Krzywicka. 
Boya przez całe życie ciągnęło 
do artystek.

2017, wyd. I, 145x205 mm, s. 358, oprawa miękka ze skrzydełkami,

 ISBN/EAN 9788311150621, cena det. 34,90 zł

Tomasz Fijałkowski
PÓŁNOCNY ATLANTYK
1914–1918
SERIA: HISTORYCZNE BITWY

Przed wybuchem I w. św. w nie-
mieckiej marynarce pojawiły 
się okręty podwodne. Sukcesy 
U-Bootów w pierwszych latach 

wojny wynikały z zatapiania nieuzbrojonych statków.
wyd. I , format 125 x 195mm, s. 320, ilustracje czarno-białe, okładka 

miękka, ISBN/EAN 9788311151673, cena det. 29,90 zł

Bernard Lecomte
OD RASPUTINA DO PUTINA. 
TAJEMNICE KREMLA

Od rewolucji październikowej 
w 1917 roku Kreml pozostaje 
centrum i ważnym symbolem 
sowieckiego imperium. Jego 
lokatorami byli min. Stalin, 

Breżniew i Gorbaczow.
2017, wyd. I, 165x235 mm, s. 392, oprawa twarda,

ISBN/EAN 9788311151758, cena det. 34,90 zł

Pięter M. Hudson
IMPERIUM HABSBURGÓW. 
WSPÓLNOTA NARODÓW

Ukazując panoramę dziejów 
monarchii Habsburgów i rewi-
dując utrwalone poglądy autor 
wyjaśnia, dlaczego państwo to 
znaczyło tak wiele przez długi 

czas dla licznych Europejczyków ze środka kontynentu.
2017, wyd. I, 165x235 mm, s. 469, oprawa twarda,

ISBN/EAN 9788311152311, cena det. 49,90 zł

Henry Kissinger
DYPLOMACJA

Dyplomacja, uważana jest 
za najważniejszą książkę 
w dorobku Kissingera, jest 
jedyną historią dyplomacji 
doprowadzoną do czasów 
współczesnych, napisaną przez 

jednego z najwybitniejszych dyplomatów praktyków.
2017, wyd II, 165 x 235 mm, s. 984, oprawa twarda,

ISBN/EAN 9788311144095, cena det. 99,00 zł

Sean McMeekin
REWOLUCJA ROSYJSKA. 
NOWA HISTORIA

Książka Seana McMeekina, 
przynosi zaskakujące i nowa-
torskie wnioski oraz interpre-
tacje w oparciu o kwerendy 
w niedawno ujawnionych archi-

wach rosyjskich na temat rewolucji październikowej.
2017, wyd. I, 165x235 mm, s. 456., oprawa twarda,

ISBN/EAN 9788311151727, cena det. 44,90 zł

Leszek Moczulski
WOJNA POLSKA 1939

Kampania 1939 roku jest jedną 
z najstraszliwszych klęsk 
w naszych dziejach. Autor 
szczegółowo opisuje przyczyny 
tragicznego rozwoju wydarzeń 
podczas polskiego września 

i upadku Polski pokazuje też ich konsekwencje.
2017, wyd. III, 170x240 mm, s. 992, oprawa twarda,

ISBN/EAN 9788311152144, cena det. 54,90 zł
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Jarosław Molenda
ZWIAĆ ZA WSZELKĄ CENĘ

Wysoki funkcjonariusz bezpieki, 
literacki talent stulecia, tan-
cerka zespołu Mazowsze, para 
legendarnych żeglarzy, opozy-
cyjni politycy, słynni sportowcy. 
Dzieliło ich wszystko, połączyła 

„zdrada socjalistycznej ojczyzny”.
2017, wyd. I, 145x205 mm, s. 368, oprawa miękka,

ISBN/EAN 9788311144422, cena det. 29,90 zł

 Christopher Macht
SPOWIEDŹ HITLERA. 
SZCZERA R OZMOWA 
Z ŻYDEM

Nieznany do tej pory histo-
rykom zapis z wywiadu 
rzeki, jakiego Adolf Hitler 
udzielił przed swoją śmiercią 

Eduardowi Blochowi czyli „szlachetnemu Żydowi”.
2016, wyd. I, 145x205 mm, s. 288, oprawa miękka ze skrzydełkami,

ISBN/EAN 9788311141667, cena det. 34,90 zł

Jarosław Wojtczak
W POGONI ZA PANCHO VILLĄ

Wyrzutek, rozbójnik, meksy-
kański Robin Hood, wreszcie 
ikona rewolucji, bohater 
narodowy i ulubiony bohater 
filmowy. Któż nie słyszał 
o legendarnym Pancho Villi? 

Ikonie rewolucji meksykańskiej.
2017, wyd. I, 165x235 mm, s. 360, oprawa twarda,

ISBN/EAN 9788311151949, cena det. 36,90 zł

Grzegorz Gołębiewski
PŁOCK 1920

Opowieść o płockich dniach krwi 
i chwały. O bohaterstwie wojska 
i płocczan, którzy nie szczędzili 
ofiar, by ocalić miasto i swoich 
bliskich przed okrutnym wro-
giem. Dzięki ich poświęceniu 

Płock uhonorowano krzyżem walecznych.
2017, wyd. I, 205x285 mm, s. 104, oprawa twarda,

ISBN/EAN 9788311151178, cena det. 29,90 zł

Eugeniusz Guz
SOJUSZ HITLER – STALIN. 
BŁĘDY I PRZEOCZENIA 
HISTORYKÓW

22 czerwca 1941 r. Niemcy 
zaatakowały ZSRR. Eugeniusz 
Guz wyjaśnia, jak do tego doszło. 
Prostuje też mity, błędy i prze-

oczenia historyków piszących o sojuszu Hitlera i Stalina.
2017, wyd. I, 145x205 mm, s. 304, oprawa miękka ze skrzydełkami,

 ISBN/EAN 9788311151666, cena det. 32,90 zł

Christopher Macht
SPOWIEDŹ STALINA. 
SZCZERA ROZMOWA ZE 
STARYM BOLSZEWIKIEM

Książka ociekająca seksem 
i alkoholem. Szczera rozmowa 
z człowiekiem, z którego roz-
kazu zginęło najwięcej ludzi na 

świecie w minionym stuleciu.
2017, wyd. I, 135x205 mm, s. 424, oprawa miękka ze skrzydełkami,

ISBN/EAN 9788311144569, cena det. 34,90 zł

Jarosław Wojtczak
INDIANIE I BLADE TWARZE

Jedno z najtragiczniejszych 
starć cywilizacji w historii, 
które zakończyło się niemal 
całkowitą eksterminacją Indian. 
W wojnie o panowanie nad 
kontynentem Indianie byli od 

początku na straconej pozycji.
2017, wyd. I, 165x235 mm, s. 400, oprawa twarda,

ISBN/EAN 9788311150560, cena det. 36,90 zł

Hanns von Krannhals
POWSTANIE WARSZAWSKIE 
1944

Książka przedstawia po 
raz pierwszy Powstanie 
Warszawskie widziane z nie-
mieckiej perspektywy, obnaża 
zbrodnie SS ale też krytykuje 

Polaków za polityczną naiwność.
2017, wyd. I, 165x235 mm, s. 608, oprawa twarda,

ISBN/EAN 9788311150492, cena det. 79,90 zł
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Iwona Kienzler
W OPARACH ABSYNTU

Książka opowiada o skandalach 
zarówno tych artystycznych, jak 
i obyczajowych. Podkowiński, 
Komornicka, Przybyszewska, 
Kasprowicz to tylko niektóre 
nazwiska, które elektryzowały 

i bulwersowały ówczesną opinię publiczną.
2017, wyd. I, 145x205 mm, s. 384, oprawa twarda, 

ISBN/EAN 9788311142619, cena det. 34,90 zł

Iwona Kienzler
IGNACY PADEREWSKI  
– ULUBIENIEC KOBIET

Paderewski był wybitnym pia-
nistą, politykiem, społecznikiem 
i wielkim patriotą. Miał wyjąt-
kową łatwość zdobywania sym-
patii innych, swoją oszałamiającą 

karierę zawdzięczał w głównej mierze… kobietom.
2017, wyd. I, 150x210 mm, s. 360, oprawa miękka, 

ISBN/EAN 9788311150461, cena det. 34,90 zł

Małgorzata Czerwińska-Buczek
NASZA POWSTAŃCZA 
MŁODOŚĆ

Opowieść o konspiracyjnych 
akcjach, ofiarach i śmierci, ale 
też o miłości, przyjaźni i radości 
z każdej przeżytej chwili.
2017, wyd. I, 145x205 mm, s. 320, oprawa 

miękka ze skrzydełkami, 

ISBN/EAN 9788311150508, cena det. 29,90 zł

Sławomir Koper
PIASTOWIE. WĘDRÓWKI 
PO POLSCE PIERWSZEJ 
DYNASTII

To połączenie wykładu histo-
rycznego i literatury podróżni-
czej, wędrówka po zabytkach 
średniowiecznej Polski, obficie 

wzbogacona mało znanymi faktami i anegdotami.
2017, wyd. II, 145x205 mm, s. 440, oprawa miękka, 

ISBN/EAN 9788311135697, cena det. 34,90 zł

Henryk Żwirko
FRANCISZEK ŻWIRKO – 
LOTNIK ZWYCIĘZCA

Franciszek Żwirko, pilot woj-
skowy, oraz Stanisław Wigura, 
inżynier i pilot cywilny, w 1929 
roku jako pierwsi dokonali lotu 
dookoła Europy polskim samo-

lotem. Ta książka przedstawia losy wybitnego lotnika.
2017, wyd. I, 165x235 mm, s. 416, oprawa miękka, 

 ISBN/EAN 9788311152205, cena det. 34,90 zł

Sławomir Koper
JAGIELLONOWIE. 
SCHYŁEK ŚREDNIOWIECZA

Autor wyrusza z synem 
w podróż do wspólnego polsko-
-litewskiego państwa. Efektem 
tych wędrówek jest unikalne 
połączenie przewodnika, litera-

tury podróżniczej z barwną historyczną narracją.
2017, wyd. I, 145x205 mm, s. 392, oprawa miękka, 

ISBN/EAN 9788311150577, cena det. 34,90 zł

Robert F. Barkowski
POCZET WŁADCÓW 
SŁOWIAŃSKICH 631–1168

Słowianie połabscy zeszli z kart 
dziejów po tragicznej historii 
wypełnionej nieustannymi woj-
nami z silniejszym wrogiem. 
Książka odpowiada na pytanie 

dlaczego wyginęli.
2017, wyd. I, 145x205 mm, s. 256, oprawa miękka, 

 ISBN/EAN 9788311151192, cena det. 34,90 zł

Robert F. Barkowski
HISTORIA WOJEN GDAŃSKICH

W ponad 1000-letniej historii 
miasta było wiele konfliktów.. 
Poczynając od wczesnego 
średniowiecza, kiedy Piastowie 
walczyli o władzę nad miastem 
aż do słynnej „rzezi Gdańska” 

popełnionej przez zakon krzyżacki w 1308 roku.
2017, wyd. I, 165x235 mm, s. 336, oprawa twarda, 

 ISBN/EAN 9788311143432, cena det. 36,90 zł
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ul. Szwedzka 38, 30-324 Kraków, tel. 12 260 32 90, 260 32 40 
biuro@bialykruk.pl, www.bialykruk.pl

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

Dr Janusz Wesołowski
KOŚCIUSZKO

Barwna opowieść o losach 
Tadeusza Kościuszki. Książka 
oprócz dziejów Naczelnika, 
przedstawia jego poglądy, 
upodobania, miłości. Jest 
bogato ilustrowana, wydana 

na wysokim poziomie edytorskim. Godna wielkiego 
jubileuszu.
2017, wyd. I, 17x24 cm, twarda oprawa, ISBN/EAN 9788375532340, 

cena det. 57 zł

Józef Piłsudski, oprac. dr 
Bohdan Urbankowski
DO POLAKÓW. MYŚLI, MOWY 
I ROZKAZY

Wybór najważniejszych opinii 
Józefa Piłsudskiego dotyczących 
naszej historii, polityki, charak-
teru i mentalności narodowej. 

Myśli Marszałka – maksymy, dłuższe wypowiedzi – 
pochodzą z całego okresu jego barwnego życia.
2017, wyd. I, 20x25 cm, oprawa twarda, ISBN/EAN 9788375532258, 

cena det. 69 zł

Ks. prof. Waldemar Cisło, red. 
Paweł Stachnik
IMIGRANCI

Wielki znawca tematu ks. prof. 
Waldemar Cisło, przewodzący 
polskiej sekcji światowej 
organizacji „Pomoc Kościołowi 
w potrzebie” kreśli genezą 

dzisiejszej hekatomby chrześcijan, stan faktyczny 
i środki ratunkowe.
2017, wyd. I, 20x24 cm, oprawa twarda, ISBN/EAN 9788375532289, 

 cena det. 59 zł

Prof. Andrzej Nowak
DZIEJE POLSKI. TOM 3. 
1340–1468. KRÓLESTWO 
ZWYCIĘSKIEGO ORŁA

W kolejnym tomie barwną 
przygodę z historią rozpoczy-
namy w 1340 roku od rządów 
Kazimierza Wielkiego. Przez 

karty monumentalnego tomu wędrujemy towarzysząc 
kolejnym postaciom historycznym aż do roku 1468.
2017, wyd. I, 20x24 cm, twarda oprawa, złocenia, tłoczenia, 

ISBN 9788375532234, cena det. 83,90 zł

Prof. Wojciech 
Roszkowski
ŚWIAT CHRYSTUSA

Autor stworzył 
niespotykaną, trzy-
tomową panoramę 
starożytnego świata 
w latach bezpo-

średnio związanych z ziemskim życiem Jezusa. 
2017, I wyd., 20x24 cm, oprawa twarda, 

ISBN (1 tomu) 9788375532180, cena det. 82,95 zł/tom

Dr Piotr Łuczuk
CYBERWOJNA

Opisane wydarzenia, analizy 
i prognozy nie są bynajmniej 
dziełem fikcji literackiej. 
Obecnie nikt nie ma już wąt-
pliwości, że cyberzagrożenia 
przeniknęły całkowicie do 

świata rzeczywistego. Cyberwojna już trwa!
2017, wyd. I, 17x24 cm, oprawa twarda, ISBN/EAN 9788375532333, 

cena det. 59 zł

BIAŁY KRUK
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Biblioteka działa od 1994 roku jako samorządowa instytucja kultury. Do jej podsta-
wowych zadań, oprócz gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów należy 
popularyzacja książki i czytelnictwa oraz pomoc w kształceniu młodym mieszkańcom 
Ursynowa. Posiada rozwiniętą, proporcjonalnie rozlokowaną na terenie dzielnicy sieć 
placówek, w której skład wchodzi, czytelnia naukowa, 5 bibliotek dla dzieci, 8 wypoży-
czalni dla dorosłych i młodzieży w tym wypożyczalnia zbiorów obcojęzycznych, oraz 
wypożyczalnia książki mówionej, a także oddział zbiorów multimedialnych.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. J. U. NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW

Julian Ursyn Niemcewicz
WŁADYSŁAW BOJOMIR
SERIA: KOLEKCJA NIEMCEWICZOWSKA

Powieść wydana z ręko-
pisu, której akcja toczy się 
w Królestwie Polskim w latach 
1816–1828. Poprzez losy prze-
śladowanego przez zaborców 

młodego człowieka Niemcewicz ukazuje w jak najgor-
szym świetle rządy rosyjskie.
wyd. 1, format 170x240, Ilustracje czarno-białe,oprawa twarda,  

EAN / ISBN: 9788372733313, cena det. 33 zł

Julian Ursyn Niemcewicz
DZIENNIK Z CZYNNOŚCI 
MOICH W URSINOWIE 
1822–1831
SERIA: KOLEKCJA NIEMCEWICZOWSKA

Wydane z rękopisu zapiski 
związane z prowadzeniem 
niewielkiego folwarku pozwa-

lają poznać codzienne życie właściciela, jego radości 
i kłopoty. Cenny materiał do dziejów Ursynowa.
wyd. 1, format B5, Ilustracje czarno-białe, oprawa twarda, 

EAN / ISBN 9788375451597, cena det. 39 zł

Julian Ursyn Niemcewicz
DZIENNIK Z LAT 1820–1828
SERIA: KOLEKCJA NIEMCEWICZOWSKA

Zapis wydarzeń zachodzą-
cych w kraju w latach, kiedy 
Niemcewicz pełnił funkcję 
Sekretarza Senatu Królestwa 
Polskiego. Dziennik pełen 

wnikliwych komentarzy politycznych, ekonomicznych 
i społecznych.
wyd. 1, format B5, Ilustracje czarno-białe, oprawa twarda, 

EAN / ISBN 9788375453669, cena det. 43 zł

Julian Ursyn Niemcewicz
MOWY SEJMOWE 1788–1792
SERIA: KOLEKCJA NIEMCEWICZOWSKA
Publikacja zawiera większość 
mów sejmowych Niemcewicza 
z lat 1788–1792. Wielu z nich 
nigdy wcześniej w całośći nie 
opublikowano.Mimo upływu 
lat ich lektura wciąż skłania do 

refleksji.
wyd. 1, format B5, Ilustracje czarno-białe, oprawa twarda,  

EAN / ISBN 9788375452594, cena det. 37 zł

Jerzy Adam Czartoryski
ŻYWOT JULIANA URSYNA 
NIEMCEWICZA
SERIA: KOLEKCJA NIEMCEWICZOWSKA

Zapomniana, ale bardzo intere-
sująca biografia Niemcewicza 
napisana przez osobę znającą 
doskonale poetę, stanowi 

swoisty hołd złożony jego życiowej postawie i literac-
kiemu talentowi. Podstawą edycji jest wyd. z 1861 r.
wyd. 1, format B5, Ilustracje czarnobiale, oprawa twarda, 

EAN / ISBN 9788375455052, cena det. 59 zł

Julian Ursyn Niemcewicz
KRÓTKA WIADOMOŚĆ 
O ŻYCIU I SPRAWACH 
GENERAŁA WASHINGTONA
SERIA: KOLEKCJA NIEMCEWICZOWSKA

Niemcewicz pod wpływem 
wizyty u Waszyngtona rela-
cjonuje jego życie od początku 

do zakończenia wojny o niepodległość Stanów 
Zjednoczonych. Przytacza też liczne dokumenty.
wyd. 1, format B5, Ilustracje czarno-białe, oprawa twarda, 

EAN / ISBN 9788375456066, cena det. 25 zł
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ul. Lisa-Kuli 7/1 Warszawa, 01-512 Warszawa

Wydawnictwo specjalizuje sie w ksiazkach historycznych, politycznych I filozoficznych. 
Publikuja tu m.in. Janusz Korwin-Mikke, Stanislaw Michalkiewicz oraz prof. Marek 
Chodakiewicz.

Maciej Kajetan Sołdan
NIEPARSZYWA DWUNASTKA
SERIA: BIBLIOTEKA WOLNOŚCI

20 lat podróży po najbardziej egzotycznych miejscach świata. Subiektywny prze-
wodnik dla wymagających
wyd. I, format 148 x 210 mm, s. 170, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788361935353, 

cena det. 29,00 zł

BIBLIOTEKA WOLNOŚCI
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ul. Przemysłowa 14, 38-600 Lesko, tel. 13 469 90 00
biuro@bosz.com.pl, www. bosz.com.pl

Wysmakowane fotografie, teksty znanych autorów i niebanalne projekty graficzne 
stanowią o oryginalnym kształcie książek leskiej oficyny. Serie wydawnicze BOSZ obej-
mują albumy, przewodniki, beletrystykę, poezję i poradniki.

BOSZ

Jakub Bobrowski, Mateusz Wrona 
MITOLOGIA SŁOWIAŃSKA 
SERIA: MITOLOGIA

Mitologia słowiańska zabiera czytelników w fascynujący świat pradawnych Słowian 
oraz ich wierzeń.
wyd. I, format 165 x 235 mm, s. 160, ilustracje kolorowe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788375763256, 

cena det. 39,90 zł

Wiesław Banach, Tomasz Gryglewicz 
BEKSIŃSKI 1–4 KOMPLET W ETUI 
SERIA: BOSZ ART 

Wyjątkowy zestaw czterech albumów Beksiński w eleganckim etui. Komplet ten to 
niepowtarzalna edycja bestsellerowych wydań albumowych zawierających dzieła 
Zdzisława Beksińskiego. 
wyd. I, format 280 x 310 x 80 mm, s. 576, ilustracje kolorowe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788375763447, 

cena det. 333,00 zł 
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ul. Kwitnąca 5/6, 01-926 Warszawa, tel. 48 53 349 64 36
sklep@capitalbook.pl, www.capitalbook.pl

Capital to ważne tematy i niepokorni autorzy. Wydawnictwo wydaje książki z dziedziny 
historii, polityki i idei, m.in. książki L. Żebrowskiego, T. Płużańskiego i nowe wydania 
dzieł R. Dmowskiego. Na Targach Książki Rozetta 2016 w Bytomiu Capital otrzymał 
nagrodę dla Najlepszego Wydawnictwa.

CAPITAL

Ireneusz Lisiak
ZAKŁAMANY HOLOKAUST

Książka przedstawia zakła-
mane świadectwa Holocaustu, 
których autorzy celowo 
fałszowali historię i z preme-
dytacją czerpali zyski z pro-
mowania, często uderzających 

w Polaków, kłamstw historycznych.
wyd. I, A5, oprawa miękka, ISBN/EAN 9788364037085, cena. det. 32,00 zł

Alicja Lewicka
PAPIEŻ ŚW. PIUS X 
WOBEC KRYZYSU 
MODERNISTYCZNEGO

Książka przedstawia reakcję 
papieża Piusa X na teologiczne 
i filozoficzne poglądy nurtu 
„modernistów” w Kościele kato-

lickim, a także poglądy modernistyczne i zagrożenia, 
jakie za sobą niosą również po śmierci Ojca Świętego 
Piusa X.
wyd. I, A6, oprawa miękka, ISBN/EAN 9788364037818, cena. det. 15,00 zł

Jan Engelgard, Maciej Motas
W IMIĘ CZEGO TA OFIARA? 
OBÓZ NARODOWY 
WOBEC POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO

Dlaczego sprawcy Powstania 
Warszawskiego, które przyniosło 
setki tysiące zabitych, rannych 

oraz zniszczenie miasta z dorobkiem kultury narodowej, 
nie mogą do dziś stanąć przed sądem historii? 
wyd. II, A5, oprawa miękka, ISBN/EAN 978-83-925-2843-2,

cena. det. 20,00 zł

Leszek Żebrowski
BRYGADA ŚWIĘTOKRZYSKA 
NSZ

Od kilkudziesięciu lat trwają 
kontrowersje dotyczące działa-
jącej na Kielecczyźnie Brygady 
Świętokrzyskiej Narodowych Sił 
Zbrojnych, która toczyła walki 

z Niemcami oraz grupami komunistycznymi. Album 
z fotografiami i dokumentami.
wyd. II, 210 x 290 cm, oprawa twarda, ISBN/EAN 9788364037238,

cena. det. 39,90 zł

Jacek Stykowski
KAPITAN „HAL”. 
KULISY FAŁSZOWANIA 
PRAWDY O POWSTANIU 
WARSZAWSKIM '44

Książka opowiada losy 
Wacława Stykowskiego, 
kapitana „Hala”, dowódcy 

Powstania Warszawskiego. 
wyd. I, A5, oprawa miękka, ISBN/EAN 9788364037177, cena. det. 30,00 zł

Michał Gniadek-Zieliński
NARODOWE SIŁY ZBROJNE 
1942–1947

Pierwsza uczciwa monografia 
NSZ. Autor podjął się bardzo 
trudnej próby: stworzenia 
z rozproszonych w licznych 
publikacjach informacji obrazu 

NSZ odbiegającego od wulgarnych stereotypów, 
uprzedzeń i politycznie poprawnej dydaktyki.
wyd. I, B5, oprawa twarda, ISBN/EAN 9788364037191, cena. det. 59,90 zł
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Siergiej Witte
WSPOMNIENIA

Zapiski ministra finansów i premiera Rosji, wybitnego działacza gospodarczego i reforma-
tora. Oryginalny opis monarchii rosyjskiej za panowania dwóch ostatnich carów Aleksandra 
III i Mikołaja II.
wyd. I, format 150 x 235mm, s. 444, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788364486593, cena det. 39,00 zł

ul. Jasna 14/16 a, 00-041 Warszawa, tel. 22 295 00 30
cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl

CPRDiP inicjuje i wspiera działania na rzecz dialogu w stosunkach polsko-rosyjskich, 
zarówno przez działalność naukową i wydawniczą, jak i inne projekty upowszechnia-
jące wiedzę o Polsce i Rosji, które nie tylko zainteresują ekspertów, ale dotrą do sz

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Red. Andrzej Nowak, 
przy współpr. Mikołaja 
Banaszkiewicza
IMPERIA, NARODY 
I SPOŁECZEŃSTWA EUROPY 
WSCHODNIEJ I ŚRODKOWEJ 
NA PROGU PIERWSZEJ WOJNY 
ŚWIATOWEJ

Spojrzenie na historię Europy Środkowej i Wschodniej 
z perspektywy doświadczeń społecznych.
wyd. I, format 155 x 245mm, s. 714, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788364486456, cena det. 39,00 zł

Red. Łukasz Adamski, Grzegorz 
Hryciuk, Grzegorz Motyka
SOWIECI A POLSKIE PODZIEMIE 
1943–1946

Artykuły, w których poruszono 
m.in. kwestie sowieckich obław 
i rzezi wołyńskiej, w większości 
zostały napisane na podstawie 

do niedawna niedostępnych lub niewykorzystywa-
nych materiałów archiwalnych.
wyd. I, format 155 x 245mm, s. 504, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788364486487, cena det. 39,00 zł

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

Zbiór tekstów o ideowej rywali-
zacji o rząd dusz, o dwustronnych 

bądź wielostronnych relacjach między myślą polską, 
rosyjską, ukraińską, białoruską i litewską. 
wyd. I, format 155 x 245mm, s. 450, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788364486616, cena det. 43,00 zł

Red. Łukasz Adamski, Sławomir 
Dębski
WBREW KRÓLEWSKIM 
ALIANSOM. ROSJA, 
EUROPA I POLSKA WALKA 
O NIEPODLEGŁOŚĆ W XIX 
WIEKU
Artykuły napisane przez grono 
doborowych historyków z Polski 

i krajów sąsiedzkich poruszają tematykę międzyna-
rodowych aspektów polskich insurekcji.
wyd. I, format 155 x 245mm, s. 412, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788364486357, cena det. 43,00 zł
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ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków, tel. 12 61 99 568
ciekawostki@ciekawostkihistoryczne.pl, www.ciekawostkihistoryczne.pl

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

CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE.PL

Aleksandra Zaprutko-Janicka
DWUDZIESTOLECIE OD KUCHNI 

Autorka pisze o niesamowitym 
postępie technicznym, ale też 
o klęsce wielkiego kryzysu. 
Pokazuje niezwykłą zaradność 
i przedsiębiorczość Polek. 
Zdradza tajniki dawnej gastro-

nomii i porady, które mogą się przydać i dziś.
wyd. I, format 135 x 210mm, s. 288, ilustracje czarno-białe, 

okładka twarda, ISBN/EAN 9788324042340, cena det. 39,90 zł

Joseph Gies, Frances Gies
ŻYCIE W ŚREDNIOWIECZNYM 
ZAMKU

Widziałeś ich wiele, ale wciąż nic 
o nich nie wiesz. Dwoje cenionych 
historyków przedstawia barwny 
świat życia średniowiecznej 
warowni. Od władcy i jego pani, 

przez rycerza.
wyd. I, format 135 x 210 mm, s. 320, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788324041879, cena det. 39,90 zł

Michael Morys Twarowski
NARODZINY POTĘGI. 
WSZYSTKIE PODBOJE 
BOLESŁAWA CHROBREGO

Jego imię budziło grozę w całej 
Europie. Jego armia siała 
postrach od łaby po Kijów. 
Niemcy widzieli w nim syna 

samego szatana. Czesi pałali do niego nienawiścią. 
Dla Polaków był jednak ojcem nowego mocarstwa.
wyd. I, format 135 x 210mm, s. 352, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788324042302, cena det. 39,90 zł

Dariusz Kaliński
CZERWONA ZARAZA. JAK 
NAPRAWDĘ WYGLĄDAŁO 
WYZWOLENIE POLSKI?

Obiecywali wolność i bezpie-
czeństwo. Zdruzgotany bru-
talną okupacją Naród witał ich 
z nadzieją. Zamiast wybawicieli 

nadeszli jednak bezwzględni zbrodniarze. Nikt nie był 
bezpieczny w zetknięciu z czerwoną szarańczą.
wyd. I, format 135 x 210mm, s. 304, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788324041947, cena det. 39,90 zł

Kamil Janicki
DAMY POLSKIEGO IMPERIUM
SERIA: PRAWDZIWE HISTORIE

Gdy zabrakło dynastii, tylko 
one mogły zapewnić Polsce 
przyszłość. Bez Jadwigi nie 
byłoby królestwa. Elżbieta nie 
zasłaniała się żadnym męż-

czyzną. Jadwiga Andegawenka utorowała drogę do 
polskiej potęgi.
wyd. I, format 158 x 225mm, s. 448, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788324042487, cena det. 44,90 zł

Norman Davies
NA KRAŃCE ŚWIATA. PODRÓŻ 
HISTORYKA PRZEZ HISTORIĘ

Na globie oglądanym przez 
Normana Daviesa znajdują 
się kontynenty fascynujących 
historii. Na kartach książki 
poznajemy urzędniczkę pasz-

portową z Azerbejdżanu i teksańskich ranczerów, 
a nawet losy hinduskich maharadżów.
wyd. I, format 150 x 235mm, s. 896, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788324041695, cena det. 79,90 zł
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ŚWIĘTE KRÓLESTWO

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

oraz rodziny Hohenzollern.

CORYLLUS.PL

NIEDŹWIEDŹ I RÓŻA CZYLI 
TAJNA HISTORIA CZECH

Trzysta stron pasjonującej lek-
tury dotyczącej najważniejszych 
wątków w historii naszych połu-
dniowych sąsiadów. Rzecz napi-
sana ze swadą i suspensem, 
historia podana jak kryminał 

najlepszego gatunku.

IRLANDZKI MAJDAN

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

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

NAJLEPSZE KAWAŁKI CORYLLUSA. TOM I 

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

SZKOŁA NAWIGATORÓW

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

których nikt inny by nie przedstawił ze względów 
koniunkturalnych.

ul. Sokolnicza 8, Szczęsne, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wydawnictwo istnieje od czterech lat. Specjalizuje się w popularyzacji historii gospo-
darczej i historii pieniądza. Sztandarowym produktem wydawnictwa jest seria „Baśń 
jak niedźwiedź”. Do tej pory ukazały się trzy tomy serii „Baśń jak niedźwiedź. Polskie 
historie” oraz jeden tom „Baśń jak niedźwiedź. Historie amerykańskie”.
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ul. Poczty Gdańskiej 22a, 02-495 Warszawa, tel. 22 662 62 63
info@demart.com.pl, www.demart.com.pl

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

DEMART SA

Adam Danilczyk
TARGOWICA CZYLI ZDRADA

Przyczyny, przebieg i skutki 
konfederacji targowickiej omó-
wione są na podstawie archi-
waliów polskich i nieznanych 
dotąd rosyjskich. Dostarczają 
nowych danych do oceny naj-

ważniejszych kreatorów tego wydarzenia.
format 145 x 205mm, s. 250, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788379120338, cena det. 39,90 zł

Praca zbiorowa
HISTORIA POLSKI 
PLANSZA 
EDUKACYJNA

Plansza zawiera 
umieszczone na osi 

chronologicznej wizerunki królów i władców Polski 
z datami ich panowania w czasie gdy Polska była 
monarchią (do 1795 r.) oraz informacje o najważniej-
szych wydarzeniach politycznych.
format 680 x 480mm, s. 2, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788379120871, cena det. 19,99 zł

Praca zbiorowa
WIELKI ATLAS HISTORII 
POLSKI

Okolicznościowa publi-
kacja albumowa opisuje 
całość naszych dziejów. 
Wyeksponowano w niej wyda-
rzenia sprzed 100 laty, które 

pomogły wybić się Polsce na niepodległość i kolejne 
ważne aż do dnia dzisiejszego.
format 250 x 350mm, s. 576, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788379122004, cena det. 119,00 zł

Elżbieta Szumiec Zielińska
ŻYWE TORPEDY 1939

To opowieść o wyjątkowych 
ludziach, którzy żyli w trudnych 
czasach. Od innych odróżniało 
ich to, że byli gotowi złożyć 
swoje życie za niepodległość 
Ojczyzny.

format 145 x 205mm, s. 256, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788379120451, cena det. 39,90 zł

Praca zbiorowa
HISTORIA POLSKI. ATLAS 
ILUSTROWANY

Atlas o charakterze 
albumowym zawierający setki 
map, barwnych ilustracji i skon-
densowane teksty. Mnóstwo tu 
tematów politycznych, ale są 

też dotyczące kultury, architektury, gospodarki, religii 
i inne społeczne.
format 202 x 290mm, s. 384, ilustracje kolorowe, okładka twarda,

ISBN/EAN 9788374277372, cena det. 59,90 zł

Praca zbiorowa
WIELKI ATLAS HISTORYCZNY

Atlas pokazuje dzieje świata 
i Polski od starożytności 
po dzisiaj na kilkuset barw-
nych mapach, ułożonych 
chronologicznie (tematy: 
polityka, gospodarka, narodo-

wości i wyznania). Bardzo ważnym elementem są 
kalendaria.
format 298 x 210mm, s. 272, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788379120277, cena det. 69,90 zł
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Wybór i opracowanie: Maria 
Buko, Katarzyna Madoń-
Mitzner, Magda Szymańska
PRZETRWAŁAM

Piętnaście intymnych historii 
z Archiwum Historii Mówionej 
DSH i Ośrodka KARTA. Bohaterki 
książki opowiadają o tym, jak 

przetrwały niemieckie obozy koncentracyjne, sowieckie 
łagry, więzienia w stalinowskiej Polsce. 
wyd. I, Ilość stron 476, format 148 x 210 mm, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

Dodatek: DVD, Cena albumu 39.00 zł, ISBN/EAN 9788362020805

Redakcja: Małgorzata 
Purzyńska
Wybór i opis zdjęć: Marian 
Schmidt 
INSIDE POLAND. MARIAN 
SCHMIDT FOTOGRAFIE / 
PHOTOGRAPHS 

Wybór przeszło stu prac, które 
autor wykonał podczas swych podróży po Polsce.
wyd. I, Ilość stron 116 format 210x250 mm oprawa twarda ze 

skrzydełkami. cena 65 PLN ISBN/EAN 9788362020867

KALENDARZ ZDZIERAK WARSZAWSKI 

Kalendarz zdzierany z ciekawostkami z życia stolicy na każdy dzień. Zawiera archiwalne 
zdjęcia, doniesienia prasowe, przepisy, a także najważniejsze wydarzenia historyczne 
z życia miasta i jego mieszkańców.
wyd. I, kalendarz zdzierany z zawieszką z tekturki format bloku 100 x 150 mm, 734 strony, oprawa klejona po krótszym 

boku format zawieszki B5 (176 x 250 mm). cena 35 zł 

Wybór i opracowanie: Maria 
Buko, Katarzyna Madoń-
Mitzner, Magda Szymańska
AUDIOBOOK PRZETRWAŁAM. 
DOŚWIADCZENIA KOBIET 
WIĘZIONYCH W CZASACH 
NAZIZMU I STALINIZMU

CZYTAJĄ: JULIA KIJOWSKA, MAŁGORZATA PIECZYŃSKA, KINGA PREIS 
ORAZ SYLWIA CHUTNIK

wyd. I, format mp3, cena albumu 24.90 zł, 

ISBN/EAN 9788362020850

KRONIKA WARSZAWY 
1/2017 (155)

Półrocznik varsavianistyczny, 
przegląd społeczno-kulturalny, 
koncentruje się na historii 
najnowszej stolicy oraz inicja-
tywach popularyzujących jej 
XX-wieczne dziedzictwo.

wyd. I, Ilość stron 202, format 165 x 230 mm, oprawa miękka, 

cena 14,90 zł, ISSN 01373099, Wydawcy Archiwum Państwowe 

w Warszawie, Dom Spotkań z Historią

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

Dom Spotkań z Historią, instytucja kultury m.st. Warszawy, zajmuje się historią Europy
Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Organizator wystaw, spotkań varsavianistycznych,
pokazów filmów, warsztatów edukacyjnych, seminariów i konferencji. Prowadzi działal-
ność wydawniczą i księgarnię.

DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ
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ul. Żmigrodzka 41/49, tel. 61 867 81 40
ahudowicz@rebis. com.pl, www.rebis. com.pl

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

DOM WYDAWNICZY REBIS

Anthony Everitt
CHWAŁA ATEN

Porywająca opowieść o złotym 
wieku starożytnych Aten, 
w której autor często oddaje 
głos ówczesnym politykom, 
pisarzom, myślicielom, obficie 
czerpiąc ze źródeł – co jeszcze 

bardziej ożywia tę frapującą narrację.
wyd. I, format 150 x 225 mm, s. 552, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380622036, cena det. 59,90 zł

David Hockney, Martin Gayford
HISTORIA OBRAZÓW

Książka wnikliwa i dająca do 
myślenia. Autorzy przekra-
czają konwencjonalne gra-
nice między kulturą wysoką 
a masową rozrywką i dostrze-
gają nieoczekiwane związki 

zarówno między różnymi epokami, jak i mediami. 310 
ilustracji.
wyd. II, format 222 x 283 mm, s. 360, ilustracje kolorowe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380620162, cena det. 119,00 zł

Ernst H. Gombrich
KRÓTKA HISTORIA ŚWIATA

Opisanie historii świata w bły-
skotliwy i fascynujący sposób 
mogłoby się wydawać zada-
niem niemożliwym, jednak E.H. 
Gombrich podjął to wyzwanie, 
a rezultat jest zachwycający: 

spod jego pióra wyszła prawdziwa perełka.
wyd. II, format 135 x 215 mm, s. 320, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380622487, cena det. 39,90 zł

Bill O’Reilly, Martin Dugard
ZABIĆ REAGANA

Historia, na którą Reagan 
wywarł ogromny wpływ, mogła 
wyglądać zupełnie inaczej. 
W marcu 1981 r Reagan cudem 
uniknął śmierci. Opowieść 
o jednym z najbarwniejszych 

prezydentów USA, który twardo stawił czoła 
komunizmowi.
wyd. I, format 150 x 225 mm, s. 320, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788380620391, cena det. 47,90 zł

Edward Brooke Hitching
ATLAS LĄDÓW NIEBYŁYCH
SERIA: HISTORIA

Napisany ze swadą, pełen 
nadzwyczajnych ilustracji 
atlas stanowi cenną antologię 
zagadek i tajemnic dotyczących 
świata rozpoznawalnego, acz 

nieskończenie dziwniejszego niż ten, który znamy 
obecnie.
wyd. I, format 190 x 245 mm, s. 256, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788380621855, cena det. 69,00 zł

Gervasio Posadas
MENTALISTA HITLERA

Niezwykła historia Erika Jana 
Hanussena. Jasnowidza, który 
stał się multimilionerem i gwiazdą 
Berlina lat 30. XX w. Znajomy 
nazistowskiej elity jest fascy-
nująca postacią, która skrywa 

jednak niebezpieczny sekret...
wyd. I, format 135 x 215 mm, s. 384, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380621961, cena det. 34,90 zł
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Krzysztof Wójcik
PSY WOJEN

Wywiady z polskimi najemnikami 
w Legii Cudzoziemskiej, w fir-
mach ochroniarskich w Iraku 
i Pakistanie, ochraniającymi 
statki. Osobiste historie, żywe 
emocje, barwne wspomnienia 

spisane soczystym językiem.
wyd. I, format 132 x 202 mm, s. 320, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380621954, cena det. 34,90 zł

Nikołaj Iwanow
ZGINĘLI, BO BYLI POLAKAMI. 
KOSZMAR „OPERACJI 
POLSKIEJ” NKWD 1937–1938

Wstrząsający album rosyj-
skiego historyka odsłania 
kulisy „operacji polskiej” 
NKWD, w której bolszewicy 

zgładzili 200 tys. naszych rodaków na rozkaz Stalina.
wyd. I, format 240 x 320 mm, s. 208, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380622432, cena det. 69,00 zł

Piotr Zychowicz
SOWIECI

Bolszewizm był gorszy od 
nazizmu, a Stalin gorszy od 
Hitlera. Opisuje zapomniane 
bestialskie zbrodnie Sowietów 
oraz wojnę wywiadowczą 
między II RP a ZSRS. Znalazły się 

tu też opowieści o wielkich prowokacjach KGB.
wyd. I, format 150 x 225 mm, s. 488, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788380621022, cena det. 44,90 zł

Ray Kroc
PRAWDZIWA HISTORIA 
MCDONALD’S. WSPOMNIENIA 
ZAŁOŻYCIELA

Opowieść o niezwykłym sukcesie 
Mcdonald’s pióra jego założyciela.
Jego rewolucja w funkcjonowaniu 
restauracji szybkiej obsługi, stawiaja 

go w czołówce wśród twórców biznesowych imperiów.
wyd. I, format 135 x 215 mm, s. 264, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380622593, cena det. 34,90 zł

Nicholas Stargardt
WOJNA NIEMCÓW

Genialna próba wejrzenia 
w niemieckie doświadczenie 
drugiej wojny światowej.
Mistrzowsko napisana historia, 
przedstawiona z punktu 
widzenia tych, którzy wtedy 

żyli.
wyd. I, format 150 x 225 mm, s. 856, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380620360, cena det. 69,00 zł

Piotr Zychowicz
NIEMCY

Trzecia po bestsellerowych 
Żydach i Sowietach książka 
z niepoprawnego politycznie 
cyklu. Burzy mit Hitlera ultra-
prawicowca, w rzeczywistości 
zatwardziałego lewaka. Pisze 

o fatalnych błędach Niemców we wschodniej Europie.
wyd. I, format 150 x 225 mm, s. 480, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788380622388, cena det. 44,90 zł

Piotr Zychowicz
ŻYDZI

Autor pisze o sprawach niewy-
godnych zarówno dla Polaków, 
jak i Żydów. O komunistach 
i żydowskich kolaborantach pod 
niemiecką okupacją, ale również 
o polskich szmalcownikach, 

o Żydach służących w Wehrmachcie i o getcie.
wyd. I, format 150 x 225 mm, s. 464, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788378188803, cena det. 44,90 zł

Robert Fabbri
WESPAZJAN. ZAGINIONY SYN 
RZYMU

6 tom cyklu. Rzym, 51 rok. 
świeżo mianowany konsul 
Wespazjan sprowadza przed 
oblicze cesarza największego 
wroga Rzymu, brytańskiego 

wodza Karatakusa.
wyd. I, format 150 x 225 mm, s. 400, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380620780, cena det. 44,90 zł
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Robert Gerwarth
POKONANI. DLACZEGO 
PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA 
SIĘ NIE ZAKOŃCZYŁA 
(1917–1923)

Pionierska, oparta na boga-
tych źródłach praca zmusza 
do ponownego przemyślenia 

spuścizny pierwszej wojny światowej. 
wyd. I, format 150 x 225mm, s. 468, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380622111, cena det. 54,90 zł

Dagmara Dworak
KROMKA CHLEBA

Historia przeżyć mojej rodziny 
z lat 1940–1946 i dziejów 
syberyjskiego zesłania moich 
dziadków. Przyszedł czas, 
żeby wszystko uporządkować, 
zapisać, przekazać dalej. 

– Dagmara Dworak. Przejmująca książka z płytą DVD
wyd.1, Format 150x225, Str. 376, Ilustracje c-b, oprawa twarda, 

ISBN/EAN 9788380621206, cena 44,90 zł

Stefan Türschmid
CZWARTY CZERWONY

Polski Doktor Żywago! Początek 
XX w. Jan, polski kawalerzysta 
i Katia, rosyjska śpiewaczka. 
Piękni, młodzi, zakochani. W ich 
szczęście wkracza historia. 
Europa staje w ogniu. Jana i Katię 

rozdziela wojna i rewolucja.
wyd. I, format 135 x 215mm, s. 552, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380622579, cena det. 37,90 zł

Piotr Świątkowski
„POLAKOM I PSOM WSTĘP 
WZBRONIONY”. NIEMIECKA 
OKUPACJA W KRAJU 
WARTYSERIA

Autor bez znieczulenia ukazuje 
obraz okrucieństw Niemców 
w Kraju Warty i szuka śladów 

wojny w naszych czasach.
wyd. I, format 135 x 215mm, s. 552, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380622579, cena det. 37,90 zł

Roger Crowley
ZDOBYWCY. JAK 
PORTUGALCZYCY ZDOBYLI 
OCEAN INDYJSKI I STWORZYLI 
PIERWSZE GLOBALNE 
IMPERIUM

Jak na początku XVI w. 
Portugalia stała się mocar-

stwem morskim. 
wyd. II, format 150 x 225mm, s. 448, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788378188902, cena det. 49,90 zł

Stanisław M. Jankowski
DAWAJ CZASY!

Autor opisuje jak wyglądało 
wyzwolenie po sowiecku. Jak 
sowieccy „wyzwoliciele” zastą-
pili niemieckich strażników 
Majdanka i Auschwitz, jak 
wysyłali do łagrów żołnierzy 

podziemia i górników, o pacyfikacjach i gwałtach.
wyd.1, Format 150x225, Str. 384, Ilustracje c-b, oprawa twarda, 

ISBN/EAN 9788380620339, cena 49,90 zł

Tadeusz A. Kisielewski
PRZESMYK SUWALSKI. ROSJA 
KONTRA NATO

Bardzo aktualna historia i rola 
przesmyku suwalskiego najbar-
dziej zapalnego punktu w nowej 
zimnej wojnie Rosji z Zachodem. 
Jak prezentują się potencjały 

militarne stron ewentualnego konfliktu.
wyd. I, format 150 x 225mm, s. 248, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788380622548, cena det. 44,90 zł

Wiktor Suworow
SZPIEG, CZYLI PODSTAWY 
SZPIEGOWSKIEGO FACHU

Wiktor Suworow opisuje od 
podszewki sowieckie służby 
specjalne. Były rezydent GRU 
we właściwym sobie gawędziar-
skim stylu opowiada, jak – krok 

po kroku – zostawało się szpiegiem.
Wyd.1, Format 150x225, Str. 416, Ilustracje c-b, oprawa twarda, 

EAN 9788380621480, cena 54,90 zł
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EDIPRESSE POLSKA

Praca zbiorowa
WIELKA KSIĘGA PIECHOTY POLSKIEJ 1918–1939
SERIA: WIELKA KSIĘGA PIECHOTY POLSKIEJ 1918–1939

„Wielka Księga Piechoty Polskiej 1918–1939” 
to unikatowa kolekcja przedstawiająca dzieje 
pułków królowej broni – piechoty. Po raz 
pierwszy w 30 tomach prezentujących wszystkie 
dywizje piechoty.
wyd. I, format 172 x 242mm, s. 96, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788379456024, cena det./tom 24,99 zł

Praca zbiorowa
WIELKI LEKSYKON UZBROJENIA WRZESIEŃ 1939
SERIA: WIELKI LEKSYKON UZBROJENIA WRZESIEŃ 1939

Unikatowa kolekcja przedstawiająca najciekawsze 
przykłady uzbrojenia Wojska Polskiego w kampanii 
1939 roku. Po raz pierwszy zebraliśmy w jednej serii 
szczegółowy opis polskiego oręża, polskich żołnierzy 
w 1939 roku.
wyd. I, format 168 x 242mm, s. 64, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788379453153, cena det./tom 14,99 zł

ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, tel. 22 58 42 307
bok@edipresse.pl, www.edipresse.pl

Jedno z największych wydawnictw w Polsce. W jego ofercie znajdują się między innymi 
popularne książkowe kolekcje historyczne, takie jak: „Wielki Leksykon Uzbrojenia 
Wrzesień 1939”, czy „Wielka Księga Piechoty Polskiej 1918–1939”.
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ul. Puławska 162, 02-670 Warszawa, tel. 602 798 833
editionsspotkania@gmail.com, www.editionsspotkania.pl

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

EDITIONS SPOTKANIA

Adam Chętnik, 
Katarzyna Chętnik
KURPIOWSKIE JADŁO 
I OBYCZAJE
SERIA: POLSKIE SMAKI MIKOŁAJA REYA

Fafernuchy, mędrzyki, hre-
czuchy, rejbak, parzybroda, 
prażucha to tylko niektóre z 39 

tradycyjnych potraw kurpiowskich, których przepisy 
znajdzie czytelnik w tej książce.
wyd. I, format 190 x 255 mm, s. 144, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788379653607, cena det. 40,00 zł

Carl Gustaf Manneheim
WSPOMNIENIA

Pamiętniki Carla Gustafa 
Mannerheima – bohatera naro-
dowego Finlandii – wydajemy 
w 150 rocznicę jego urodzin. To 
barwne i bardzo ciekawe źródło 
historyczne, dotyczące historii 

nie tylko Finlandii, ale całej Europy.
wyd. II, format 165 x 240 mm, s. 408, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788379653003, cena det. 50,00 zł

Jerzy Stypułkowski
WIERNI PRZYSIĘDZE. DRAMAT 
ŻOŁNIERZY ARMII ANDERSA

To publikacja fundamentalna dla 
upowszechnienia tradycji walk 
o niepodległość Polski oraz dla 
zachowania pamięci ofiar wojny 
i okresu powojennego. Jerzy 

Stypułkowski przeszedł cały szlak bojowy armii 
generała Andersa.
wyd. I, format 135 x 215 mm, s. 450, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788379650644, cena det. 60,00 zł

Aldona 
Cholewianka-Kruszyńska
ŁAŃCUT I ANTONINY. 
POLOWANIA U POTOCKICH

Historia polowań w dobrach 
Potockich, Łańcucie, 
Antoninach, Szepetówce, 
Pilawinie i Julinie, które zyskały 

sławę i były podziwiane w Polsce i poza jej granicami 
za doskonałą organizację i wystawność.
wyd. I, format 195 x 245 mm, s. 496, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788379652808, cena det. 150,00 zł

Helena von Mauberg
SEWERYN KSIĄŻĘ 
CZETWERTYŃSKI. ALBUM

Książka wnuczki Seweryna 
Czetwertyńskiego, ukazuje 
drzewo genealogiczne jego 
arystokratycznych przodków. 
Jest pełna uroku i wdzięku 

minionych lat. W albumie zamieszczone są fotografie 
pochodzące z albumów rodzinnych.
wyd. I, format 195 x 245 mm, s. 162, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788379652204, cena det. 60,00 zł

Józef Kuczyński
MIĘDZY PARAFIĄ A ŁAGREM

Wspomnienia ks. Kuczyńskiego 
(1904–1982), kapłana diecezji 
łuckiej, duszpasterza na Ukrainie 
i w Kazachstanie, przyjaciela bł. 
ks. Władysława Bukowińskiego. 
Wielokrotnie był więziony, 

w łagrach spędził ponad 17 lat.
wyd. I, format 135 x 215 mm, s. 160, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788379652846, cena det. 30,00 zł
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Maciej Marosz
RESORTOWE TOGI

Źródłami informacji w książce są 
akta IPN i 6 letnie doświadczenie 
z setek procesów przed Sądem 
Najwyższym, sądami niższych 
instancji, czy Trybunałem 
Konstytucyjnym oraz zbierane 

przez wiele lat materiały dziennikarskie.
wyd. I, format 160 x 236 mm, s. 416, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788379653645, cena det. 50,00 zł

Magdalena Stopa
JULIAN KULSKI. PREZYDENT OKUPOWANEJ WALCZĄCEJ WARSZAWY

Nieznane dzieje Juliana Kulskiego, zastępcy Starzyńskiego i komisarycznego burmistrza 
Warszawy podczas okupacji. Autorka opisuje nieznane fakty i dowody bohaterstwa wielu 
zapomnianych postaci.
wyd. I, format 170 x 240 mm, s. 328, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788379652440, cena det. 50,00 zł

Ryszard Czesław Grabski
KAPELAN ARMII ANDERSA. 
WSPOMNIENIA ZESŁAŃCA 
1940–1955

Wspomnienia o. Ryszarda 
Czesława Grabskiego, nie-
złomnego kapłana z zakonu 
kapucynów, z zesłania z lat 

1940–1955. 
wyd. I, format 135 x 215 mm, s. 160, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788379652921, cena det. 35,00 zł
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EDUMAL UKŁADANKI EDUKACYJNE

ul. Kamieniecka 49, 50-511 Wrocław, www.edumal.pl, biuro@edumal.pl

Układanki map – zabawki dydaktyczne, wykonane są z grubej tektury.
W październiku 2016 r. nasze układanki otrzymały nagrodę „Zabawka Roku”, 
przyznawaną przez szacowne grono jurorów. http://zabawkaroku.pl/edycje/2016-2/
W styczniu 2017 r. Kancelaria Prezydenta RP zakupiła pokaźną ilość układanek Edumal 
na podarunki dla dzieci.

UKŁADANKA POLSKA

Powycinana jest po linii granic województw i ich stolic. 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.
Opinia prof. Andrzeja Nowaka (Uniwersytet Jagielloński / PAN):
“Układanka Polska (…) znakomita i mądra zabawa – lekcja 
patriotyzmu.”

UKŁADANKA KRAINY POLSKI

Powycinana jest po linii granic krain geograficznych Polski. 
Zawiera m.in. ilustracje i opisy zwierząt żyjących w Polsce. 
Zaznaczone są Parki Narodowe.

UKŁADANKI EUROPA, AZJA I ŚWIAT

Powycinane są po linii granic państw. Na mapy naniesione są ilustracje zabytków i różnych ciekawostek z opi-
sami. Zawarte są również informacje o populacji ludności, powierzchni państw i ich godła.
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ul. Jarzębinowa 32/26, finna@finna.com.pl, www.finna.com.pl

Leon Degrell
WIEK HITLERA T.1

Książka zakazana w wielu kra-
jach, m.in. w Belgii, ojczyźnie 
Degrella. Tom pierwszy opisuje 
pierwszą wojnę światową 
w sposób zupełnie inny niż 
dotychczas.

Krzysztof Jan Drozdowski
Maria Drozdowska
ZMIERZCH ŚWIATA 
ARYSTOKRACJI

Wspomnienia polskich ary-
stokratów w latach wojny 
(t.1 1939–1941) zebrane 
przez Marię i Krzysztofa 

Drozdowskich odsłaniają kulisy zagłady świata 
polskiej arystokracji w obu okupacjach: niemieckiej 
i sowieckiej.

Mansur Abdulin
160 KARTEK Z DZIENNIKA 
ŻOŁNIERZA

Wstrząsające wspomnienia 
radzieckiego żołnierza, który 
przeżył Stalingrad, bitwę na 
Łuku Kurskim i forsowanie 
Dniepru. Okrucieństwo wojny 

w trudnym do zniesienia dla czytelnika wymiarze. 

Leon Degrell
WIEK HITLERA, TOM II

Opisuje cały proces docho-
dzenia Hitlera do władzy. 
Po raz pierwszy przybliża 
czytelnikowi szczegółowo 
cały program socjalny Hitlera, 
najlepszy na świecie, który 

sprawił, że prawie 100% społeczeństwa niemieckiego 
go poparło.

Gottlob Herbert Bidermann
W ŚMIERTELNYM BOJU

Wspomnienia niemieckiego 
żołnierza z frontu wschod-
niego. Brał udział w zdobyciu 
Sewastopola, w walkach pod 
Leningradem i w Kurlandii. 
Dramatyczne przeżycia 

w niewoli sowieckiej.

RYCERZE MAŁEJ FLOTY
SERIA Z KOTWICZKĄ

Wspomnienia polskich mary-
narzy, którzy pisali swoje 
wspomnienia w latach wojny 
i w okresie powojennym w cza-
sopiśmie emigracyjnym „Nasze 
Sygnały”. Pierwsze wydanie 

w Polsce.

FINNA
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www.wydawnictwofronda.pl

Od 1994 roku wydawnictwo wydaje awangardowy kwartalnik Fronda Lux oraz nietuzin-
kowe książki w trzech głównych kategoriach: publicystyka, książki historyczne odkła-
mujące historię Polski i świata, literatura katolicka.

Agnieszka
Lewandowska-Kąkol
ARYSTOKRACJA. 
POWOJENNE LOSY POLSKICH 
RODÓW

Rody, które na trwałe zapisały 
się w historii Polski. Zawsze 
w pierwszych szeregach, kiedy 

nadciągały dziejowe zawieruchy. Jak wielkie rody prze-
trwały czasy komuny? Jak odnaleźli się po roku 1989?
wyd. I, format 160 x 225 mm, s. 376, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788394874391, cena det. 39,90 zł

Anna Lisiecka
LODA HALAMA. 
PIERWSZE NOGI DRUGIEJ 
RZECZPOSPOLITEJ

Loda Halama! Gwiazda, tan-
cerka rewiowa, rozchwytywana 
aktorka, celebrytka – symbol 
szampańskiego dwudzie-

stolecia międzywojennego. Oszałamiająca kariera 
i barwne, ocierające się o tragedię życie.
wyd. I, format 155 x 233 mm, s. 520, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788380791350, cena det. 49,90 zł

Joanna Puchalska
BO TO ZŁE KOBIETY BYŁY. 
INTRYGANTKI I DIABLICE

Złe, niemoralne, wyra-
chowane, manipulujące 
otoczeniem. Intrygantki, 
oszustki, awanturnice w skali 
rodzinnej, krajowej i europej-

skiej. Zdrajczynie i agentki obcych mocarstw. 
Od Jagiellonów po czasy PRL-u.
wyd. I, format 160 x 225 mm, s. 360, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380791671, cena det. 39,90 zł

Agnieszka 
Lewandowska-Kąkol
DZIEWCZYNY Z KONSPIRY

Bohaterkami tej książki są dzia-
łaczki polskiej opozycji demo-
kratycznej. Przedstawiamy 
niezwykłe kobiety reprezen-
tujące „Solidarność” i inne 

organizacje, dzięki którym dokonała się w Polsce 
przemiana ustrojowa.
wyd. I, format 160 x 225 mm, s. 360, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788394613198, cena det. 39,90 zł

Andrzej Fedorowicz, 
Irena Fedorowicz
25 POLSKICH WYNALAZCÓW 
I ODKRYWCÓW, KTÓRZY 
ZMIENILI ŚWIAT

Czy wiesz, że kamizelkę kulood-
porną, walkie takie, drabinę stra-
żacką, a nawet biurowy spinacz 

wymyślili nasi rodacy? W 25 porywających opowie-
ściach prezentuje geniusz i pracowitość wynalazców.
wyd. I, format 160 x 225 mm, s. 320, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380791534, cena det. 34,90 zł

Jacek Kowalski
SARMACJA. OBALANIE 
MITÓW. PODRĘCZNIK BOJOWY

Czasy sarmackie – złota wol-
ność czy anarchia, która rozsa-
dziła Rzeczpospolitą od środka? 
Czym była Sarmacja? Cóż to za 
zjawisko, wokół którego nagro-

madziło się tak wiele mitów i przekłamań?
wyd. I, format 160 x 225 mm, s. 354, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788393584772, cena det. 39,90 zł

FRONDA PL SP. Z O.O.
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Lech Kowalski
KRÓTSZE RAMIĘ MOSKWY

Monografia obejmująca lata 
1957–1990, wiedzie od kołyski 
bezpieczniackiej po resortową 
emeryturę, wszechstronnie 
dokumentując działalność 
wojskowych służb specjalnych 

Polski Ludowej.
wyd. I, format 115 x 233 mm, s. 992, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380793255, cena det. 59,90 zł

Marcin Jakub Szymański, 
Błażej Torański
FABRYKANCI. BURZLIWE 
ŻYCIE ŁÓDZKICH BOGACZY

Panorama łódzkich rodzin 
fabrykanckich. Jedne z najwięk-
szych fortun w Europie. Kto i na 
czym zbijał fortuny oraz co się 

stało ze znanymi łódzkimi rodzinami w czasie wojny.
wyd. I, format 160 x 225 mm, s. 436, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788393584789, cena det. 39,90 zł

Paweł Lisicki
LUTER. CIEMNA STRONA 
REWOLUCJI

Kim był Marcin Luter? 
Reformatorem, który z miłości 
do prawdy wystąpił przeciw 
nadużyciom papiestwa? Czy 
rebeliantem, prekursorem 

późniejszych rewolucjonistów?
wyd. I, format 155 x 230 mm, s. 320, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380791695, cena det. 39,90 zł

Szymon Nowak
BITWY WYKLĘTYCH

15 największych bitew żołnierzy 
wyklętych. Rozbijane komu-
nistyczne więzienia, ataki na 
bagnety i inne spektakularne 
akcje. Niezłomność, odwaga, 
braterstwo broni, miłość do 

Ojczyzny.
wyd. I, s. 520, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788380790346, cena det. 44,90 zł

Magdalena Ogórek
LISTA WÄCHTERA. SS-MAN, 
KTÓRY OKRADŁ KRAKÓW
Gdzie podziała się „Walka 
karnawału z postem” Brueghela, 
czy też płótna Fałata? Historyk 
sztuki, Magdalena Ogórek, 
prowadzi brawurowe śledztwo 
tropiące niemiecką grabież dzieł 

sztuki z okupowanych ziem Rzeczpospolitej.
wyd. I, format 155 x 230 mm, s. 416, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788394833626, cena det. 49,90 zł

Marcin Ludwicki
NIEZATAPIALNI I ŁÓDŹ 
PODWODNA. KAZIMIERZ, 
WŁADYSŁAW I STANISŁAW 
RODOWICZOWIE

Historia najnowocześniejszej 
konspiracyjnej radiostacji 
Polski Podziemnej. Niemcy 

poszukiwali jej bezskutecznie.
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 368, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380791305, cena det. 39,90 zł

Praca zbiorowa
WOŁYŃ. BEZ KOMENTARZA

Nigdy nie publikowane drukiem 
relacje tych, którzy przeżyli 
wołyńską rzeź w 1943 r. Ci, 
którzy ocaleli, opowiadają 
o życiu na Kresach, o drama-
tycznych zajściach, których byli 

świadkami i ofiarami.
wyd. I, format 140 x 200 mm, s. 336, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788393584796, cena det. 34,90 zł

Szymon Nowak
DZIEWCZYNY WYKLĘTE 2

Druga część bestselleru 
Szymona Nowaka o dziewczy-
nach, dla których wojna nie skoń-
czyła się 9 maja 1945. Łączniczki, 
sanitariuszki, narzeczone siostry 
i powiernice żołnierzy wyklętych. 

Ciche bohaterki zmagań o wolną Polskę.
wyd. I, format 160 x 225 mm, s. 554, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380790452, cena det. 44,90 zł
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FUNDACJA BIAŁORUSKI DOM

00-480 Warszawa, ul. Wiejska 13-3, tel. 883 200 856
dombelaruski@gmail.com, www.belaruskidom.eu

Działalność obejmuje między innymi wsparcie lokalnych inicjatyw obywatelskich i nie-
zależnej prasy na Białorusi, analitykę i edukację, a także promocję białoruskiej kultury 
oraz dobrych stosunków polsko-białoruskich.

ARCHE
Literatura piękna, naukowa, popularnonaukowa 
(sztuka, historia, księgoznawstwo, krajoznawstwo, 
kultura). Oprócz przygotowania kolejnych numerów 
Czasopisma ARCHE wydaje również publikacje książ-
kowe z historii i kultury Białorusi.
ul. Holmogorskaya 80-10D, 220137, Białoruś, Mińsk tel. + 375 29 756 12 

18, mail. aliaksandr.paskievic@gmail.com, www. arche.by

FUNDACJA PROSPECT
Wydawanie i rozpowszechnienie publikacji, albumów 
oraz zbiorów archiwalnych o tematyce wspólnego 
polsko-białoruskiego dziedzictwa narodowego. 
Organizujemy wystawy, dyskusje, promocje książek.
ul. Świętokrzyska 30/63,00-116 Warszawa, tel. +48 791007557

mail.: fundacjaprospect@gmail.com

LIMARIUS
Wydawnictwo specjalizuje się w publikacji naukowej 
i metodologicznej literatury oraz klasycznej literatury 
pięknej głównie w języku białoruskim.
ul. Bialeckaga 40-119,220117, Białoruś, tel. +375 29 679 33 36, 

mail.: limarius@yandex.ru

KNIHAZBOR
Najstarsze i najbardziej wpływowe wydawnictwo 
postradzieckiej Białorusi. Cel wydawnictwa: odzy-
skanie utraconego dziedzictwa kulturowego i literac-
kiego, wydanie i rozpowszechnienie zbioru białoruskiej 
literatury klasycznej oraz literatury o Białorusi.
ul. Y. Luchyny 38-93,220112, Białoruś, Mińsk, mail.: bkniha@tut.by, 

tel. +375 29 772 19 14, www.bk.knihi.com

TECHNALOHIJA
Wydawnictwo zostało założone w 1988 roku. Zajmuje się wydawaniem literatury 
naukowej, popularnonaukowej, informacyjnej, dydaktycznej w różnych językach.
ul. Liaŭkova 19,220007, Mińsk, Białoruś, tel./fax: +375 17 327 19 40, 

+375 17 219 05 15, e-mail: firm@tn.by, technalohija@gmail.com, www.tn.by
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FUNDACJA HISTORIA I KULTURA

Teresa Kaczorowska
DZIEWCZYNY OBŁAWY 
AUGUSTOWSKIEJ

Książka opowiada o kobie-
tach zamordowanych w 1945 
roku w trakcie Obławy 
Augustowskiej, zwanej też 
„małym Katyniem”. Zbrodnia 

była ukrywana przez władze komunistyczne a bliscy 
ofiar nie mogli dzielić się ich historiami.
format 145 x 205 mm, s. 296, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788311152342, cena det. 29,90 zł

Tomasz Mościcki
WARSZAWSKIE SEZONY 
TEATRALNE 1944–1949

Książka jest próbą pokazania 
życia teatralnego stolicy tuż 
po wojnie, w której czytelnik 
znajdzie fascynującą opowieść 
o scenach i życiu kulturalnym 

pokazując, jak szybko odbudowywało się życie arty-
styczne Warszawy.
format 170 x 240 mm, s. 1304, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788311143258, cena det. 99,99 zł

ul. Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 45 70 445
fundacja@historiaikultura.pl, www.historiaikultura.pl

Fundacja Historia i Kultura powstała w 2004 roku i od tamtej pory prowadzi aktywną 
działalność mającą na celu ułatwianie społeczeństwu dostępu do wiedzy historycznej, 
wojskowej oraz kulturalnej i edukacyjnej. Organizuje Targi Książki Historycznej.

Tomasz Mościcki, Janusz Majcherek
KRYPTONIM DZIADY

25.11.1967 roku w Teatrze Narodowym odbyła się premiera „Dziadów”, która wywołała nie-
zadowolenie władz PRL. Premiera i szybki zakaz wystawiania dejmkowskiej inscenizacji 
uruchomił ciąg zdarzeń znany dziś jako Marzec 1968.
format 165 x 235 mm, s. 536, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788311152304, cena det. 34,90 zł
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ul. Korkowa 134, gretza@gretza.pl, tel. 602 440 462
www.lotniczyantykwariat.pl

Jednoosobowa firma wydawnicza publikująca książki z zakresu historii lotnictwa 
polskiego. Jest również wydawcą Lotniczego Magazynu Historycznego „Gapa” udo-
stępniającego gronu czytelników prace wolontariuszy Fundacji Historycznej Lotnictwa 
Polskiego.

FUNDACJA HISTORYCZNA LOTNICTWA POLSKIEGO

Wojciech Zmyślony
MYŚLIWIEC Z WROCŁAWIA 
PPOR. PIL. LEON KOSMOWSKI 
(1919–1942)

Leon Kosmowski urodził się 31 
marca 1919 r. we Wrocławiu 
i jest jednym z nielicznych 
zapomnianych bohaterów 

lotnictwa polskiego dających się powiązać z miastem 
nienależącym przed wojną do Polski.
wyd. I, format B5 ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

EAN/ISBN 9788364424335, cena det. 64,00 zł

Jerzy Kranc
MOJA WALKA DZIENNIK 
PPŁK. PIL. JERZEGO 
MIECZYSŁAWA KRANCA 
(1909–1960)

Pamiętnik dowódcy 304 
Dywizjonu Bombowego. Przez 
cały okres wojny – od momentu 

ewakuacji z kraju aż do rozwiązania PSP – walczył 
o to, by dane mu było powrócić na łono rodziny. 
wyd. I, format B5 ilustracje czarnobiale, okładka miękka, 

EAN/ISBN 9788364424328, cena det.64,00 zł

Witold Łokuciewski
LOTNICTWO TO MOJE ŻYCIE

Wspomnienia płk. pil. Witolda 
Łokuciewskiego ze „Szkoły 
Orląt”, kampanii wrześniowej, 
Dywizjonu 303 i Stalagu Luft 3 
zebrane i opracowane 
przez Bożenę i Tomasza 

Gostkowskich oraz Wojtka Matusiaka.
wyd. I, format B5 ilustracje czarnobiale, okładka miękka, 

EAN/ISBN 9788364424380, cena det. 47,00 zł

Płk dypl. pil. Jakub Kosiński
TURYSTA SIKORSKIEGO

Pamiętnik pełnomocnika 
ds. uchodźców polskich 
w Konstancy spisany w latach 
1939–1940.
wyd. I, format B5 ilustracje 

czarnobiale, okładka miękka, 

EAN/ISBN 9788364424311, cena det. 56,00 zł

Grzegorz Sojda, 
Przemysław Piotrowski
ARTYSTA NA WOJNIE, CZYLI 
LOSY MJR. PIL. MACIEJA 
PIOTROWSKIEGO

Losy pilota 6 Pułku 
Lotniczego, 309 Dywizjonu 
Rozpoznawczego i 318 

Dywizjonu Myśliwsko-Rozpoznawczego. 
wyd. I, format B5 ilustracje czarnobiale, okładka miękka, 

EAN/ISBN 9788364424366, cena det.64,00 zł

Paraca zbiorowa
LOTNICZY MAGAZYN 
HISTORYCZNY „GAPA”
SERIA: LMH GAPA

Jedyny na rynku krajowym 
kwartalnik poświęcony 
wyłącznie historii lotnictwa 
polskiego oraz lotnictwu na 

ziemiach polskich. Autorami są znani i cenieni historycy 
wspierający Fundację Historyczną Lotnictwa Polskiego.
wyd. I, format B5 ilustracje kolorowe, okładka miękka, ISSN 20846754, 

cena det. 29,00 zł
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Wydawnictwo „Gangut” powstało w 1991 r. w celu popularyzacji tematyki wojen-
no-morskiej, rozwoju budownictwa okrętowego, pokazania najwybitniejszych 
i bohaterskich stronic historii rosyjskiej Marynarki Wojennej, opowiada o wybitnych 
marynarzach, stoczniowcach i okrętach. Wydawnictwo wypuszcza szereg serii 
wydawniczych (książek, zbiorów, almanachów i monografii) dot. historii działań flot na 
morzu oraz budownictwa okrętowego. Oprócz tego, firma świadczy usługi wydawnicze 
i poligraficzne. 

GANGUT

KORABLI I LUDI
(OKRĘTY I LUDZIE) 

Wspomnienia ktradm I. G. 
Swiatowa ze szczególnym 
uwzględnieniem okresu  
II wojny światowej.

W. Korz
PODWODNYJE REJDY 
(PODWODNE RAJDY)

Wspomnienia inż. mechanika 
OP Floty Bałtyckiej z okresu  
II wojny światowej. Książka 
wydana w serii „Pomni wojnu” 
(pamiętaj wojnę).

ALMANACH „GANGUT” NR 94 

Najnowszy numer periodyka historycznego sztuki wojenno-morskiej w Rosji i ZSRR
dla szerokiego kręgu czytelników i interesujacych się morską tematyką.
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www.historiamojapasja.pl

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

HISTORIA MOJA PASJA

bł. biskup 
Grzegorz Chomyszyn
DWA KRÓLESTWA
SERIA:WSPOMNIENIA

Ukazanie się tej książki stało się 
ważnym wydarzeniem w życiu 
religijnym na Ukrainie. Katolicy 
obu tradycji chrześcijańskich 

zapoznali się z niezwykłym tekstem błogosławionego 
męczennika.
wyd. 2017, format 17X240 mm, ilustracje czarnobiale, 

oprawa twarda, EAN / ISBN/EAN 9788378648376, cena 59,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa
1918 POLONIA RESTITUTA
SERIA: HISTORIA

Bogato ilustrowany album 
przedstawia okoliczności, naj-
ważniejsze wydarzenia, ojców 
i bohaterów polskiej drogi do 
niepodległości w 1918 roku.

wyd. I, format 210 x 300 mm, ilustracje czarnobiale, oprawa twarda, 

ISBN/EAN / ISBN/EAN 9788378649731, cena 24,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa
TERMINARZ POLSKI 2018
SERIA: TERMINARZ

Unikatowy terminarz wydany 
z okazji 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepod-
ległości - opracowany przez 
autorkę wielu historycznych 

bestsellerów. Każdy dzień opatrzono informacją 
o najważniejszych wydarzeniach.
wyd. 2017, format 140 x 200 mm, ilustracje czarnobiale, 

oprawa miękka, ISBN/EAN / ISBN/EAN 9788378649779, cena 29,90 zł

Paweł Kołodziejski 
BOGUSŁAW MICHALEC 
HISTORIA POLSKI 
W KOMIKSIE
SERIA: KOMIKS

Doskonałe wprowadzenie do 
dziejów Polski dla młodych 
i starszych czytelników, pełne 

humoru, lecz również powagi i narodowej dumy.
wyd. I, format 230 x 330 mm, ilustracje kolorowe, oprawa twarda, 

ISBN/EAN / ISBN/EAN 9788378640462, cena 149,00 zł
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www.iaepan.edu.pl, www.archaeology.pl

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Instytutu 
Archeologii i Etnologii PAN publikuje prace naukowe z zakresu archeologii, historii oraz 
etnologii. Wydaje czasopisma, oraz monografie i serie wydawnicze.

Andrzej Buko [red.]
BODZIA. ELITARNY 
CMENTARZ Z POCZĄTKÓW 
PAŃSTWA POLSKIEGO

Szczegółowa prezentacja 
niewielkiego elitarnego cmen-
tarzyska z okolic Włocławka, 
populacji związanych z kulturą 

słowiańską, nomadzką, zachodnio skandynawską 
i warego ruską z czasów początków państwa polskiego.
wyd. I i II, format 210 x 297 mm, s. 640, ilustracje kolorowe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788363760694, cena det. 115,00 zł

Olga M. Przybyłowicz
REGUŁA ZAKONNA JEST 
WOZEM DO NIEBA
SERIA: STUDIA I MATERIAŁY

Monografia nakreśla procesy 
fundacji konwentów kla-
rysek, różnorodne aspekty 
realiów życia i funkcjonowania 

wspólnot Ubogich Pań na Śląsku, w Małopolsce 
i Wielkopolsce od połowy XIII po XVI/XVII wiek.
wyd. I, format 176 x 250 mm, s. 452, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788363760885, cena det. 40,00 zł

Dominik Nowakowski
ŚLĄSKIE OBIEKTY 
TYPU MOTTE. STUDIUM 
ARCHEOLOGICZNO-
-HISTORYCZNE

Analiza materiałów źródłowych 
i literatury przedmiotu oraz 
próba wyjaśnienia fenomenu 

masowego pojawienia się na Śląsku w XIII wieku 
założeń obronno-rezydencjonalnych (motte).
wyd. I, format 210 x 297 mm, s. 609, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788363760946, cena det. 80,00 zł

Mateusz Bogucki, Witold 
Garbaczewski, [red.] Grzegorz 
Śnieżko
NUMMI ET HUMANITAS. 

Tytuł księgi odwołuje się do 
poglądów prof. Suchodolskiego 
na własne badania. Uważa on 
bowiem, że historia monet jest 

nierozerwalnie związana z historią ludzi, którzy je 
projektowali, wykonywali i puszczali w obieg.
wyd. I, format 176 x 250 mm, s. 621, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788363760939, cena det. 50,00 zł

[red.] Przemysław Urbańczyk
OSTRÓW LEDNICKI. 
REZYDENCJONALNO
– STOŁECZNY OŚRODEK 
PIERWSZYCH PIASTÓW
SERIA: ORIGINES POLONORUM

Dyskusja nad ośrodkiem na 
Ostrowie Lednickim i jego 

dawnym charakterem.
wyd. I, format 210 x 297 mm, s. 372, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788363760755, cena det. 80,00 zł

[red.] Przemysław Urbańczyk
THE PAST SOCIETIES. 
POLISH LANDS FROM THE 
FIRST EVIDENCE OF HUMAN 
PRESENCE TO THE EARLY 
MIDDLE AGES
SERIA: PAST SOCIETIES

Pięć tomów prezentujących 
obecny stan badań archeologicznych od czasów 
najdawniejszych po wczesne średniowiecze.
wyd. I, format 210 x 297 mm, s. 356, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788363760922, cena det. 199,00 zł

INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
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ul. Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa, tel. 22 831 02 61 wew. 44
wydawnictwo@ihpan.edu.pl, www.ihpan.edu.pl

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

INSTYTUT HISTORII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Dariusz Jarosz,
Grzegorz Miernik
„ZHAŃBIONA” WIEŚ OKÓŁ: 
OPOWIEŚCI O BUNCIE

Autorzy przygotowali nowator-
skie w zamyśle opracowanie 
dotyczące socjopolitycznej roli 
chłopów w przemianach ustro-

jowych w Polsce i Europie Wschodniej na przykładzie 
i w kontekście buntu rolników we wsi Okół w 1953 r.
format 150 x 210 mm, s. 337, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788363352707, cena det. 20,00 zł

Joanna Nalewajko Kulikov
MÓWIĆ WE WŁASNYM 
IMIENIU. PRASA JIDYSZOWA 
A TWORZENIE ŻYDOWSKIEJ 
TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ

Książka wypełnia lukę 
w dotychczasowej historiografii 
Żydów wschodnioeuropejskich, 

opisując powstanie prasy codziennej w języku jidysz 
jako zjawiska społecznego.
format 165 x 240 mm, s. 353, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788363352769, cena det. 25,00 zł

Tomasz Krzemiński
CODZIENNOŚĆ MNIEJSZYCH 
MIAST POMORZA 
NADWIŚLAŃSKIEGO

Książka stanowi efekt badań nad 
problematyką zmian warunków 
i przejawów życia codziennego 
mieszkańców małych ośrodków 

miejskich Pomorza Nadwiślańskiego w dobie prze-
obrażeń cywilizacyjnych na przełomie XIX i XX wieku.
format 165 x 240 mm, s. 410, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788363352943, cena det. 25,00 zł

Grzegorz P. Bąbiak
FUNERALIA NARODOWE. 
POGRZEBY PATRIOTYCZNE 
POLAKÓW W CZASACH 
NIEWOLI

Polskie pogrzeby patriotyczne 
pełniły rolę manifestacji: poli-
tycznych i narodowych, a także 

miały cel edukacyjny, tzn. stanowiły element ugrunto-
wujący odrębną tożsamość narodową w XIX stuleciu.
format 165 x 235 mm, s. 664, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788363352691, cena det. 35,00 zł

Jacek Laberschek
SIEĆ WODNA 
ŚREDNIOWIECZNEGO 
KRAKOWA I JEJ 
GOSPODARCZE 
WYKORZYSTANIE

Przedmiotem badań autora 
stała się sieć hydrograficzna 

ówczesnej stolicy Polski i stopień jej gospodarczego 
wykorzystania przez mieszkańców.
format 165 x 240 mm, s. 182, ilustracje kolorowe, okładka twarda,

 ISBN/EAN 9788363352844, cena det. 20,00 zł

Mateusz Rodak
POSPOLITACY, CUWAKSI, 
POWROTOWCY. OSADZENIE 
W WIĘZIENIU KARNYM 
WARSZAWA MOKOTÓW

Bohaterami publikacji są więź-
niowie osadzeni w zakładzie 
karnym Warszawa Mokotów. 

Autor stara się odpowiedzieć na pytania kim byli, 
dlaczego trafiali do więzień?
format 165 x 240 mm, s. 605, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788363352929, cena det. 30, 00 zł
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ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, tel. 22 581 89 54
wydawnictwo@ipn.gov.pl, www.ipn.gov.pl

IPN publikuje, monografie, dokumenty, relacje i wspomnienia, albumy, materiały z kon-
ferencji naukowych, wydawnictwa edukacyjne i pisma poświęcone najnowszej historii 
Polski. IPN od 2000 roku wydał ogółem ponad 1500 publikacji.

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

Mariusz Bechta, 
Wojciech J. Muszyński
PRZECIWKO PAX SOVIETICA

Dzieje Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego, 
największej, obok Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość, organi-
zacji polskiego podziemia anty-

komunistycznego. Było bezpośrednią kontynuacją 
konspiracji narodowej z okresu okupacji niemieckiej. 
Skupiało ok. 40 tys. żołnierzy. 
2017, (seria „Monografie”, t. 122), ISBN/EAN 9788380981027

Grzegorz Rąkowski
KRESOWE REZYDENCJE

Pierwsza z planowanego 
cyklu publikacji poświęconych 
siedzibom ziemiańskim na 
ziemiach wschodnich II RP, ich 
dziejom oraz znanym i mniej 
znanym właścicielom i miesz-

kańcom. Opisuje nie tylko pałace i zamki, lecz także 
wiele obiektów mniejszych i mało znanych.
Warszawa 2017,472 s., ISBN/EAN 9788380980939

Sławomir Cenckiewicz, Adam 
Chmielecki
ANNA WALENTYNOWICZ 
1929–2010

Album jest znakiem nadziei, że 
dla „wyprostowanych wśród 
tych, co na kolanach” nie będzie 
„zabójstwa na śmietniku”. Nie 

pozwoliliśmy na to wobec Danuty Siedzikówny „Inki” 
i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” teraz przypo-
minamy o A. Walentynowicz.
Warszawa 2017,312 s., ISBN/EAN 9788380982352

Konrad Białecki, Rafał Łatka, 
Rafał Reczek, Elżbieta 
Wojcieszyk
ARCYBISKUP ANTONI 
BARANIAK 1904–1977

Antoni Baraniak, uro-
dzony w niewielkiej wsi 
Sebastianowo, salezjanin, 

zaufany sekretarz prymasów Polski – A. Hlonda 
i S. Wyszyńskiego, więzień okresu stalinowskiego.
Poznań–Warszawa 2017, 488 s., ISBN 978-83-8098-236-9

Krzysztof Kaczmarski, 
Wojciech J. Muszyński, 
Rafał Sierchuła
GENERAŁ JÓZEF HALLER 
1873–1960

Inspirował artystów, jego czyny 
odmalowano nie tylko pędzlem, 
ale stał się także bohaterem licz-

nych pieśni i wierszy. „A zwycięzcom – pieśń Hallera/
Wolnym życiem będzie grać!” – pisał Artur Oppman, 
czy: „Haller nam przewodzi, Polskę oswobodzi”. 
Warszawa 2017, ISBN/EAN 9788380981355

Hieronim Dekutowski, scena-
riusz Sławomir Zajączkowski, 
rysunki Krzysztof 
Wyrzykowski, wkładka histo-
ryczna i konsultacja histo-
ryczna Kazimierz Krajewski, 
Tomasz Łabuszewski
WILCZE TROPY. ZESZYT 4. 
„ZAPORA”

Zima 1945 roku. Rozformowane kilka miesięcy wcze-
śniej oddziały leśne lubelskiej AK zbierają się na nowo.
Warszawa 2017
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ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa, tel. 22 825 52 21
books@isppan.waw.pl, www.isppan.waw.pl

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

INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN

Andrzej Paczkowski (red.)
ROZLICZANIE TOTALITARNEJ 
PRZESZŁOŚCI: ZBRODNIE, 
KOLABORACJA I SYMBOLE

Książka ukazuje problemy 
rozliczania się ze „złą przeszło-
ścią”, w tym także z ludźmi za 
owo zło odpowiedzialnymi, oraz 

kwestie pamięci (lub zapominania) o niej w Europie po 
drugiej wojnie światowej.
wyd. I, format 210 x 150 mm, s. 252, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788364091902, cena det. 20,00 zł

Marek Edelman
NIEZNANE ZAPISKI O GETCIE 
WARSZAWSKIM

Po raz pierwszy opublikowane 
wstrząsające zapiski Marka 
Edelmana o życiu w getcie war-
szawskim. Wspomnienia spisane 
dla żony Aliny Margolis Edelman 

są niezwykłym świadectwem okrucieństwa i czło-
wieczeństwa zarazem.
wyd. I, format 210 x 135 mm, s. 216, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788364091919, cena det. 20,00 zł

Waldemar J. Dziak, Jerzy Bayer
MAO ZEDONG. ONTOLOGIA 
WŁADZY

Mao Zedong byłby zapewne 
dumny ze współczesnych Chin, 
z ich potęgi, siły, wpływów 
i nacjonalistycznego ducha. Nie 
mógłby jednak nie zauważyć, 

że to wszystko osiągnięto wbrew jego własnym 
poglądom i politycznym wskazówkom.
wyd. I, format 245 x 175 mm, s. 803, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788364091872, cena det. 50,00 zł

Lechosław Gawlikowski
PRACOWNICY RADIA WOLNA 
EUROPA. BIOGRAFIE ZWYKŁE 
I NIEZWYKŁE

Autor skorzystał z zasobów 
wszystkich archiwów krajowych 
i zagranicznych, w których 
zdeponowane są materiały 

dotyczące Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, 
wykorzystał źródła dźwiękowe i pisane.
wyd. I, format 245 x 175 mm, s. 918, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788364091490, cena det. 50,00 zł

Mariusz Zajączkowski
POD ZNAKIEM KRÓLA 
DANIELA. OUN B I UPA NA 
LUBELSZCZYŹNIE 1944–1950

Działalność Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistow 
Stepana Bandery (OUN B) i jej 
zbrojnego ramienia Ukraińskiej 

Armii Powstańczej (UPA) na dawnych i obecnych 
ziemiach Polski w latach 40. ubiegłego stulecia.
wyd. I, format 245 x 175 mm, s. 694, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788380980884, cena det. 40,00 zł

Wojciech Materski
OD CARA DO „CARA”. STUDIUM 
ROSYJSKIEJ POLITYKI 
HISTORYCZNEJ

Autor ukazuje przewartościo-
wania, a zarazem niewątpliwą 
ciągłość w zakresie rosyjskiej/
sowieckiej polityki historycznej, 

ulegającej co najwyżej dostosowaniu do aktualnych 
koniunktur.
wyd. I, format 240 x 150 mm, s. 372, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788364091889, cena det. 30,00 zł
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ul. Długa 26/28, 00-950 Warszawa, tel. 22 50 48 200, fax 22 831 31 49
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 audiowizu-
alnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

INSTYTUT SZTUKI PAN

SŁOWNIK ARCHITEKTÓW 
I BUDOWNICZYCH 
ŚRODOWISKA 
WARSZAWSKIEGO XV–XVIII 
WIEKU

Warszawa 2016, ISBN/EAN 9788363877903 

cena 60 zł

MALARZE W WARSZAWIE 
CZASÓW STANISŁAWA 
AUGUSTA. STATUS – 
ASPIRACJE – TWÓRCZOŚĆ

Warszawa 2016, ISBN/EAN 9788365630414, 

cena 45 zł

POLSKIE ŻYCIE 
ARTYSTYCZNE W LATACH 
1944–1960, T. 7: ROK 1953

Warszawa 2016, ISBN/EAN 9788363877996, 

cena 38 zł

KREACJA – KONSTRUKCJA 
– REKONSTRUKCJA. STUDIA 
Z ARCHITEKTURY XIX–XX 
WIEKU, INSTYTUT SZTUKI 
PAN

 Warszawa 2016, 

ISBN/EAN 9788365630308, cena 40 zł

W LUSTRZANYM ODBICIU.
GRAFIKA EUROPEJSKA 
A MALARSTWO 
RZECZYPOSPOLITEJ 
W CZASACH 
NOWOŻYTNYCH 
ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM 
PÓŹNEGO BAROKU

Warszawa 2016, ISBN/EAN 9788365630407, cena 60 zł

red. Ludwik Bielawski, 
PODLASIE. CZĘŚĆ IV: 
PIEŚNI POWSZECHNE 2, 
SERIA: „POLSKA PIEŚŃ 
I MUZYKA LUDOWA – 
ŹRÓDŁA I MATERIAŁY”
TOM 5

Warszawa 2016, 

ISBN/EAN 9788365630230, cena 35 zł
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ul. Krasińskiego 8, 01-601 Warszawa, tel. 22 412 02 92
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 histo-
rycznych. W planach wydawniczych mamy wiele powieści polskich i zagranicznych 
twórców oraz historycznych opracowań popularnonaukowych.a

INSTYTUT WYDAWNICZY ERICA

Artur Szrejter
POD POGAŃSKIM SZTANDAREM

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

wikingami, wojami księcia Mieszka I.
2014, wyd. I, 160x230 mm, s. 360, oprawa twarda, EAN 9788364185588, 

cena det. 49,90 zł

Juliusz Kulesza
ZAKAZANE GOLE. FUTBOL 
W OKUPOWANEJ WARSZAWIE

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

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

cena det. 39,90 zł

Piotr Jaźwiński
OFICEROWIE I DŻENTELMENI. 
ŻYCIE PRYWATNE I SŁUŻBOWE 
KAWALERZYSTÓW DRUGIEJ 
RZECZPOSPOLITEJ

W barwny i przystępny sposób 
autor przedstawia życie ofi-
cerów kawalerii w okresie II RP. 

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

cena det. 39,90 zł

Radosław Sikora
Radosław Szleszyński. 
HUSARIA 
RZECZPOSPOLITEJ

Bogaty materiał ilustra-
cyjny z XVI, XVII i XVIII 
wieku pokazujący husarzy 
i ich ekwipunek, co pozwala 

zobaczyć, jak naprawdę wyglądali, zanim dziewięt-
nastowieczni artyści zafałszowali ich wizerunek. 
2014, wyd. I, 248x300 mm, s. 320, oprawa twarda, EAN 9788364185649, 

cena det. 149,90 zł

Martin van Creveld
DOWODZENIE NA WOJNIE.  
OD ALEKSANDRA DO 
SZARONA

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

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

EAN 9788363374242, cena det. 59,90 zł

Piotr Jaźwiński, 
Aleksander Jaźwiński
WOŁYNIANKI. 
Z WOŁYNIA DO PRL

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

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

cena det. 39,90 zł
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Chantal Delsol
NIENAWIŚĆ DO ŚWIATA. 
TOTALITARYZMY 
I PONOWOCZESNOŚĆ

Gdy terror zostanie uznany za 
absolutne zło, będzie można 
bezkarnie dokonywać dzieła 
wykorzenienia jednostki, 

wyrwania jej ze świata, do którego zmierza ideologia 
emancypacji traktowana jako nauka.
wyd. I, format 123 x 195 mm, s. 304, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788321120096, cena det. 33,60 zł

Piotr Kościelny
DZIEJE REFORMACJI 
W POLSCE
SERIA: HISTORIA KOŚCIOŁA

W książce autor poszukuje 
źródeł polskiej tolerancji 
w okresie reformacji na tle 
wydarzeń w Europie. Wskazuje 

na czynniki duchowe i rolę elit religijno-intelektual-
nych, a nie na polityczne i klasowe interesy szlachty.
wyd. I, format 165 x 236 mm, s. 376, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788321119915, cena det. 36,75 zł

Zofia Kossak, 
Zygmunt Szatkowski
TROJA PÓŁNOCY
SERIA: BELETRYSTYKA

To zbeletryzowana opowieść 
o dziejach Słowian Połabskich 
i ludów serbskich w okresie walk 
z nawałą germańską, która siłą 

wprowadzała chrześcijaństwo na obszarze Pomorza 
Zachodniego w okresie wczesnego średniowiecza.
wyd. IV, format 145 x 205 mm, s. 496, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788321120041, cena det. 39,90 zł

ks. Andrzej Zwoliński
ZŁOTE PIEKŁO KOŁYMY
SERIA: HISTORIA POWSZECHNA

Kołyma na Syberii w XX w. stała 
się symbolem totalitaryzmu, 
tyle że w wersji sowieckiej. 
Autor, pisze o historii Kołymy 
i jej dniu dzisiejszym, uwzględ-

niając przy tym losy Polaków, którzy doświadczyli 
okrucieństw.
wyd. I, format 165 x 205 mm, s. 64, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788321120003, cena det. 26,25 zł

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

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

INSTYTUT WYDAWNICZY PAX (GRUPA INCO)

Jan Dobraczyński
DZIECI ANNY
SERIA: BELETRYSTYKA

Kontynuacja Małżeństwa Anny, 
Powieść ma cechy autobio- 
-graficzne. Akcja jej obejmuje 
czas po zakończeniu II wojny 
światowej i lata pięćdziesiąte. 

Ukazuje losy bohaterów w kraju i tych powracających 
z emigracji.
wyd. V, format 145 x 205 mm, s. 320, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 97883201120038, cena det. 31,50 zł

Jan Dobraczyński
MAŁŻEŃSTWO ANNY
SERIA: BELETRYSTYKA

Pierwsza część dyptyku 
powieści. Książka obejmuje 
czas od początku stulecia 
do pierwszych lat po drugiej 
wojnie światowej. Losy boha-

terów ukazane zostały na tle wielobarwnej panoramy 
społeczno-politycznej tamtej epoki.
wyd. V, format 145 x 205 mm, s. 448, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788321119953, cena det. 33,60 zł
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ul. Ogrodowa 8 lok. 87, Warszawa 00-896, tel. 608 306 905
album@karabela.waw.pl, www.karabela.waw.pl

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

KARABELA

Ryszard Morawski, 
Andrzej Nieuważny
WOJSKO KSIĘSTWA 
WARSZAWSKIEGO. 
ARTYLERIA, INŻYNIEROWIE, 
SAPERZY

Kontynuacją serii zapocząt-
kowanej przed laty tomami 

o kawalerii oraz generalicji i sztabach KW. Prezentacja 
artylerii konnej, pieszej, pułkowej, wałowowej i taborów.
wyd. II, 340x240 mm, s. 232, oprawa twarda, EAN 9788361229025, 

cena det. 150 zł

Ryszard Morawski, 
Adam Paczuski
WOJSKO KSIĘSTWA 
WARSZAWSKIEGO. PIECHOTA, 
GWARDIE NARODOWE, 
WETERANI

Album zamykający serię 
wydawniczą. Obszerne opraco-

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

cena det. 370 zł

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

Album wydany w 200. rocznicę 
szarży 3. szwadronu pułku 

szwoleżerów pod Somosierrą. Umundurowanie, uzbro-
jenie i wyposażenie Polaków w Gwardii Napoleona.
wyd. I, 340x240 mm, s. 360, oprawa twarda, EAN 9788361229018, cena det. 180 zł

Ryszard Morawski, 
Adam Paczuski
WOJSKO KSIĘSTWA 
WARSZAWSKIEGO. UŁANI, 
GWARDIE HONOROWE, 
POSPOLITE RUSZENIE, 
ŻANDARMERIA KONNA

Obszerne opracowanie historii 
pułków ułańskich Księstwa Warszawskiego i ich 
udziału w kampaniach napoleońskich 1806–1814.
wyd. I, 340x240 mm, s. 296, oprawa twarda, EAN 9788361229032, 

cena det. 350 zł

Sławomir Leśniewski,  
Ryszard Morawski
WOJSKO POLSKIE 
W SŁUŻBIE NAPOLEONA. 
LEGIA NADWIŚLAŃSKA. 
LANSJERZY NADWIŚLAŃSCY

Pierwszy z trzech albumów serii. 
Opisuje powstanie pułków Legii 

Nadwiślańskiej i Lansjerów, organizację i stosowaną 
taktykę walki zarówno w piechocie jak i jeździe.
wyd. I, 340x240 mm, s. 272, oprawa twarda, EAN 9788361229001, 

cena det. 150 zł

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

Ostatni tom z serii poświęconej 
polskim wojskom służącym na 

obcym żołdzie. Wykorzystano w nim nieznane źródła 
ikonograficzne z Włoch i USA.
wyd. I, 340x240 mm, s. 360, oprawa twarda, EAN 9788361229049, 

cena det. 195 zł
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ul. Foksal 16 p. II, 00 – 372 Warszawa, tel. 22 505 66 90  
redakcja@krytykapolityczna.pl, www.krytykapolityczna.pl

Wydawnictwo Krytyki Politycznej wprowadza w polski obieg idei najważniejsze prace 
z filozofii politycznej i socjologii, teorii kultury i sztuki, historii i ekonomii. Wydajemy 
zarówno literaturę akademicką jak i przystępne pozycje publicystyczne.

KRYTYKA POLITYCZNA

Andrew Pettegree
MARKA LUTER
SERIA: HISTORYCZNA

O tym jak nikomu nieznany 
mnich zmienił swoje niewielkie 
miasto w centrum wydawnicze, 
zaistniał jako najsławniejsza 
osoba w Europie i zapocząt-

kował reformację.
wyd. I, format 205 x 145 mm, s. 400, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788365853127, cena det. 59,90 zł

Jan Werner Müller
PRZECIW DEMOKRACJI
SERIA: HISTORYCZNA

W tej fascynującej książce 
Müller zadaje tak bardzo aktu-
alne dziś pytanie o demos – lud, 
demokrację i jej rolę w życiu 
społecznym. Prowadząc czy-

telnika od Portugalii, przez Francję, Szwecję, Włochy, 
Niemcy po Rosję.
wyd. I, format 204 x 145 mm, s. 384, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788365369321, cena det. 44,90 zł

Władysław Broniewski,
Wanda Broniewska
ZGUBIŁEM OKULARY. LISTY 
Z LAT 1947–1962

Publikowane po raz pierwszy 
listy Broniewskich obejmują 
czas powojenny, niezwykle 
ciekawy ze względu na drogę 

Broniewskiego, który po powrocie z Anglii i śmierci 
wieloletniej przyjaciółki Marii Zarębińskiej
wyd. I, format 205 x 137 mm, s. 352, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788365369499, cena det. 39,90 zł

Arkadij Ostrowski
ROSJA – WIELKIE ZMYŚLENIE. 
OD WOLNOŚCI GORBACZOWA 
DO WOJNY PUTINA
SERIA: HISTORYCZNA

Arkadij Ostrowski napisał 
historię najnowszą ZSSR 
i Rosji z perspektywy literatów, 

inteligentów i tych, którzy przejęli ich rolę po upadku 
ZSRR – ludzi mediów i magnatów medialnych. 
wyd. I, format 205 x 145 mm, s. 304, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788365853134, cena det. 49,90 zł

Paul Brykczynski
GOTOWI NA PRZEMOC. 
MORD, ANTYSEMITYZM 
I DEMOKRACJA 
W MIĘDZYWOJENNEJ POLSCE
SERIA: HISTORYCZNA

Zamach, który zmienił nasz 
naród. Wstrząsająca historia, 

powiązania antysemityzmu, nacjonalizmu i przemocy 
w polskiej polityce Międzywojnia.
wyd. I, format 205 x 145 mm, s. 320, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788365853202, cena det. 49,90 zł

Sheila Fitzpatrick
REWOLUCJA ROSYJSKA
SERIA: HISTORYCZNA

Książka Sheili Fitzpatrick to 
krótki, stymulujący i intrygujący 
przewodnik po rewolucji 1917 
roku, jednym z najważniejszych 
wydarzeń XX wieku.

wyd. I, format 205 x 145 mm, s. 304, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788365853080, cena det. 44,90 zł
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Aleksander Smoliński
MAŁO ZNANA I WOJNA 
ŚWIATOWA

Od dłuższego czasu, w związku 
z rocznicowymi obchodami 
wybuchu i zakończenia I wojny 
światowej, jej dzieje budzą 
żywe i jak się wydaje rosnące 

zainteresowanie polskiej historiografii.
wyd. I, format 175 x 240 mm, s. 204, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788394696719, cena det. 60,00 zł

Jacek Taborski
17. PUŁK UŁANÓW 
WIELKOPOLSKICH
SERIA: PUŁKI KAWALERII POLSKIEJ

Dzieje 17. Pułku Ułanów 
Wielkopolskich im. Króla 
Bolesława Chrobrego sta-
nowią temat niniejszej książki. 

Monografia uzupełniona jest kolorowymi ilustracjami 
oraz wieloma zdjęciami.
wyd. I, format 170 x 240 mm, s. 320, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788394696795, cena det. 40,00 zł

Jan Truszkowski
WSTAWAJ, NA SYBIR NAS 
WYWOŻĄ

Książka autobiograficzna. 
Autor jako dziecko trafił na 
Syberię. Bardzo ciekawie opisał 
losy własnej rodziny i tysięcy 
Polaków na bezkresach ZSRR. 

Mocno w książce akcentuje stosunek władz komuni-
stycznycznych do Polaków.
wyd. I, format 148 x 210 mm, s. 240, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 8388371088, cena det. 20,00 zł

Anna Wajler
ŻURAWIEJKI

Żurawiejka – krótki, naj-
częściej dwuwierszowy, 
żartobliwy kuplet ukła-
dany dla poszczególnych 
pułków kawalerii, oce-
niający z ironią i czarnym 

humorem ich wojenne losy. Dostępne w miękkiej 
i twardej oprawie.
wyd. I, format 175 x 216 mm, s. 112, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788388076206, cena det. 40,00 zł

Jacek Taborski
26. PUŁK UŁANÓW 
WIELKOPOLSKICH
SERIA: 26. PUŁK UŁANÓW 
WIELKOPOLSKICH

Dzieje 26. Pułku Ułanów 
Wielkopolskich stanowią temat 
niniejszej książki. Monografia 

uzupełniona jest kolorowymi ilustracjami oraz wie-
loma zdjęciami.
wyd., format 170 x 240 mm, s. 256, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788394696740, cena det. 40,00 zł

Janusz Sobolewski
OSOBLIWOŚCI POWIATU 
GRAJEWSKIEGO

Bogato ilustrowane, albumowe 
wydanie dotyczące osobliwości 
powiatu grajewskiego. Pozycja 
zawiera informacje o ciekaw-
szych miejscach w powiecie 

zarówno tych znanych jak i zapomnianych.
wyd. I, format 185 x 215 mm, s. 202, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788388371806, cena det. 30,00 zł

Grajewo, tel. 86 272 22 75
biuro@eko-dom.pl, www.ksiazkizpasja.pl, www.eko-dom.pl/publishing

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

KSIĄŻKI Z PASJĄ



54

KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

 Jan Eljaszewicz
Z DZIEJÓW RUCHU 
SPORTOWEGO 
W PRUSZKOWIE W LATACH 
1916–1974

Książka jest udaną próbą nakre-
ślenia historii ruchu sportowego 
w Pruszkowie, ze szczególnym 

uwzględnieniem dziejów Klubu „Znicz” – w pierwszym 
pięćdziesięcioleciu jego działalności. 
wyd. I, format 160 x 230 mm, s. 123, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788362144372, cena det. 30,00 zł

 Mirosław Wawrzyński
ŻYCIE PUBLICZNE 
I SPOŁECZNE PRUSZKOWA DO 
ROKU 1921

Książka o narodzinach świa-
domości lokalnej Pruszkowa, 
pierwszych organizacjach, 
stowarzyszeniach, formowaniu 

władzy lokalnej. Książka o narodzinach Miasta.
wyd. I, format 160 x 230 mm, s. 224 + 88, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788362144501, cena det. 45,00 zł

opracowanie zbiorowe
KSIĘGA PROTOKOŁÓW RADY 
MIEJSKIEJ 21 MAJA 1917–
–3 STYCZNIA 1918

O czym debatowano pod-
czas pierwszych sesji Rady 
Miejskiej? Jakie podejmowano 
zadania i decyzje podczas 

posiedzeń Magistratu? Unikalny dokument epoki. 
Pierwsze miesiące życia Pruszkowa.
wyd. I, format 210 x 260 mm, s. 212, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788362144464, cena det. 40,00 zł

Tadeusz Hubert Jakubowski
LATA PRAWIE BEZGRZESZNE

Trzecie już wydanie wspo-
mnień najbardziej popularnego 
pruszkowskiego gawędziarza 
i dokumentalisty. Beztroskie 
przedwojenne dzieciństwo, 
lata okupacji niemieckiej, 

młodzieńcza powojenna konspiracja, więzienie 
w Rawiczu.
wyd. III, format 150 x 210 mm, s. 371, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788362144518, cena det. 25,00 zł

opracowanie zbiorowe
HISTORIA FABRYKI 
OŁÓWKÓW ST. 
MAJEWSKI 
W PRUSZKOWIE 
1889–1945

Opowieść o dziejach 
jednego z zakładów, który 
tworzył historię Pruszkowa 

i przez lata był jego wizytówką w Polsce i na świecie.
wyd. I, format 210 x 260 mm, s. 203, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788362144433, cena det. 50,00 zł

opracowanie zbiorowe
SEFER PRUSZKÓW. KSIĘGA 
PAMIĘCI PRUSZKOWA, 
NADARZYNA I OKOLIC

Siedemdziesiąt tekstów wspo-
mnieniowych, pięćdziesięciu 
autorów pruszkowskich Żydów 
ocalałych z Zagłady. Bogata 

panorama żydowskiego Pruszkowa przed, w czasie 
i chwilę po wojnie.
wyd. I, format 170 x 240 mm, s. 460, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788362144440, cena det. 50,00 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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KSIĘGARNIA HISTORYCZNA Z DOBREJ

Bartłomiej Szyprowski
SĄD KAPTUROWY PRZY KOMENDZIE GŁÓWNEJ ZWIĄZKU WALKI ZBROJNEJ 
W WARSZAWIE
SERIA: KSIĄŻKA HISTORYCZNA ROKU 2016

Sąd kapturowy przy komendzie głównej związku walki zbrojnej w Warszawie (sierpień 
1940 r. – listopad 1941 r.) Podziemie w walce ze zdrajcami Rzeczypospolitej.
wyd., format 185 x 230 mm, s. 402, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788365005885, cena det. 49,00 zł

ul. Czerwonego Krzyża 4, 00-377 Warszawa, tel. 22 828 17 03
biuro@historyczna.com.pl, www.historyczna.com.pl

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

Michał Pszczółkowski
KRESY NOWOCZESNE

Międzywojenne Kresy to 
miejsce szczególne. Choć dziś 
znajdują się poza granicami 
Polski, współtworzą narodową 
tożsamość i intrygują skom-
plikowaną przeszłością. Na 

przekór stereotypom są także częścią dziedzictwa
wyd. I, format 205 x 290 mm, s. 256, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788377292976, cena det. 55,92 zł

Ryszard Mączewski
WARSZAWA, 
KTÓREJ NIE MA

Warszawa ożywa na 
kartach tego albumu.
Ilustracje zostały opa-
trzone komentarzami 
dotyczącymi nieistnie-

jących już dzisiaj miejsc oraz planami, dzięki którym 
można je odnaleźć na mapie współczesnej Warszawy.
wyd. I, format 220 x 220 mm, s. 132, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788377293317, cena det. 35,12 zł

ul. Księży Młyn 14, 90-345 Łódź, tel. 42 632 78 61, 42 630 71 17, 602 349 802
biuro@km.com.pl, www.km.com.pl

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

Dawid Keller
KOLEJ MIĘDZY WOJNAMI

O pracy kolejarza, która budziła 
ogólny szacunek i zapewniała 
godny byt, marzyło wielu. 
W specjalnych pociągach 
toczyły się spotkania towa-
rzyskie, codzienne podróże do 

pracy nadawały tempo międzywojennemu życiu.
wyd. I, format 220 x 320 mm, s. 144, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788377293362, cena det. 71,92 zł

Joanna Mruk
MODA KOBIECA 
W OKUPOWANEJ 
POLSCE

W ekstremalnie trud-
nych warunkach Polki 
na przekór okupantom 
chciały godnie żyć. 

Zadbany wygląd i ubrania dawały im siłę, pomagały 
nie okazać słabości.
wyd. I, format 215 x 215 mm, s. 144, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788377293492, cena det. 31,92 zł

Jarosław Kita
ZAPOMNIANE POLSKIE 
UZDROWISKA

Kto dzisiaj pamięta o takich 
uzdrowiskach, jak: Goździków, 
Sławinek, Nowe Miasto, 
Czerniewice, Latoszyn, 
Kulaszne i kilkunastu innych. 

W czasach świetności były one odwiedzane przez 
wielu kuracjuszy...
wyd. I, format 165 x 235 mm, s. 320, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788377292457, cena det. 39,92 zł

Kasper Sipowicz
PRZEŚLADOWANIA 
RELIGIJNE W KRAJU WARTY

Autor podjął się opisania religii 
i Kościoła w interpretacji Adolfa 
Hitlera (na przykładzie Mein 
Kampf) i Alfreda Rosenberga, 
oraz porównania poglądów obu 

tych ideologów NSDAP w istotnych kwestiach wiary.
wyd. I, format 165 x 235 mm, s. 220, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788377293089, cena det. 29,52 zł
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MAGIA SŁOWA

PH-U MAGIA SŁOWA DANUTA KOPER
00-845 Warszawa, ul. Łucka 20/4, tel. 504 270 413

FUNDACJA SĄSIEDZI
ul. M. Skłodowskiej – Curie 2 lok. 118, 15-950 Białystok tel. 606 442 122
fundacja.sasiedzi@gmail.com

Władimir Abarinow
WIDZIADŁA. GRA 
WYWIADÓW. WALKA 
MOCARSTW

Opowieść o walce mocarstw, 
wyścigu zbrojeń, marzeniach 
o „cudownej broni”, o rozsz-
czepieniu atomu i kosmicznych 

lotach. To opowieść o paranoicznych wizjach, wie-
lopiętrowych intrygach, o wzajemnej dezinformacji 
i królestwie obłędu.
wyd. I, A5, oprawa miękka, ISBN/EAN 9788364505409, cena det. 39,90 zł

Barbara Goralczuk
NADZIEJA AŻ PO HORYZONT

Nadzieja aż po horyzont jest 
opowieścią o ludziach, których 
spotkała wojna (1914–1918). 
To prawdziwa, poruszająca 
opowieść o tułaczce i miłości. 
Wielka epopeja bieżeństwa.

wyd. I, A5, oprawa twarda, ISBN/EAN 9788364505256, cena det. 34,90 zł

Leszek Szerepka
OBLICZA BIAŁORUSI. ZAPISKI 
AMBASADORA

Książka nie tylko odkrywa przed 
nami współczesną Białoruś, ale 
również przystępnie tłumaczy liczne 
paradoksy, na które natrafiamy 
u naszego wschodniego sąsiada.

wyd. I, A5, oprawa miękka, ISBN/EAN 9788364505232, cena det. 34,90 zł

Krzysztof Onikijuk
PUSZCZA BIAŁOWIESKA

Puszcza Białowieska to nowy, 
dwujęzyczny album z fotografiami 
Krzysztofa Onikijuka ukazującymi 
piękno ostatniej puszczy Europy. To 
dzieło kogoś kto puszczę kocha, bo 
poza mistrzostwem fotografii jest 

w tym serce i miłość do tego prawdziwego ostatniego 
lasu jaki nam pozostał.
wyd. I, A4, oprawa twarda, ISBN/EAN 9788364505423, cena det. 49,90 zł

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

Niezwykły album poświęcony zachowaniu postindustrialnego dziedzictwa starej Woli 
z obszernym kalendarium od 1313 do 2015 roku, ilustrowany wieloma nigdy nie publikowa-
nymi zdjęciami. W przygotowaniu Warszawska Ochota – Co było, co jest, co pozostanie…
2015, 205x285 mm, s.208, oprawa zintegrowana, ISBN/EAN 9788394082109, cena det. 49,99 zł
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Janusz Gmitruk
LUDOWY 
ZWIĄZEK 
KOBIET

Syntetyczna 
monografia 
udziału kobiet 
w szeroko rozu-
mianym Ruchu 
Ludowym.

Warszawa 2017, format 210 x 210 mm, ilustracje czarno-białe, oprawa 

miękka, ISBN/EAN 9788379011155, cena 15 zł

Janusz Gmitruk, Piotr Matusak, 
Tadeusz Rawski
KALENDARIUM II WOJNY 
ŚWIATOWEJ

Praca oparta na wszechstron-
nych źródłach archiwalnych 
polskich i niemieckich. Opisuje 
w sposób chronologiczny 

przyczyny i przebieg II wojny światowej
Warszawa 2017, format 170 x 245, ilustracje czarno-białe, oprawa 

twarda, ISBN/EAN 9788379011254; 9788375457780, cena 80 zł

oprac. Franciszek Gryciuk
JÓZEFAT BŁYSKOSZ. PAMIĘTNIK PODLASIAKA Z MINIONYCH DNI 
OD ROKU 1904 DO 1918

Autobiografia tytułowej postaci w opracowaniu Franciszka Gryciuka. Wprowadza czytel-
nika w klimat stosunków wyznaniowych i społeczno-politycznych na Podlasiu w pierw-
szych latach XX wieku.
Warszawa 2017, format 170 x 245 mm, ilustracje czarno-białe, oprawa twarda, ISBN/EAN 9788379011216, cena 25 zł

Kazimierz Przybysz
KRAJOBRAZY 
PONIEWIERKI. ZACHOWANIA 
SPOŁECZEŃSTWA 
POLSKIEGO WOBEC EXODUSU 
LUDNOŚCI WARSZAWY 1944

W książce autor dokumen-
tuje z pozycji historyka losy 
ludności cywilnej Warszawy po 

upadku powstania.
Warszawa 2017, format 170 x 245 mm, ilustracje czarno-białe, oprawa 

twarda, ISBN/EAN 9788379011261, cena 40 zł

red. Janusz Gmitruk
PRZYCZYNY I SKUTKI 
PRZEWROTU MAJOWEGO 
1926

Zbiór materiałów po konfe-
rencji naukowej „W obronie 
demokracji” - przegląd naj-
nowszych badań nad dzie-

jami Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, ze 
szczególnym uwzględnieniem zamachu majowego.
Warszawa 2017, format 170 x 250 mm, ilustracje czarno-białe, oprawa 

miękka, ISBN/EAN 9788379011315, cena 30 zł

Al. Wilanowska 204, 02-730 Warszawa, tel. 22 843 78 73, 22 843 38 76
d.zareba@mhprl.pl, www.mhprl.pl

Placówka naukowo-badawcza, której przedmiotem działania jest gromadzenie, 
zabezpieczanie i udostępnianie materiałów oraz dokumentów obrazujących 
rozwój i dokonania szeroko pojętego ruchu ludowego.

MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO
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ul. Długa 81/83, sekretariat@muzeum1939.pl www.muzeum1939.pl
Dystrybucja: motyleksiazkowe.pl, ul. Zwrotnicza 6, www.motyleksiazkowe.pl

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

MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ

Praca zbiorowa 
MUZEUM II WOJNY 
ŚWIATOWEJ. KATALOG 
WYSTAWY GŁÓWNEJ 

Muzeum udostępnia 
przyszłym zwiedzającym 
katalog wystawy stałej. Na 
największej w Polsce narra-

cyjnej, multimedialnej ekspozycji zobaczyć można ok. 
2 tys. interesujących eksponatów.
2016,155 x 215 mm, s. 250, oprawa twarda, ISBN/EAN 9788363029616, 

cena det. 28,50 zł

Piotr M. Majewki 
ZMARNOWANA SZANSA?

Czy Czechosłowacja mogła 
jesienią 1938 r. obronić się 
przed niemieckim atakiem? Czy 
podejmując decyzję o przy-
jęciu dyktatu monachijskiego, 
władze tego państwa zmarno-
wały szansę na zwycięstwo, 

które mogło powstrzymać dalszą ekspansję Hitlera?
2016,155 x 215 mm, s. 360, oprawa twarda, ISBN/EAN 9788363029586, 

cena det. 25,50 zł

Jerzy Borejsza
ŚMIESZNE STO MILIONÓW 
SŁOWIAN 

Samo słowo „antyslawizm” 
pojawia się w różnych połą-
czeniach, ale nie jako zjawisko 
odrębne w pracach o teo-
riach rasowych narodowych 

socjalistów, czy w opracowaniach o podboju Europy 
Wschodniej. 
2016,155 x 215 mm, s. 175, oprawa twarda, ISBN9788363029647,  

cena det. 30 zł

Waldemar Stopczyński
W KRĘGU BOLESŁAWA 
SROCKIEGO
Praca ta ukazuje nie tylko mało 
podkreślane zróżnicowanie 
konspiracyjnych związków 
młodzieży w okupowanej 
Warszawie, ale też - w tym 
wypadku - skuteczne dzia-

łania zmierzające do konsolidacji wobec celu 
nadrzędnego.
2016,155 x 215 mm, s. 455, oprawa twarda, ISBN/EAN 9788363029678, 

cena det. 36,50 zł

Jiri Friedl
ŻOŁNIERZE BANICI

Dzieje Brygady Świętokrzyskiej 
nie są w Polsce tematem 
nieznanym. Niemniej jednak 
z pobytem tej formacji na 
ziemiach czeskich - przez niemal 
połowę czasu jej funkcjonowania 

- wciąż wiąże się wiele białych plam. [...] Książka niniejsza 
powstała z myślą o czeskim czytelniku.
2016,155 x 215 mm, s. 188, oprawa twarda, ISBN/EAN 9788363029913, 

cena det. 33,50 zł

Jerzy Platajs
ZBRODNIA KATYŃSKA
ZEZNANIA ŚWIADKÓW PRZED POLSKIMI 
SĄDAMI WOJSKOWYMI (1943–1946)

Książka dotyczy mało znanej kwe-
stii przesłuchań przed polskimi 
sądami wojskowymi w Wielkiej 
Brytanii byłych polskich jeńców 

wojennych, ocalałych z zagłady trzech obozów specjalnych 
NKWD ZSRR - w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku.
2016,155 x 215 mm, s. 442, oprawa twarda, ISBN/EAN 9788363029753,  

cena det. 32,50 zł
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MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa, tel.+48 22 50 60 126
recepcja@lazienki-krolewskie.pl, www.lazienki-krolewskie.pl

Wydawnictwo specjalizuje się w publikowaniu książek poświęconych historii i kulturze, 
głównie doby oświecenia, opracowań tekstów źródłowych, albumów malarstwa, kata-
logów wystaw, przewodników oraz książek edukacyjnych dla najmłodszych.

Cezary Wodziński
PRZECHADZKI PO OGRODACH. 
TRAKTAT GORGIASZA. 
UTOPIA EUDAIMONII

Rozważania o polityce, onto-
logii i współczesności, a także 
o możliwości istnienia owej 
aporetycznej przestrzeni, którą 

nazwać by się chciało „ogrodem utraconym”, „ziemią 
gościnną”, pewną wspólną strefą „pomiędzy”.
wyd. I, format 140 x 220 mm, s. 208, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788364178320, cena det. 30,00 zł

Marc Fumaroli
GDY EUROPA MÓWIŁA PO 
FRANCUSKU
SERIA: BIBLIOTEKA ŁAZIENEK 
KRÓLEWSKICH

Publikacja poświęcona jest 
historii kultury i cywilizacji 
oświecenia oraz dominacji 

języka francuskiego w Europie.
wyd. I, format 240 x 170 x 60 mm, s. 688, ilustracje kolorowe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788364178375, cena det. 70,00 zł

Jarosław Mikołajewski
DZIEWCZYNY Z RYCINY
SERIA: ANIOŁKI KOTA CAGLIOSTRO

Szósta już część przygód 
Kota o imieniu Cagliostro 
i jego sześciu detektywek, 
autorstwa tandemu Jarosław 
Mikołajewski (tekst) & Marcin 

Bruchnalski (ilustracje). Współwydawca: Media 
Rodzina.
wyd. I, format 250 x 175 mm, s. 56, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 97883641783829, cena det. 19,90 zł

oprac. Anna Grześkowiak 
Krwawicz, Dominique Triaire
PAMIĘTNIKI KRÓLA 
STANISŁAWA AUGUSTA. 
ANTOLOGIA
SERIA: BIBLIOTEKA ŁAZIENEK 
KRÓLEWSKICH

Publikacja stanowi pierwszą 
pełną krytyczną edycję pamiętników ostatniego króla 
Polski, wydaną w języku polskim.
wyd. II, format 240 x 170 x 45 mm, s. 576, ilustracje kolorowe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788393558469, cena det. 50,00 zł

pod red. Anny Grzeskowiak Krwawicz
PAMIĘTNIKI STANISŁAWA AUGUSTA I ICH BOHATEROWIE
SERIA: NAUKOWA

Zapis rocznego cyklu wykładów, organizowanych przez we współpracy z Polskim 
Towarzystwem Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Książka stanowi pełną panoramę 
portretów przedstawionych w „Pamiętnikach” Stanisława Augusta.
wyd. I, format 237 x 188 x 30 mm, s. 365, ilustracje kolorowe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788364178269, 

cena det. 60,00 zł
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ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa, tel. 22 839 12 68 (centrala)
sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl, www.muzeum-niepodleglosci.pl

Muzeum Niepodległości w Warszawie jest instytucją kultury Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. Organizuje wystawy, konferencje naukowe, uroczystości upamiętnia-
jące rocznice wydarzeń historycznych, projekcje filmowe, lekcje edukacyjne, promocje 
książek. Prowadzi również działalność wydawniczą.

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

Red. T. Skoczek, wstęp F. Ziejka
STANISŁAW WYSPIAŃSKI 
DZIEŁA MALARSKIE

Reprint albumu z 1925 r. ze 
zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. 
Album zawiera tekst Exegi 
monumentum napisany przez 
Stanisława Przybyszewskiego 

oraz biografię artysty autorstwa Tadeusza 
Żuka-Skarszewskiego.
2017, format 240 mm x 330 mm, s. 218, oprawa twarda, 

ISBN/EAN 9788365439178; cena det. 250 zł

Jolanta Załęczny
TRADYCJE PATRIOTYCZNE 
ELEMENTEM KSZTAŁTOWANIA 
ZBIOROWEJ ŚWIADOMOŚCI 
HISTORYCZNEJ  
W II RZECZYPOSPOLITEJ

Autorka przedstawia wzorce 
osobowe i wydarzenia ważnych 

z punktu widzenia kształtowania świadomości społe-
czeństwa odbudowującego się państwa.
2017, wyd. 1, format 170 x 245 mm, s. 444, oprawa twarda, ilustracje, 

ISBN/EAN 9788365439031; cena det. 50 zł

Red. Nacz. Tadeusz Skoczek
„NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ” NR 59 3:2017

Kwartalnik „Niepodległość i Pamięć” ukazuje się na rynku wydawniczym od 1994 roku. 
Otrzymał 12 punktów na liście MNiSW. W tym numerze m.in. teksty o: Polakach w ruchu 
niepodległościowym XIX-wiecznego Meksyku; broni przeciwpancernej Wojska Polskiego 
w latach 1935–1939; operacji katyńskiej 1940 r.
2017, format 165x235 mm, s. 424, oprawa miękka, ISSN 14271443, cena det. 20 zł

Red. Piotr Skoczek
JULIUSZ KOSSAK
SERIA „SKARBY KULTURY LITERATURY 
POLSKIEJ”

Zawiera reprodukcję książki  
S. Witkiewicza, J. Kossaka, 
reprodukcje obrazów i grafik 
ze zbiorów wielu muzeów. 

Bogaty dorobek twórczy malarza, grafika, ilustratora 
książek W. Pola, J. U. Niemcewicza i H.Sienkiewicza.
format 24 cm x 33 cm; oprawa twarda; s. 216; ISBN/EAN 9788362235278; 

cena detaliczna 250 zł

Red. Nacz. Tadeusz Skoczek
„NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ” 
NR 58 2:2017

Kwartalnik poświęcony jest 
historii i sztuce Polski, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
polskich ruchów niepodległo-
ściowych, społecznych, oby-

watelskich i kulturalnych XVIII–XX w. Ukazuje się na 
rynku wydawniczym od 1994 roku.
2017, format 165x235 mm, s. 344, oprawa miękka, ISSN 14271443, 

cena det. 20 zł
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ul. St. K. Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, tel. 22 544 27 00 
sprzedaz@muzeum-wilanow.pl, www.sklep.wilanow-palac.pl

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

MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE

Aneta Markuszewska
KOMPOZYTORKI I PATRONKI 
MUZYKI W XVII I XVIII WIEKU. 
WYBRANE PORTRETY
SERIA: SILVA RERUM

Fascynujące historie kobiet, 
które mimo trudności 
w dostępie do profesjonalnej 

edukacji muzycznej i obyczajowych przesądów kon-
sekwentnie i z pasją realizowały swoje powołanie.
format 175 x 235 mm, s. 212, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788363580865, cena det. 40,00 zł

Kirył Koczegarow
RZECZPOSPOLITA A ROSJA 
W LATACH 1680–1686
SERIA: SILVA RERUM

Pokój wieczysty z 1686 r. 
pomiędzy Rzecząpospolitą 
a Rosją stanowił moment prze-
łomowy, po którym ostatecznie 

zakończyła się ekspansja terytorialna państwa 
polsko-litewskiego. 
format 175 x 235 mm, s. 640, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788363580797, cena det. 50,00 zł

oprac. nauk. i wstęp  
Anna Markiewicz
Jan Michał Kossowicz
DIARIUSZ PODRÓŻY PO 
EUROPIE (1682–1688)
SERIA: SILVA RERUM

Barwny opis podróży eduka-
cyjnej wojewodziców ruskich 

Jana Stanisława i Aleksandra Jana Jabłonowskich od 
Pragi po Paryż, Londyn, Rzym i Madryt.
format 175 x 235 mm, s. 748, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788363580803, cena det. 50,00 zł

Charles Burney
OBECNY STAN MUZYKI WE 
FRANCJI I ITALII
SERIA: SILVA RERUM

Muzyczne dzienniki podróży 
londyńskiego muzyka, nauczy-
ciela i pisarza Ch. Burneya 
z lat 1770 i 1772 stanowią 

jedno z najcenniejszych źródeł wiedzy o kulturze 
muzycznej wkraczającej w okres klasycyzmu Europy.
format 175 x 235 mm, s. 512, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788363580858, cena det. 50,00 zł

oprac. Jarosław Dumanowski, 
Dorota Dias Lewandowska, 
Marta Sikorska
STAROPOLSKIE PRZEPISY 
KULINARNE
SERIA: MONUMENTA POLONIAE CULINARIA

Książka zawiera ręko-
piśmienne, rozproszone 

(niepochodzące z książek kucharskich) i bardzo 
zróżnicowane receptury kulinarne z XVI –XVIII w.
format 218 x 305 mm, s. 368, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788363580926, cena det. 90,00 zł

red. Magdalena Górska  
i Agata Roćko
SŁYNNE KOBIETY 
W RZECZYPOSPOLITEJ XVIII 
WIEKU
SERIA: SILVA RERUM

Monografia złożona z dwu-
dziestu dwóch literackich 

portretów magnatek, pisarek i dam, kreujących 
przestrzeń kultury epoki oświecenia.
format 175 x 235 mm, s. 472, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788363580872, cena det. 50,00 zł
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Ryszard Żelichowski, 
Paweł E. Weszpiński 
PLAN WARSZAWY 1912. 
WILLIAM HEERLEIN 
LINDLEY 
PLANY WARSZAWY 

Publikacja prezentuje wydany 
w 1912 r., opracowany pod 

kierunkiem Williama H. Lindleya, Plan niwelacyjny 
miasta Warszawy. 
wyd. I, format 130 x 240 mm, s. 337, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788362189915, cena det. 69,00 zł 

Rynek Starego Miasta 28-42, tel. 22 596 67 00
sekretariat@muzeumwarszawy.pl, 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

Iwona Arabas
RES PHARMACEUTICAE
KATALOG WYSTAWY STAŁEJ

Katalog wystawy stałej Muzeum 
Farmacji im. mgr Antoniny 
Leśniewskiej. Poprzez autorskie 
zdjęcia prezentuje intrygujące 
eksponaty oraz oddaje charakter 

ekspozycji ukierunkowanej na popularyzację historii 
nauki o leku.
wyd. I, format 165 x 265 mm, s. 267, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788365777027, cena det. 44,00 zł

praca zbiorowa
20 RZECZY O WARSZAWIE
ALBUM Z FOTOGRAFIAMI JACKA 
KOŁODZIEJSKIEGO

Wybrane obiekty wystawy 
głównej stały się inspiracją 
20 opowieści związanych 
z Warszawą, odwołujących 

się do historii, a jednocześnie opisujących rzeczywi-
stość młodych ludzi.
wyd. I, format 220 x 260 mm, s. 188, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788362189991, cena det. 69,00 zł

praca zbiorowa
RZECZY WARSZAWSKIE
PUBLIKACJA TOWARZYSZY WYSTAWIE 
GŁÓWNEJ

Zawiera esej naukowy o roli 
rzeczy w muzeach i ich mikrohi-
storii składających się na historię 
miasta oraz teksty, w których 

kuratorzy wyjaśniają koncepcje poszczególnych gabi-
netów i opowiadają historie wybranych rzeczy.
wyd. I, format 265 x 165 mm, s. 176, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788362189960, cena det. 49,00 zł

Katarzyna Wagner,  
Paweł E. Weszpiński
PLAN WARSZAWY 1768. 
GEORGES LOUIS LE ROUGE
PLANY WARSZAWY

Publikacja prezentuje Plan 
Warszawy Georges’a Louisa 
Le Rouge’a z 1768 r., który 

jest jednym z najwierniejszych odwzorowań  
XVIII-wiecznej Warszawy.
wyd. II, format 240 x 135 mm, s. 141, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788365777072, cena det. 69,00 zł

Jarosław Trybuś,  
Paweł E. Weszpiński
PLAN WARSZAWY 1939. 
KSIĄŻNICA ATLAS
PLANY WARSZAWY

Plan miasta stołecznego 
Warszawy z 1939 r. to wyjąt-
kowa publikacja lwowskiego 

wydawnictwa Książnica Atlas. Pokazuje ona miasto 
w trakcie przemian.
wyd. II, format 130 x 240 mm, s. 142, ilustracje kolorowe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788365777157, cena det. 69,00 zł
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MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

ul Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, tel. 261 41 20 26
naukowy@muzeumwl.pl, www.muzeumwl.pl

Muzeum Wojsk Lądowych od wielu lat prowadzi bogatą działalność wydawniczą uka-
zując dzieje wojskowości na przestrzeni wieków w Polsce i na świecie.

Bartosz Smykowski
LOTNICTWO ARMII POMORZE 
W KAMPANII POLSKIEJ 
1939 ROKU

Publikacja prezentuje, dzień 
po dniu, dzieje lotnictwa Armii 
„Pomorze” w tragicznych 
dniach września 1939 roku.

wyd. I, format 155 x 225 mm, s. 107, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788364130168, cena det. 15,00 zł

Mirosław Giętkowski
TAKTYCZNO-TECHNICZNE 
ZASADY DZIAŁANIA 
ARTYLERII WOJSKA 
POLSKIEGO 1918–1939

Książka zawiera informacje 
dotyczące uzbrojenia oraz 
taktycznych zasad działania 

polskiej artylerii w latach 1918–1939 oraz opisuje 
próby jej modernizacji.
wyd. I, format 165 x 240 mm, s. 537, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788364130205, cena det. 30,00 zł

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

W książce zaprezentowana 
została krótka historia dywizji 
oraz opis jej walk w styczniu 

1945 roku. Publkacja umożliwia zapoznanie się z prze-
tłumaczonymi na język polski dokumentami dywizji.
wyd. I, format 160 x 225 mm, s. 147, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788364130076, cena det. 15,00 zł

Łukasz Mamert Nadolski
KAMPANIA ZIMOWA W 2015 
ROKU NA UKRAINIE

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

w Doniecku i pod Debalcewem).
wyd. I, format 205 x 265 mm, s. 196, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788364130151, cena det. 45,00 zł

red. Albert S. Kotowski 
i Sławomir Sadowski
BYDGOSZCZ WOJSKOWA

W publikacji znajdują się 
artykuły o militarnych dziejach 
Bydgoszczy od średniowiecza 
do czasów współczesnych.
wyd. I, format 165 x 240 mm, s. 406, 

ilustracje kolorowe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788364130175, 

cena det. 15,00 zł

red. Łukasz Mamert Nadolski
BITWA O BYDGOSZCZ 1945. 
WALKI, WSPOMNIENIA, 
RELACJE

Pierwsza część bogato ilustro-
wanej książki prezentuje opis 
bojów w rejonie Bydgoszczy 
w styczniu 1945 roku. W drugiej 

części niniejszej publikacji znajdują się wspomnienia 
naocznych świadków toczących się walk.
wyd. I, format 205 x 290 mm, s. 208, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788364130021, cena det. 35,00 zł
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MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

Al. Jerozolimskie 3, 00 495 Warszawa, tel. 22 629 52 71 72
kbudkiewicz@muzeumwp.pl, www.muzeumwp.pl

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

MONTE CASSINO

Album, który przygotowaliśmy dla Państwa jest ilustrowaną historią 2. Korpusu Polskiego, 
którego żołnierze uczestniczyli w czwartej bitwie o Monte Cassino w maju 1944 r. 
Poprzedziły ja trwające od stycznia tego roku, kolejne próby przebicia się wojsk alianckich 
przez niemieckie umocnienia tzw. Linii Gustawa i wyzwolenia tym samym stolicy Włoch, 
Rzymu.
Walki w rejonie górskiego masywu Monte Cassino należą z pewnością do najsłynniej-
szych i najbardziej zaciętych bitew II wojny światowej. Zakończyły się dopiero 4 czerwca 

1944 r., wraz z wejściem do Wiecznego Miasta amerykańskiej 88 dywizji Piechoty. Straty obu stron w tej bitwie 
były bardzo poważne – zginęło, zostało rannych lub dostało się do niewoli około 100 tysięcy żołnierzy. W sumie 
w trwającej pół roku bitwie o Rzym, obie walczące strony utraciły ponad 200 tysięcy żołnierzy. Straty 2. Korpusu 
Polskiego w bitwie o Monte Cassino wyniosły 923 poległych, 2931 rannych i 345 zaginionych.
Żołnierze 2. Korpusu Polskiego to byli żołnierze września, kampanii francuskiej, kampanii afrykańskiej oraz 
więźniowie sowieckich łagrów i więzień. Ich niezwykle trudnej i długiej drodze, którą przemierzyli, zanim dotarli 
do Włoch oraz ich walkom o Monte Cassino poświęcona jest ta publikacja.
W albumie ukazującym się w 70. rocznicę walk w maju 1944 r. zamieszczono blisko 600 fotografii archiwalnych 
i zdjęć eksponatów. Wiele z nich nie było dotychczas publikowanych.
Album jest wyrazem szacunku i hołdu jaki składają autorzy wszystkim żołnierzom 2. Korpusu Polskiego wal-
czącym o zdobycie Monte Cassino.

NA PIĘCIU KONTYNENTACH. 
POLSKIE DZIECI, MŁODZIEŻ 
I SZKOŁY NA TUŁACZYCH 
SZLAKACH 1939–1950

Książka jest pierwszą w takiej 
formie próbą syntetycznego 
objęcia losów tych z młodego 
pokolenia Polaków, którzy 

w czasie II wojny światowej z różnych przyczyn 
znaleźli się w wielu częściach świata. Czasem niesły-
chanie od Polski odległych.
Dwa dopełniające się ciągi narracji – tekstowej i ilu-
stracyjnej – dają w miarę pełną panoramę zarówno 
losów młodych i najmłodszych Polaków jak i naszego 
szkolnictwa poza krajem w latach 1939–1950. 
Szkolnictwa, które było jednym z najważniejszych 
osiągnięć Rządu RP na uchodźstwie w latach ostat-
niej wojny i którego oddziaływanie wpłynęło na więcej 
niż jedno pokolenie polskiej emigracji politycznej.

KAMPANIA BRYTYJSKA  
– THE BATTLE OF BRITAIN
 
Przedstawia nie tylko sam 
przebieg walk, ale również 
wiele innych związanych z nimi 
wątków. W prezentowanej 
książce ważne miejsce zajmują 
losy polskich pilotów, którzy 

przyczynili się do odparcia niemieckiej inwazji na 
Wielką Brytanię. Wielu z nich nie doczekało końca 
wojny, polegli na polu chwały w akcjach bojowych 
Polskich Sił Powietrznych. 
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MYŚL POLSKA

al. Jerozolimskie 83/9, 02-001 Warszawa
n.myslpolska@hoga.pl, www.mysl-polska.pl

„Myśl Polska” – najstarszy polski tygodnik – ukazuje się od 1941 roku.
Jan Engelgard – Redaktor Naczelny

Przemysław Bibik
POLSCY NARODOWCY JAKO 
OFIARY KL AUSCHWITZ

Pierwsza monografia traktu-
jąca o ponad 80 narodowcach 
więźniach obozu KL Auschwitz 
– opracowana m.in. na pod-
stawie źródeł archiwalnych. 

2016, wyd. I, 145x210 mm, s. 160, oprawa miękka, 

ISBN/EAN 9789393514496, cena det. 20 zł

Marian Dubiecki
ROMUALD TRAUGUTT I JEGO 
DYKTATURA PODCZAS 
POWSTANIA STYCZNIOWEGO 
1863–1864

Reprint legendarnej książki 
o Romualdzie Traugutcie 
z 1911 roku wydany wspólnie 

z Wydawnictwem Ostoja. Podstawowe źródło 
wiedzy na temat ostatnich miesięcy życia Dyktatora 
Powstania Styczniowego. 
2016, wyd. I, 145 x 210 mm, s. 256, ISBN/EAN 9788365102034, cena det. 20 zł

Jan Engelgard
ROMAN DMOWSKI 1864–1939 

Unikatowy album z bogatym wyborem mało znanych zdjęć, reprodukcji, skanów doku-
mentów pochodzących m.in. ze znalezionego niedawno Archiwum Romana Dmowskiego 
z lat 1915–1920. 
2014, wyd. I, 210 x 295 mm, s. 223, ISBN/EAN 9789393514465, cena det. 70 zł

Andrzej Kotecki
BIBLIOGRAFIA TYGODNIKA 
„MYŚL POLSKA” 1941–1992

Obejmująca ponad 10 tys. 
pozycji pełna bibliografia 
zawartości najstarszego 
polskiego tygodnika o orientacji 
narodowej wydawanego od 

1941 w Wielkiej Brytanii. 
2016, wyd. I, 170x240 mm, s. 312,9789393514472, cena det. 25 zł

Jan Engelgard
BOLESŁAW PIASECKI 
1939–1956

Biografia przywódcy ONR-
Falanga, Konfederacji Narodu 
i PAX-u obejmująca okres 
wojny i tuż po jej zakończeniu. 
Autor wykorzystał nieznane do 

tej pory źródła. 
2015, wyd. I, 145 x 210 mm, s. 272, oprawa miękka,  

ISBN 9789393514441, cena det. 25 zł
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NARODOWE CENTRUM KULTURY

ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
www.nck.pl, www.sklep.nck.pl

Narodowe Centrum Kultury podejmuje działania na rzecz rozwoju kultury w Polsce. 
Jako wydawca oferujemy tytuły o historii współczesnej i dziedzictwie narodowym, jak 
i różne pozycje dotyczące kultury i edukacji kulturalnej.

Krzysztof Koehler
RZECZPOSPOLITA. 
OBYWATELSKOŚĆ. 
WOLNOŚĆ

Zbiór szkiców poświęco-
nych wybranym pomnikom 
pisarstwa politycznego 
polskiego Złotego Wieku. 

Książka o wolności, fundamencie polskiej odmiany 
polityczności, ale bardziej o „wolności do” niż „wol-
ności od” polityki, a przede wszystkim o wolności do 
swobodnej debaty.

wybór i opracowanie: Stanisław 
M. Jankowski
MÓJ OJCIEC, TOM II

Drugi tom antologii wspomnień 
Mój Ojciec, wydawanej w ramach 
serii „Biblioteka Katyńska” 
przynosi kolejne sylwetki 
ofiar Katynia, Ostaszkowa czy 

Miednego. Świadectwa te zostały nadesłane przez 
bliskie pomordowanym osoby na konkurs o tym 
samym tytule.

Sebastian Ligarski, 
Grzegorz Majchrzak
WOJNA O ETER

Fascynujący świat elektronicz-
nych mediów peerelowskich lat 
osiemdziesiątych XX w. Traktuje 
o okresie funkcjonowania 
„Solidarności”, gdy trwała – jak 

dzisiaj wiemy – z góry skazana na klęskę walka o ich 
uspołecznienie, o jak największą zmianę, otwarcie na 
społeczeństwo i jego problemy.

wstęp i redakcja: Artur Ochał
ŻOŁNIERZE KORPUSU OCHRONY 
POGRANICZA I STRAŻY 
GRANICZNEJ – OFIARY ZBRODNI 
KATYŃSKIEJ

Plastyczny obraz pogranicza, 
struktura stacjonujących tam 
oddziałów, szczegółowa ich 

dyslokacja, historia obu formacji, ale także jednost-
kowe losy obrońców. Jej niezaprzeczalnym walorem 
są obszerne biogramy, zdjęcia, listy i wspomnienia 
dotyczące wybranych bohaterów.

Grzegorz Majchrzak
SMUTNI PANOWIE NA 
OLIMPIJSKIM SZLAKU

W krajach tzw. demokracji 
ludowej sport był pod kontrolą 
komunistycznych władz oraz 
aparatu bezpieczeństwa. Wyjazdy 
naszych olimpijczyków na letnie 

i zimowe igrzyska odbywały się pod czujnym okiem 
funkcjonariuszy SB i ich agentów, zainstalowanych 
w gronie oficjeli, działaczy, trenerów i dziennikarzy.

Pod redakcją W. Domagalskiego, 
R. Petermana, J. Talczewskiego
STENOGRAMY ’81. ZAPIS 
NEGOCJACJI STUDENTÓW 
Z PRZEDSTAWICIELAMI RZĄDU 
PRL W CZASIE STRAJKU 
ŁÓDZKICH UCZELNI W 1981 R.

Zapis wielodniowych i pełnych 
napięcia rozmów jakie odbyły się w 1981 roku między 
strajkującymi studentami, a delegacją rządową.
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ul. Focha 23, 05-803 Pruszków, tel./faks 22 758 62 50
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 140 tytułów. 
Wydawnictwo stara się przybliżyć historię Polski z okresu XIX i XX w.

OFICYNA WYDAWNICZA AJAKS

Przemysław Dymek
1 BATALION STRZELCÓW 
ZESZYT NR 214

Kolejna monografia pułku 
w serii „Zarys Historii Wojennej 
Pułków Polskich w Kampanii 
Wrześniowej”, z uwzględnie-
niem jego szlaku bojowego 

w okresie kampanii wrześniowej. 
2016, wyd. I, ISBN/EAN 9788362046843

Jerzy Rostworowski
MOJE DROGI WOJENNE. 
WSPOMNIENIA OFICERA ARMII 
BRYTYJSKIEJ

wspomnienia Jerzego 
Rostworowskiego, polskiego 
żołnierza i oficera, którego 
wojenne losy zawiodły do Armii 

Brytyjskiej. To niezwykle ciekawa postać literata, 
artysty malarza i wojskowego. 
2016, wyd. I, str. 314, ISBN: 9788362046867

ks. Józef Panaś
PAMIĘTNIK KAPELANA 
LEGIONÓW POLSKICH

Reprint pamiętników
wydanych w 1920 r. we 
Lwowie nakładem Księgarni 
St. Rehmana. Ksiądz Panaś, 
dziekan Wojska Polskiego, 

kapelan III Brygady Legionów Polskich opisuje 
początki tworzenia Legionów oraz ich udział 
w walkach. 
2014, wyd. II, str. 280, ISBN: 9788362046584

Przemysław Dymek
2 BATALION STRZELCÓW
ZESZYT NR 216

Monografia pułku w serii 
„Zarys Historii Wojennej 
Pułków Polskich w Kampanii 
Wrześniowej”, z uwzględnie-
niem jego szlaku bojowego 

w okresie kampanii wrześniowej. 
2016, wyd. I, str. 48, ISBN: 9788362046942

Władysław Smoleński
SZKICE Z DZIEJÓW SZLACHTY 
MAZOWIECKIEJ

Reprint książki z 1908 r., 
wydanego nakładem Autora 
w Krakowie. Jedno z podsta-
wowych źródeł dla genealogów 
i poszukujących korzeni rodzin-

nych. Nowy wstęp do publikacji napisał Krzysztof 
Bąkała. 
2015, wyd. II, str. 162, ISBN: 9788352046768

Maria Zima
WĘGRZY WOBEC POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO

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

2016, wyd. II, str. 188, ISBN: 9788362046850
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ul. Dedala 8/44, 03 982 Warszawa, tel. 22 870 03 60
oficyna@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 specjali-
stycznej z różnych dziedzin nauki. W bogatym dorobku ma ponad 1000 publikacji 
książkowych.

OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA

Anna Szczerba
DUCHOWIEŃSTWO 
KRAKOWSKIE W LATACH 
1795–1918

Autorka z wielką erudycją 
podjęła się zadania zrekonstru-
owania zbiorowego portretu 
diecezjalnego duchowieństwa 

rzymskokatolickiego, stanowiącego istotny kompo-
nent elity ówczesnego Krakowa.
wyd. I, format 176 x 250 mm, s. 866, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375457414, cena det. 89,00 zł

Dorota Adamiec
NOWY ŚWIAT W POLSKICH 
OPISACH GEOGRAFICZNYCH 
Z XVII I XVIII WIEKU

Tom dostarcza wielu ciekawych 
informacji z zakresu geografii, 
historii, przyrody, realiów spo-
łecznych dawnej Ameryki, będąc 

jednocześnie zapisem dziejów poznawania przez 
Europejczyków Nowego Świata.
wyd. I, format 135 x 205 mm, s. 316, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375457544, cena det. 45,00 zł

Marek Jabłonowski
PIOTR STAWECKI. Z ARCHIWUM 
ŻYCIA HISTORYKA 
WOJSKOWOŚCI

Piotr Stawecki historyk i archi-
wista o zróżnicowanym, ilościowo 
poważnym i merytorycznie 
znaczącym dorobku. Należy do 

najwybitniejszych badaczy dziejów wojskowości 
w Polsce w XX w.
wyd. I, format 135 x 205 mm, s. 438, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375457490, cena det. 49,00 zł

Chantal Grell
JAN HEWELIUSZ 
I JEGO CZASY
SERIA: BIBLIOTHECA HEVELIANA

Biografia przedstawia naj-
ważniejsze wydarzenia z życia 
Jana Heweliusza – studencką 
wędrówkę po Europie, wydania 

kolejnych imponujących dzieł, naukowe przyjaźnie 
i kłótnie, zabiegi o możnych mecenasów – na tle epoki.
wyd. I, format 135 x 205 mm, s. 224, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375457377, cena det. 45,00 zł

Iwona H. Pugacewicz
BATIGNOLLES 1842–1874. 
EDUKACJA WIELKIEJ 
EMIGRACJI
SERIA: MONOGRAFIE Z DZIEJÓW OŚWIATY

Praca jest pierwszą kompletną 
monografią Szkoły Polskiej 
w Batignolles, do której 

napisania wykorzystano wszystkie istniejące źródła 
i opracowania.
wyd. I, format 176 x 250 mm, s. 702, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375457391, cena det. 69,00 zł

Stanisław Stabryła
ŚWIAT HORACEGO. DZIENNIK 
ZNALEZIONY W SABINUM

Dziennik/pamiętnik Horacego, 
który w pewnym okresie 
opisywał ważne i mniej ważne 
wydarzenia tworzące historię 
jego życia.
wyd. I, format 176 x 250 mm, s. 264, 

ilustracje czarno-białe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788375457803, 

cena det. 49,00 zł
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ul. Fatimska 53 b, 31-831 Kraków, tel. 506 624 220
impuls@impulsoficyna.com.pl, www.impulsoficyna.com.pl

„Impuls” to nie tylko instytucja, budynek, miejsce. Wydawnictwo to ludzie. Impuls 
tworzy grupa osób o odmiennych zainteresowaniach i specjalizujących się w róż-
nych dziedzinach. Połączyło nas zamiłowanie do książek i marzenie o dzieleniu się 
z innymi.

OFICYNA WYDAWNICZA IMPULS

 Aleksander Kamiński
WSTĘPUJĘ DO HARCERSTWA 
(FELIETONY HARCERSKIE 
Z TYGODNIKA „ISKRY”)

Jak to się wszystko zmienia na 
świecie! Spójrz na podpis pod 
tym artykułem. Widzisz? Nie ma 
„10“ ki. Zjawiło się nowe indywi-

duum — „Bambaju“, by też wam opowiadać o tem, co 
dostrzeże „na tropie harcerskim“.
Reprint z 1928 1929, format 105 x 148 mm, s. 260, ilustracje czarno-

białe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788380952904, cena det. 35,00 zł

Ks. Dr. Gerard Szmyd
SKAUTING POLSKI. USTRÓJ 
ORGANIZACYJNY, CELE 
I ZASADY

Ojczyzną skautingu jest Anglia. 
Początkowo był on wojskową 
organizacją wywiadowczą 
młodzieży, powstałą w czasie 

wojny boerskiej później rozwinął się za inicjatywą 
i kierownictwem generała Baden Powella.
Reprinty z 1918 roku, format 105 x 148 mm, s. 36, ilustracje czarno-białe, 

okładka twarda, ISBN/EAN 9788378506669, cena det. 20,00 zł

Janina Tworkowska
NASZE GRY I ĆWICZENIA

Harcerstwo polskie wnosi 
w życie młodych pierwiastki 
tężyzny, radości i szlachetnej 
zabawy. Te elementy są 
w wychowaniu równie ważne 
w Polsce, jak i po za jej 

granicami.
Reprint wydania z 1936, format 105 x 148 mm, s. 92, ilustracje czarno-

białe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788378508779, cena det. 22,00 zł

Danuta Zdanowicz-Rossman
PAMIĘTNIK. NIEMCY, 
1945 ROK

Danuta Zdanowicz, po mężu 
Rossman, jako siedemnasto-
letnia harcerka brała udział 
w obronie Warszawy i po jej 
zakończeniu działała w kon-

spiracyjnej Organizacji Harcerek oraz w Szarych 
Szeregach.
Rękopis z 1945, format 105 x 148 mm, s. 124, ilustracje czarno-białe, 

okładka twarda, ISBN/EAN 9788380951204, cena det. 20,00 zł

Katarzyna Marszałek
RUCH HARCERSKI W LATACH 
1980–1989

Opublikowanie tych źródeł 
ma na celu udostępnienie 
szerszemu gronu czytelników 
materiałów dostępnych jak dotąd 
nielicznym. Chcę w ten sposób 

ułatwić zainteresowanym studia nad dziejami ruchu 
harcerskiego...
wyd. I, format 176 x 250 mm, s. 254, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380951310, cena det. 35,00 zł

Bogusław Śliwerski
HARCERSTWO ŹRÓDŁEM 
PEDAGOGICZNEJ PASJI

Jak opowiedzieć o swojej pasji, 
która 25 lat temu przekształciła 
się z formy czynnej w ukrytą? 
Czy istnieje coś takiego jak 
implicytna pasja na wzór ukry-

tych, utajonych postaw? Czy można być harcerzem/
instruktorem...
wyd. I, format 176 x 250 mm, s. 308, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788378509509, cena det. 70,00 zł
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Oficyna Wydawnicza „Rewasz” istnieje od 1991 roku. Specjalizujemy się w tema-
tyce turystyczno-krajoznawczej. W dorobku mamy kilkaset publikacji: przewod-
ników, informatorów turystycznych, monografii krajoznawczych, map. Niektóre 
z nich były wielokrotnie wznawiane. Większość naszych przewodników adre-
sujemy 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

Artur Pawłowski
ROZTOCZE POLSKIE 
I UKRAIŃSKIE. PRZEWODNIK 

Przewodnik obejmuje teren 
całego Roztocza, po polskiej i po 
ukraińskiej stronie – od Kraśnika 
po Lwów. Zawiera opis znako-
wanych 137 szlaków pieszych 

i rowerowych oraz atrakcyjnych miejsc Roztocza. 
wyd. IV, format 120 x 165 mm, s. 464 + wkładka barwna 32, 

ilustracje czarno-białe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788381220002, 

cena det. 40,00 zł 

Jerzy Żebrowski 
ANDALUZJA. KRAINA 
KRÓLÓW I SUŁTANÓW. 
PRZEWODNIK 

Andaluzja to ponad trzysta sło-
necznych dni w roku. Kilometry 
plaż. Trasy narciarskie w Sierra 
Nevada. Architektura i sztuka 

symbioza tradycji romańskich i arabskich. Flamenco 
i korrida — esencja hiszpańskiej tradycji. 
wyd. I, format 135 x 205 mm, s. 240, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788362460915, cena det. 48,00 zł 

Paweł Luboński (red.) 
BIESZCZADY. PRZEWODNIK 
DLA PRAWDZIWEGO 
TURYSTY 

Kompendium wiedzy 
o Bieszczadach podane w przy-
stępnej formie. Część szcze-
gółowa przewodnika opisuje 

poszczególne pasma górskie. Najobszerniejszą część 
przewodnika stanowi słownik miejscowości. 
wyd. XVI, format 120 x 165 mm, s. 424 + wkładka barwna 32, ilustracje 

czarno-białe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788362460908, cena det. 36,00 zł 

Beata i Paweł Pomykalscy 
CHORWACJA. PRZEWODNIK 
KRAJOZNAWCZY 

W Chorwacji miłośnik starej 
architektury znajdzie cenne 
zabytki od romanizmu po 
modernizm. Poszukiwacz 
klimatów — małe dalmatyńskie 

miasteczka i wioski.
wyd. I, format 120 x 165 mm, s. 480 + wkładka barwna 40, 

ilustracje czarno-białe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788362460830, 

cena det. 49,00 zł 

Ludwik Frey, Andrzej Dziedzina 
Wiwer 
ZIELNIK PIENIŃSKI 
WIERSZEM I PROZĄ PISANY 

Kompendium dwóch rodzajów 
wiedzy o roślinach — poetyckiej 
i przyrodniczej. Poeta kocha 
przyrodę i potrafi swe uczucie 

przekazać mową wiązaną. Botanik zaś spogląda na 
przyrodę przy użyciu „szkiełka i oka”. 
wyd. I, format 176 x 250 mm, s. 164, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788362460991, cena det. 38,00 zł 

Tadeusz Piątkowski 
ESTONIA. DALEKO, A JEDNAK 
BLISKO. PRZEWODNIK 

Geografia, przyroda, etnografia 
i kultura Estonii w pigułce. 
Sporo na temat dziejów oraz 
aktualnego ustroju politycznego. 
Polskie ślady w Estonii. Część 

szczegółowa to krajoznawczy opis miast i regionów. 
wyd. I, format 120 x 165 mm, s. 272 + wkładka barwna 16, ilustracje 

czarno-białe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788362460946, 

cena det. 37,00 zł 
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ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa, tel. 22 308 00 83
dzial.handlowy@rytm-wydawnictwo.pl, www.rytm-wydawnictwo.pl

RYTM jest edytorem książek w większości poświęconych historii XX wieku. Są 
wśród nich dokumenty źródłowe, monografie, biografie, wspomnienia, encyklo-
pedie, słowniki i leksykony, albumy i poradniki oraz literatura piękna, dziecięca 
i młodzieżowa.

OFICYNA WYDAWNICZA RYTM SP Z O.O.

Adam Podhajecki
ZŁOTO UPA 

Autor odtwarza dzieje radykal-
nych ukraińskich narodowców, 
którzy w ostatnim okresie 
II wojny światowej wywieźli 
na Zachód złoto i kosztow-
ności zrabowane Polakom, 

Żydom, Rosjanom, Ormianom, Węgrom i innym 
narodowościom. 
wyd. I, format 175 x 250 mm, s. 368, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788373997172, cena det. 37,80 zł 

Barbara Wachowicz 
WIELCY POLACY W OJCZYŹNIE, 
SZKOCJI, ITALII, SZWAJCARII 

Autorka opowiada o Wielkich 
Polakach – Chopinie w ojczyźnie 
i Szkocji, Mickiewiczu, 
Słowackim, Krasińskim, 
Norwidzie w Szwajcarii 

i Włoszech, Żeromskim we Włoszech i Szwajcarii, 
Conradzie w Anglii. 
wyd. I, format 175 x 250 mm, s. 336, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788373997295, cena det. 44,73 zł 

Konrad Graczyk 
OPERACJA 
„REICHSWEHRMINISTERIUM”. 
MISJA MAJORA JERZEGO 
SOSNOWSKIEGO

Sosnowski był oficerem 
wywiadu II RP. Kierował ber-
lińską placówką wywiadowczą 

w l. 1926–1934. Książka zawiera analizę jego sprawy 
z prawnego punktu widzenia.
wyd. I, format 175 x 250 mm, s. 312, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788373997479, cena det. 43,89 zł 

Barbara Wachowicz 
TADEUSZ KOŚCIUSZKO 
W OJCZYŹNIE, AMERYCE, 
SZWAJCARII 

Opowieść o Naczelniku – jego 
zwycięstwach i porażkach, 
miłościach i sławie. Poznajemy 
dzieciństwo, studia w Rycerskiej 

Szkole Kadetów, walki o niepodległość Ameryki, losy 
Insurekcji, obronę Warszawy, tragedię Maciejowic… 
wyd. I, format 175 x 250 mm, s. 506, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788373997257, cena det. 49,35 zł 

Dariusz Baliszewski 
GIBRALTAR. TAJEMNICA 
SIKORSKIEGO 

W roku poprzedzającym 
75. rocznicę śmierci gen. 
Sikorskiego warto wrócić do 
pytania, czy był to wypadek 
lotniczy, czy też perfekcyjny 

zamach. Baliszewski, znany historyk, od lat prowadzi 
badania, by rozwiązać tę zagadkę. 
wyd. I, format 145 x 210 mm, s. 248, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788373997219, cena det. 31,50 zł 

Michał Jarnecki,  
Piotr Kołakowski 
„UKRAIŃSKI PIEMONT”. RUŚ 
ZAKARPACKA W OKRESIE 
AUTONOMII 1938–1939 

Książka porządkuje 
i przedstawia historię Rusi 
Zakarpackiej. Podaje wiele 

nieznanych faktów dotyczących jej dziejów w okresie 
międzywojennym. 
wyd. I, format 175 x 250 mm, s. 384, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788373997264, cena det. 49,35 zł 
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ul. Narbutta 29, tel. 22 848 07 12
kolportaz@karta.org.pl, www.karta.org.pl

Publikacje KARTY to historia XX wieku, przede wszystkim Polski i Europy
Środkowo-Wschodniej, opowiedziana głosami jego świadków. Losy pierwszoplano-
wych bohaterów i „zwykłych” ludzi – ich decyzje, lęki, nadzieje – zapisane w dzienni-
kach, wspomnieniach.

OŚRODEK KARTA

Praca zbiorowa
KARTA 93 
KWARTALNIK HISTORYCZNY

W „Karcie” 93 m.in.: Rosja 
1917: przebłysk wolności, 
Niemcy i Polacy: Gdańsk lat 30. 
początki Żydowskiego Instytutu 
Historycznego (1944–47), Tychy 

w zamyśle architektów i władz lat 50., Rumuni wobec 
Ceaușescu.
format 145 x 200 mm, s. 160, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 867376493, cena det. 15,00 zł 

Wiktor Woroszylski 
DZIENNIKI. TOM I. 1953–1982 
SERIA: ŚWIADECTWA. XX WIEK
 
3 tomowa edycja świadectwa 
niezwykle istotnego dla powo-
jennej historii Polski. Zapis 
drogi Autora: od uwikłania 
w komunizm do czynnego 

sprzeciwu wobec niego jednocześnie – fascynująca 
kronika środowiska i czasu. 
wyd. I, format 240 x 170 mm, s. 752, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788364476853, cena det. 48,00 zł 

Wybór, wstęp i opracowanie: 
Aleksandra Janiszewska
WSTAJE ŚWIT. DZIENNIKI 
MŁODYCH Z PIERWSZYCH LAT 
POWOJENNYCH

Siedem dzienników ludzi 
wkraczających właśnie w życie 
– osób z różnych środowisk, 

o różnych aspiracjach i wrażliwościach. Teksty 
tworzą wyjątkowy obraz tamtych lat.
wyd. I, format 220 x 170 mm, s. 320, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788364476747, cena det. 34,00 zł 

Michał Römer 
DZIENNIKI.TOM I. 1911–1913 
SERIA: ŚWIADECTWA. XX WIEK 

6 tomowa edycja imponującego 
świadectwa wspólnej historii 
Polaków i Litwinów w XX 
wieku. Sprawy wielkiej wagi, 
a zarazem skarbnica wiedzy na 

temat codziennego życia w wielonarodowym Wilnie 
i Kownie. 
wyd. I, format 240 x 170 mm, s. 706, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788364476761, cena det. 48,00 zł 

Wybór i opracowanie: Anna 
Richter 
CZAS ZIEMIAŃSTWA 

Świat ziemian – miniony, lecz 
wciąż zaciekawiający – w anto-
logii wspomnień, dzienników, 
relacji od końca XIX wieku do 
1945 roku. Tekstom towarzyszy 

bogaty wybór fotografii. 
wyd. I, format 165 x 230 mm, s. 296, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788364476921, cena det. 44,00 zł 

Zygmunt Klukowski
ZAMOJSZCZYZNA. 1918–1959
SERIA: ŚWIADECTWA. XX WIEK

Dzienniki i wspomnienia wybit-
nego kronikarza Zamojszczyzny 
w nowej edycji – poszerzonej 
o zapis z II RP. Uniwersalny doku-
ment XX wieku, który utrwala, 

oprócz wydarzeń lokalnych, również tę wielką historię.
wyd. III, format 240 x 170 mm, s. 712, ilustracje kolorowe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 978836447689I, cena det. 84,00 zł 
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OŚRODEK PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ

ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław, tel. 71 715 96 00
wydawnictwa@zajezdnia.org, www.zajezdnia.org

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” od dekady bada i prezentuje powojenną historię 
Wrocławia oraz Ziem Zachodnich. Najpełniejszą formą jego działań jest nowoczesna 
wystawa „Wrocław 1945–2016” prezentowana w Centrum Historii Zajezdnia we 
Wrocławiu.

Juliusz Woźny, Martin Venter 
GWIAŹDZISTA ESKADRA 

Podczas wojny polsko-  
-bolszewickiej kilkunastu 
Amerykanów zgłosiło się, aby 
bronić Polski przed sowieckim 
najazdem. Inicjatorem akcji był 
Merian Cooper, człowiek, który 

stworzył Eskadrę im. Tadeusza Kościuszki. 
wyd. I, format 210 x 297 mm, s. 60, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788394691721, cena det. 10,00 zł

Juliusz Woźny, Martin Venter 
ZRYW 

Opowieść graficzna sta-
nowi hołd dla członków 
„Solidarności Walczącej”, 
którzy ryzykowali zdrowiem 
i życiem, poświęcali zawodowe 
kariery i szczęście rodzinne dla 

celu, który uznali za najważniejszy 
– niepodległość Polski.
wyd. I, format 210 x 297 mm, s. 58, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788394691714, cena det. 5,00 zł 

Katarzyna Uczkiewicz 
PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ 

Wydawany od 2008 roku 
kwartalnik przybliża spo-
łeczno-kulturalne aspekty 
historii Ziem Zachodnich 
oraz fenomen tego regionu. 
W każdym numerze, obok tek-

stów i wywiadów, publikowane są unikatowe zdjęcia 
i dokumenty. 
wyd. I, format 165 x 235 mm, s. 80, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 1899508X, cena det. 9,00 zł 

Katarzyna Uczkiewicz,  
Łukasz Medeksza 
ZIEMIE ZACHODNIE
ZRÓB TO SAM 

Książka stanowi zbiór 
wywiadów publikowanych na 
łamach kwartalnika „Pamięć 
i Przyszłość” przeprowadzo-

nych z ludźmi nauki, kultury i sztuki na temat Ziem 
Zachodnich.
wyd. I, format 165 x 235 mm, s. 192, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788393922376, cena det. 12,00 zł 

Tomasz Głowiński 
FESTUNG BRESLAU 
NIEZNANY OBRAZ 

Publikacja zawiera trzyna-
ście referatów wygłoszonych 
podczas konferencji naukowej 
pod tym samym tytułem. 
Znalazły się w niej opracowania 

dotyczące dramatycznych wydarzeń z początku 1945 
roku, jak i konsekwencji tych walk 
wyd. I, format 155 x 235 mm, s. 194, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788362584314, cena det. 20,00 zł 

Wojciech Kucharski 
WROCŁAW 1945–2016 

Publikacja towarzysząca 
wystawie głównej w Centrum 
Historii Zajezdnia to jedyne tak 
pełne popularnonaukowe opra-
cowanie ostatnich siedemdzie-
sięciu lat historii Wrocławia. 

wyd. I, format 230 x 280 mm, s. 324, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788394374884, cena det. 40,00 zł 
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ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa, tel. 22 826 53 58
piw@piw.pl, www.piw.pl

Jedno z najstarszych, najbardziej znanych i zasłużonych wydawnictw w Polsce. PIW 
opublikował kilkanaście tysięcy tytułów, przede wszystkim z dziedziny literatury 
pięknej, eseistyki, historii i historii kultury.

PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY

Bazyli z Cezarei (tłum.i oprac.: 
Paweł Błażewicz) 
POGAŃSCY MISTRZOWIE 
CHRZEŚCIJAN 

Uczony biskup św. Bazyli Wielki 
napisał w IV w. instruktaż jak 
uczyć i wychowywać młodzież 
na porządnych ludzi. Przełożony 

na współczesny język okazuje się gotowym podręcz-
nikiem dla rodziców i nauczycieli.
wyd. I, format 110 x 180 mm, s. 130, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788306034134, cena det. 29,90 zł 

Benedykt Zientara 
ŚWIT NARODÓW 
EUROPEJSKICH 
SERIA: RODOWODY CYWILIZACJI 

Benedykt Zientara (1928–1983), 
wybitny mediawista w tej prze-
łomowej pracy analizuje rozwój 
więzi etnicznych w państwach 

powstałych po rozpadzie monarchii Karola Wielkiego. 
Napisany świetnym językiem klarowny wykład.
wyd. II, format 166 x 238 mm, s. 496, ilustracje kolorowe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788306034011, cena det. 64,90 zł 

Edward Gibbon 
ZMIERZCH CESARSTWA 
RZYMSKIEGO
SERIA: RODOWODY CYWILIZACJI 

Książka historyczna wszech-
czasów. Monumentalne dzieło 
wydane po raz pierwszy 
w końcu XVIII wieku, wielo-

krotnie wznawiane i tłumaczone na kilkanaście 
języków. Po raz pierwszy wydane w trzech tomach. 
wyd. IV, format 166 x 238 mm, s. 884 + 580, ilustracje kolorowe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 2880645042799, cena det. 99,00 + 64,90 zł 

Edwin Sweeney 
APACZE 
SERIA: RODOWODY CYWILIZACJI 

Pod pretekstem przyjrzenia 
się sławnemu wodzowi Indian 
z XIX w. powstał obraz dziejów 
ludu Apaczów. Książka rze-
telna naukowo, a jednocześnie 

napisana lekko i z rozmachem.
wyd. I, format 166 x 238 mm, s. 664, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788306033939, cena det. 64,90 zł 

Jerzy Kierul 
FRANKLIN 
SERIA: BIOGRAFIE SŁAWNYCH LUDZI 

Wnikliwa i zakreślona ze swadą 
biografia jednego z ojców zało-
życieli Stanów Zjednoczonych, 
człowieka renesansu, nietuzin-
kowej postaci, która odciskała 

znaczące piętno na swojej współczesności. 
wyd. I, format 144 x 204 mm, s. 270, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788306034219, cena det. 59,90 zł 

Tomasz More 
PISMA WIĘZIENNE 
SERIA: CONTRA LEVIATHAN 

Przenikliwy traktat o sensie 
i obowiązkach życia, prawdzie 
i zasadach, napisany przez 
skazanego na śmierć kanclerza 
Anglii Henryka VIII, świeckiego 

polityka, który został zaliczony w poczet świętych. 
wyd. I, format 144 x 204 mm, s. 200, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788306034035, cena det. 44,90 zł 
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PATRIOTEKA.PL

Aleksander Miśkiewicz 
TATARZY WIERNI POLSCE 

Polscy Tatarzy to fenomen 
w historii wyznawców islamu. 
Zachowując odrębność religijną 
oraz pielęgnując własne tra-
dycje i obyczaje, przyjęli polską 
kulturę, pokojowo asymilując 

się z narodem polskim. 
wyd. I, format 148 x 210 mm, s. 246, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788393888825, cena det. 39,90 zł 

Jan żaryn 
POLSKA NA POWAŻNIE 
SERIA: BIBLIOTEKA LIDERÓW OPINII 

Dlaczego polscy katolicy 
ratowali Żydów? Jak działała 
„czerwona dyplomacja” wokół 
Stolicy Apostolskiej? Jakie były 
drogi polskich prymasów? M.in. 

na te pytania odpowiada Autor w najbardziej osobistej 
ze swoich książek.
wyd. I, format 148 x 210 mm, s. 384, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788393220953, cena det. 39,90 zł 

Jan Żaryn 
POLSKA PAMIĘĆ. O HISTORII 
I POLITYCE HISTORYCZNEJ 

Autor analizuje politykę histo-
ryczną państwa polskiego, 
głównie w relacjach z sąsiadami 
– Rosją, Niemcami i Ukrainą. 
W tym swoistym audycie 

wskazuje na błędy i zaniechania, ale także postuluje 
konkretne działania. 
wyd. I, format 155 x 230 mm, s. 366, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788393888818, cena det. 39,90 zł

Marek Jan Chodakiewicz 
MYŚLI WOLNEGO POLAKA 

Profesor Marek J. Chodakiewicz, 
wytrawny waszyngtoński 
insider, odnosi się do 5 wyznań, 
które stają przed Polską 
i Polakami: politycznego, 
geopolitycznego, historycznego 

(pamięci), cywilizacyjnego oraz wyzwania idei. 
wyd. I, format 148 x 210 mm, s. 316, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788393888801, cena det. 39,90 zł 

ul. Nieborowska 31/15, 80-034 Gdańsk, tel, 535 PATRIA (535 728 742)
kontakt@patrioteka.pl, www.patrioteka.pl

Patrioteka.pl to księgarnia patronacka wydawnictwa Patria Media. Zgodnie z hasłem 
„Kochamy Polskę, kochamy książki!” oferujemy oferujemy publikacje o tematyce patrio-
tycznej, historycznej, religijnej, odwołującej się do dziedzictwa Polski.



77

Andrzej Witkowski
SZUKAJĄC SPRAWCÓW ZŁA

Prokurator Andrzej Witkowski 
dwukrotnie prowadził śledztwo 
w sprawie morderstwa 
księdza Jerzego Popiełuszki. 
Dwukrotnie go od niego 
odsunięto. Po raz pierwszy 

w wywiadzie rzece odsłania kulisy tych decyzji.
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 150, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788363865269, cena det. 24,00 zł 

Bohdan Urbankowski
OPARCI O ŚMIERĆ

Najpiękniejsza książka 
o Powstaniu Warszawskim. To 
opowieść o pięknie życia, poezji 
i Ojczyźnie.
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 285, 

ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788363865382, cena det. 35,00 zł

Stanisław Srokowski
DOBIJCIE NAS
TYLKO NIE KŁAMCIE

Dobijcie nas, tylko nie kłamcie, 
tak o prawdę na temat polskich 
Kresów apeluje wybitny polski 
pisarz. Kresy to dla niego kraj 
lat dziecinnych, ważna część 

polskiej kultury i historii, ale także miejsce rzezi, którą 
przeżył.
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 264, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788363865429, cena det. 35,00 zł

Bogdan Konopka
PUCZ, CZYLI NIEUDANA 
NOCNA ZMIANA 2

Przeczytaj, jak krok po kroku 
esbeckie lobby szykowało 
zamach stanu w obronie utra-
conych wpływów i pieniędzy. 
Najbardziej nieoczekiwana 

książka roku!
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 101, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788363865665, cena det. 19,00 zł

Dominik Kuciński
ROTMISTRZ WITOLD PILECKI

To pierwsza część z serii 
„Archiwum żołnierzy 
Wyklętych”. Biografia 
Witolda Pileckiego to lektura 
obowiązkowa dla pokoleń 
Polaków, którzy chcą rozu-

mieć współczesną Polskę i poznać najpiękniejsze 
karty jej historii.
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 197, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788363865306, cena det. 29,00 zł

Warszawska 
Gazeta
KOSZULKA 
„BOHATEROM 
CZEŚĆ 
I CHWAŁA”

Koszulki 160 g 
100% bawełna 
Rozmiary: S, M, 
L, XL, XXL
cena det. 39,00 zł 

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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RED IS BAD

ul. Jagiellońska 69, 03-303 Warszawa, tel. 22 290 66 55
kontakt@redisbad.pl, www.redisbad.pl

Red is Bad to odzież patriotyczna dla ludzi ceniących tradycję oraz wolność.
Z dumą tworzymy projekty o tematyce patriotycznej, wolnościowej i historycznej. 
Priorytetem jest dla nas najwyższa jakość i polska produkcja.

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI 
VICTORIA

Koszulka ku czci pamięci 
żołnierzy polskiego 
podziemia antykomu-
nistycznego, którzy 
zbrojnie przeciwstawiali 
się zbrodniczemu syste-
mowi komunistycznemu 
siłą wprowadzonemu 
w Polsce.

HODÓW – NADRUK 
SUBLIMACYJNY

Ilustracja na koszulce 
przedstawia trzech 
husarzy opierających 
się o siebie plecami 
mających tuż za moment 
stawić czoła Tatarom. 
Bogatą ilustrację dopełnia 
klimatyczna i dopraco-
wana typografia.

OBRONA TWIERDZY 
MODLIN '39

Grafika na koszulce, 
nawiązuje do historii 
Twierdzy Modlin i okresu 
międzywojennego, gdy 
była ona ważnym ośrod-
kiem Wojska Polskiego, 
w którym stacjonowały 
niemal wszystkie 
rodzaje wojsk, łącznie 
z marynarką wojenną.

JASTRZĄB I ŻELAZNY

Koszulka poświę-
cona braciom 
Taraszkiewiczom 
– legendom antykomu-
nistycznego podziemia 
Lubelszczyzny.

KOSZULKA ORZEŁ 
ARMII KRAJOWEJ V.2

Koszulka przedstawia 
„Orła AK”, który był 
noszony przez żołnierzy 
oddziałów partyzanckich 
Armii Krajowej.

HERB LWOWA

Bluza o klasycznym kroju, 
z dzianiny w kolorze głę-
bokiego granatu. Nadruk 
to ilustracja przedsta-
wiająca Herb Lwowa 
z okresu  
II Rzeczypospolitej.
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Wydawnictwo „Fundacja Russkije Witiazi” Moskwa specjalizuje sie w wydawaniu 
albumow oraz roznych serii o umundurowaniu i historii wojskowosci.

RUSSKIJE WITIAZI

MESSERSCHMITTY
NAD SOFIĄ

Wspomnienia najlepszego buł-
garskiego pilota myśliwskiego 
II wojny światowej.

KRYMSCY TATARZY NA 
SŁUŻBIE CARSKIEJ ROSJI

Monografia.

KOBIETY BOHATERKI 
ZWIĄZKU RADZIECKIEGO

Album o kobietach, walczą-
cych na frontach II wojny 
światowej, nagrodzonych 
orderem Bohatera Związku 
Radzieckiego.

CZERWONI AWIATORZY NA 
FRONTACH WOJNY DOMOWEJ 
W ROSJI

Monografia opisująca działania 
„czerwonych” lotników na fron-
tach wojny domowej w Rosji 
1918–1920.

KAMPANIA POŁOCKA IWANA 
GROŹNEGO

Popularna seria historyczna.

PIERWSZY KOSMICZNY 
WYŚCIG – POJEDYNEK 
O SPUTNIK

Książka opisująca perypetie 
pierwszego wyścigu kosmicz-
nego ZSRR i USA.
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ul. Mazowiecka 6 m. 1, 81-862 Sopot, tel. 585 500 112
soliton@soliton.pl, www.soliton.pl

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

SOLITON

Aneta Strzeszewska 
KOŁYSANKI 
NIEDZISIEJSZE 

Na płycie znalazło się 
12 ludowych kołysanek 
zagranych w nowo-
czesnych aranżacjach 

muzycznych, które ujmują bogatym słownictwem, 
klimatyczną linią melodyczną oraz niebanalną i „nie-
dzisiejszą” tematyką. 
wyd. I, format 140 x 125 mm, s. 6, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 5901571095837, cena det. 29,99 zł 

Leszek Kułakowski 
CHOPIN IMPRESSIONS 

Ideą płyty było ujazzo-
wienie genialnej muzyki 
F. Chopina, w aran-
żacjach na kwintet 
jazzowy prof. Leszka 

Kułakowskiego, Nocturnów, preludiów i innych.
wyd. I, format 145 x 125 mm, s. 1, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 5901571097688, cena det. 29,99 zł

Rózni Wykonawcy 
POZNAJ ŚWIAT 
MUZYKI CUBA 

Seria 16 CD z piękną 
muzyką z rożnych 
zakątków świata, 
ukazały się do tej pory: 

Afryka, Egipt, Japonia, Chiny, Tybet, Słowacja, Kuba, 
Hiszpania, Muzyka Indian Amerykańskich, Grecja, 
Tyrol, Ukraina, Maroko, Włochy, Indie. 
wyd. I, format 145 x 125 mm, s. 4, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 5901571097398, cena det. 19,99 zł 

Krzysztof Cezary 
Buszman 
PODRÓŻ Z ANIOŁEM 
STRÓŻEM 

Piękne refleksyjne 
wiersze do delikatnego 
podkładu muzycznego. 

„Wydaje się jakby Krzysztof Cezary Buszman był pre-
kursorem Herberta albo kontynuatorem Różewicza. 
To ważny głos polskiej poezji”. Ignacy Gogolewski
wyd. I, format 140 x 125 mm, s. 6, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 5901571097695, cena det. 19,99 zł 

Naturalne Gosy Ptaków 
POZNAJ GŁOSY 
PTAKÓW 

Płyta „Poznaj Głosy 
Ptaków” przybliży 
Państwu i pozwoli 
nauczyć rozpoznawać 

55 gatunków polskich ptaków. na płycie: 1. Bocian 2. 
Bogatka 3. Brzęczka 4. Cierniówka 5. Czajka 6. Czapla 
Siwa 7. Dudek, i wiele innych.
wyd. I, format 145 x 125 mm, s. 4, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 5901571097336, cena det. 19,99 zł 

Różni wykonawcy 
NIEPODLEGŁA STARE 
PIEŚNI PATRIOTYCZNE 

Oryginalne patriotyczne 
pieśni z lat 30.: Nie 
rzucim ziemi stąd nasz 
ród, Warszawianka, Boże 

coś Polskę, Marsz po roku 1831, Kiedy ranne wstają 
zorze, Serce w pleacku masz, Marsz Polonia i wiele 
innych. 
wyd. I, format 140 x 125 mm, s. 4, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 5901571094809, cena det. 19,99 zł
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ul. Puszczyka 8/31, 02-785 Warszawa, tel. 22 867 65 64 
wzalewski@o2.pl, www.taktykaistrategia.pl

TAKTYKA I STRATEGIA to czasopismo zajmujące się popularyzacją militarnej 
historii świata oraz jej zobrazowaniem za pomocą gier. W swym dorobku mamy 
pokaźną liczbę tytułów obejmujących okres od średniowiecza do czasów II wojny 
światowej.

TAKTYKA I STRATEGIA

Wojciech Zalewski
WIELKI ATLAS  
II WOJNY ŚWIATOWEJ 

To zbiór prawie 300 map 
ukazujących zmagania, które 
rozpoczęły się we wrześniu 1939 
r. niemieckim atakiem na Polskę 
a zakończyły w sierpniu 1945 

roku kapitulacją Japonii. Forma publikacji jest kontynu-
acją serii atlasów wydanych przez wydawnictwo. Każdy 
etap wojny rozrysowany jest na mapie strategicznej by 
na kolejnych mapach ukazać zmagania szczegółowo.

Wojciech Zalewski
WIELKI ATLAS KAMPANII 
WRZEŚNIOWEJ 1939 ROKU 

Działania wojenne na obszarze 
Śląska, Karpat i Małopolski 
charakteryzowały się dwoma 
fazami. Pierwsza, trwająca 
dwa dni to walki graniczne 

w oparciu o linie fortyfikacji stałych. Wyróżnić tu 
można: Węgierską Górkę, Mikołów, Wyry, Tarnowskie 
Góry, Pszczynę. Niemcy mając doskonałe rozeznanie 
położenia polskich fortyfikacji dokonali ich obejścia.

Wojciech Zalewski
KOCK 1939

Niemieckie raporty jedno-
znacznie wskazywały, że bój 
dobiega końca. Nad głowami 
żołnierzy polskich zaczęły latać 
niemieckie sa mo loty rozpo-
znawcze rozrzucające ulotki 

wzywające do poddania się. Podlaska BK skoncentro-
wała swoje pułki na północ od gajówki Ofiara w lesie 
Gułów. 50. DP zbierała swoje bataliony w lasach poło-
żonych na wschód od toru kolejowego i stacji Krzywda.

Jacek Bartosiak
PACYFIK I EURAZJA, 
O WOJNIE 

Wnikliwa refleksja o geopoli-
tyce i geostrategii w XXI wieku. 
Książka o globalnej zmianie 
układu sił, o Pacyfiku, Nowym 
Jedwabnym Szlaku, Rosji, 

nowoczesnej sztuce wojennej i wreszcie to książka 
także o Polsce w nadchodzącym nieubłaganie 
nowym geopolitycznym rozdaniu. Książka, która już 
w przedsprzedaży stała się bestsellerem!

Wojciech Zalewski
WIELKI ATLAS KAMPANII AFRYKAŃSKIEJ 1939–1943 

Działania wojenne w Afryce Północnej były wyjątkowo spektakularne i charakteryzowały 
się wielką manewrowością. Stosunkowo niewielkie siły potrafiły toczyć bitwy na ogrom-
nych przestrzeniach piaszczystych i skalistych równin Egiptu, Libii i Tunezji. 
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TEOLOGIA POLITYCZNA

u. Koszykowa 24/7, 00-553 Warszawa, tel. 791 793 022
redakcja@teologiapolityczna.pl, www.teologiapolityczna.pl

Teologia Polityczna założona przez dwóch filozofów prof. Marka A. Cichockiego
i dr. Dariusza Karłowicza jest pierwszym pismem i wydawnictwem reprezentującym 
nieznaną w Polsce dziedzinę z pogranicza filozofii, polityki i teologii.

tłum. prof. Ryszard Legutko 
(język polski i grecki)
PLATON – KRITON 

Kriton należy do najbardziej 
znanych dialogów Platona, 
a jego główny temat – odrzu-
cenie złożonej Sokratesowi 
przez Kritona propozycji 

ucieczki z więzienia – do dzisiaj w fundamentalnym 
stopniu kształtuje wyobraźnię filozoficzno-polityczną 
Europy. 
cena det. 33 zł

tłum. prof. Ryszard Legutko 
(język polski i grecki)
PLATON – EUTYFRON

Eutyfron to jeden z najwcze-
śniejszych dialogów Platona 
i jeden z kilku najważniejszych 
tekstów, jakie w dziejach kul-
tury europejskiej poświęcono 

zagadnieniu pobożności. 
cena det. 33 zł

Alain Besancon
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY 
RELIGIJNE

Eseje zamieszczone w nowym 
zbiorze dotyczą problemów 
wiary i Kościoła we współcze-
snym świecie, rozpatrywanych 
na tle historii chrześcijaństwa. 
cena det. 39 zł

Eric Voegelin
EPOKA EKUMENICZNA

Czwarty tom studium Order and 
History, będącego opus magnum 
w dorobku Erica Voegelina, 
jednego z najwybitniejszych 
XX-wiecznych filozofów polityki.
cena det. 58 zł

tłum. prof. Ryszard Legutko 
(język polski i grecki)
PLATON – OBRONA 
SOKRATESA

Obrona Sokratesa to jeden 
z kilku najważniejszych tekstów 
w dziejach europejskiej kultury. 
Obraz Sokratesa – człowieka 

sprawiedliwego – stojącego przed sądem położył 
fundamenty pod dalszy rozwój myśli filozoficznej. 
cena det. 39 zł

Dariusz Karłowicz
POLSKA JAKO JASON 
BOURNE

Zbiór tekstów poświęconych 
polskiej tożsamości, na którą 
Autor patrzy poprzez pryzmat 
starożytnej filozofii i współcze-
snej kultury. Autor podejmuje 

wciąż zaniedbywane, zapominane lub wręcz odrzu-
cane pytania o polską tożsamość. 
cena det. 34 zł
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TOWARZYSTWO NAUKOWE KUL

www.tnkul.pl

TN KUL powstało w 1934 roku, wydało ponad 3000 publikacji. Publikuje monografie 
naukowe, serie wydawnicze, podręczniki akademickie, leksykony, wydania krytyczne 
oraz czasopisma w j. polskim i angielskim. Wydaje 22 tomową Encyklopedię Katolicką.

Andrzej Kownacki 
CZY BYŁO WARTO? 
WSPOMNIENIA 
SERIA: ŹRÓDŁA I MONOGRAFIE 

Wspomnienia uczestnika 
I wojny światowej, wojny pol-
sko-bolszewickiej, powstania 
warszawskiego, szefa sztabu 

Zgrupowania Chrobry II. Interesująca i wartościowa 
pozycja. 
wyd. II, format 170 x 240 mm, s. 558, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788373067417, cena det. 46,00 zł 

Eugeniusz Niebelski 
WOBEC ROKU 1863. 
KSIĘŻA W POWSTANIU 
STYCZNIOWYM I ICH LOSY 

Zbiór stutdiów stanowi ważne 
wydarzenie nie tylko dla badaczy 
1863 roku. Pozycja spójna pod 
względem problematyki badaw-

czej i o wysokim poziomie tekstów. 
wyd. II rozszerzone, format 170 x 240 mm, s. 468, ilustracje czarno-białe, 

okładka twarda, ISBN/EAN 9788373067547, cena det. 45,00 zł 

Wiesław Partyka 
OPIEKA INSTYTUCJONALNA 
NA LUBELSZCZYŹNIE 
W XIX WIEKU

Celem jest ukazanie stanu szpi-
talnictwa i opieki społecznej 
na Lubelszczyźnie w XIX w. 
Główny nacisk położony został 

na przedstawienie instytucjonalnych form opieki oraz 
zakresu ich działalności. 
wyd. I, format 175 x 245 mm, s. 490, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788373067646, cena det. 92,00 zł

Bp Mariusz Leszczyński 
HORYNIEC ZDRÓJ.
STUDIA Z HISTORII 
MIEJSCOWOŚCI I PARAFII 

Nie jest to monografia, lecz 
forma ukazania wybranych, 
kluczowych, aspektów 
z historii, które wykreowały 

ciąg wydarzeń i ukształttowały dzieje Horyńca, 
zarówno w wymiarze cywilnym, jak i kościelnym. 
wyd. I, format 150 x 210 mm, s. 180, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788373067295, cena det. 35,00 zł 

Jadwiga Kuczyńska 
KOŚCIÓŁ FARNY ŚW. 
MICHAŁA W LUBLINIE 
SERIA: ŻRÓDŁA I MONOGRAFIE 

Autorka podjęła trud odtwo-
rzenia dawnego wyglądu 
architektury kościoła i dziejów 
wyposażenia jego wnętrza 

w dekoracje, sprzęty i przedmioty liturgiczne. Książka ta 
szczególnie zbliża nas do ludzi, do miejsc ich bytowania. 
wyd. II poszerzone, format 173 x 243 mm, s. 320, ilustracje kolorowe, 

okładka twarda, ISBN/EAN 9788373067387, cena det. 68,00 zł 

Anna Barańska, Eugeniusz 
Niebelski (red.) 
OD PARYŻA DO IRKUCKA... 
I DALEJ. NIECODZIENNE 
PRZYPADKI POLAKÓW 
OKRESU NIEWOLI 
NARODOWEJ 

Teksty obejmują chronologicznie 
lata niewoli. „Podróżujemy” z bohaterami od zachodniej 
Europy po wschodnie rubieże Imperium Rosyjskiego. 
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 324, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788373067707, cena det. 35,00 zł 
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ul. Ateńska 6/93, 03-978 Warszawa, tel. 882 153 340
wydawnictwo@trzeciastrona.pl, www.trzeciastrona.pl

Trzecia Strona to niezależne wydawnictwo, które publikuje książki ważne, ciekawe 
i różnorodne tematycznie. W naszym portfolio znajduje się głównie literatura faktu: 
reportaże, książki społeczno-polityczne, historyczne oraz biografie.

TRZECIA STRONA

Anna Augustyniak
IRENA TUWIM. NIE UMARŁAM 
Z MIŁOŚCI

Biografia Ireny Tuwim, siostry 
Juliusza, poetki, prozatorki i tłu-
maczki. To jej słowami Kubuś 
Puchatek zapewniał: „Kiedy się 
kogoś kocha, to ten drugi ktoś 

nigdy nie znika”.
wyd. I, format 140 x 205 mm, s. 272, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788364526534, cena det. 39,90 zł

Kornel Morawiecki,
Artur Adamski
KORNEL MORAWIECKI. 
AUTOBIOGRAFIA

Kornel Morawiecki, legenda 
opozycji antykomunistycznej, 
założyciel i przewodniczący 
Solidarności Walczącej, człowiek, 

którego reżim Jaruzelskiego siłą wyrzucił z Polski, 
a wolna Polska skazała na ćwierć wieku zapomnienia.
wyd. I, format 155 x 225 mm, s. 544, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788364526541, cena det. 49,90 zł

Przemysław Bogusz
KOTAN. CZY MNIE KOCHASZ?

Biografia. Marek Kotański zawsze budził skrajne emocje. Oskarżany o kolaborację z komu-
nistyczną władzą i kierowanie się chęcią sławy, uparcie robił swoje. Pomagał tym, którzy 
zostali wyrzuceni poza nawias społeczeństwa.
wyd. I, format 155 x 225 mm, s. 288, ilustracje kolorowe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788364526398, cena det. 44,90 zł

Bożena Józefów-Czerwińska
ZABOBONEM NAZWANO...

Autorka przez ponad 6 lat 
badała światopoglądy miesz-
kańców polsko-białoruskiego 
pogranicza, próbując zre-
konstruować dawną wiedzę 
przodków, poglądy na świat, 

wierzenia, normy i wartości.
wyd. I, format 176 x 250 mm, s. 312, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788364526572, cena det. 39,90 zł

Maria Dłużewska
OBROŃCY

Piotr Andrzejewski, Wiesław 
Johann, Jan K. Kelus, Zofia 
Romaszewska, Andrzej 
i Joanna Gwiazdowie, 
Andrzej Kołodziej, Andrzej 
Rozpłochowski i in. mówią 

o starych i nowych czasach zawsze pod prąd 
poprawności politycznej.
wyd. I, format 205 x 195 mm, s. 336, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788364526596, cena det. 39,90 zł
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ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, tel. 22 547 64 42
www.tvp.pl

Telewizja Polska S. A. – uznany wydawca albumów DVD z filmami fabularnymi i doku-
mentalnymi, serialami, audycjami dla dzieci i młodzieży, spektaklami Teatru TV oraz gier 
planszowych. Wydawnictwa te łączy wysoki poziom artystyczny oraz wybitni twórcy.

TVP HISTORIA

Wojciech Adamczyk
RANCZO BOX 1-10 
EDYCJA SPECJALNA

Ranczo, to inteligentny 
serial obyczajowo-ko-
mediowy bazujący na 
świetnych scenariu-
szach i doskonałych 

aktorach, w którym nie brakuje elementów edukacyj-
nych. Ranczo zaskakuje i bawi od lat.
wyd. 1, format 400x400, Ilustracje kolorowe, oprawa twarda,

EAN / ISBN 5902600069751, cena det. 249,99 zł

Konrad Łęcki
WYKLĘTY

Oparty na faktach film, któ-
rego akcja toczy się w Polsce, 
w drugiej połowie lat 40. Jego 
bohaterami są członkowie 
zbrojnego podziemia nie-
podległościowego, walczący 

z władzą ludową o powojenny kształt Polski.
wyd. 1, format 187x140, Ilustracje kolorowe, oprawa twarda,  

EAN / ISBN 9788364954023, cena det. 29,99 zł

Michał Rogalski
WOJENNE DZIEWCZYNY. 
SEZON 1

Serial telewizyjny opowiada 
o historii trzech dziewczyn. 
Oprócz młodego wieku nic ich 
nie łączy i gdyby nie wojna, 
prawdopodobnie losy Marysi, 

Ewki i Irki nigdy by się nie splątały.
wyd. 1, format 190x135, Ilustracje kolorowe, oprawa twarda,  

EAN / ISBN 5902739660232, cena det. 49,99 zł

Monika Strzępka
ARTYŚCI

Czy będąc młodym reżyserem 
z prowincji można uratować 
teatr przed zamknięciem? 
Fabuła serialu rozgrywa 
się w warszawskim Teatrze 
Popularnym, w którym wielo-

letni dyrektor popełnia samobójstwo...
wyd. 1, format 190x135, Ilustracje kolorowe, oprawa twarda,

EAN / ISBN 5902739660317, cena det. 49,99 zł

Tony Haines, Gustavo Cooper L.
JERZY POPIEŁUSZKO. 
POSŁANIEC PRAWDY

Film dokumentalny o bł. ks. 
Jerzym Popiełuszce, który 
ukazuje sytuację Polski i walkę 
Polaków o wolność, pojawienie 
się „Solidarności” i jej wpływ na 

zmianę sceny politycznej po II wojnie światowej.
wyd. 1, format 187x140, Ilustracje kolorowe, oprawa twarda,  

EAN / ISBN 9788364954016, cena det. 29,99 zł

Andrzej Wajda,
Edward Kłosiński
Z BIEGIEM LAT, Z BIEGIEM DNI

Fabuła przedstawia losy dwóch 
rodzin w latach 1874–1917, 
epoce Młodej Polski. Akcja 
rozgrywa się w Krakowie - mie-
ście, którego bohema przycią-

gała w tamtym czasie najbarwniejsze postaci epoki.
wyd. 1, format 190x135, Ilustracje kolorowe, oprawa twarda,  

EAN / ISBN 5902739660072, cena det. 49,99 zł
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ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań, 61 852 39 62
sprzedaz@wdrodze.pl, www.wdrodze.pl

Wydawnictwo W drodze powstało w 1981 roku. Założyli je dominikanie, któ-
rych dewizą jest „głosić wszystkim, wszędzie i na wszelkie możliwe sposoby”. 
Wydawnictwo publikuje około czterdziestu tytułów rocznie, m.in. książki dotyczące 
historii Kościoła.

W DRODZE – WYDAWNICTWO DOMINIKAŃSKIE

Christine Caldwell Ames 
INKWIZYCJA I BRACIA 
ŚW. DOMINIKA. SŁUSZNE 
PRZEŚLADOWANIE 

Amerykańska historyczka 
zbadała fenomen inkwizycji 
z nowej dla nas perspektywy – 
oczami dominikańskich inkwi-

zytorów. Posłuchała ich kazań, przeczytała książki, 
które oni czytali, i pozwoliła im opowiedzieć o sobie. 
format 160 x 230 mm, s. 328, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788370338688, cena det. 25,00 zł

Michael Hesemann 
PAWEŁ Z TARSU. 
ARCHEOLODZY TROPEM 
APOSTOŁA NARODÓW 

Autor opisuje historię miejsca 
pochówku św. Pawła, stan 
badań archeologicznych i rusza 
śladem świętego, zaczynając 

od Rzymu, by wrócić do Tarsu, a dalej do Jerozolimy, 
Grecji, Turcji, Syrii, Izraela, na Cypr i Maltę. 
format 140 x 207 mm, s. 392, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788370339852, cena det. 53,00 zł 

Rajmund z Kapui 
ŻYWOT ŚWIĘTEJ KATARZYNY 
ZE SIENY 

Spowiednik i kierownik 
duchowy św. Katarzyny spisał 
jej dzieje z wielkim pietyzmem 
dla szczegółów biografii. 
Doskonały dokumentalista 

potrafił też odmalować dramatyzm czasów poprze-
dzających wybuch renesansu we Włoszech. 
format 145 x 205 mm, s. 416, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788370337490, cena det. 51,00 zł 

Michael Hesemann 
MIRIAM Z NAZARETU. 
HISTORIA, ARCHEOLOGIA, 
LEGENDY 

Autor udał się do Włoch, 
Izraela, Turcji i Egiptu, by tam 
szukać śladów Miriam. Na pod-
stawie biblijnej tradycji, legend 

i znalezisk archeologicznych w spektakularny sposób 
rekonstruuje życie Matki Chrystusa. 
format 145 x 214 mm, s. 432, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788370339227, cena det. 55,00 zł 

praca zbiorowa pod red. 
Tomasza Gałuszki OP, 
Michała Karpia OP 
DOMINIKANIE W CZASACH 
KRUCJAT, KATEDR I HEREZJI 

Zakon obrósł licznymi przeka-
zami, podaniami, legendami. 
Książka ta, pozwala zweryfi-

kować niejedno wyobrażenie na temat przeszłości 
dominikanów. 
format 145 x 205 mm, s. 340, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788379060788, cena det. 33,00 zł 

Tomasz Gałuszka OP 
INKWIZYTOR TEŻ CZŁOWIEK. 
INTRYGUJĄCE KARTY 
KOŚCIOŁA 

Tomasz Gałuszka OP okiem 
wytrawnego badacza przy-
gląda się najtrudniejszym 
kartom dziejów Kościoła 

i podważa tradycyjne ujęcia. A jego opowieść wciąga 
bardziej niż Gra o tron. 
format 145 x 205 mm, s. 292, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788379060795, cena det. 43,00 zł 
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ul. Trębacka 3, 00-074 Warszawa, tel./fax: 22 827 29 17, 22 828 18 08
wiez@wiez.pl, handlowy@wiez.pl, www.wiez.pl

Wydawanie książek rozpoczęliśmy blisko 60 lat temu. Dziś wciąż staramy się dostar-
czać duchowych inspiracji i intelektualnych wyzwań. Nasza oferta obejmuje zarówno
eseistykę, wspomnienia, diarystykę, jak książki historyczne, filozoficzne i religijne.

WIĘŹ

Adam Strzembosz,
Stanisław Zakroczymski
MIĘDZY PRAWEM 
I SPRAWIEDLIWOŚCIĄ

Wywiad rzeka z Adamem 
Strzemboszem, pierwszym 
prezesem Sądu Najwyższego 
w latach 1990–1998, to pozycja 

obowiązkowa dla każdego, kto chce zrozumieć spór 
polityczno-prawny dzielący dziś Polaków. 
352 s., 153 x 230 mm, oprawa twarda

Jerzy Giedroyc,
Juliusz Mieroszewski
LISTY 1957–1975

Niezwykle żywa wymiana listów 
między redaktorem i czołowym 
publicystą „Kultury” jest źródłem 
informacji na temat kształto-
wania się i ewolucji poglądów, 

starć ideowych i klimatu opinii panujących w tym 
środowisku.
Cz. 1: 464 s., cz. 2: 432 s., cz. 3: 496 s., 135 x 205 mm, oprawa broszurowa 

ze skrzydełkami

Piotr Wierzbicki
JAK SŁUCHAĆ MUZYKI

Książka wprowadza w świat tzw. 
muzyki poważnej na przykła-
dzie najsłynniejszych utworów. 
Ta przystępna, a jednocześnie 
wnikliwa opowieść trafi do 
wrażliwości i wyobraźni zarówno 

najmniej wtajemniczonych, jak i koneserów.
160 s., 135 x 205 mm, oprawa twarda z obwolutą

Rafał Marceli Blüth
„LIKWIDACJA LENINOWSKIEJ 
ELITY” ORAZ INNE PISMA 
SOWIETOLOGICZNE

Po raz pierwszy wydany zbiór 
tekstów wybitnego krytyka lite-
rackiego i publicysty politycz-
nego Rafała Blütha (1891–1939), 

które stanowią przejaw głębokiej myśli antytotali-
tarnej, zachowującej do dzisiaj inspirującą moc.
296 s., 160 x 230 mm, oprawa twarda

Jerzy Giedroyc, 
Leszek Kołakowski
LISTY 1957–2000

Tom korespondencji pozwala 
spojrzeć za kulisy kluczowych 
wydarzeń najnowszej historii, np. 
okoliczności powstania tekstów 
Kołakowskiego, które inspiro-

wały opozycję demokratyczną lat 70. w PRL, m.in. 
powstanie KOR.
384 s., 135 x 205 mm, oprawa broszurowa ze skrzydełkami

Bp Michał Janocha, Ewa Kiedio
A PIĘKNO ŚWIECI 
W CIEMNOŚCI

Rola piękna i sztuki w chrze-
ścijaństwie to temat, którym 
bp Janocha zajmuje się od lat, 
łącząc perspektywę teologa 
i historyka sztuki. Wywiad 

rzeka skupia się na tym zagadnieniu ze szczególnym 
uwzględnieniem ikony.
232 s., 160 x 210 mm, oprawa twarda
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Wojciech Namysł
DUMA. POWSTANIE WIELKOPOLSKIE”

Lata niewoli i kolejnych zrywów powstańczych uświadomiły Polakom, 
że tylko w jedności i tradycji jest siła. To tak lekceważony dzisiaj roman-
tyzm przewodził narodowi, scalał go i kształtował jego zbiorową 
świadomość. A wszystka to działo się w takt i pod dyktando Mazurka 
Dąbrowskiego „Jeszcze Polska nie zginęła”, który towarzyszy nam od 
czasu triumfalnego wjazdu do Poznania gen. Henryka Dąbrowskiego 
i Józefa Wybickiego (autora słów) 3 listopada 1806 r. 
Duma nie jest pracą naukową czy skryptem do nauki historii  
– to przywołanie pamięci o chwalebnym i zwycięskim powstaniu wiel-
kopolskim głosem jego uczestników i świadków. Już sam tytuł nie jest 
przypadkowy. Duma to wielkie słowo, duma pozwala szczycić się tym, 
czego dokonaliśmy, uprawnia do podkreślania swoich zalet i wartości, 
którymi kierowali się Polacy przed 100 laty.W książce jest ilustracji 110, 

zdjęcia, mapki, dokumenty – większość dotychczas niepublikowana; dodatkowo lista członków Środowiska 
Weteranów Powstania Wielkopolskiego przy Zarządzie Okręgu Warszawskiego ZBoWiD.
wyd. I, 165x235 mm, s. 124,110 ilustracji, oprawa twarda, ISBN/EAN 978839399852-4

WOJCIECH NAMYSŁ

Wojciech Namysł
NIEPOKORNY. MIECZYSŁAW PALUCH

To unikatowe wspomnienia o Mieczysławie Paluchu oraz nieujaw-
nione dotychczas kulisy Powstania Wielkopolskiego i trzech Powstań 
Śląskich 1919–1921, w relacji byłej jego żony, Jadwigi J. Krauze, uzupeł-
nione wspomnieniami powstańców, oficerów, historyków jak i wieloma 
oryginalnymi dokumentami i zdjęciami.
Mieczysław Paluch, aktywny działacz organizacji patriotycznych, 
pierwszoplanowy konspirator i żołnierz, oficjalnie niedostrzegany 
i pomijany w uznaniu jego zasług, był jednak, niezaprzeczalnie jednym 
z głównych przywódców – wręcz sprężyną Powstania Wielkopolskiego. 
Jego niestandardowe, a wyjątkowo skuteczne działania najczęściej 
spotykały się z niesprawiedliwą oceną i krytyką. Będąc od pierwszych 
dni listopada 1918 r. już oficjalnie we władzach – jeszcze niemieckich 
– miasta Poznania oraz w samym centrum przygotowań i później-
szych walk powstańczych, był Paluch nadzwyczaj skutecznym orga-

nizatorem, oficerem powstańczym, później oficjalnie „żołnierzem – urzędnikiem plebiscytowym” powstań 
śląskich. Z tej też racji dysponował dużą wiedzą dotyczącą strategii działań powstańczych i przetasowań 
organizacyjnych. Wiedzy tej jednak nikt nigdy nie spożytkował, a to, co sam bohater w swoich materiałach 
utrwalił, to w 1939 r. zniszczył niemiecki najeźdźca.
Zapowiedź, książka ukaże się na przełomie 2017/2018.
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ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, tel. 22 55 31 318
wuw@uw.edu.pl, www.wuw.pl

Wydawca książek i czasopism naukowych, słowników i encyklopedii, podręczników 
akademickich, tłumaczeń oraz opracowań źródłowych obejmujących wszystkie podsta-
wowe dyscypliny uniwersyteckie oraz bogatą tematykę interdyscyplinarną.

Praca zbiorowa
KULTURA PIERWSZEJ 
RZECZYPOSPOLITEJ 
W DIALOGU Z EUROPĄ. 
HERMENEUTYKA WARTOŚCI 

Dwunastotomowa seria 
przedstawiająca polskie dzie-
dzictwo kulturowe XV–XVIII w. 

jako integralną, a zarazem oryginalną część kultury 
europejskiej. 
wyd. I, format 148 x 210 mm, s., ilustracje czarno-białe, okładka twarda

Malte Rolf 
RZĄDY IMPERIALNE 
W KRAJU NADWIŚLAŃSKIM. 
KRÓLESTWO POLSKIE 
I CESARSTWO ROSYJSKIE 
1864–1915 

Autor omawia rosyjskie rządy 
w Królestwie Polskim od upadku 

powstania styczniowego do momentu wycofania się 
Rosjan z ziem polskich podczas I wojny światowej. 
wyd. I, format 170 x 240 mm, s. 506, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788323525721, cena det. 59,00 zł 

Piotr Tafiłowski 
INKUNABUŁY ZAWIERAJĄCE 
TREŚCI GEOGRAFICZNE 
W ZBIORACH POLSKICH

Autor analizuje zachowane 
w zbiorach polskich inkunabuły 
zawierające treści geogra-
ficzne i podejmuje próbę okre-

ślenia ich recepcji wśród elit intelektualnych w Polsce 
w XV stuleciu. 
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 140, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788323529323, cena det. 32,00 zł 

Praca zbiorowa
MONUMENTA UNIVERSITATIS 
VARSOVIENSIS 

Wielotomowa seria przygo-
towana z okazji Jubileuszu 
200-lecia Uniwersytetu 
Warszawskiego. Prezentuje 
historię uczelni w XIX–XXI w., 

dzieje poszczególnych dyscyplin naukowych oraz 
sylwetki najwybitniejszych profesorów. 
wyd. I, format 170 x 240 mm, s., ilustracje kolorowe, okładka twarda

Peter Oliver Loew 
MY NIEWIDZIALNI. HISTORIA 
POLAKÓW W NIEMCZECH 

Autor prezentuje historię 
Polaków w Niemczech: traktuje 
o dziejach polskiej imigracji, 
a także o historycznych 
mniejszościach polskich na 

terenie Niemiec, poczynając od średniowiecza aż do 
współczesności. 
wyd. I, format 170 x 240 mm, s. 316, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788323528166, cena det. 39,00 zł 

red. Sławomir Gawlas,
Paweł Żmudzki 
SYMBOLICZNE 
I REALNE PODSTAWY 
TOŻSAMOŚCI SPOŁECZNEJ 
W ŚREDNIOWIECZU 

Problematyka tożsamości i jej 
kształtowania się w średniowieczu 

oraz związki między tożsamością a pamięcią, różne nośniki 
pamięci i mechanizmy budowania tożsamości zbiorowych. 
wyd. I, format 170 x 240 mm, s. 578, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788323527527, cena det. 59,00 zł 

WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
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ul. Bagno 3/218, 00-112 Warszawa, tel. 22 654 01 49
redakcja@wydawnictwodialog.pl, www.wydawnictwodialog.pl

Od 1992 roku wydajemy książki o historii, kulturze, religiach i polityce krajów Azji 
i Afryki: prace naukowe i popularnonaukowe, reportaże, dzienniki z podróży i litera-
turę piękną – słowem wszystko, co pomaga zrozumieć fascynujący świat Orientu.

WYDAWNICTWO AKADEMICKIE DIALOG

André Clot 
SULEJMAN WSPANIAŁY 
I JEGO WSPANIAŁE STULECIE 

W obliczu tego groźnego wojow-
nika, który poczytywał za swój 
obowiązek ciągłe rozszerzanie 
granic świata islamu, chrześci-
jaństwo nie potrafiło się zjed-

noczyć. W historii Turcji zapisał się przede wszystkim 
jako Prawodawca.
wyd. I, format 165 x 235 mm, s. 414, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380024106, cena det. 28,00 zł

Gilles Kepel, Antoine Jardin 
TERROR WE FRANCJI. 
GENEZA FRANCUSKIEGO 
DŻIHADU 

Badanie czynników politycznych 
i społecznych, kulturowych, 
psychologicznych i religijnych 
jest ważne nie tylko ze względu 

na wyzwanie, wobec którego w sposób niezwykle ostry 
stanęła Francja w wojnie z dżihadyzmem. 
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 316, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380025820, cena det. 27,00 zł 

Jean Pierre Filiu 
HISTORIA GAZY 

Niech to przypomnienie liczącej 
kilka tysiącleci historii Gazy 
posłuży odnalezieniu drogi 
pokoju między narodami 
Izraela i Palestyny, czego 
warunkiem niezbędnym, zda-

niem autora, jest współistnienie dwóch suwerennych 
państw.
wyd. I, format 165 x 235 mm, s. 380, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380023178, cena det. 28,00 zł 

Christopher Clark 
LUNATYCY. JAK EUROPA 
POSZŁA NA WOJNĘ 
W ROKU 1914 

Kryzys, który przyniósł wojnę 
w 1914 roku, był owocem 
wspólnej kultury politycznej. Był 
jednak również wielobiegunowy 

i autentycznie interaktywny, co czyni z niego najbar-
dziej złożone wydarzenie czasów współczesnych. 
wyd. I, format 165 x 235 mm, s. 691, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380025844, cena det. 40,00 zł 

Jean Fran 
ZBĘDNI LUDZIE. 
PRZEKLEŃSTWO 
CHRZEŚCIJAN BLISKIEGO 
WSCHODU 

Co mają nam do powiedzenia 
małe dziewczynki o imionach 
zaczerpniętych z Ewangelii, 

z wyrwanymi kolczykami, wtulone w ramiona 
rodziców uciekających przed dżihadystami z Mosulu?
wyd. I, format 135 x 205 mm, s. 200, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380024137, cena det. 20,00 zł 

Tadeusz Dołęga-Mostowicz 
ZŁY SYSTEM. TEKSTY 
NIEWYDANE 

Tom poświęcony życiu poli-
tycznemu w okresie między-
wojennym jest częścią zbioru 
ponadczasowych w swojej 
wymowie felietonów, które 

T. Dołęga Mostowicz napisał przed rozpoczęciem 
błyskotliwej kariery powieściopisarskiej. 
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 248, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380027138, cena det. 19,00 zł 
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ul. Dobra 28, 00-344 Warszawa, tel. 22 444 86 50
info@arkady.eu, www.arkady.eu

Wydawnictwo Arkady istnieje od 1957 r. Specjalizuje się w popularnonaukowych,
ilustrowanych publikacjach, m.in. z dziedziny sztuki i architektury. Wydaje albumy,
leksykony, podręczniki dla studentów, poradniki, książki dla dzieci i młodzieży.

WYDAWNICTWO ARKADY

Alfred Znamierowski
HERALDYKA 
I WEKSYLOLOGIA

Najobszerniejszy w świa-
towym edytorstwie leksykon 
heraldyki i weksylologii 
prezentuje ponad 1600 haseł 
i około 3000 ilustracji. Dla 

wszystkich zainteresowanych tematem jest to praw-
dziwa kopalnia wiedzy. 
2017, wyd. I, 230 x 310 mm, s. 510, il. kolor. 3000, 

ISBN/EAN 9788321349725, cena det. 129 zł

Magda Osip-Pokrywka
Mirek Osip-Pokrywka
LEKSYKON ZABYTKÓW 
ARCHITEKTURY KRESÓW 
PÓŁNOCNO-WSCHODNICH

Autorzy przedstawiają 
najcenniejsze polskie zabytki 
na terenach znajdujących się 

obecnie w granicach Litwy i Białorusi. Są tu budowle 
sakralne, pałace i dwory, mosty, bramy, cmentarze.
2017, wyd. I, 245 x 310 mm, s. 392, il kolor. 500, 

ISBN/EAN 9788321349695, cena det. 109 zł

Steve Parker
HISTORIA EWOLUCJI

Ta obszerna, wspaniale ilustro-
wana książka jest jak podróż 
w czasie – od początków życia 
na Ziemi do XXI wieku. Jej lek-
tura pomoże zrozumieć dzieje 
życia istniejącego dawniej i dziś 

na naszej planecie. 
2017, wyd. I 180 x 250 mm, s. 576, ok. 2000 il. kolor. 

ISBN 97883213- 49893, cena det. 119

Elżbieta Leszczyńska
PEJZAŻ W MALARSTWIE 
POLSKIM

Album prezentuje krajobrazy 
Rzeczpospolitej namalowane 
od średniowiecza do XXI w. 
Autorka śledzi najważniejsze 
przemiany w polskiej sztuce 

pejzażowej, omawia twórczość poszczególnych 
malarzy, komentuje wybrane obrazy. 
2017, wyd. I, 240 x 300 mm, s. 336, il. kolor. 308, 

ISBN/EAN 9788321349886, cena det. 99 zł

Claudio Pescio
MALARSTWO 
HOLENDERSKIE. ZŁOTY 
WIEK

Album prezentuje 
najwspanialsze dzieła 
artystów tworzących 
w XVII w., określanym 

jako Złoty wiek malarstwa holenderskiego.
2017, wyd. I, 270 x 290 mm, s. 240, il. kolor 219, 

ISBN/EAN 9788321349879, cena det. 89 zł

Elizabeth Wilhide
HISTORIA DESIGNU

Książka pokazuje wysiłki 
producentów, by przyciągnąć 
uwagę wyglądem produktu 
i nieuchwytnym przeczuciem 
przyszłości, omawia poszcze-
gólne style projektowania w ich 

kulturalnym i społecznym kontekście.
2017, wyd. I 180 x 250 mm, s. 576, ok. 2000 il. kolor.  

ISBN/EAN 97883213- 50141, cena det. 119



92

WYDAWNICTWO ASTRA

ul. Radziwiłłowska 26/2, 31-026 Kraków, tel. 12 292 07 30
wydawnictwo@astra.krakow.pl, www.astra.krakow.pl

Trzon działalności wydawnictwa to książki historyczne i powieści związane z tematyką 
Anglii średniowiecznej, epoki Tudorów, rodu Borgiów i II wojny światowej oraz legendy 
polskie. Naszą ofertę rozszerzyliśmy o portal historyczny tudorowie.pl.

Alison Weir
KRÓLOWA W TOWER. UPADEK 
ANNY BOLEYN

Tytułowa bohaterka została 
zaprezentowana jako odważna 
reformatorka religijna, czar-
nooka wiedźma otoczona nie-
przyjaciółmi, która choć zginęła 

tragicznie, to pozostawiła wielki dar w postaci córki, 
Elżbiety I.
wyd. I, format 155 x 235 mm, s. 508, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788365280329, cena det. 59,99 zł

Daria Galateria
WERSAL. ETYKIETA NA 
DWORZE KRÓLA SŁOŃCE

Autorka przybliża zasady dwor-
skiej etykiety, dopracowane i roz-
budowane za czasów Ludwika 
XIV, tworząc osobliwą kronikę 
życia codziennego wersalskiego 

dworu.
wyd. I, format 155 x 235 mm, s. 320, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788365280343, cena det. 49,99 zł

Jonathan Phillips
CZWARTA KRUCJATA 
I ZŁUPIENIE 
KONSTANTYNOPOLA

Autor w mistrzowski sposób 
pokazuje, jak uczestnicy krucjaty, 
zmierzając do Ziemi Świętej, 
utracili główny cel i uderzyli na 

Konstantynopol, plądrując i niszcząc jedno z najpo-
tężniejszych miast średniowiecznej Europy.
wyd. I, format 155 x 235 mm, s. 456, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788365280251, cena det. 59,99 zł 

Benerson Little
ZŁOTY WIEK PIRATÓW. 
PRAWDA I MITY O PIRATACH

Kim byli piraci – romantycznymi 
morskimi włóczęgami czy też 
straszliwymi zbrodniarzami bez 
zasad? Jak często pirat sięgał po 
kordelas lub pistolet? Czy chętnie 

ruszał do ataku na równie dobrze uzbrojone okręty 
jak jego?
wyd. I, format 155 x 235 mm, s. 360, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788365280312, cena det. 54,99 zł

James Reasoner
REWOLWEROWCY. 
NAJSŁYNNIEJSZE 
STRZELANINY DZIKIEGO 
ZACHODU

Autor udowadnia, że prawda 
historyczna jest znacznie 
ciekawsza od literackiej fikcji. 

Rozwiewa hollywoodzkie mity dotyczące najsłynniej-
szych strzelanin Dzikiego Zachodu.
wyd. I, format 155 x 235 mm, s. 296, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788365280244, cena det. 49,99 zł 

Michael Haag
TEMPLARIUSZE. HISTORIA 
I MITY

Oto kompleksowa, najnowsza 
wersja historii chrześcijańskich 
rycerzy krzyżowych – zaprzysię-
żonych do obrony Ziemi Świętej 
i Jerozolimy, ale ostatecznie 

potępionych i zniszczonych przez papieża i Kościół.
wyd. I, format 155 x 235 mm, s. 460, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788365280336, cena det. 59,99 zł
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CM
ul. Dankowicka 16 C lok. 2, 01-987 Warszawa, tel. 22 839 08 38
biuro@dig.pl, www.dig.pl

Wydawnictwo DiG działa od 1991 r.; wydaje publikacje naukowe, zwłaszcza z historiii
nauk pomocniczych historii – heraldyki, genealogii, a także etnologii i historii sztuki.

WYDAWNICTWO CM

Herbert George Wells 
WOJNA W PRZESTWORZACH 
SERIA: KLASYKA LITERATURY 
ANGIELSKIEJ 

Powieść powstała w 1907 
roku, wydana po raz pierwszy 
w 1908 roku, jest wizjonerską 
wizją wojny totalnej prowa-

dzonej przy pomocy sił powie trznych, gdzie całe 
rejony przemysłowe i miasta legną w gruzach. 
wyd. II, format 130 x 195 mm, s. 266, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788365499684, cena det. 35,60 zł 

Mateusz Porębski 
ZAPOMNIANE MIEJSCA 
MAŁOPOLSKIE 2: PÓŁNOC 
I ZACHÓD 

Przewodnik po miejscach, 
który się nie zwiedza. Północne 
i zachodnie powiaty woje-
wództwa małopolskiego. 

Zrujnowane pałace, zamki i dwory, budynki fabryczne, 
opuszczone cmentarze, zniszczone zabytki techniki. 
wyd. I, format 148 x 210 mm, s. 180, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788365499677, cena det. 41,20 zł 

Otto Stemin 
MUSIAŁEM ZABIĆ 
SERIA: KRYMINAŁY PRZEDWOJENNEJ 
WARSZAWY 

Warszawa, Czarnohora, Tatry, lata 
30. XX wieku. Policja pozostaje 
bezradna wobec nasilającego się 
przemytu i handlu narkotykami 

z Rumunii przez Czarnohorę do Polski. Śledztwo 
prowadzi młoda detektyw Sylwia Rańska. 
wyd. II, format 119 x 194 mm, s. 276, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788365499714, cena det. 35,60 zł

Zuza Śliwa 
BARDZO NIECIERPLIWY 
MORDERCA 
SERIA: NAJLEPSZE KRYMINAŁY PRL/
LATA 70. 

Obok domu przy Niegłośnej 
zostaje znalezione ciało zna-
nego dziennikarza, Sławomira 

Zwardonia. Nie ma wątpliwości, że to morderstwo. 
Śledztwo prowadzi kapitan milicji Jacek Dydowski. 
wyd. I, format 130 x 195 mm, s. 208, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788365499776, cena det. 29,90 zł 

Mateusz Porębski 
ZAPOMNIANE MIEJSCA 
MAŁOPOLSKIE 1. KRAKÓW 
I OKOLICE 

97 opuszczonych miejsc Pierwszy 
z trzech tomów serii „Zapomniane 
miejsca” z województwa małopol-
skiego. Przewodnik poprowadzi 

do miejsc, których „się nie zwiedza” i „się nie opisuje”. 
Zrujnowane pałace, zamki i dwory.
wyd. I, format 148 x 210 mm, s. 156, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788365499585, cena det. 41,20 zł 

Michał Szymański 
TAJEMNICZE MIASTO. 
SPACERY PO WARSZAWIE. 
ŻOLIBORZ 

Szósty spacerownik Michała 
Szymańskiego ukazujący inne 
mało znane oblicze stolicy. Tym 
razem autor zabiera nas na 

spacer po Żoliborzu. 
wyd. I, format 148 x 210 mm, s. 350, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788365499820, cena det. 49,90 zł
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ul. Dąbrówki 7, 62-006 Dębogóra, tel. 509 731 913
sklep@debogora.com, www.debogora.com

Wydawnictwo to autorzy i ich książki. Nasi autorzy to Jacek Kowalski, Paweł Milcarek, 
Grzegorz Kucharczyk, Jean Raspail i Vladimir Volkoff. Najważniejsze tytuły to 
Duch liturgii Josepha Ratzingera, Montaż Volkoffa i Pierścień Rybaka.

WYDAWNICTWO DĘBOGÓRA

Grzegorz Kucharczyk 
WIELKA HISTORIA POLSKI 

Wielka Historia Polski to naj-
nowsza synteza naszych 
dziejów. Od czasów legendar-
nych po wydarzenia naj-
nowsze. Praca bardzo rzetelna 
i zarazem żywa. Nie stroniąca 

od tematów trudnych i nie kryjąca dumy z narodowej 
przeszłości.
format 202 x 280 mm, s. 480, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788361374343, cena det. 69,00 zł

Paweł Milcarek 
HISTORIA MSZY 

Autor znany katolicki filozof 
i publicysta omawia genezę 
i trwałość rytu rzymskiego, 
bada okoliczności jego zanego-
wania w epoce posoborowej, 
a następnie jego przywrócenia 

do powszechnego użycia przez Benedykta XVI. 
format 170 x 240 mm, s. 440, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788361881278, cena det. 33,00 zł 

Stéphan Courtois 
CZARNA KSIĘGA KOMUNIZMU 
 
Polskie wydanie światowego 
bestsellerowego dzieła wybit-
nych francuskich autorów pod 
redakcją Stéphana Courtois. Ta 
książka to świetna analiza, ale 
i wielka przestroga. 

format 170 x 240 mm, s. 768, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788378641094, cena det. 69,00 zł 

Jacek Kowalski 
NIEZBĘDNIK KRZYŻOWCA 

Książka ta jest pierwszą polską 
antologią literatury związanej 
z wyprawami krzyżowymi, anto-
logią autorską, w której zarówno 
dobór utworów, ich przekłady, jak 
wstęp i komentarze wyszły spod 

jednego pióra. Dołączona płyta.
format 160 x 250 mm, s. 188, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788360758168, cena det. 33,00 zł

Renaud Escande 
CZARNA KSIĘGA REWOLUCJI 
FRANCUSKIEJ 

Fundamentalne dzieło doty-
czące rewolucji francuskiej pod 
redakcją Renaud Escande’ego. 
Omawia najważniejsze wyda-
rzenia związane z rewolucją, 

idee rewolucji i kontrrewolucji oraz ich głównych 
przedstawicieli. 
format 170 x 240 mm, s. 1064, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788378640295, cena det. 69,00 zł 

Vladimir Volkoff 
MONTAŻ 

„Doskonała powieść szpiegowska 
i polityczna. Świat pozorów 
tworzony przez komunizm, 
który opisuje, to kolejna postać 
odwiecznych diabelskich pokus.” 
Bronisław Wildstein 

format 135 x 205 mm, s. 462, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788388481697, cena det. 25,00 zł
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ul. Dankowicka 16 C lok. 2, 01-987 Warszawa, tel. 22 839 08 38
biuro@dig.pl, www.dig.pl

Tematyka wydawanych przez nas publikacji obejmuje różne dziedziny nauk humanistycz-
nych — historię, historię sztuki, historię literatury, genealogię, biografistykę i archiwistykę.

Anna Brus (oprac.) 
PAMIĘTNIK EMILA 
DYBOWSKIEGO 

Pamiętnik szeregowego 
uczestnika powstania stycz-
niowego zesłanego na Syberię. 
Droga jego tułaczej wędrówki, 
w której towarzyszyła mu 

dobrowolnie żona, wiodła od guberni jenisejskiej, 
przez gubernię irkucką, wieś Zamiati.
wyd. I, format 176 x 250 mm, s. 182, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788328600225, cena det. 42,00 zł 

Jan Szymczak 
RYCERZ Z BRONIĄ ZACZEPNĄ, 
TOM II 

„(...) rycerz dosiada mocnego 
i zdatnego do walki konia 
w kropierzu, w hełmie na głowie 
i w pełnych ochronach tułowia 
oraz rąk i nóg, ma «kopię 

w prawej ręce, tarcza chroni go od lewej.
wyd. I, format 135 x 205 mm, s. 80, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788371819544, cena det. 42,00 zł 

Krzysztof Chłapowski 
STAROSTOWIE NIEGRODOWI 
W KORONIE 1565–1795 

Praca ma charakter wydaw-
nictwa źródłowego, poprze-
dzonego obszernym wstępem 
zawierającym także nowe 
ustalenia merytoryczne. Jest 

odpowiedzią na postulat zewidencjonowania użyt-
kowników dóbr królewskich w XVI–XVIII w. 
wyd. I, format 135 x 205 mm, s. 494, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788328600249, cena det. 63,00 zł 

Jan K. Ostrowski 
BAROK ROMANTYZM – KRESY 

W prezentowanym tomie Autor 
porusza szerokie spektrum 
zagadnień: od ujęć syntetycz-
nych porządkujących różne 
aspekty dziejów polskiej sztuki 
nowożytnej, poprzez zagad-

nienia dotyczące portretu staropolskiego, rzeźby 
barokowej.
wyd. I, format 176 x 250 mm, s. 520, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788328600157, cena det. 99,00 zł 

Jolanta Sztachelska 
MITY SIENKIEWICZOWSKIE 
I INNE STUDIA TYLKO O NIM 

Sienkiewicz żadnego z mitów, 
które czytelnik znajduje w jego 
pisarstwie, nie wymyślił. Pisząc 
powieść z XVII wieku, wspierał 
się dokumentami z epoki 

i wiedzą historyczną o przeszłości dostępną w jego 
epoce.
wyd. I, format 176 x 250 mm, s. 382, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788328600195, cena det. 63,00 zł 

Tamara Bairašauskaitė (oprac.) 
SEWERYN RÖMER 
WSPOMNIENIA SPISANE 
W 1863 ROKU

Seweryn Römer (1814–1890) 
pochodził z rodziny od wieków 
osiadłych na ziemiach Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. W okresie 

powstania listopadowego towarzyszył ojcu, gdy ten 
został skazany na zesłanie do gwardii kurlandzkiej. 
wyd. I, format 176 x 250 mm, s. 180, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788328600188, cena det. 42,00 zł 

WYDAWNICTWO DIG
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Bolesław 
Leśmian 
DZIEJBA 
LEŚNA, NAPÓJ 
CIENISTY, 
W MALINOWYM 
CHRUŚNIAKU 

Komplet trzech 
pięknie wydanych tytułów. Zbiór poezji, m.in. miłosnej 
czy filozoficznej. Ozdobione kwiecistymi wzorami.
wyd. I, format 130 x 225 mm, s. 184 + 78 + 96, ilustracje kolorowe, 

okładka twarda, ISBN/EAN 9788365602077, cena det. 95,00 zł 

Helena Mołochowiec 
WIELKA ILUSTROWANA 
KSIĄŻKA KUCHARSKA 

Wielka ilustrowana książka 
kucharska z wielobarwnymi 
ilustracjami. Zbiór przedwo-
jennych przepisów autorstwa 
Heleny Mołochowiec. 

wyd. I, format 150 x 210 mm, s. 596, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788365602336, cena det. 86,00 zł 

Julian Ursyn Niemcewicz 
PODRÓŻE HISTORYCZNE 

Pamiętnik opisujący podróż 
autora po Polsce i Litwie 
między latami 1811 a 1828 
z przepięknymi drzeworytami 
dworków, zamków i kościołów. 
wyd. I, format 187 x 276 mm, s. 404, 

ilustracje czarno-białe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788365602190, 

cena det. 129,00 zł 

Tadeusz Michał Nittman 
MAŁY PIŁSUDCZYK 

Reprint wydania drugiego 
oryginału z 1939 r. Książka dla 
dzieci opisująca życie 
Józefa Piłsudskiego oraz 
historię Polski w początkach 
XX wieku. 

wyd. I, format 143 x 200 mm, s. 473, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788365602206, cena det. 56,00 zł 

Wacław Tokarz 
ARMIA KRÓLESTWA 
POLSKIEGO 

Książka omawia organizację 
jednostek, umundurowanie 
i uzbrojenie armii polskiej 
utworzonej na terenie Królestwa 
Polskiego. Z ilustracjami Jozafata 

Łukaszewicza. 
wyd. I, format 194 x 263 mm, s. 308, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788365602275, cena det. 78,00 zł 

Wojciech Postuła 
POLSKA BIŻUTERIA 
PATRIOTYCZNA I PAMIĄTKI 
HISTORYCZNE XIX 
I XX WIEKU

Przepiękny album zawierający 
zdjęcia biżuterii patriotycznej 
i pamiątek z okresu XIX i XX w, 

zbierany przez autora przez 7 lat. 
wyd. I, format 245 x 305 mm, s. 300, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788365602350, cena det. 98,00 zł 

ul. Hoża 7/48, 00-528 Warszawa, tel. 660 422 919
graf_ika@wp.pl, www.graf-ika.pl

Wydawnictwo zajmuje się wyszukiwaniem perełek antykwarycznych oraz wartościo-
wych pod względem historycznych plakatów, grafik czy rycin. Wyspecjalizowaliśmy się 
w wydawaniu reprintów z różnych dziedzin z polskiej literatury od XVIII w.

WYDAWNICTWO GRAF_IKA
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al. Wyzwolenia 18, 00-570 Warszawa, tel. 22 827 94 15
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 sta-
ranną szatą graficzną. Nasz dorobek to ponad 6 tys. tytułów o łącznym nakładzie 170 
milionów egzemplarzy.

WYDAWNICTWO ISKRY

Artur Nowaczewski
HOSTEL NOMADÓW 

Impresjonistyczna wędrówka po 
Bułgarii wypełniona wrażeniami, 
ludźmi, obrazami, smakami 
i zapachami kraju. 
2017, wyd. I, format 125 x 195 mm, s. 304, 

ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788324404841, cena det. 29,90 zł

Lechosław Herz 
POD OŻYWCZYM DRZEW 
CIENIEM 

Opowieści i gawędy krajo-
znawcze o mazowieckiej 
prowincji – tym razem o bliskim 
otoczeniu Warszawy. 
2017, wyd. I, format 165 x 235 mm, s. 232, 

ilustracje czarno-białe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788324404865, 

cena det. 44,90 zł 

Magdalena Samozwaniec 
TRZYMAJMY SIĘ. ŻYCIOWE 
RADY DLA STARYCH I MŁODYCH 

Spostrzeżenia pierwszej damy 
polskiej satyry zawarte w nie-
znanej dotąd książce pisarki 
zaskakują swoją aktualnością. 
2017, wyd. I, format 125 x 195 mm, s. 212, 

ilustracje czarno-białe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788324404940, 

cena det. 29,90 zł

Marek Hłasko 
LISTY I PAMIĘTNIK 

W większości niepublikowane 
młodzieńcze zapiski Marka Hłaski 
rzucają nowe światło na relacje 
pisarza z matką i ojczymem. 
2017, wyd. I, format 125 x 195 mm, s. 140, 

ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788324404889, cena det. 29,90 zł 

Monika Śliwińska 
WYSPIAŃSKI. DOPÓKI 
STARCZY ŻYCIA 

Mało znany, prywatny 
portret artysty zrekonstru-
owany z archiwów, doku-
mentów rodzinnych, listów 
i pamiętników. 

2017, wyd. I, format 165 x 235 mm, s. 516, ilustracje czarno-białe, 

okładka twarda, ISBN/EAN 9788324404872, cena det. 49,90 zł 

Radosław Romaniuk 
INNE ŻYCIE. BIOGRAFIA 
JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA 

Drugi tom biografii Jarosława 
Iwaszkiewicza przedstawia 
losy pisarza po 1939 roku. 
Autor tworzy biografię totalną, 
obejmującą wiele aspektów 

życia bohatera. 
2017, wyd. I, format 150 x 235 mm, s. 620, ilustracje czarno-białe, 

okładka twarda, ISBN/EAN 9788324404896, cena det. 75,00 zł 



98

Władysław Łoziński
ŻYCIE POLSKIE W DAWNYCH 
WIEKACH

Ten pierwszy w naszej litera-
turze historycznej całościowy 
opis staropolskich obyczajów 
szlacheckich po dziś dzień 
urzeka barwnością i urodą 

stylu literackiego.
2006, wyd. I w tej edycji, format 165x235 mm, s. 284, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324400850, cena det. 69,00 zł

Roman Kaleta
SENSACJE Z DAWNYCH LAT

Ta książka to niezwykły w swym 
charakterze zbiór zagadek 
oraz ciekawostek historycz-
nych i obyczajowych wydoby-
tych z wiekowych kodeksów 
rękopiśmiennych, czasopism 

i kalendarzy.
2009, wyd. I w tej edycji, format 165x235 mm, s. 874, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324400881, cena det. 79,00 zł

Julian Tuwim
CZARY I CZARTY POLSKIE ORAZ 
WYPISY CZARNOKSIĘSKIE 
I CZARNA MSZA

Dzieło bibliofila zamiłowanego 
w poznawaniu dziejów kultury, zbie-
racza, kolekcjonera, amatora białych 
kruków, magazynów starożytności, 

antykwarni, wszystkiego, co rzadkie, tajemnicze.
2010, wyd. I w tej edycji, format 110x215 mm, s. 380, ilustracje, oprawa 

twarda z obwolutą, ISBN/EAN 9788324401284, cena det. 39,90 zł

Ludwik Stomma
POLSKIE ZŁUDZENIA 
NARODOWE

Z typowym dla siebie dystansem 
Stomma demaskuje mity i niedo-
rzeczności z historii Polski, nie boi 
się tematów uważanych za niemal 
święte. Porusza sprawy drażliwe, 

np. problem polskiego ogólnonarodowego pijaństwa.
2015, wyd. I w tej edycji, format 165x235 mm, s. 366, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324404193, cena det. 44,90 zł

Władysław Łoziński
PRAWEM I LEWEM. OBYCZAJE 
NA CZERWONEJ RUSI 
W PIERWSZEJ POŁOWIE XVII 
WIEKU

Zabójstwa, grabieże, pora-
chunki, pojedynki, zajazdy, 
porwania kobiet, morderstwa 

mężów (czyli rozwód po staropolsku)…
2005, wyd. I, format 165x235 mm, s. 720, ilustracje, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 8320717698, cena det. 92,00 zł

Zbigniew Mikołejko
ŻYWOTY ŚWIĘTYCH 
POPRAWIONE PONOWNIE

Książka o świętości, jako 
dramacie ludzkiej duszy 
i ciała, pełnym szokujących 
paradoksów i niesłychanych 
zdarzeń. 

2017, wyd. I w tej edycji, format 150x235 mm, s. 748, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324404551, cena det. 59,00 zł

Janusz Tazbir
PAŃSTWO BEZ STOSÓW

Odrębność Polski XVI wieku 
przejawiała się w dysharmonii 
między kwitnącą zgodą religijną 
w momencie wstrząsających 
Europą walk na tym tle oraz poja-
wienia się fanatyzmu w okresie 

rozpoczynającego się na Zachodzie oświecenia.
2009, wyd. I w tej edycji, format 150x235 mm, s. 232, oprawa miękka, 

ISBN/EAN 9788324401192, cena det. 29,90 zł

Ludwik Stomma
ANTROPOLOGIA WOJNY

Książka ukazuje dzieje i miejsce 
konfliktów zbrojnych w historii 
ludzkości, gdyż – niestety – wojny 
stały się częścią naszej cywi-
lizacji i z niezwykłą mocą od 
wieków wpływają na jej kształt.

2014, wyd. I, format 125x195 mm, s. 320, oprawa twarda z obwolutą, 

ISBN/EAN 9788324403820, cena det. 35,00 zł
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Lechosław Herz
KLANGOR I FANFARY

Gawędy o ciekawych zakąt-
kach Mazowsza, które omija 
„masowa” turystyka. Autor 
opowiada o zawiłej historii tych 
ziem i ich mieszkańców. Dużo 
miejsca poświęca również 

przyrodzie.
2012, wyd. I, format 170x240 mm, s. 488, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324401925, cena det. 44,00 zł 

Lechosław Herz
POD OŻYWCZYM DRZEW 
CIENIEM

Opowieści i gawędy krajo-
znawcze o mazowieckiej 
prowincji – tym razem o bliskim 
otoczeniu Warszawy.
2017, wyd. I, format 165x235 mm,

 s. 232, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, ISBN/EAN 9788324404865, 

cena det. 44,90 zł

Jan Długosz
KOMIN POKUTNIKÓW

Dobra górska literatura, ale też 
reporterski zapis wspinaczek 
o znaczeniu przełomowym dla 
historii taternictwa. Można ją 
czytać jako literacką opowieść 
o przygodzie lub jako źródło 

faktograficzne.
2011, wyd. I w tej edycji, format 165x235 mm, s. 356, zdjęcia, oprawa 

twarda z obwolutą, ISBN/EAN 9788324400706, cena det. 39,00 zł

Ewa Matuszewska
UCIEC JAK NAJWYŻEJ. NIE 
DOKOŃCZONE ŻYCIE WANDY 
RUTKIEWICZ

Mało jest kobiet na świecie, 
które w sporcie tak ekstre-
malnym osiągnęły tak dużo. 
Opowieść o Wandzie spisała jej 

przyjaciółka dziennikarka.
2007, wyd. I, format 150x235 mm, s. 280, zdjęcia, oprawa miękka ze 

skrzydełkami, ISBN/EAN 9788324401109, cena det. 29,90 zł

Artur Nowaczewski
HOSTEL NOMADÓW

Impresjonistyczna wędrówka po 
Bułgarii wypełniona wrażeniami, 
ludźmi, obrazami, smakami 
i zapachami kraju.
2017, wyd. I, format 125x195 mm, s. 

304, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

ISBN/EAN 9788324404841, cena det. 29,90 zł

Lechosław Herz
PODRÓŻE PO MAZOWSZU

Historie o miejscowościach 
i miejscach znanych i takich, 
o których nie wie się nic albo 
niewiele: o wioskach i małych 
miastach na Mazowszu.
2016, wyd. I, format 165x235 mm, 

s. 388, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, ISBN/EAN 9788324404513, 

cena det. 44,90 zł

Wanda Rutkiewicz
NA JEDNEJ LINIE

Najsłynniejsza polska himalaistka 
opowiada o swojej drodze od 
wspinaczek w Karkonoszach po 
zdobycie Mount Everestu w 1978 r. 
 Wspomina dom rodzinny, 
pierwsze fascynacje sportem, 

fotografią, literaturą, studia…
2010, wyd. I w tej edycji, format 165x235 mm, s. 208, zdjęcia, oprawa 

miękka ze skrzydełkami, ISBN/EAN 9788324401291, cena det. 34,00 zł

Michał Jagiełło
WOŁANIE W GÓRACH. 
WYPADKI I AKCJE 
RATUNKOWE W TATRACH

Opowieść o historii powstania 
i działalności pogotowia górskiego 
w Tatrach, kronika najciekaw-
szych oraz trudnych akcji ratunko-

wych przeprowadzanych od powstania TOPR w 1909 r.
2012, wyd. VIII, format 145x200 mm, s. 848, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324401888, cena det. 63,00 zł

W
YD

A
W

N
IC

T
W

O
 IS

K
R

Y



100

Mariusz Urbanek
GENIALNI. LWOWSKA SZKOŁA 
MATEMATYCZNA

Banach, Steinhaus, Ulam, 
Mazur, Łomnicki, współpracując 
ze sobą bądź rywalizując, doko-
nali wielu odkryć, zdobyli sławę, 
zaszczyty i zrobili międzynaro-

dowe kariery.
2014, wyd. I, format 150x240 mm, s. 200, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324403813, cena det. 39,90 zł

Radosław Romaniuk
INNE ŻYCIE. BIOGRAFIA 
JAROSŁAWA 
IWASZKIEWICZA, TOM I 

Kompletna, analityczna, a przy 
tym błyskotliwie napisana 
biografia pisarza, który przez 
wiele lat wpływał na kształt 

polskiej kultury, tworzył literackie kanony estetyczne.
2012, wyd. I, format 150x235 mm, s. 620, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324402083, cena det. 75,00 zł

Mariusz Urbanek
TUWIM. WYLĘKNIONY 
BLUŹNIERCA

Książka opisuje meandry losu 
i kulisy twórczości Juliana 
Tuwima – poety, tekściarza kaba-
retowego, tłumacza, bibliofila, 
kolekcjonera, badacza i populary-

zatora dziejów kultury.
2013, wyd. I, format 150x240 mm, s. 340, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324403271, cena det. 44,00 zł

Mariusz Urbanek
WALDORFF.  
OSTATNI BARON PEERELU

Życie strażnika narodowej pamięci, 
legendy polskiej krytyki muzycznej. 
Uratował przed zagładą Stare 
Powązki i przeprowadził naj-
większą w PRL-u prywatną zbiórkę 

pieniędzy na wykup willi „Atma” w Zakopanem.
2008, wyd. I, format 150x240 mm, s. 348, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324400829, cena det. 39,90 zł

Mariusz Urbanek
BRONIEWSKI. MIŁOŚĆ, WÓDKA, 
POLITYKA

Oparta na materiałach źró-
dłowych biografia ukazująca 
skomplikowane losy, fascynacje 
i rozczarowania polityczne, nie-
przejednaną postawę polskiego 

patrioty, mimo pozorów uległości wobec władzy.
2011, wyd. I, format 150x240 mm, s. 404, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324401840, cena det. 44,00 zł

Radosław Romaniuk
INNE ŻYCIE. BIOGRAFIA 
JAROSŁAWA 
IWASZKIEWICZA. TOM II

Drugi tom biografii Jarosława 
Iwaszkiewicza przedstawia 
losy pisarza po 1939 roku. 
Autor tworzy biografię totalną, 

obejmującą wiele aspektów życia bohatera. 
2017, wyd. I, format 150x235 mm, s. 620, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324404896, cena det. 75,00 zł

Mariusz Urbanek
BRZECHWA NIE DLA DZIECI

Prezentacja postaci i dorobku 
znanego wszystkim autora 
bajek i pełnych humoru rymo-
wanek. Mało kto wie, że był on 
także wybitnym prawnikiem 
walczącym o prawa autorskie 

twórców literackich, jednym z założycieli ZAiKS-u.
2013, wyd. I, format 150x240 mm, s. 342, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324403110, cena det. 44,90 zł

Mariusz Urbanek
WIENIAWA.  
SZWOLEŻER NA PEGAZIE

Opowieść o bohaterze II RP, bliskim 
współpracowniku Piłsudskiego, 
zaangażowanym w politykę 
wojskowym, który jednocześnie 
brylował w świecie artystów, miał 

opinię hulaki i birbanta, wielbiciela kobiet i koni.
2015, wyd. I w tej edycji, format 150x240 mm, s. 356, zdjęcia, oprawa 

twarda z obwolutą, ISBN/EAN 9788324404148, cena det. 39,90 zł
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Karol Modzelewski
ZAJEŹDZIMY KOBYŁĘ 
HISTORII. WYZNANIA 
POOBIJANEGO JEŹDŹCA

Laureat Nagrody Literackiej 
NIKE 2014. Wspomnienia 
mediewisty, działacza politycz-
nego, jednego z najbardziej zna-

nych opozycjonistów z czasów Polski socjalistycznej. 
2013, wyd. I, format 170x240 mm, s. 456, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324403486, cena det. 49,00 zł

Robert Walenciak
MODZELEWSKI – WERBLAN. 
POLSKA LUDOWA

Zapis rozmów Karola 
Modzelewskiego i Andrzeja 
Werblana o Polsce Ludowej, 
najważniejszych wydarzeniach 
i postaciach tamtego czasu.

2017, wyd. I, format 170x240 mm, s. 544, oprawa twarda z obwolutą, 

ISBN/EAN 9788324404742, cena det. 49,90 zł

Aleksander Kamiński
ZOŚKA I PARASOL

Książka powstała na podstawie 
sławnego archiwum Jana 
Rodowicza – Anody, relacji 
żołnierzy batalionów, doku-
mentów, listów, pamiętników. 
Autor prowadzi swych boha-

terów przez barykady od Woli po Czerniaków.
2009, wyd. I w tej edycji, format 165x235 mm, s. 592, zdjęcia, oprawa 

twarda z obwolutą, ISBN/EAN 9788324400911, cena det. 59,90 zł

Zdzisław Skrok
CZY WIKINGOWIE STWORZYLI 
POLSKĘ?

Odkrycia archeologiczne pozwa-
lają sądzić, że państwo polskie 
powstało w wyniku militarnego 
przewrotu dokonanego przez 
skandynawskich Waregów przy-

byłych z Rusi Kijowskiej w X w., i wikingów.
2013, wyd. I, format 155x235mm, s. 388, oprawa miękka, 

ISBN/EAN 9788324403332, cena det. 39,90 zł

Andrzej Friszke
POLSKA. LOSY PAŃSTWA 
I NARODU 1939–1989

Autor, wybitny historyk, w sposób 
bardzo klarowny i obiektywny, 
choć niepozbawiony osobistych 
akcentów w toku narracji, przed-
stawia wydarzenia i procesy 

historyczne zachodzące w dziejach Polski.
2003, wyd. I, format 170x240 mm, s. 520, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 8320717116, cena det. 59,00 zł

Karol Modzelewski
BARBARZYŃSKA EUROPA

Barbarzyńskie ludy wchodziły 
w orbitę śródziemnomorskiej 
cywilizacji stopniowo i w rozma-
itych okolicznościach historycz-
nych, co wpływało na rezultaty 
wzajemnego oddziaływania 

tradycyjnych kultur plemiennych.
2012, wyd. I, format 150x235 mm, s. 520, oprawa miękka ze 

skrzydełkami, ISBN/EAN 9788324401819, cena det. 49,00 zł

Łukasz Ksyta
MAJOR HUBAL. HISTORIA 
PRAWDZIWA

Hubal, czyli major Henryk 
Dobrzański, to ostatni żołnierz 
Rzeczypospolitej Polskiej, który 
w mundurze chciał prze-
trwać do przyjścia odsieczy 

z Zachodu. Jego postawa do dziś wywołuje spory.
2014, wyd. I, format 165x235 mm, s. 308, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324403653, cena det. 49,00 zł

Dariusz Michalski
TRZYSTA TYSIĘCY GITAR NAM 
GRA

Fascynująca opowieść o dzie-
ciństwie i młodzieńczych latach 
polskiego „mocnego uderzenia” 
zwanego początkowo big-be-
atem, a potem (kiedy niepo-

trzebne były kamuflaże) po prostu rock and rollem.
2014, wyd. I, format 165x235 mm, s. 872, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324403783, cena det. 89,00 zł
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Piotr Kuncewicz
GOJ PATRZY NA ŻYDA. 
DZIEJE BRATERSTWA 
I NIENAWIŚCI OD ABRAHAMA PO 
WSPÓŁCZESNOŚĆ

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 w tej edycji, format 150x235 mm, s. 428, oprawa miękka ze 

skrzydełkami, ISBN/EAN 9788324401413, cena det. 39,90 zł

Antoni Kroh
ZA TAMTĄ GÓRĄ… 
WSPOMNIENIA ŁEMKOWSKIE

Opowieść o Łemkach, od wieków 
żyjących w Beskidzie Sądeckim 
i Niskim, w latach 1945–46 prze-
siedlonych w trybie „dobrowol-
no-przymusowym” na Ukrainę, 

zaś w 1947 r., deportowanych na Ziemie Zachodnie.
2016, wyd. I, format 155x225 mm, s. 300, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324404490, cena det. 39,90 zł

Aleksander Krawczuk
POCZET CESARZY 
RZYMSKICH

Dołączone kalendarium 
pomoże czytelnikowi umiej-
scowić w czasie fakty przed-
stawione w części poświęconej 
sylwetkom władców, zorien-

tować się w przebiegu walk o władzę w państwie.
2004, wyd. II, format 140x200 mm, s. 1018, oprawa twarda z obwolutą, 

ISBN/EAN 8320717485, cena det. 75,00 zł

Jerzy Bralczyk
MÓJ JĘZYK PRYWATNY

Profesor kocha język i kocha się 
nim posługiwać, a także uczyć 
innych posługiwania się nim. 
Profesor jednak nie poucza, lecz 
gawędzi, swe językoznawcze 
pogwarki przeplatając osobi-

stymi wspomnieniami.
2015, wyd. II, format 125x195 mm, s. 340, oprawa twarda z obwolutą, 

ISBN/EAN 9788324404131, cena det. 34,90 zł

Wanda Markowska
MITY GREKÓW I RZYMIAN

Najpiękniejsze mity Greków 
i Rzymian. Wśród nich te 
najbardziej znane, ale też takie, 
o których czytelnik być może 
w ogóle nie słyszał. A wszystko 
napisane barwnym językiem.

2000, wyd. I w tej edycji, format 150x205 mm, s. 436, oprawa twarda, 

ISBN/EAN 8320716942, cena det. 39,00 zł

Zofia Wojtkowska
WIEK AMBASADORA. 
OPOWIEŚĆ O ŻYCIU EDWARDA 
RACZYŃSKIEGO

Edward Raczyński to współ-
twórca polityki zagranicznej 
Polski międzywojennej, dyplo-
mata, prezydent na uchodź-

stwie, poeta i wizjoner.
2017, wyd. I, format 165x235 mm, s. 280, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324404735, cena det. 39,90 zł

Aleksander Krawczuk
POCZET CESARZOWYCH 
RZYMU

Autor prezentuje sylwetki żon, 
które przyszli władcy poślubili 
jeszcze przed wstąpieniem na 
tron, a także kobiety będące tylko 
konkubinami, jeżeli ich wpływ na 

ówczesne wydarzenia i życie polityczne był znaczący.
2006, wyd. I, format 140x200 mm, s. 248, oprawa twarda z obwolutą, 

ISBN/EAN 8324400214, cena det. 75,00 zł

Andrzej Strzelecki
CZŁOWIEK Z PARAWANEM

Aktor, reżyser, autor sztuk teatral-
nych, rektor Akademii Teatralnej 
i golfista napisał książkę przygo-
dową. O własnych przygodach.
2016, wyd. I, format 195x125mm, 

s. 332, zdjęcia, oprawa twarda, 

ISBN/EAN 9788324404308, cena det. 35,00 zł
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Mieczysław Grydzewski
SILVA RERUM

Nowy wybór tekstów 
M. Grydzewskiego, założyciela 
i redaktora pism literackich 
dwudziestolecia między-
wojennego: „Skamander” 
i „Wiadomości Literackie”. 

Posłowie Jerzego Wójcika.
2014, wyd. I, format 165x235 mm, s. 600, oprawa twarda z obwolutą, 

ISBN/EAN 9788324403783, cena det. 89,00 zł

Piotr Szarota
LONDYN–2017

Dwanaście miesięcy roku 1967 
i wydarzenia dziejące się wów-
czas w Londynie, które zrewolu-
cjonizowały świat kultury. 
2017, wyd. I, format 125x195 mm, 

s. 412, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

ISBN/EAN 9788324404483, cena det. 49,90 zł

Stanisław Milewski
PODRÓŻE BLIŻSZE 
I DALSZE, CZYLI UROK 
KOMUNIKACYJNYCH STAROCI

Dziś budzą pobłażliwy uśmiech. 
Są zabytkami przeszłości, obiek-
tami kolekcjonerskimi, tury-
styczną atrakcją. A niecałe 150 

lat temu kareta, dorożka, były w powszechnym użyciu.
2006, wyd. II, format 150x235 mm, s. 184, ilustracje, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 8324400141, cena det. 45,00 zł

Marian Buchowski
BUTY IKARA. BIOGRAFIA 
EDWARDA STACHURY

Książka oparta jest na publika-
cjach, dokumentach i zapiskach 
samego Stachury, uzupełnio-
nych o wypowiedzi osób mu 
bliskich i znajomych. Solidna 

pod względem faktograficznym.
2014, wyd. I, format 240x170 mm, s. 662, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324403844, cena det. 49,90 zł

Mamert Stankiewicz
Z FLOTY CARSKIEJ DO 
POLSKIEJ

Dziennik Mamerta Stankiewicza 
powstawał przez prawie 
dwadzieścia lat i jest zapisem 
bogatego w wydarzenia życia 
kapitana, a także niezwykłym 

dokumentem obrazującym codzienność ludzi morza.
1999, wyd. II, format 165x235 mm, s. 392, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324400577, cena det.44,00 zł

Jerzy Pietrkiewicz
NA SZALI LOSU. 
AUTOBIOGRAFIA

Niedoceniany i szerzej nie znany 
w Polsce Pietrkiewicz jest 
porównywany przez znawców do 
Conrada.
2017, wyd. I, format 150x235 mm, 

s. 244, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, ISBN/EAN 9788324404520, 

cena det. 34,90 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.
2009, wyd. I, format 165 x 235 mm, s. 228, twarda z obwolutą, 

ISBN/EAN 9788324401086, cena det. 41,00 zł

SPOSÓB ŻYCIA. Z PAWŁEM 
HERTZEM ROZMAWIA 
BARBARA N. ŁOPIEŃSKA

Paweł Hertz wspomina swoje 
pasje pisarskie i wybory 
życiowe, dzięki którym stał się 
wszechstronnym humanistą 
otoczonym już za życia lite-

racką legendą.
2016, wyd. I w tej edycji, format 125x195 mm, s. 252, zdjęcia, oprawa 

twarda z obwolutą, ISBN/EAN 9788324404421, cena det. 34,90 zł
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Arael Zurli
WOJCIECH KOSSAK. MALARZ 
POLSKIEJ CHWAŁY

Był gorącym patriotą. Malarzem 
niesłychanie pracowitym 
i ambitnym. Podejmowany 
w najwyższych sferach, bywał 
na dworze w Wiedniu i Berlinie, 

błyszczał urokiem osobistym.
2015, wyd. I, format 150x235 mm, s. 440, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324404162, cena det. 49,90 zł

Monika Śliwińska
WYSPIAŃSKI. DOPÓKI 
STARCZY ŻYCIA

Mało znany, prywatny 
portret artysty zrekonstru-
owany z archiwów, doku-
mentów rodzinnych, listów 
i pamiętników. 

2017, wyd. I, format 165x235 mm, s. 516, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324404872, cena det. 49,90 zł

Krzysztof Dubiński
WOJNA WITKACEGO, CZYLI 
KUMBOŁ W GALIFETACH

Autor prześledził udział 
Witkacego w I wojnie światowej, 
w mundurze carskiej armii. 
Dotarł do archiwów i prywatnych 
kolekcji, gdzie natrafił na nie-

znane dokumenty.
2015, wyd. I, format 150x235 mm, s. 312, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324404209, cena det. 49,90 zł

Anna Piwkowska
WYKLĘTA. POEZJA I MIŁOŚĆ 
MARINY CWIETAJEWEJ

Marina Cwietajewa to poetka 
wyklęta, zbuntowana, prze-
kraczająca normy społeczne 
i poszukująca nowych dróg 
w poezji XX wieku. Przyjaciółka 

wielkich poetów swoich czasów.
2017, wyd. I, format 155x225 mm, s. 296, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324404728, cena det. 44,90 zł

Arael Zurli
SZKŁO I BRYLANTY. GABRIELA 
ZAPOLSKA W SWOJEJ EPOCE

Barwne życie Gabrieli Zapolskiej 
to romanse, skandale, stroje, bry-
lanty... i ciężka praca. Arcydzieła 
i ramoty. Atakowana przez 
krytyków, artystka odważnie 

walczyła o miejsce na literackim Parnasie.
2016, wyd. I, format 150x235 mm, s. 508, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324404506, cena det. 49,90 zł

Monika Śliwińska
MUZY MŁODEJ POLSKI. ŻYCIE 
I ŚWIAT MARII, ZOFII I ELIZY 
PAREŃSKICH

Nagroda KLIO III stopnia w kate-
gorii autorskiej w 2015 roku. 
Życie sióstr sportretowanych 
w Weselu, którego prapremiera 

stała się wielkim skandalem towarzyskim.
2014, wyd. I, format 165x235 mm, s. 416, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324403882, cena det. 49,90 zł

Magdalena Samozwaniec
TRZYMAJMY SIĘ. ŻYCIOWE 
RADY DLA STARYCH I MŁODYCH

Spostrzeżenia pierwszej damy 
polskiej satyry zawarte w nie-
znanej dotąd książce pisarki 
zaskakują swoją aktualnością.
2017, wyd. I, format 125x195 mm, 

s. 212, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, ISBN/EAN 9788324404940, 

cena det. 29,90 zł

Wiktoria Śliwowska
ALEKSANDER HERCEN

Biografia jednego z najwybit-
niejszych działaczy i myślicieli 
rosyjskich Aleksandra Hercena 
(1812–1870), demokraty, dwu-
krotnego zesłańca, który zyskał 
sławę w kraju i za granicą pod 

pseudonimem Iskander.
2017, wyd. I, format 170x240 mm, s. 552, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324404537, cena det. 49,90 zł
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Jerzy Zaruba
Z PAMIĘTNIKÓW BYWALCA. 
PATRZĄC NA WARSZAWĘ

Jeden z najbardziej znanych kary-
katurzystów. W dwudziestoleciu 
międzywojennym związany był ze 
znanymi pismami satyrycznymi. 
Publikował też w „Wiadomościach 

Literackich”. 
2007, wyd. II, format 110x220 mm, s. 264, ilustracje, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324400539, cena det. 39,90 zł

Jan Chryzostom Pasek
PAMIĘTNIKI

Relacja Paska jest barwna, 
pełna anegdot i przygód, łączy 
elementy autobiografii i wspo-
mnień, zbliżając się do formy 
powieści historyczno-obycza-
jowej. Nie bez powodu nazy-

wano Pamiętniki epopeją Sarmacji polskiej.
2009, wyd. I w tej edycji, format 145x215 mm, s. 624, ilustracje, oprawa 

twarda z obwolutą, ISBN/EAN 9788324401185, cena det. 69,00 zł

Marek Nowakowski
PIÓRO. AUTOBIOGRAFIA 
LITERACKA

Zapis literackiej inicjacji autora, 
pierwszych prób pisarskich, 
odnalezienia się w środowisku 
warszawskich literatów, obrony 
niezależności pisarskiej przed 

wpływami cenzury, krytyków literackich.
2012, wyd. I, format 130x210mm, s. 180, oprawa twarda z obwolutą, 

ISBN/EAN 9788324401949, cena det. 34,00 zł

Marek Hłasko
WILK

Hłasko miał debiutować tą 
powieścią w Iskrach w 1954 roku, 
ale nigdy nie złożył maszynopisu. 
Wydawnictwo spisało ją na straty. 
Jednak sensacyjne odkrycie 
tekstu pozwoliło wypełnić 

umowę sprzed lat. 
2017, wyd. I, format 125x195 mm, s. 348, oprawa miękka ze 

skrzydełkami, ISBN/EAN 9788324404070, cena det. 34,90 zł

Marek Nowakowski
MOJA WARSZAWA. POWIDOKI

Zbiór felietonów w nowej 
edycji z posłowiem Piotra 
Bratkowskiego. Na tom składa 
się wybór tekstów opubliko-
wanych w latach 1995–1998 
w trzech wcześniej wydanych 

częściach Powidoków.
2010, wyd. I w tej edycji, format 165x235 mm, s. 340, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 9788324401253, cena det. 39,90 zł

Eryk Lipiński
PAMIĘTNIKI

Słodko-gorzka opowieść 
jednego z najbardziej znanych 
karykaturzystów polskich, 
który był inicjatorem powołania 
do życia pisma satyrycznego 
„Szpilki”, a także pomysłodawcą 

i założycielem Muzeum Karykatury w Warszawie.
2016, wyd. I w tej edycji, format 165x235 mm, s. 408, zdjęcia, oprawa 

twarda z obwolutą, ISBN/EAN 9788324404315, cena det. 44,90 zł

Marek Hłasko
LISTY I PAMIĘTNIK

W większości niepublikowane 
młodzieńcze zapiski Marka Hłaski 
rzucają nowe światło na relacje 
pisarza z matką i ojczymem.
2017, wyd. I, format 125x195 mm, s. 140, 

ilustracje, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

ISBN/EAN 9788324404889, cena det. 29,90 zł

Marek Hłasko
NAJLEPSZE LATA NASZEGO 
ŻYCIA

Juwenilia Hłaski, które zawie-
rają m.in. trzy opowiadania 
z alternatywnymi losami Ryśka 
Lewandowskiego, doskonale 
znanego z Wilka.

2016, wyd. I, format 125x195 mm, s. 368, oprawa miękka ze 

skrzydełkami, ISBN/EAN 9788324404476, cena det. 34,90 zł
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Założone w 1953 roku, Wydawnictwo od ponad pół wieku swego istnienia inspiruje 
najciekawsze zjawiska literackie oraz publikuje najwybitniejszych twórców polskich 
i światowych: pisarzy, poetów, eseistów, badaczy kultury. Jesteśmy przede wszystkim 
wydawcami literatury, szczególnie pięknej polskiej i obcej, literatury faktu oraz litera-
tury dla młodzieży. Od lat wydajemy książki wybitnych i cenionych historyków: Andrzeja 
Chwalby, Nialla Fergusona, Maxa Hastingsa, Ryszarda Kaczmarka, Grzegorza Motyki, 
Andrzeja Leona Sowy, Adama Zamoyskiego i innych.

WYDAWNICTWO LITERACKIE

Andrzej Andrusiewicz
ZŁOTY SEN. ROSJA XIX–XX 
WIEKU. SPRAWY I LUDZIE

W XIX i XX wieku Rosja, sil-
niejsza niż kiedykolwiek, 
przeżyła największe ze swoich 
dziejowych burz. Wstrząsające 
nią rewolucje, zamachy oraz 

wojny odmieniły historię ludzkości. Historia potęgi 
i szaleństwa.
wyd. I, format 165 x 240 mm, s. 596, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788308062425, cena det. 64,90 zł

Georges Mink
POLSKA W SERCU EUROPY

Czy Polską nadal rządzą 
wciąż trumny Piłsudskiego 
i Dmowskiego? Opowieść 
o naszej pamięci zbiorowej i XX-  
-wiecznej historii Polski widzianej 
oczami francuskiego socjologa.

wyd. I, format 143 x 205 mm, s. 636, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788308064214, cena det. 69,90 zł

Jonathan Dimbleby
BITWA O ATLANTYK

Jak alianci wygrali II wojnę 
światową. Najnowsza historia 
bitwy o Atlantyk, pióra 
znanego fanom BBC i pol-
skim czytelnikom Jonathana 
Dimbleby. Pasjonująca 

historia najważniejszej kampanii morskiej w dzie-
jach ludzkości.
wyd. I, format 165 x 240 mm, s. 728, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788308063316, cena det. 69,90 zł

Anna Brzezińska
CÓRKI WAWELU

Władza, polityka i gry 
o tron w epoce Jagiellonów. 
Fabularyzowana opowieść 
o wyjątkowym momencie 
w historii Polski, w którym 
dynastia Jagiellonów znajduje 

się u szczytu potęgi i zarazem na skraju przepaści.
wyd. I, format 143 x 205 mm, s. 840, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788308063934, cena det. 59,90 zł

Jean des Cars
BERŁO I KREW. KRÓLOWIE 
I KRÓLOWE EUROPY NA 
WOJNIE 1914–1945

Ludzie z krwi i kości. 
Osobowości charyzmatyczne 
i kruche jak ich władza. Cesarze, 
królowie, książęta – najpotęż-

niejsi spośród nich w wyniku wojen stracili władzę 
i spadli z piedestałów, stając się wyrzutkami Europy.
wyd. I, format 145 x 207 mm, s. 560, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788308062173, cena det. 49,90 zł

Max Hastings
TAJNA WOJNA 1939–1945

Max Hastings jako pierwszy 
opisał w jednym tomie całe 
dzieje szpiegostwa w czasie  
II wojny światowej. Tajna wojna 
prócz doskonałego pióra 
i historii, z których każda jest 

gotowym scenariuszem filmowym.
wyd. I, format 165 x 240 mm, s. 892, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788308063927, cena det. 84,90 zł
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ul. Srebrna 41, 91-334 Łódź, tel. 42 630 23 81
handlowy@wyd-literatura.com.pl, www. wyd-literatura.com.pl

Od 27 lat wydajemy książki współczesnych polskich pisarzy i ilustratorów. W seriach 
„A to historia” i „Wojny dorosłych – historie dzieci” zapoznajemy najmłodszych z historią: 
od początków państwa polskiego po II wojnę światową i konflikty XXI wieku. 

WYDAWNICTWO LITERATURA

Zuzanna Orlińska
Z BOŻEJ ŁASKI JADWIGA, 
KRÓL

Świetnie napisana powieść, 
przedstawiająca w barwny 
sposób dzieje Jadwigi 
Andegaweńskiej i ukazująca jej 
ludzką twarz. 

145x205 mm, oprawa twarda, s. 376, cena det. 29,90 zł

Beata Ostrowicka
PODARUNEK KRÓLOWEJ 
JADWIGI

Legenda o kamieniu z napisem 
„STOPKA KRÓLOWEJ 
JADWIGI” wmurowanym 
w ścianę kościoła karmelitów 
w Krakowie.

il. M. Bruchnalski, 195x254 mm, oprawa twarda, s. 32, cena det. 24,90 zł

Praca zbiorowa
ZDARZYŁO SIĘ W POLSCE

Cykl pięciu tomów ukazują-
cych węzłowe punkty polskich 
dziejów widziane oczami zwy-
czajnych ludzi: wojów, kupców, 
kmieci.
il. M. Kamler, 168x220 mm, oprawa twarda, 

cena det. 34,90 zł

Katarzyna Ryrych
TYLKO DLA TWOICH OCZU

XVI wiek. Dwunastoletni Jakub 
wraz z mistrzem Aviusem 
podróżuje z Krakowa do Pragi, 
zgłębiając wiedzę o świecie 
i tajniki alchemii.
145x205 mm, oprawa twarda, s. 400, 

cena det. 29,90 zł

Grażyna Bąkiewicz
BURSZTYNOWY SZLAK

Historia dwóch chłopców, 
Rzymianina Lisyniusza i miesz-
kającego nad Bałtykiem Farko, 
których połączył tytułowy trakt.
il. E. Beniak-Haremska, 195x254 mm, 

oprawa twarda, s. 32, cena det. 24,90 zł

Renata Piątkowska
HEBANOWE SERCE

Opowieść o chłopcu, który 
wsiada z rodziną do przelud-
nionej łodzi, by uciec z ogarnię-
tego wojną kraju do Europy. 
il. Maciej Szymanowicz, 165x235 mm, 

oprawa twarda, s. 48, cena det. 24,90 zł
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ul. Sawickiej 9, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki, tel. 22 751 25 18
ltw@ltw.com.pl, www.ltw.com.pl

LTW specjalizuje się w lit. pięknej i opracowaniach historycznych dot. najnow-
szej historii politycznej Polski. Opublikowało dzieła Sergiusza Piaseckiego, A. 
F. Ossendowskiego, komplet reprintów serii „Cuda Polski” oraz artykuły P. P. 
Wieczorkiewicza.

WYDAWNICTWO LTW

Edward Dziewoński
W ŻYCIU JAK W TEATRZE

Wspomnienia Edwarda 
Dziewońskiego, założyciela 
kabaretu Dudek, na temat 
teatru, kabaretu, filmu i telewizji 
powojennej oraz przedwojennej 
Warszawy. Nie ma tu chronologii, 

decyduje swoista logika wspominania.
wyd. I, format 160 x 240 mm, s. 448, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375655032, cena det. 40,00 zł 

Jan Radożycki
ABY O NICH NIE ZAPOMNIANO

Autor opowiada o swoim życiu, 
które w dużej części przypadło 
na jeden z najbardziej tragicz-
nych okresów w historii Polski. 
Opowieść o własnych losach to 
okazja, by zapoznać Czytelnika 

z uczestnikami walki o niepodległość
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 466, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375655148, cena det. 39,90 zł

Magdalena Jastrzębska
PORTRET KLEMENTYNY

Biografia siostry słynnego 
szwoleżera Jana Kozietulskiego, 
słynącej z urody Klementyny. 
Prowadziła salon intelektualny 
w Warszawie, zarządzała mająt-
kiem w Małej Wsi, uczestniczyła 

w wielu wydarzeniach historycznych.
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 288, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788375655193, cena det. 39,90 zł 

Franciszek Potocki,
Konstanty Potocki
KSIĘGA PECZARSKA

Niniejsza książka to barwne 
wspomnienia, których auto-
rami są dwaj członkowie 
rodu Potockich: Franciszek 
i Konstanty, ojciec i syn, bogato 

ilustrowane fotografiami z rodzinnego archiwum 
i własnoręcznymi rysunkami.
wyd. I, format 160 x 240 mm, s. 432, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375655346, cena det. 52,00 zł

Jędrzej Moraczewski
DZIENNIK WYDARZEŃ 
(1939–1944)

Moraczewski był obserwatorem 
krytycznym i uważnym. Wojenne 
przewidywania, wgląd w zwią-
zaną z konspiracją rzeczywi-
stość, opis codzienności, trudnej 

materialnie i niezwykle ciężkiej psychicznie, stanowią 
o sile przekazu.
wyd. I, format 165 x 235 mm, s. 1032, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375655025, cena det. 70,00 zł

Mariusz Solecki
WYNURZENIE Z CZERWONEJ 
RZEKI

Próba zrzucenia z siebie 
brzemienia propagandy PRL-u, 
ekstrakcja komunistycznych 
mitów z pamięci, prywatna 
wojna z załogą „Rudego” 102, 

redefiniowanie bohaterów i bandytów, podnoszenie 
z dołów pogardy żołnierzy wyklętych.
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 320, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375655216, cena det. 33,00 zł
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Tadeusz Katelbach 
O ZJEDNOCZENIE I LEGALIZM 

Kazimierz Sosnkowski 
całe życie poświęcił wojsku 
i Ojczyźnie. Książka ta to 
ostatni rozdział jego wysiłków, 
zmierzających do zjednoczenia 
rozbitej politycznie emigracji. 

wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 496, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375655186, cena det. 44,90 zł 

Zygmunt Gizella 
UPARTY TADZIO, KOWAL SWEGO 
LOSU 

Życie Tadzia pełne jest doświad-
czeń, porażek i rozczarowań. 
Kiedy wydaje mu się, że znalazł 
bezpieczną przystań, los płata 
mu figla i znów musi zaczynać od 

zera.
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 262, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375655315, cena det. 34,50 zł 

Mieczysław B. Lepecki 
W BLASKACH WOJNY 

Wspomnienia Mieczysława 
Lepeckiego, żołnierza piechoty, 
dla którego wojna była nie 
polem popisów lub drogą do 
zaszczytów, lecz twardą, pełną 
znojów i trudów służbą. 

wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 220, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375655261, cena det. 24,90 zł 

Red. Tadeusz Dubicki 
WYWIAD I KONTRWYWIAD 
WOJSKOWY II RP 

Kolejny tom serii artykułów 
autorstwa badaczy wywo-
dzących się z kilku ośrodków 
akademickich, archiwistów, pra-
cowników IPN, Straży Granicznej 

dotyczących zagadnień wywiadu II RP. 
wyd. I, format 170 x 240 mm, s. 464, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375655360, cena det. 39,90 zł 

Stanisław Żywutski 
DEPORTACJA ‘36

Bohater jako mały chłopiec 
został uprowadzony przez 
bolszewików z rodzinnej 
Szepetówki i rzucony w odległe 
azjatyckie stepy. Jego wspo-
mnienia to unikalne świadectwo 

sowieckiego barbarzyństwa i polskiego hartu ducha. 
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 158, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375655292, cena det. 24,90 zł 

Paweł Piotr Wieczorkiewicz 
SOWIETY 

Profesor Wieczorkiewicz przed-
stawia sposób funkcjonowania 
ZSRS, metody zdobywania 
i dzierżenia władzy przez jego 
przywódców oraz wpływ ich 
polityki i ideologii bolszewickiej na 

życie zwykłych obywateli. 
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 360, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375655339, cena det. 37,00 zł 

Stanisław Ciesielski 
REWOLUCJA STALINA 

Rewolucja Stalina to proces głębo-
kich zmian we wszystkich sferach 
funkcjonowania państwa i spo-
łeczeństwa radzieckiego. Autor 
chciał uchwycić to, co stanowiło 
o jakościowej zmianie kraju w fazie 

gwałtownej przemiany. 
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 466, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375655254, cena det. 39,90 zł 

Tadeusz Dubicki,  
Marian Miszalski 
CZŁOWIEK Z CIENIA 

Biografia ppłk. Bolesława 
Ziemiańskiego – szefa ochrony 
Józefa Piłsudskiego, oficera 
polskiego wywiadu w Rumunii, 
wreszcie więźnia komunistycznej 

bezpieki, ofiary bestialstwa rządzących nią zbrodniarzy. 
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 342, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375655322, cena det. 35,00 zł 
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WYDAWNICTWO MAGNUM

ul. Narbutta 25a, 02-536 Warszawa, tel. 22 646 00 85, tel./fax 22 848 55 05
magnum@it.com.pl, www.wydawnictwo-magnum.com.pl

Magnum istnieje od 1992 roku. Wydaje literaturę faktu z zakresu historii, polityki 
i kultury. W ofercie wydawnictwa ważne miejsce zajmują książki o II wojnie światowej, 
a także o historii Rosji, których autorami są pisarze będący uznanymi na świecie auto-
rytetami w tych dziedzinach, m.in. Stephen E. Ambrose, Clay Blair, Orlando Figes.

Simon Sebag Montefiore 
SASZEŃKA

Wydana w 27 krajach bestsel-
lerowa powieść nakreślona 
jaskrawymi kolorami na 
wielkim historycznym płótnie. 
Przedstawia dramatyczne 
losy bogatej rosyjskiej rodziny, 

rewolucję 1917 r, grozę lat 30. i prowadzone przez 
najnowsze pokolenie poszukiwania w archiwach KGB. 
2017, 140x208 mm, s. 524, oprawa miękka, ISBN/EAN 9788389656704, 

cena det. 38,90 zł

Simon Sebag Montefiore 
CZERWONE NIEBO

Benia Golden, przed wojną bon 
vivant obracający się w kręgach 
moskiewskich elit, jest jednym 
z bohaterów dwóch wcześniej-
szych bestsellerowych powieści 
Montefiorego: Saszeńka 

i Serafima: pewnej zimowej nocy. Czerwone niebo to 
trzecia część Trylogii moskiewskiej.
2017,140x208 mm, s. 352, oprawa miękka, ISBN/EAN 9788365257239, 

cen det. 39,90 zł

Robert Hughes
BARCELONA

Fascynująca biografia najbar-
dziej niehiszpańskiego z hisz-
pańskich miast. Burzliwe dzieje 
stolicy Katalonii, opowiada 
o losach władców, artystów, 
poetów, architektów, żyjących 

i tworzących w tym mieście i oprowadza czytelnika 
po najciekawszych miejscach. 
2017,153x234 mm, s. 472, oprawa miękka, ISBN/EAN 9788363986889, 

cena det. 54,90 zł

Simon Sebag Montefiore 
JEROZOLIMA. BIOGRAFIA

Pasjonująca opowieść 
o Jerozolimie na tle wojen, 
powstań i losów jej władców 
oraz proroków, świętych, 
pisarzy, poetów, którzy two-
rzyli, burzyli, odbudowywali 

i spisywali dzieje Świętego Miasta.
2017,153x234 mm, s. 704, oprawa twarda, ISBN/EAN 9788389656711, 

cena det. 78 zł

Stephen E. Ambrose 
KOMPANIA BRACI

Opowieść o żołnierzach sławnej 
amerykańskiej kompanii 
piechoty spadochronowej od 
chwili sformowania w lecie 
1942 r. i szkolenia w Stanach 
Zjednoczonych poprzez lądo-

wanie w Normandii w D-Day aż do zajęcia Orlego 
Gniazda Hitlera w maju 1945 r. 
2016,144x205 mm, s. 460, oprawa miękka, ISBN/EAN 9788389656810, 

cena det. 38 zł

Simon Sebag Montefiore 
ROMANOWOWIE 1613−1918

Saga o życiu dwudziestu carów 
i caryc najpotężniejszej dynastii 
czasów nowożytnych. Pasjonująca 
historia spisków pałacowych, 
zdrad, zbrodni, błyskotliwych 
zwycięstw, upokarzających klęsk, 

geniuszu i szaleństwa. A także romansów, mariaży, 
seksualnych ekscesów, bajecznych bogactw.
2017,153x234 mm, s. 860, oprawa twarda, ISBN/EAN 9788365257130, 

cena det. 79,90 zł
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ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań, tel. 61 851 86 01
wm@wm.poznan.pl, www.wm.poznan.pl

Historia i współczesność, architektura i ludzie, oferta kulturalna i życie społeczne, wło-
darze i mieszkańcy – tym zajmujemy się w Wydawnictwie Miejskim Posnania, odmie-
niając Poznań przez wszystkie przypadki i pokazując go w wielu barwach.

WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA

Aleksander Przybylski
ABISYNIA – OSIEDLE NA 
POZNAŃSKIM GRUNWALDZIE

W latach 30. XX w. powstało 
osiedle na Grunwaldzie. Białe 
wille wśród zbóż w oddaleniu 
od zabudowy Poznania przy-
pominały oazę. Ktoś nazwał 

osiedle Abisynią. O niej i jej mieszkańcach opowiada 
ta interesująca książka.
wyd. I, format 170 x 240 mm, s. 400, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788377681732, cena det. 59,00 zł 

Henryk Kondziela oraz zespół
STARE MIASTO W POZNANIU. 
ZNISZCZENIA – ODBUDOWA – 
KONSERWACJA 1945–2016

Bogato ilustrowane kom-
pendium wiedzy o zabytkach 
poznańskiego Starego Miasta. 
Nowa edycja pracy wieloletniego 

miejskiego konserwatora zabytków Henryka Kondzieli, 
uzupełnieniem jest katalog śródmiejskich kamienic.
wyd. I, format 215 x 285 mm, s. 408, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788377681763, cena det. 59,00 zł

Praca zbiorowa
KRZYSZTOF SKUBISZEWSKI 
I DYPLOMACJA CZASÓW 
PRZEŁOMU

Książka oparta na wspomnie-
niach dyplomatów, pracow-
ników MSZ z lat 1989–1993, 
kiedy współpracowali z mini-

strem Skubiszewskim. Autorami wspomnień są m.in.: 
P. Skubiszewski, R. Kuźniar i W. Bartoszewski.
wyd. I, format 145 x 204 mm, s. 432, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788377681602, cena det. 49,00 zł

Artur Jazdon,
Jakub Skutecki
BIBLIOTEKA 
UNIWERSYTECKA 
W POZNANIU

Monografia z serii 
„Zabytki Poznania” 
poświęcona najstar-

szemu z budynków uniwersyteckich w mieście, który 
od 1902 r. nieprzerwanie pełni swą funkcję.
wyd. I, format 215 x 215 mm, s. 164, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788377681756, cena det. 27,00 zł

Magdalena
Mrugalska-Banaszak
POPRAWIAJMY 
STOSUNKI 
MIĘDZYLUDZKIE. WILDA 
W CZASACH PRL

Wydarzenia ważne dla 
miasta i dzielnicy oraz 

życie mieszkańców Wildy w latach 1945–1989.
wyd. I, format 217 x 232 mm, s. 192, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788377681749, cena det. 45,00 zł

Praca zbiorowa
PTPN 1857–2017 KMP 1/2017

Takiego tomu „Kroniki”, poświę-
conego jednej organizacji 
społecznej jeszcze nie było. 
Przedmiot naszego zaintere-
sowania jest szczególny PTPN, 
najstarsza, nieprzerwanie 

działająca korporacja naukowa na ziemiach polskich.
wyd. I, format 167 x 240 mm, s. 384, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 1373552, cena det. 35,00 zł
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ul. Dąbrowskiego 57/4, 32-600 Oświęcim, tel. 602 511 192
Księgarnia firmowa: Wydawnictwo Napoleon V, ul. Obozowa 9B, 32-600 Oświęcim
www.napoleonv.pl

Nasze wydawnictwo specjalizuje się w książkach dotyczących historii wojskowości 
od starożytności do czasów współczesnych. Od 2008 roku wydaliśmy ponad 400 prac 
polskich i zagranicznych autorów.

WYDAWNICTWO NAPOLEON V

Ben H. Shepherd
ŻOŁNIERZE HITLERA. ARMIA NIEMIECKA W TRZECIEJ RZESZY
SERIA: HISTORIA

To imponujące opracowanie historyczno-wojskowe na temat niemieckich wojsk 
lądowych w latach 1933–1945. Książka ta, erudycyjna i wnikliwa, łączy politykę 
z wojskowością, strategię z taktyką.
wyd. I, format 240 x 170 mm, s. 667, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788378895398, 

cena det. 79,99 zł

Jean Edward Smith
FDR. FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
SERIA: PREZYDENCI USA

Jeden z najlepszych biografów naszych czasów napisał nowoczesną, wszech-
stronną i naprawdę wyczerpującą książkę o imponującym życiu Franklina 
Delano Roosevelta. Jean Edward Smith połączył w tym znakomitym dziele 
współczesny dorobek naukowy oraz szeroki wachlarz materiałów źródłowych 
z epoki.
wyd. I, format 240 x 170 mm, s. 753, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788365855565, 

cena det. 79,99 zł 
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ul. Sarabandy 24c; 02-868 Warszawa, tel. 22 641 56 32
naszaksiegarnia@nk.com.pl, www.nk.com.pl

Wydawnictwo NASZA KSIĘGARNIA to wyjątkowa oficyna, łącząca tradycję i nowocze-
sność. Od 1921 roku towarzyszymy kolejnym pokoleniom czytelników, którym dostar-
czamy książki piękne i wartościowe.

WYDAWNICTWO NASZA KSIĘGARNIA

Ewa Kozyra-Pawlak, 
Paweł Pawlak
MAŁY ATLAS PTAKÓW 
EWY I PAWŁA PAWLAKÓW

W tym niezwykłym „ptasz-
niku” para znanych ilustra-
torów – w zachwycających 
akwarelach i obrazkach 

z kolorowych szmatek – opowiada o skrzydlatych 
mieszkańcach swojego ogrodu. 
wyd. 1, format 205 x 250 mm, ilustracje kolorowe, oprawa twarda, 

EAN/ISBN 9788310132383, cena 39,90 zł

Michael Bird
GWIAŹDZISTA NOC VINCENTA 
I INNE OPOWIEŚCI. HISTORIA 
SZTUKI DLA DZIECI

W swoim przewodniku, napi-
sanym obrazowym, żywym 
językiem, Michael Bird zabiera 
nas na niezwykłą wyprawę. 

Wyruszymy w tę podróż z prehistorycznej jaskini, 
w której powstawało malarstwo naskalne...
wyd. 1, format 195 x 254 mm, ilustracje kolorowe, oprawa twarda

EAN/ISBN 9788310131713, cena 69,90 zł

Anna Włodarczyk
RETRO KUCHNIA

Pasjonatka gotowania i foto-
grafii, opowiada o kuchni 
przedwojennej, którą wbrew 
pozorom wiele łączy ze współ-
czesną: bogactwo smaków 
i składników, zapożyczenia 

gastronomiczne z innych państw...
wyd. 1, format 189 x 245 mm, ilustracje kolorowe, oprawa miękka

EAN/ISBN 9788310128881, cena 64,90 zł

Emilia Dziubak
OPOWIEM CI, MAMO, CO 
ROBIĄ DINOZAURY
SERIA: OPOWIEM CI, MAMO...

Kudłacz i karaluch wyruszają 
w podróż… w czasie. Trafią do 
krainy dinozaurów i poznają te 
niezwykłe zwierzęta: olbrzy-

miego Riochazaura, Trematozaura, który zgubił jajo, 
roślinożernego Diplodoka, żyjącego w wodzie Plejoza.
wyd. 1, format 200 x280 mm, ilustracje kolorowe, oprawa twarda

EAN/ISBN 9788310130716, cena 39,90 zł

Astrid Lindgren
DZIENNIKI Z LAT WOJNY 
1939–1945

Podczas całego okresu 
drugiej wojny światowej Astrid 
Lindgren pisze dziennik, 
w którym opowiada o świecie 
w tym nieludzkim czasie, 

o codzienności w Sztokholmie i o tym, jak toczy się 
życie w jej rodzinie...
wyd. 1, format 130 x 197 mm, ilustracje kolorowe, oprawa twarda

EAN/ISBN 9788310129246, cena 39,90 zł

Grażyna Bąkiewicz
ALE HISTORIA… ZYGMUNCIE, 
I KTO TU RZĄDZI?
SERIA: ALE HISTORIA

Cześć, jestem Jolka i uwielbiam 
czytać – strona po stronie, 
linijka po linijce. Jako jedyna 
w klasie mam w domu praw-

dziwe książki. I to aż trzy! Znalazłam je u babci na 
strychu.
wyd. 1, format 140 x 192 mm, ilustracje czarnobiale, oprawa twarda

EAN/ISBN 9788310131782, cena 26,90 zł
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ul. G.Daimlera 2 02-460 Warszawa, tel. 22 695 43 21
ksiegarnia@pwn.pl, www.pwn.pl

WN PWN jest najbardziej znanym i największym na rynku wydawcą publikacji służą-
cych zdobywaniu wiedzy i informacji.

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN

Aleksandra Pluta 
DROGA DO RIO. HISTORIE 
POLSKICH EMIGRANTÓW 

Emigracja, pamięć, historia 
i tożsamość – to wokół tych 
tematów osnute są opowieści 
polskich imigrantów w Rio de 
Janeiro, z którymi rozmawiała 

Aleksandra Pluta. 
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 256, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788301193492, cena det. 34,00 zł 

Gabriela Jatkowska 
PRZERWANE IGRZYSKA. 
NIEZWYKLI SPORTOWCY II RP 

Książka przedstawia sylwetki 
dziewięciu znanych polskich 
sportowców, których szczyt 
kariery przypadł na dwu-
dziestolecie międzywojenne, 

a pasmo ich największych sukcesów gwałtownie 
przerwała II wojna światowa. 
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 360, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788301195175, cena det. 49,00 zł 

Przemysław Gasztold 
ZABÓJCZE UKŁADY. SŁUŻBY 
PRL I MIĘDZYNARODOWY 
TERRORYZM 

Autor rekonstruuje najważ-
niejsze siatki terrorystyczne 
operujące na terenie komuni-
stycznej Polski oraz naświetla 

okoliczności ich sekretnych powiązań z funkcjonariu-
szami aparatu bezpieczeństwa PRL. 
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 424, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788301192389, cena det. 49,00 zł 

Andrzej Zawistowski 
BILETY DO SKLEPU. HANDEL 
REGLAMENTOWANY W PRL 

Książka stanowi pierwsze cało-
ściowe naukowe opracowanie 
tematu sprzedaży kartkowej 
w PRL. Polecana jako lektura 
dla studentów historii, polito-

logii, ekonomii oraz kierunków związanych z zarzą-
dzaniem kryzysowym. 
wyd. I, format 165 x 235 mm, s. 584, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788301196684, cena det. 69,00 zł 

Magdalena Nowakowska 
STAROŻYTNA GRECJA OD 
KUCHNI 

Książka omawia temat tradycji 
kulinarnej starożytnych Greków 
– pierwszych mistrzów kuchni 
europejskiej. Jest adresowana 
zarówno do wielbicieli kuchni, 

jak i czytelników zainteresowanych kulturą oraz 
historią starożytną. 
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 430, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788301195809, cena det. 69,00 zł 

Wojciech Roszkowski 
HISTORIA POLSKI 1914–2015 
SERIA: HISTORIA POLSKI 

Doskonały podręcznik akade-
micki, a równocześnie jedna 
z bardziej interesujących 
książek o dziejach najnowszych. 
Nowa wersja została uzupeł-

niona o wydarzenia z ostatnich lat 2005–2015. 
wyd. XII rozszerzone, format 145 x 205 mm, s. 658, ilustracje czarno-

białe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788301192587, cena det. 69,00 zł 
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ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa, księgarnia firmowa i dział handlowy: ul. Bednarska 20A,
00-321 Warszawa, redakcja: tel. 22 538 92 03 księgarnia: tel. 22 828 49 73
redakcja@semper.pl, www.semper.pl

Wydawnictwo istnieje od 1991 roku. Publikuje książki ze wszystkich dziedzin nauki i cza-
sopisma naukowe. Specjalizuje się w monografiach oraz trudnych publikacjach w różnych 
językach (wydaje m.in. rozprawy habilitacyjne, bibliografie, słowniki).

WYDAWNICTWO NAUKOWE SEMPER

Adam Zięba
INSPIRACJE EWANGELICZNE 
W POEZJI PASYJNEJ 
XVII WIEKU

Przedmiotem analiz są mody-
fikacje tekstu kanonicznych 
Ewangelii w lit. pasyjnej, 
dokonywane na różnych pozio-

mach utworów, np. konstrukcji, narracji, faktografii, 
symboliki, metaforyki, stylu.
wyd. I, format 165 x 235 mm, s. 182, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375072129, cena det. 37,00 zł 

Michał Fijałkowski
PIEŚŃ LUDOWA U JOHANNA 
GOTTFRIEDA HERDERA. 
IMPULSY, ŹRÓDŁA, RECEPCJA

J. G. Herder na pocz. lat 70. XVIII 
w. formułuje w swoich pismach 
postulaty dotyczące nowej 
literatury, jaką chciałby widzieć 

w Niemczech.
wyd. I, format 165 x 235 mm, s. 202, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375072228, cena det. 37,00 zł

Przemysław Żurawski 
vel Grajewski
SPRAWA UKRAIŃSKA NA 
KONFERENCJI POKOJOWEJ 
W PARYŻU W ROKU 1919

Burzliwe dzieje współczesnej 
Ukrainy, która od początku 
obecnego wieku zdołała już 

przeżyć dwie rewolucje.
wyd. II uzup., format 165 x 235 mm, s. 179, ilustracje czarno-białe, 

okładka twarda, ISBN/EAN 9788375072020, cena det. 37,00 zł

Edmund Kotarski
KULTURA MEDIALNA 
ŚREDNIOWIECZA. EUROPA 
ŁACIŃSKA

Książka zajmuje się mediami, 
siłą kreatywną uczestniczącą 
w tworzeniu kultury. Na 
pierwszym miejscu znalazły 

się media osobowe, oralne, w średniowieczu bowiem 
liczyły się przede wszystkim żywe słowo i pamięć.
wyd. I, format 165 x 235 mm, s. 335, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375072198, cena det. 47,00 zł

oprac. Kamil Frejlich
KATALOG TESTAMENTÓW 
W KSIĘGACH MIEJSKICH 
WILEŃSKICH Z XVI I XVII WIEKU

W katalogu zestawiono inf. 
o testamentach niemal 250 
mężczyzn i kobiet – mieszczan 
wileńskich, a także innych osób, 

których akty ostatniej woli trafiły do stołecznych ksiąg 
ławniczych i radzieckich.
wyd. I, format 165 x 235 mm, s. 100, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375072235, cena det. 28,00 zł

red. nauk. Maciej Gloger
MIĘDZY POZYTYWIZMEM 
A NACJONALIZMEM. 
PRZEMIANY KULTURY 
POLSKIEJ W LATACH 1886

Książka ma charakter interdy-
scyplinarny. Autorzy podejmują 
zagadnienie kontynuacji pozy-

tywistycznych idei w ruchu narodowym i kulturze 
polskiej wielopłaszczyznowo.
wyd. I, format 165 x 235 mm, s. 304, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375072310, cena det. 42,00 zł
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Sekretariat: tel. 61 829 46 46, faks 61 829 46 47, wydnauk@amu.edu.pl
Dział Handlowy: tel. 61 829 46 40, press@amu.edu.pl
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Działamy od 1962 r., wydajemy monografie naukowe w 50 seriach, podręczniki, 
skrypty, słowniki oraz 25 czasopism naukowych – rocznie ok. 180 tytułów. Nasze 
książki otrzymały ponad 100 nagród, wyróżnień i nominacji.

WYDAWNICTWO NAUKOWE UAM W POZNANIU

Józef Dobosz, Marzena Matla, 
Jerzy Strzelczyk (red.)
CHRZEST MIESZKA 
I I CHRYSTIANIZACJA 
PAŃSTWA PIASTÓW 

Praca podsumowuje badania nad 
chrztem Mieszka I, chrystiani-
zacją jego władztwa w szerszym 

kontekście terytorialnym, jest próbą zmierzenia się 
z dwustuletnim dorobkiem polskiej historiografii.
2017, wyd. I, 170 x 240 mm, s. 338, oprawa twarda, 

ISBN/EAN 9788323232322

Anna Kotłowska,
Łukasz Różycki 
TEOFILAKT SIMOKATTA 
„HISTORIA POWSZECHNA” 

Najważniejsze greckojęzyczne 
źródło do dziejów końca VI w., 
zwłaszcza badań historycznych 
i archeologicznych w kontekście 

pojawienia się Słowian na Bałkanach, ich relacji z cesar-
stwem rzymskim oraz nomadycznymi Awarami. 
2016, wyd. I, 170 x 240 mm, s. 500, oprawa miękka, 

ISBN/EAN 9788323231578, cena det. 49,00 zł 

Paulina Suchowska-Ducke
ZNACZENIE KONTAKTÓW 
Z EUROPĄ ŚRODKOWĄ W SIECI 
DALEKOSIĘŻNYCH POWIĄZAŃ 
KULTURY MYKEŃSKIEJ 

Książka dotyczy kontaktów 
kulturowych społeczności Europy 
Środkowej i Grecji mykeńskiej na 

tle dalekosiężnych powiązań ludności mykeńskiej.
2016, wyd. I, 170 x 240 mm, s. 270, oprawa miękka,  

ISBN/EAN 978-83-232-3132-5, cena det. 28, 00 zł 

Michał Mencfel
ATANAZY RACZYŃSKI (1788–
1874). BIOGRAFIA 

Autor we wszechstronny 
sposób opisuje bogate życie 
oraz różnorodne dzieła hr. 
Atanazego Raczyńskiego: 
Polaka w pruskiej służbie 

dyplomatycznej, toczącego przez całe życie drama-
tyczny i krytyczny dialog z polskością.
2016, wyd. I, 170 x 240 mm, s. 532, oprawa twarda, 

ISBN/EAN 9788323231233, cena det. 75,00 zł 

Michał Jarnecki, 
Arkadiusz Bednarczuk (red.)
DZIEDZICTWO KULTUROWE 
EUROPY ŚRODKOWEJ 
W BIAŁORUSKO-POLSKIEJ 
PERSPEKTYWIE BADAWCZEJ 

Publikacja poświęcona dzie-
dzictwu dwóch narodów i dwóch 

państw, które ze względu na wspólną historię kierują 
się podobną strategią w badaniach nad kulturą.
2016, wyd. I, 170 x 240 mm, s. 178, oprawa miękka, 

ISBN/EAN 9788323231462, cena det. 22,00 zł 

RELACJE POLSKO-TURECKIE 
W OCZACH POLSKICH, 
TURECKICH I UKRAIŃSKICH 
BADACZY. ZBIÓR STUDIÓW 

Stosunki polsko-tureckie 
są wartością samą w sobie, 
którą warto pielęgnować. Tom 
oddawany w ręce czytelników 

porusza różne aspekty wzajemnych relacji, przyno-
sząc sporą dawkę solidnej wiedzy merytorycznej. 
2016, wyd. I, 170 x 240 mm, s. 196, oprawa miękka, 

ISBN/EAN 9788323231455, cena det. 22,00 zł 
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ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń, tel. 56 611 42 95
wydawnictwo@umk.pl, www.wydawnictwoumk.pl

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jednym z naj-
większych wydawnictw uczelnianych w Polsce. Publikuje prawie 300 tytułów rocznie, 
w tym: monografie, rozprawy, podręczniki i czasopisma – z nauk humanistycznych, 
społeczno-ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych i medycznych.

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

red. Johannes Hürter
ZAPISKI Z CZASU WOJNY. 
FRONT WSCHODNI 1941–1942 
W DOKUMENTACH GENERAŁA 
HEINRICIEGO

Zapiski pokazują wręcz mode-
lowo sposób, w jaki konser-
watywny oficer wpasował się 

światopogląd, politykę i ideologię wojny, zbrodniczą 
i pełną nienawiści względem ludzi.
2017, wyd. II, 148 x 210 mm, s. 368, okładka miękka z obwolutą, cena det. 

39 zł 

Janusz Małłek
REFORMACJA 
I PROTESTANTYZM W POLSCE 
I PRUSACH (XVI–XX W.), SERIA: 
OPERA SELECTA

Zbiór artykułów – dotychczas 
rozproszonych – autorstwa 
wybitnego historyka, specjalizu-

jącego się m.in. w dziejach Prus.
2017, wyd. I, 158 x 228 mm, s. 498, okładka twarda z obwolutą, cena det. 

70 zł

Jadwiga Rutkowska
PAMIĘTNIK LWOWIANKI 
1914–1919

Autorka, mimo że młoda 
wiekiem, znajduje się w wirze 
ówczesnych trudnych i tragicz-
nych konfliktów narodowych. 
Wspomnienia są ilustrowane 

licznymi, w większości nigdy niepublikowanymi 
fotografiami.
2017, wyd. I, 148 x 210 mm, s. 226, okładka miękka z obwolutą, cena det. 36 zł

 Maciej Krotofil, Robert Rybak
WOJNA A MAPA. HISTORIA 
I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Publikacja przedstawia rozwój, 
rolę i funkcję kartografii woj-
skowej w budowaniu zobrazo-
wania teatru działań wojennych 
w minionej epoce oraz współ-

czesnych możliwości jej wykorzystania do ukazania 
wybranej przestrzeni.
2017, wyd. I, 158 x 228 mm, s. 138, okładka miękka, cena det. 34 zł

Waldemar Rozynkowski, 
Małgorzata Strzelecka, Michał 
Targowski (red.)
MNIEJSZOŚCI WYZNANIOWE 
I ETNICZNE W REGIONIE 
KUJAWSKO-POMORSKIM

Publikacja jest zbiorem prac 
poświęconych wybranym 

zagadnieniom związanym z dziejami różnych grup 
etnicznych i wyznaniowych na obszarze obecnego 
województwa kujawsko-pomorskiego.
2017, wyd. I, 148 x 210 mm, s. 226, oprawa miękka, cena det. 26 zł

Janusz Tandecki
ARCHIWA W POLSCE 
W LATACH 1944–1989. 
ZARYS DZIEJÓW

Książka ukazuje dzieje 
archiwów polskich działających 
zarówno na ziemiach polskich, 
jak i poza granicami kraju 

w latach 1944–1989.
2017, wyd. I, 148 x 210 mm, s. 272, okładka miękka z obwolutą, 

cena det. 36 zł
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ul. Rynek Starego Miasta 29/31 pok. 33, 55, 00-272 Warszawa,
tel. 22 831 02 61 lub 62 wew. 26, 36 lub 635 86 84
neriton@ihpan.edu.pl, www.neriton.apnet.pl

Wydawnictwo Neriton istnieje na rynku wydawniczym od roku 1992 r. Nasza oferta 
wydawnicza obejmuje 650 tytułów poświęconych humanistyce, głównie historii, a także 
historii sztuki, filozofii, literatury i pokrewnym dziedzinom.

WYDAWNICTWO NERITON

Andrzej Adam Majewski
ALEKSANDER HILARY 
POŁUBIŃSKI (1626–1679)

Książka poświęcona jest 
postaci Aleksandra Hilarego 
Połubińskiego, który należał 
do wyróżniających się poli-
tyków i dowódców wojskowych 

Wielkiego Księstwa Litewskiego drugiej połowy XVII w.
wyd. I, format 240 x 165 mm, s. 590, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788375434231, cena det. 59,00 zł

Jacob Heinrich von Flemming
PAMIĘTNIKI O ELEKCJI 
AUGUSTA II NA KRÓLA 
POLSKIEGO I O POCZĄTKACH 
WOJNY PÓŁNOCNEJ 
(1696–1702)

Pragniemy zaprezentować 
Czytelnikom Pamiętniki o elekcji 

Augusta II i pierwszych latach wojny północnej 
(1697–1702).
wyd. I, format 240 x 165 mm, s. 501, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788375434286, cena det. 53,00 zł

red. Konrad Bobiatyński, 
Przemysław Gawron, Krzysztof 
Kossarzecki, Piotr Kroll, Dariusz 
Milewski
BIBLIOTEKA EPOKI 
NOWOŻYTNEJ 5/II/2016 
HORTUS BELLICUS

Publikacja zawiera 34 artykuły 
naukowe, których autorzy są specjalistami badań nad 
historią wojskowości nowożytnej.
wyd. I, format 240 x 165 mm, s. 606, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9772392095001, cena det. 38,00 zł

Gertrud Pickhan
POD PRĄD. POWSZECHNY 
ŻYDOWSKI ZWIĄZEK 
ROBOTNICZY BUND W POLSCE 
W LATACH 1918–1939

Powszechny Żydowski Związek 
Robotniczy, zwany w skrócie 
Bundem, był jedną z najważ-

niejszych politycznych reprezentacji mniejszości 
żydowskiej w Polsce.
wyd. I, format 210 x 140 mm, s. 480, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788375434255, cena det. 34,00 zł

Konrad Bobiatyński
W WALCE O HEGEMONIĘ. 
RYWALIZACJA POLITYCZNA 
W WIELKIM KSIĘSTWIE 
LITEWSKIM W LATACH 
1667–1674

W książce tej poddano analizie 
litewską scenę polityczną 

w okresie od śmierci królowej Ludwiki Marii aż po 
początek panowania Jana III Sobieskiego.
wyd. I, format 240 x 165 mm, s. 319, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788375434187, cena det. 52,00 zł 

oprac. zbiorowe
LAUDA ZIEMI RAWSKIEJ 
I WOJEWÓDZTWA 
RAWSKIEGO 1583–1793

Edycja akt sejmikowych sejmiku 
ziemi rawskiej i województwa 
rawskiego w Bolimowie, z lat 
1583–1793, opracowana na 

podstawie materiałów pochodzących z: Archiwum 
Głównego Akt Dawnych w Warszawie i innych.
wyd. I, format 240 x 165 mm, s. 347, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788375434194, cena det. 50,00 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”.

WYDAWNICTWO PROHIBITA

Grzegorz Braun
ISKRY BOŻE, CZYLI POLSKIE 
DROGI DO ŚWIĘTOŚCI 

Autorska mała panorama 
ojczystej historii – szkico-
wana w ściśle określonej 
perspektywie: poprzez postaci 
Świętych i Błogosławionych 

Kościoła katolickiego. 
format 165 x 235 mm, s. 192, oprawa zintegrowana, 

ISBN/EAN9788365546142, cena det. 45 zł

Sławomir Suchodolski 
CZARNA KSIĘGA SANACJI

Mottem książki są słowa 
Stefana Kisielewskiego 
mówiące, że „nic tak nie gorszy 
jak prawda”. Ponad 500 stron 
mocnych dowodów przeciw 
rządom sanacyjnym. 

2017, format 145x205 mm, oprawa twarda, ISBN/EAN 9788365546210, 

cena det. 49,90 zł

Ks. Jan Badeni TJ
ANGIELSCY MĘCZENNICY 
REFORMACJI

Św. Edmund Campion, główny 
bohater tej opowieści oraz 10 
innych jezuitów, oddali życie za 
posłuszeństwo Chrystusowi, 
Kościołowi, a także – co warto 

podkreślić – w intencji nawrócenia Anglii. I o nich jest 
ta książka.
2016, format 125x195 mm, s. 160, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

ISBN/EAN 9788365546074, cena det. 25 zł

ISKRY BOŻE to autorska mała panorama ojczystej historii – szki-
cowana w ściśle określonej perspektywie: poprzez postaci Świę-
tych i Błogosławionych Kościoła katolickiego. Dzieła życia ich 
wszystkich, a także przykłady męczeńskiej śmierci tak wielu, 
stanowią najlepsze, bo najbardziej wyraziste punkty orientacyj-
ne i drogowskazy (...). Jeśli mamy lepiej rozumieć skąd przycho-
dzimy, kim jesteśmy, jak wysoko możemy i powinniśmy mierzyć 
– to wypada nam ze szczególną pilnością odrabiać te lekcje, ja-
kich udzielają nam właśnie Oni. 

Jeśli naród i państwo mają nie tylko przetrwać (na poziomie 
politycznym i biologicznym), ale i wytrwać (na poziomie ducho-
wym i intelektualnym), aby w końcu zacząć wracać do swej naj-
lepszej formy dziejowej, nieodzowny jest narodowy rachunek 
sumienia sięgający samej istoty i całej głębi naszej historii. Jeśli 
mamy świadomie podjąć i z pożytkiem kontynuować pracę tak 
obiecująco rozpoczętą przed wiekami, a tak tragicznie tylekroć 
przerywaną i niweczoną, trzeba podążać śladami mistrzów. 

Z Przedmowy Autora.

*  *  *
 

Z pewnością każdy gdzieś kiedyś już widział ten charakterystycz-
ny obraz z napisem „Jezu ufam Tobie”. Związane z nim orędzie 
i kult Miłosierdzia Bożego szerzą się dziś w całym świecie. Nie 
wszyscy jednak modlący się znają początek tej historii, nie wszy-
scy wiedzą, że zaczęła się ona w sercu Europy, w Polsce...

Fragment książki.
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Grzegorz Braun

9 788365 546142

ISBN 978-83-65546-14-2

Pantone 188 C

Pantone 423 C

Pantone 188 C

C=0 M= 94 Y=45 K=59

C=0 M= 94 Y=45 K=59

R=124 G=6 B=45

R=124 G=6 B=45

R=140 G=141 B=140

R=78 G=81 B=80

Pantone 425 C

C=10 M=7 Y=10 K=46

C=10 M= 4 Y=9 K=80

Wersja do faksów i wydruków 1-kolorowych

C=0 M= 0 Y=0 K=100

C=0 M= 0 Y=0 K=50

Grzegorz Kucharczyk 
KRYZYS I DESTRUKCJA. 
SZKICE O PROTESTANCKIEJ 
REFORMACJI

Książka poświęcona Lutrowi 
i rewolucji protestanckiej! 
2017, format 125x195 mm, s. 160, 

oprawa miękka ze skrzydełkami, 

ISBN/EAN 9788365546180, cena det. 25 zł

Jakub Wozinski 
DZIEJE KAPITALIZMU

Książka jest w dużym stopniu 
wyjątkowa – zawiera prze-
nikliwe spojrzenie na detale, 
precyzyjne sformułowanie 
i dostrzeganie istoty problemu 
oraz wyostrzony instynkt na 

wnioski. Godna podziwu i zachwycająca lektura 
– dr hab. Robert Ciborowski.
2016, format 165x235 mm, s. 632, oprawa twarda, 

ISBN/EAN 9788365546104, cena det. 79,90 zł

Ks. Roman Archutowski 
HISTORIA KOŚCIOŁA 
KATOLICKIEGO DLA 
MŁODZIEŻY

Wznowienie jednego z naj-
popularniejszych podręcz-
ników dla młodzieży z okresu 
dwudziestolecia międzywo-

jennego. Panorama całej historii Kościoła podana 
w prosty i zarazem popularyzatorski sposób.
2017, format 148x210 mm, s. 352, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

ISBN/EAN 9788365546159, cena det. 35 zł

Jakub Wozinski napisał książkę będącą współczesnym ujęciem klasycznej historii. Jego 
encyklopedyczna erudycja została połączona z lekkością, a momentami również dowci-
pem, niełatwym przy takim temacie. Książka jest w dużym stopniu wyjątkowa − zawiera 
przenikliwe spojrzenie na detale, precyzyjne sformułowanie istoty problemu oraz wy-
ostrzoną czułość na wnioski. Godna podziwu i zachwycająca lektura.

DR HAB. ROBERT CIBOROWSKI, 
REKTOR UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU 

Ta wartko napisana książka pełna jest faktów historycznych, z mnóstwem ciekawych 
dygresji, oryginalnych spostrzeżeń i zaskakujących interpretacji znanych wydarzeń 
historycznych. Jakub Wozinski przyznaje, że jego książka jest formą buntu wobec 
interpretacji historii finansów zaproponowanej przez jednego z najbardziej znanych 
historyków rozwoju gospodarczego Nialla Fergusona. Moim zdaniem udało mu się 
to, ale by móc w pełni to ocenić zachęcam do przeczytania Dziejów kapitalizmu.

PROF. DR HAB. WITOLD KWAŚNICKI, 
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Polecam. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy szaleństwo socjalizmu znowu zaczy-
na kiełkować w niektórych głowach i gabinetach. Książka tym bardziej warta uwagi, 
że niewiele jest prac traktujących historię od tej strony. Większość w całości koncen-
truje się na historii politycznej. Dzieje kapitalizmu pozwalają poszerzyć perspektywę.

CEZARY KAŹMIERCZAK, 
PREZES ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW

Jakub Wozinski

dzi¤j¤
NIEZNANA HISTORIA IMPERIÓW, 

BANKIERÓW, WOJEN I KRYZYSÓW

dzi¤j¤

Jakub 
Wozinski

Jak kapitalizm ukształtował cywilizację Zachodu w ciągu dru-
giego tysiąclecia po Chrystusie? Kto wypaczał go na przestrze-
ni dziejów, w jaki sposób i dlaczego? Jaką rolę odegrali w tym 
wszystkim bankierzy i światowa finansjera? Autor, w kontrze 
do tez słynnego historyka światowych finansów Nialla Fergu-
sona, dokonuje własnej interpretacji historii ostatniego tysiąca 
lat z perspektywy zdeklarowanego zwolennika wolnorynkowe-
go ładu. Na kartach Dziejów kapitalizmu stawia bardzo odważne, 
momentami wręcz kontrrewolucyjne tezy, ale podpiera je ogrom-
nym materiałem dowodowym. Z jakim rezultatem? Niech każdy 
Czytelnik sięgnie po tę nieprzeciętną książkę i oceni to sam.

9 788365 546104
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WydawnictwoProhibitawww.prohibita.pl

Wznowienie jednego z najpopularniejszych podręczni-
ków dla młodzieży z okresu  dwudziestolecia międzywo-
jennego. Panorama całej historii Kościoła podana w prosty 
i zarazem popularyzatorski sposób może zachęcić kolejne 
młode pokolenie do głębszego poznania historii Kościoła, 
jaką była ona naprawdę.

*  *  *

Kościół katolicki w myśl Jezusa Chrystusa spełnia potrójną 
działalność: ludzi naucza, uświęca i nimi rządzi. W ciągu 
swych dziejów przy wykonywaniu tej pracy miał on wie-
le trudności: miał przeciwników swej nauki lub jej fałszy-
wych tłumaczy; miał nie zawsze godnych przedstawicie-
li – kapłanów, biskupów, a  nawet papieży; spotykał się 
z wrogimi sobie dążnościami państw. Wszystkie te trud-
ności Kościół przezwyciężył: niebezpieczne kiedyś herezje 
dziś zaledwie są znane, potężne państwa upadły; Kościół 
natomiast ze swymi zasadami trwa i zadaniom swym po-
zostaje wierny. To jego zwycięstwo nie jest wyłączną za-
sługą wysiłków ludzkich; często bowiem ludzie przez swe 
czyny utrudniali Kościołowi wykonanie jego misji; jest ono 
zwycięstwem idei Chrystusowej, świadczy o  żywotności 
chrystianizmu, przekonywa o  prawdzie słów św. Pawła: 
Chrystus zwycięża, króluje, rozkazuje.

poleca:

JEDYNIE PRAWDA JEST CIEKAWA!
Nasze książki w najlepszych cenach kupisz

w księgarni Multibook.pl

Bł. Ks. Roman Archutowski
(ur. 1882) pochodził z rodziny zie-
miańskiej z Mazowsza. Święcenia 
kapłańskie otrzymał w 1904 roku. 
Po kilku latach został prefektem 
w Gimnazjum Realnym i Prywat-
nym Św. Stanisława Kostki. Miał 
ogromny talent pedagogiczny 
i łatwość nawiązania kontaktu 
z młodzieżą. W 1925 roku został 
dyrektorem tego gimnazjum. 
Był autorem podręcznika histo-
rii Kościoła dla szkół średnich, 
który w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego doczekał się kil-
kunastu wydań i obecnie zostaje 
wznowiony.  W 1940 roku został 
rektorem seminarium warszaw-
skiego. W 1942 roku aresztowany 
i osadzony na Pawiaku. Po mie-
sięcznych torturach zwolniono go, 
ale w tym samym roku ponownie 
uwięziono, gdzie był maltretowa-
ny przez służbę więzienną, gdyż 
nie zamienił sutanny na ubranie 
cywilne. W marcu 1943 roku został 
przewieziony do obozu koncen-
tracyjnego na Majdanku, gdzie po 
roku zachorował na tyfus plamisty 
i zmarł w Niedzielę Palmową, 
18 kwietnia 1943 roku. 
Jan Paweł II beatyfikował go 
w gronie 108 męczenników II woj-
ny światowej w 1999 roku.
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Donald L. Miller 
WŁADCY PRZESTWORZY. 
AMERYKAŃSCY LOTNICY 
W WALCE Z NAZISTOWSKIMI 
NIEMCAMI 

Młodzi ludzie w bombowcach, 
którzy pomogli rzucić narodowo-
-socjalistyczne Niemcy na kolana. 

Porywające dzieje 8 Armii Powietrznej. Osobista relacja 
z jedynej stoczonej dotychczas wojny bombowców. 
wyd. I, format 160 x 230 mm, s. 632, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788376746104, cena det. 79,90 zł 

Eugen Kogon 
PAŃSTWO SS. ORGANIZACJA 
I FUNKCJONOWANIE 
NIEMIECKIEGO OBOZU 
KONCENTRACYJNEGO 

Klasyczne opracowanie ze 
ścisłego kanonu „literatury obo-
zowej”! Kogon w oparciu zarówno 

o zeznania świadków. Po raz pierwszy Polsce klasyczne 
opracowanie ze ścisłego kanonu „literatury obozowej”!
wyd. I, format 160 x 230 mm, s. 544, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788376745954, cena det. 59,90 zł 

Iwan Kowtun, Dmitrij Żukow 
29. DYWIZJA GRENADIERÓW 
SS „KAMINSKI” 
SERIA: BITWY, KAMPANIE, JEDNOSTKI 

Szczególnie „zasłużeni” kola-
boranci znani byli także jako 
RONA. Tworzyli siłę bojową, 
zadającą bolesne ciosy party-

zantom i konspiratorom. Dzięki sukcesom włączono 
ich jako pierwszą dywizję rosyjską do Waffen SS. 
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 384, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788376745848, cena det. 44,90 zł

Edward Keble Chatterton 
DUNKIERKA. SUKCES 
OPERACJI „DYNAMO” 
SERIA: BITWY, KAMPANIE, JEDNOSTKI 

Cud Dunkierki przesądził o losach 
wojny. Autor opisuje go niemalże 
na gorąco. Przedstawia obraz 
zdarzeń tętniący jeszcze żywymi 

emocjami. Emanuje dumą z cywilów, którzy ruszyli 
w strefę walk praktycznie bezbronni. 
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 304, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788376746265, cena det. 39,90 zł 

Helmut Langerbein 
SZWADRONY ŚMIERCI 
HITLERA. EINSATZGRUPPEN 
I LOGIKA MASOWEJ ZBRODNI 

Co sprawiło, że Einsatzgruppen 
wymordowały setki tysięcy 
niewinnych ludzi? Książka 
rzuca nowe światło na motywy 

Holocaustu. Prezentuje także szerokie spektrum 
portretów bezpośrednich sprawców zbrodni.
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 400, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788376745701, cena det. 44,90 zł 

John Elwyn Jones
UCIEKAŁEM PIĘĆ RAZY. 
WALIJSKI GWARDZISTA 
W SZEREGACH ARMII 
KRAJOWEJ

Wspomnienia Walijczyka, który 
pięć razy uciekał z niemieckiej 
niewoli na terenie dzisiejszej 

Polski. Ożenił się z Polką. W 1997 r. książka została 
zekranizowana jako miniserial Wojenna narzeczona.
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 328, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788376746180, cena det. 39,90 zł

Zakrzewo, ul. Wierzbowa 8, 62-070 Dopiewo, tel. 48 61 868 25 37
redakcja@replika.eu, www.replika.eu

REPLIKA proponuje bogatą ofertę książek, w tym powieści, poświęcone różnym 
okresom historycznym. Szczególnie eksponuje jednak czasy II wojny światowej
– przebieg walk i żołnierskie zmagania, sensacje i tajemnice, a także losy zwykłych 
ludzi.

WYDAWNICTWO REPLIKA
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Ronen Steinke 
FRITZ BAUER. AUSCHWITZ 
PRZED SĄDEM 

Samotny wojownik o prawdę, 
który nie pozwolił Niemcom 
zapomnieć o przeszłości. Więzień 
obozów, zbiegły Żyd, prokurator, 
pracując w NRF, natrafiał na wro-

gość kolegów, z narodowo-socjalistyczną przeszłością.
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 360, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788376746234, cena det. 44,90 zł 

Tadeusz M. Płużański 
OBŁAWA NA WYKLĘTYCH

Wyklęci przez komunę żoł-
nierze Niezłomni, ścigani jak 
wilki. Opis kilkunastu spraw 
rozpracowywania przez Urząd 
Bezpieczeństwa oraz skazy-
wania przez komunistyczne 

władze PRL członków podziemia niepodległościowego. 
wyd. I, format 160 x 230 mm, s. 328, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788376745961, cena det. 49,90 zł 

Leszek Adamczewski 
TAJEMNICZA BROŃ HITLERA. 
NA TROPIE TAJNYCH BADAŃ 
III RZESZY 

Dokąd wiodą tropy tajnych 
badań III Rzeszy? Autor 
powraca do tematu prac i eks-
perymentów prowadzonych 

przez hitlerowców nad bombą atomową.
wyd. I, format 160 x 230 mm, s. 464, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788376746289, cena det. 49,90 zł 

Marek A. Koprowski 
MORD NA WOŁYNIU
 
Pierwsza pełna historia 
złożonej tragedii. Całościowy 
kontekst wydarzeń na Wołyniu. 
Ukazuje zbrodnie ukraińskie 
w świetle dokumentów i świa-
dectw polskich, ukraińskich 

i rosyjskich, co pozwala wyrobić sobie własny pogląd. 
wyd. I, format 145 x 205 mm, s., ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788376746418, cena det. 39,90 zł 

Peter Wilhelm Stahl 
TAJNY PUŁK KG 200

Niezwykła jednostka Luftwaffe 
o specjalnym przeznaczeniu. 
Każda z jej części działała 
samodzielnie, nie wiedząc nic 
o pozostałych. Oto prawdziwa, 
prezentująca niepublikowane 

dokumenty i zdjęcia historia tej jednostki. 
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 336, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788376745039, cena det. 45,90 zł 

Marek A. Koprowski 
AKCJA „WISŁA”. OSTATECZNA 
ROZPRAWA Z OUN–UPA 

Operacja „Wisła” w ogniu 
polemik i kontrowersji. Autor 
pisze o jej ważnych, często 
pomijanych, a budzących emocje 
aspektach. Szerokie ujęcie 

wzbogaca omówieniem akcji „H–T”.
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 400, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788376746500, cena det. 39,90 zł 

Marek Dudziak 
W POSZUKIWANIU 
WUNDERWAFFE
 
Pierwszy całościowy przewodnik 
po sekretach miejsc na terenie 
Polski, gdzie tworzono bronie V. 
Ośrodki szkolenia i doświadczeń, 
poligony... Poznawanie ich historii 

to niesamowita przygoda, zaskakująca i pełna tajemnic. 
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 240, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788376745855, cena det. 35,90 zł 

Radosław Golec 
TANIEC Z HITLEREM

Odwieczni wrogowie w kon-
tredansie, którego stawką 
była II wojna światowa. Ogrom 
zła sprawił, że w nazistach 
widzimy wyłącznie zbrodniarzy. 
Jednak w dwudziestoleciu sto-

sunki pomiędzy Warszawą i Berlinem były poprawne.
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 352, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788376746272, cena det. 39,90 zł 
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ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, tel. 22 870 60 46
rm@rm.com.pl, ww.rm.com.pl

„Świadkowie – zapomniane głosy”, „Sekrety historii” i „Szpiedzy XX wieku” – to cenione 
przez czytelników serie książek historycznych Wydawnictwa RM. Polecamy również 
serię albumów „Przedwojenne najpiękniejsze fotografie” oraz wiele innych tytułów.

WYDAWNICTWO RM

Karl Ludvigsen
FERDINAND PORSCHE. 
ULUBIONY INŻYNIER HITLERA

Nieznane życie legendarnego 
konstruktora, który przez cztery 
dziesięciolecia zbroił wojska 
dwóch państw.
wyd. I, format 165 x 240 mm, s. 280, 

ilustracje czarno-białe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788377737026, 

cena det. 39,99 zł 

Niall Kishtainy
KRÓTKA HISTORIA EKONOMII
SERIA: KRÓTKA HISTORIA

Książka dla czytelników, którzy 
chcą lepiej zrozumieć historię 
gospodarczą oraz rządzące nią 
idee począwszy od starożytności, 
a na czasach współczesnych 

skończywszy.
wyd. I, format 140 x 215 mm, s. 264, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788377737705, cena det. 29,99 zł

Thomas Anderson
TYGRYS. LEGENDARNY CZOŁG
SERIA: HISTORIA BRONI

Książka przedstawia historię 
Tygrysa – od jego początków 
i pierwszych modeli prototypo-
wych po liczne warianty budo-
wane na podwoziu tego czołgu.
wyd. I, format 165 x 240 mm, s. 280, 

ilustracje czarno-białe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788377737033, 

cena det. 34,99 zł 

Małgorzata
Strękowska-Zaremba
MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI
SERIA: POLSCY SUPERBOHATEROWIE

Młodzi Czytelnicy poznają 
Marszałka Piłsudskiego – twórcę 
polskiej niepodległości w różnych 
sytuacjach: jako ojca, miłośnika 

przyrody, mocnej herbaty, a także ukochanego przez 
żołnierzy „Dziadka”.
wyd. I, format 140 x 205 mm, s. 96, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788377737576, cena det. 24,99 zł

Ross Cowan
KU CHWALE RZYMU

Książka dowodzi, jak ważną rolę 
w ówczesnej bitwie odgrywał 
pojedynek, a przede wszystkim 
kreśli ekscytujący portret 
rzymskiego wojownika, który 
głęboko wierzył, iż jest potom-

kiem Marsa.
wyd. I, format 165 x 240 mm, s. 224, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788377736814, cena det. 34,99 zł

Thomas Dormandy
KRÓTKA HISTORIA OPIUM
SERIA: KRÓTKA HISTORIA

Ta niezwykła książka pre-
zentuje historię najbardziej 
fascynującego z narkotyków, od 
pierwszych dowodów uprawy 
maku przez mężczyznę z epoki 

kamiennej po dzisiejszy handel opium w Afganistanie.
wyd. I, format 166 x 240 mm, s. 344, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788377737279, cena det. 39,99 zł
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Antoni Deryng
AKTY RZĄDOWE GŁOWY 
PAŃSTWA. ROZWAŻANIA 
USTROJOWE

W książce zmarłego w 1978 
roku na emigracji w Madrycie 
wybitnego polskiego prawnika 
zawarte są jego trzy ważne 

prace z zakresu prawa konstytucyjnego, wydane po 
raz pierwszy w latach 1934–1937.
wyd. Reprint, format 176 x 250 mm, s. 180, ilustracje czarno-białe, 

okładka twarda, ISBN/EAN 9788376664934, cena det. 35,00 zł

Ewa Pejaś
MYŚL POLITYCZNA 
KAZIMIERZA CZAPIŃSKIEGO 
W LATACH 1918–1939

To ciekawa monografia 
poświęcona działalności i myśli 
politycznej jednego z czołowych 
przywódców międzywojennej 

Polskiej Partii Socjalistycznej, posła na Sejm, publi-
cysty i działacza oświatowego.
wyd. I, format 176 x 250 mm, s. 348, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788376665160, cena det. 49,00 zł

Kazimierz Trębicki
OD BIEŻĄCEJ POLITYKI 
DO WYMAGAJĄCEJ 
PERSPEKTYWY HISTORII

Publikacja poświęcona jest 
przypomnieniu dorobku pisar-
skiego Kazimierza Trębickiego, 
dyplomaty II Rzeczypospolitej 

i aktywnego działacza powojennej emigracji 
niepodległościowej.
wyd. I, format 176 x 250 mm, s. 272, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788376664729, cena det. 45,00 zł

Ewa Gąsior
SEJM KONWOKACYJNY
PO ŚMIERCI
JANA III SOBIESKIEGO

Podwójna elekcja i w konse-
kwencji walka o polski tron 
sprawiły, że początek bez-
królewia po śmierci Jana III 

Sobieskiego jest mniej znany niż jego okres końcowy.
wyd. I, format 135 x 205 mm, s. 316, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788376663708, cena det. 40,00 zł

Katarzyna Luksa
GABRIELA BALICKA 
(1867–1962). DZIAŁALNOŚĆ 
POLITYCZNA, SPOŁECZNA, 
NAUKOWA, EDUKACYJNA

Działalność polityczna, spo-
łeczna, naukowa i edukacyjna 
Gabrieli Balickiej. W latach 

1919–1935 była posłanką do Sejmu Ustawodawczego, 
Sejmu I, II i III kadencji z ramienia endecji.
wyd. I, format 135 x 205 mm, s. 310, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788376665061, cena det. 35,00 zł

Mariola Kondracka
POSŁANKI I SENATORKI
II RZECZYPOSPOLITEJ

W sejmie i senacie
II Rzeczypospolitej wśród 
ponad dwóch tysięcy posłów 
i senatorów zasiadło czter-
dzieści sześć posłanek 

i dwadzieścia dwie senatorki.
wyd. I, format 135 x 205 mm, s. 304, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788376664736, cena det. 40,00 zł 

ul. Zagórna 3, 00-441 Warszawa, tel. 22 694 13 30, 22 694 15 97 (sprzedaż), fax.: 22 694 13 
67 wydawnictwo@sejm.gov.pl

Wydawnictwo Sejmowe publikuje książki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem 
Sejmu i jego organów, przeszłością i teraźniejszością parlamentaryzmu w Polsce i na 
świecie oraz omawiające zagadnienia prawnoustrojowe.

WYDAWNICTWO SEJMOWE
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ul. Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa, tel. 22 46 00 610
sekretarz.redakcji@swiatksiazki.pl, www.wydawnictwoswiatksiazki.pl

Wydawnictwo Świat Książki działa na polskim rynku od 1994 roku. W szerokiej ofercie 
wydawnictwa dominuje literatura piękna – polska i obca – oraz literatura faktu.

WYDAWNICTWO ŚWIAT KSIĄŻKI

Aleksiej Warłamow
MICHAIŁ BUŁHAKOW. 
BIOGRAFIA MISTRZA

Pierwsza tak obszerna biografia 
Michaiła Bułhakowa w Polsce. 
W rosyjskiej literaturze są 
pisarze, kierujący losem 
i kierowani przez los. Michaił 

Bułhakow bez wątpienia należał do tych drugich.
wyd. I, format 165 X 240 mm, s. 848, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380315228, cena det. 89,90 zł

Bettina Stangneth
EICHMANN SPRZED 
JEROZOLIMY

Bettina Stangneth kreśli wize-
runek nazistowskiego kariero-
wicza, który nie miał zamiaru 
zniknąć w mroku. Opisuje, w jaki 
sposób Eichmann wykorzystywał 

lata emigracji, by przygotować swój powrót na scenę 
międzynarodową.
wyd. I, format 135 x 215 mm, s. 664, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788379439515, cena det. 59,90 zł 

Oriana Fallaci
TYLKO JA MOGĘ NAPISAĆ 
SWOJĄ HISTORIĘ

„W każdej mojej książce zosta-
wiłam ślad mojej biografii jako 
człowieka” – powtarzała dzien-
nikarzom rzucającym wyzwanie 
jej przysłowiowej, zawodowej 

nieufności. Teksty Oriany Fallaci precyzyjnie oddają 
charakter oraz idee.
wyd. I, format 135 x 215 mm, s. 248, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380317475, cena det. 34,90 zł

Alexandra Cavelius, Jan Kizilhan
SHIRIN. POZOSTANĘ CÓRKĄ 
ŚWIATŁA

Spisana przez Alexandrę Cavelius 
wstrząsająca historia Shirin 
oddaje grozę, jaką sieje tak 
zwane Państwo Islamskie. W tym 
opartym na terrorze reżimie nie 

ma miejsca na litość dla ludzi, którzy nie chcą mu się 
poddać.
wyd. I, format 135 x 215 mm, s. 352, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380316249, cena det. 34,90 zł 

Matthieu Suc
ŻONY DŻIHADYSTÓW

Zbierając i analizując nagrania 
z podsłuchów, zeznania i niepu-
blikowane relacje, Matthieu Suc 
odtworzył i pokazał inne oblicze 
islamskiego terroryzmu. Czy żony 
dżihadystów są wspólniczkami?

wyd. I, format 135 x 215 mm, s. 320, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380316867, cena det. 36,90 zł 

Philipp Marti
SPRAWA REINEFARTHA

Biografia Heinza Reinefartha 
niezwykle wyraźnie ukazuje, 
jaki stosunek do nazistowskiej 
przeszłości miały społeczeń-
stwo i wymiar sprawiedliwości 
we wczesnych latach Republiki 

Federalnej Niemiec.
wyd. I, format 135 x 215 mm, s. 496, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788380311848, cena det. 39,90 zł 
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tel. 887 955 299
wydawnictwo@triglav.com.pl, www.triglav.com.pl 

Książki i komiksy popularyzujące historię, zwłaszcza kulturę dawnych Słowian oraz
szerzej wczesnego średniowiecza. W ofercie mamy książki dla dzieci i dorosłych, książki 
naukowe i popularnonaukowe, katalogi graficzne, albumy, powieści i poezję.

WYDAWNICTWO TRIGLAV

Małgorzata Krasna-Korycińska
SŁOWIANIE I WIKINGOWIE 
PRZY STOLE 

„Stół ich nigdy nie jest pusty, 
nigdy bez nakrycia (...) Stół 
zawsze tam jest pełen wszyst-
kiego, co potrzebne do picia 
i jedzenia, a po zebraniu 

jednego zastawia się co innego” dziwił się Herbord 
opisując w XII w. Pomorzan. Wskazał on na cechę 
charakterystyczną dla Słowian – lubimy jeść! 

tłum. Witold Jabłoński
KSIĘGA WELESA

Zagadkowe tabliczki – tajem-
nicze pismo Słowian. BIBLIA 
SŁOWIAN i SŁOWIAŃSKIE 
WERSETY dla jednych, 
FAŁSZERSTWO niedoskonałe 
dla innych, w tłumaczeniu 

pisarza - SKANDALISTY. Pierwsze w Polsce wydanie, 
które w Rosji i na Ukrainie doczekało się już wielu 
edycji. 

Igor D. Górewicz
ZDOBNICTWO WCZESNEGO 
ŚREDNIOWIECZA. T. III 

Kolejny tom popularnej 
serii katalogów graficznych. 
W ostatnich latach kultura 
masowa przypomniała o wikin-
gach i Słowianach. Rosnące 

znaczenie odtwórstwa dla popularyzacji historii 
i archeologii też miało swoje znaczenie. 

Igor D. Górewicz
BOREK I BOGOWIE 
SŁOWIAN 
– AUDIOBOOK
CZYTA WOJCIECH 
ŻOŁĄDKOWICZ

Mitologia Słowian 
nie tylko dla dzieci. 

Oryginalny podkład muzyczny zespół Percival.
CD 1: książka czytana, mp3, CD 2: podkład muzyczny, CD audio

Kamil Kajkowski
MITY, KULT I RYTUAŁ. 
O DUCHOWOŚCI 
NADBAŁTYCKICH SŁOWIAN

Postęp badań nad religią 
Słowian wymusza potrzebę 
uwzględnienia najnowszych 
źródeł wykopaliskowych, 

trendów, ustaleń, a w kilku przypadkach sięgnięcia do 
źródeł dotąd rzadko wykorzystywanych. 

Marcin Wiechno
MIKOSZKA III. GONTYNA 
ŚWIĘTOWITA

Minęło kilka lat, odkąd Mikoszce 
i jego kompanowi, Dziegoniowi, 
udało się uciec przed wrogim 
plemieniem Polan. Bezpieczny 
kąt od pożogi wojennej i zło-

śliwych demonów znaleźli pośród prastarej, świętej 
dąbrowy, w kącinie potężnego Świętowita. 



126

Andrzej Adamczyk
NIEMIECKI MODEL 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ODSZKODOWAWCZEJ 
WŁADZY PUBLICZNEJ NA 
PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU

Tom poświęcony jest dwóm 
ustawom niemieckim doty-

czącym odpowiedzialności odszkodowawczej pań-
stwa za działania urzędników władzy publicznej.
wyd. I, format 165 x 235 mm, s. 367, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788371337000, cena det. 48,30 zł

Maria Domańska Nogajczyk, 
Tomasz Wójcik, Wiesław Caban, 
Lidia Michalska Bracha
PAMIĘTNIKI I LISTY 
POLSKICH AUTORÓW Z ZIEM 
ZABRANYCH

Tom pierwszy publikacji jest 
efektem kilkuletnich kwe-

rend źródłowych, jakie prowadzone były w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
wyd. I, format 165 x 240 mm, s. 446, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788371336911, cena det. 63,00 zł

Szymon Kazusek
KSIĘGI CELNE KORONY 
Z DRUGIEJ POŁOWY
XVI WIEKU

Publikacja stanowi edycję zacho-
wanych szesnastowiecznych 
ksiąg komór celnych z obszarów 
Korony. Opublikowane zostały 

księgi celne z drugiej połowy XVI w.
wyd. I, format 165 x 235 mm, s. 383, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788371336850, cena det. 50,40 zł

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, tel. 41 349 72 65
wyd@ujk.edu.pl, www.ujk.edu.pl/wyd

Wydawnictwo UJK publikuje monografie naukowe, wydawnictwa ciągłe oraz podręcz-
niki i skrypty. Zakres tematyczny naszych publikacji obejmuje podstawowe, uniwersy-
teckie dyscypliny naukowe.

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Małgorzata Przeniosło
POMOC DZIECIOM 
W DZIAŁALNOŚCI RADY 
GŁÓWNEJ OPIEKUŃCZEJ 
W LATACH 1915–1921

Rada Główna Opiekuńcza 
powstała w grudniu 1915 r. 
w Warszawie. Swoją działalno-

ścią objęła część Królestwa Polskiego pod okupacją 
Niemiec. Jej celem było udzielanie pomocy dzieciom.
wyd. I, format 175 x 240 mm, s. 500, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788371336898, cena det. 66,15 zł

Sylwia Konarska Zimnicka, 
Lucyna Kostuch,
Beata Wojciechowska
ZWIERZĘTA W HISTORII, 
LITERATURZE I SZTUCE 
EUROPY

Publikacja jest próbą przy-
bliżenia zwierzęcego świata, 

widzianego oczyma nie człowieka współczesnego, 
ale ludzi żyjących w dawnej Europie.
wyd. I, format 170 x 240 mm, s. 398, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788371336959, cena det. 58,80 zł

Wiesław Caban, Jacek Legieć
KOŚCIÓŁ KATOLICKI NA 
SYBERII ZACHODNIEJ W XIX 
I POCZĄTKACH XX WIEKU

Na tom drugi serii „Polacy 
Syberia. XVIII XIX wiek”, składają 
się szkice i materiały źródłowe 
dotyczące życia religijnego 

Polaków zesłanych do Tomska i do wielu miejsco-
wości, które wchodziły w skład guberni tomskiej.
wyd. I, format 165 x 240 mm, s. 663, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788371336546, cena det. 69,30 zł
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pod red. dr. Stephena Harta
ATLAS WOJEN PANCERNYCH 
OD 1916 ROKU DO CHWILI 
OBECNEJ

Książka ta analizuje rozwój 
i wykorzystanie czołgów 
od dnia wprowadzenia ich 
do akcji w pierwszej wojnie 

światowej do chwili obecnej.
wyd. I, format 225 x 298 mm, s. 224, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788377312476, cena det. 79,90 zł

Tomasz Szczerbicki
POLSKIE SAMOCHODY 
OSOBOWE LAT PRL. 
PRODUKCJA SERYJNA

Polski przemysł samocho-
dowy produkował setki tysięcy 
aut osobowych różnych typów 
i różnego przeznaczenia. 

Warszawy i Polskie Fiaty 125p powstawały głównie 
dla urzędów i instytucji państwowych.
wyd. I, format 216 x 280 mm, s. 352, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788377312735, cena det. 59,90 zł 

Wilhelm Adam
TRUDNA DECYZJA. Z PAULUSEM 
POD STALINGRADEM 

Wspomnienia generała Wilhelma 
Adama pozwalają nam zaj-
rzeć do wnętrza 6. Armii pod 
Stalingradem, przyglądać się jej 
działaniom. 
wyd. I, format 140 x 205 mm, s. 512, 

ilustracje czarno-białe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788377312599, 

cena det. 45,90 zł 

Tomasz Szczerbicki 
CZOŁGI I SAMOBIEŻNE 
DZIAŁA PANCERNE WOJSKA 
POLSKIEGO 1919–2016 

Książka przedstawia blisko stu-
letnią historię czołgów i samo-
bieżnych dział pancernych 
w Wojsku Polskim. To pierwsze 

opracowanie przedstawiające całościowo historię 
czołgów i samobieżnych dział pancernych w WP. 
wyd. I, format 216 x 280 mm, s. 520, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788377312490, cena det. 99,90 zł 

Tomasz Szczerbicki 
WARSZAWA 

Samochód FSO 
Warszawa to szcze-
gólny pojazd w naszej 
historii gospodarczej 
i społecznej. To od jej 
produkcji – rozpoczętej 

jesienią 1951 roku – zaczęła się powojenna historia 
polskiego przemysłu samochodowego. 
wyd. I, format 210 x 210 mm, s. 316, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788377312520, cena det. 69,90 zł 

ul. Gdyńska 30A, 62-004 Czerwonak, tel. 61 86 74 600
handlowy@inrock.pl, www.inrock.pl

Wydawnictwo Vesper jest naszym pomysłem na literaturę piękną, a także nietuzinkowe 
poradniki i ciekawe leksykony. Nakładem wydawnictwa ukazały się, ciepło przyjęte przez 
Czytelników, antologie poświęcone nieodległej przeszłości. Dla tych, którzy pasjonują się 
historią wydawnictwo przygotowało serię Ilustrowanych encyklopedii i kompendium wiedzy.

WYDAWNICTWO VESPER

Andrzej Antoni Kamiński
BAŚKA, WANDA I INNE

Pasjonatom historii Polski, 
wojskowości i militariów przed-
stawiamy bogato ilustrowane 
opracowanie nazw nadawa-
nych pojazdom wojskowym, 
obejmujące okres od 1917 roku 
do chwili obecnej.

wyd. I, format 170 x 245 mm, s. 316, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788377312773, cena det. 49,90 zł 
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WYDAWNICTWO WEKTORY

Christopher A. Ferrara
WOLNOŚĆ, BÓG, KTÓRY 
ZAWIÓDŁ
WALKA Z SACRUM I BUDOWANIE MITU 
ŚWIECKIEGO PAŃSTWA. OD LOCKE’A DO 
OBAMY. DWA TOMY

Dwutomowa książka nie 
pozostawiająca suchej nitki na 

fundamentach amerykańskiego liberalizmu oraz jego 
skutkach. Ferrara jest jednoosobową armią wystę-
pującą przeciwko molochowi świeckiego liberalizmu 
i stanowemu Lewiatanowi. 

Antony C. Sutton
WALL STREET A REWOLUCJA 
BOLSZEWICKA

Pionierska praca na temat 
powiązań rewolucji w Rosji 
z międzynarodową finansjerą. 
Przytaczając liczne nieznane 
dokumenty, autor ujawnia 

osobliwy sojusz kapitalistów i komunistów, którego 
efektem była rewolucja 1917 roku, zniszczenie car-
skiej Rosji i wpędzenie tego kraju w trwającą niemal 
wiek komunistyczną niewolę.

Scott Lively, Kevin Abrams
RÓŻOWA SWASTYKA
HOMOSEKSUALIZM W PARTII 
NAZISTOWSKIEJ

Autorzy, odwołując się do 
ogromnej ilości źródeł, dowodzą, 
że homoseksualizm nie tylko 
był obecny w NSDAP, lecz także 

przyczynił się do skrajnego militaryzmu w nazistow-
skich Niemczech. Książka ukazuje homoseksualne 
wątki nazizmu. 

Douglas Reed
STRATEGIA SYJONU

Jak polska szlachta komunizo-
wała rosyjskie imperium
Obficie udokumentowana 
historia świata widziana przez 
pryzmat politycznej strategii 
narodu wybranego, a zwłaszcza 

historia ostatniego stulecia. Napisana została przez 
Reeda w latach 50. XX wieku, ale opublikowano 
ją w niszowym wydawnictwie dopiero po dwóch 
dekadach. 

Adam LeBor
WIEŻA W BAZYLEI
TAJEMNICZA HISTORIA BANKU, KTÓRY 
RZĄDZI ŚWIATEM

Pierwsze śledztwo historyczne 
dotyczące najbardziej tajemni-
czej światowej instytucji finan-
sowej – Banku Rozrachunków 

Międzynarodowych. Od chwili swojego powstania 
Bank Rozrachunków Międzynarodowych znajdował 
się w samym sercu globalnych wydarzeń, ale jego 
obecność często pozostawała niezauważona.

John C. Médaille 
ZA WIELCY, BY UPAŚĆ

3 tom bestsellera Wojna o pie-
niądz chińskiego ekonomisty 
Song Hongbinga poświęcony 
jest dziejom imperium dolara. 
Odsłaniając kulisy wielkiej 
polityki i ujawniając sensacyjne 

informacje, autor ukazuje, w jaki sposób dolar stał 
się najsilniejszą walutą świata, wypierając najpierw 
funta, a następnie degradując nawet złoto.

Bielany wrocławskie, ul. Atramentowa 7, 55-040 Kobierzyce, tel. 693 977 999
info@wydawnictwowektory.pl, www.wydawnictwowektory.pl

Fakty, o których inni milczą, idee, które inspirują. Historia, świat polityki, religia, kluczowe 
ideowe spory współczesności – to zasadnicza problematyka, wokół której koncentrują się 
książki wydawnictwa Wektory.



129

WYDAWNICTWO WYSOKI ZAMEK

Bożena Gorska 
RZECZPOSPOLITA 
KRZEMIENIECKA ALBO NOWE 
ATENY WOŁYŃSKIE  

Historia miasta w dwudziesto-
leciu międzywojennym. Osią 
opowieści są losy sławnego 
w całej II Rzeczypospolitej 

Liceum Krzemienieckiego, które do tej pory uchodzi 
za fenomen edukacyjny i kulturalny XX w. 
wyd. I, format 210 x 150 mm, s. 512, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788394736569, cena det. 49,90 zł 

łukasz Wrona, Paweł 
Kaczmarczyk 
SEMPER FIDELIS. 
BITWA O LWÓW 
1918–1919 

Strategiczna gra 
planszowa o walkach 
polsko-ukraińskich we 

Lwowie w 1918 r. 
format 257 x 257 mm, s., ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 5907222711002, cena det. 129,00 zł 

Tadeusz Olszański 
KRESY KRESÓW. 
STANISŁAWÓW JEDNAK ŻYJE

Stanisławów (obecnie Iwano 
Frankiwsk na Ukrainie) – tygiel 
narodowości, kultur i religii. 
Wspomnienia Tadeusza 
Olszańskiego pokazują obraz 

tego miasta w pierwszej połowie XX wieku. 
format 205 x 145 mm, s. 472, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788394378578, cena det. 59,90 zł 

Henryk Wereszycki 
POD BERŁEM HABSBURGÓW. 
KWESTIE NARODOWOŚCIOWE 

Najważniejsze dzieło prof. 
Henryka Wereszyckiego. 
Historia narodów CK Monarchii 
od czasów Marii Teresy aż do 
upadku Austro Węgier w 1918 r. 

format 240 x 170 mm, s. 336, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788394143411, cena det. 49,00 zł 

Robert Makłowicz 
C.K. KUCHNIA 

C.k. kuchnia to nie tylko 
książka kucharska. To 
przede wszystkim kuli-
narna historia Europy 
środkowej. 
format 216 x 180 mm, s. 231, 

ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788394143473, cena det. 42,90 zł 

Adam Redzik 
UNIWERSYTET JANA 
KAZIMIERZA WE LWOWIE 

Książka jest pierwszą próbą 
pełnego przedstawienia 
historii jednego z najważniej-
szych w dziejach nauki pol-
skiej uniwersytetu. Została 

napisana przez specjalistów w dziedzinie historii 
nauk omawianych w książce. 
s. 1304, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

ISBN/EAN 9788394378554, cena det. 120,00 zł 

ul. Bajana 4 lok. 21, 797 256 178
redakcja@wysokizamek.com.pl, www.wysokizamek.com.pl

Wydawnictwo Wysoki Zamek powstało w 2010 r. w Krakowie. Zakres tematyczny 
Wydawnictwa obejmuje książki dotyczące historii, historii sztuki oraz urbanistyki 
Kresów i Galicji XIX i XX w.
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WYDAWNICWTO POZNAŃSKIE

Agnieszka Teterycz-Puzio 
POLSCY KRZYŻOWCY 

Z książki dowiemy się nie tylko 
kto, kiedy i dlaczego, ale przede 
wszystkim poznamy ówczesne 
ceny, środki lokomocji, szlaki 
i relacje ze spotkań z obcymi. 
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 368, 

ilustracje czarno-białe, okładka twarda, ISBN/EAN 9788379767854, 

cena det. 39,90 zł 

Janusz Rola Szadkowski 
Z BŁYSKAWICĄ NA TYGRYSY. 
DZIENNIK POWSTAŃCA 

Uratowany przed zapomnie-
niem Dziennik powstańca to 
unikalne i wyjątkowe pod 
każdym względem świadectwo 
dramatycznych dni. Zapiski 

przenoszą nas do czasów warszawskiego zrywu 
1944 roku. 
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 301, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788379766802, cena det. 39,90 zł 

Maciej Bernatt Reszczyński 
NIEWYGODNY POLAK 

Historia człowieka o kilku 
obliczach, który stał się „niewy-
godnym Polakiem”. Niewygodny 
Polak to wnikliwy reportaż 
historyczny z czasów II wojny 
światowej i walki podziemia 

o wolną Polskę. 
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 592, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788379766826, cena det. 39,90 zł 

Henryk Samsonowicz 
ŻYCIE MIASTA 
ŚREDNIOWIECZNEGO 

Czytając tę książkę poczujesz 
puls miasta tętniącego życiem, 
krzykiem, muzyką, kłótnią, 
a często milczącego chorobą 
i śmiercią. Miejskie mury dzie-

liły i czasem wykluczały, przeważnie jednak łączyły. 
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 240, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788379768080, cena det. 34,90 zł 

Jerzy Strzelczyk 
OTTON I WIELKI 

Wpływ Ottona I na czasy, 
w których żył, był tak doniosły 
– w dziedzinie sztuki, literatury, 
architektury – że termin „epoki 
ottońskiej” upowszechnił się 
w historii. 

wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 320, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788379768165, cena det. 36,90 zł 

Witold Banach 
RADZIWIŁŁOWIE. BURZLIWE 
LOSY SŁYNNEGO RODU 

W opowieściach o Radziwiłłach 
znajdziemy paradoksy zwią-
zane z wyborem tożsamości 
narodowej, polityczne wolty, 
skandale obyczajowe, wzloty 

i upadki. 
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 584, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788379768066, cena det. 59,90 zł 

ul. Fredry 8, 61-701 Poznań, tel. 61 853 99 10
sekretariat@wydawnictwopoznanskie.com, www.wydawnictwopoznanskie.com

Wydawnictwo Poznańskie to oficyna o wieloletniej tradycji i korzeniach sięgających lat 
pięćdziesiątych XX wieku. Od prawie sześćdziesięciu lat wydajemy książki naukowe 
i popularnonaukowe, które cieszą się uznaniem w Polsce i na świecie.
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WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH

ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, tel. 22 841 12 13 - 19
ozywione.obrazy@wfdif.pl, www.wfdif.pl

Cyk filmów „Historia w ożywionych obrazach” to dziesięć ekranizacji dzieł Jana 
Matejki, mówiących o ważnych i przełomowych momentach w historii Polski. Każdy 
film opowiada o bohaterach dzieła i o kontekście historycznym wydarzeń na nim 
przedstawionych.

ZABÓJSTWO ŚW. STANISŁAWA

W polskiej tradycji narodowej i religijnej ważną 
rolę odgrywa sprawa konfliktu między królem 
Bolesławem Szczodrym i biskupem krakowskim 
Stanisławem ze Szczepanowa, który zakończył się 
przelewem krwi. 

HOŁD PRUSKI

Film opowiada o postaciach przedstawionych przez 
Jana Matejkę na obrazie z 1882 roku, o przyczy-
nach i konsekwencjach hołdu, knowaniach i intry-
gach, emocjach związanych z tym wydarzeniem. 
Zrealizowany dokładnie w miejscu złożenia hołdu.

CAROWIE SZUJSCY NA SEJMIE WARSZAWSKIM

Obraz z 1892 r. przedstawia mało znany w historii 
Polski akt hołdu cara Wasyla IV Szujskiego, który 
wraz z braćmi pokłonił się polskiemu królowi 
Zygmuntowi III Wazie po klęsce wojsk rosyjskich 
w bitwie pod Kłuszynem z 4 lipca 1610 roku. 

STAŃCZYK NA BALU U KRÓLOWEJ BONY

Co ma wspólnego ze Smoleńskiem napis „Samogitia” 
i data 1533 wykaligrafowana na liście leżącym na 
stole? W którym roku pojawiła się nad Krakowem 
namalowana przez Matejkę kometa? W filmie wyja-
śniamy niektóre z tych zagadek.

KAZANIE SKARGI 

Film przybliża postać samego Piotra Skargi herbu 
Pawęża. Opowiada o czasach, w których trudne 
wybory wyniosły na polski tron króla Zygmunta 
III Wazę, Szweda, władcę nie przez wszystkich 
zaakceptowanego.

KONSTYTUCJA 3 MAJA

Jeden z najsłynniejszych obrazów Jana Matejki nama-
lowany w 1891 r. jako pamiątka setnej rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. W filmie obserwujemy sytuację 
tuż przed dojściem posłów do Kolegiaty Świętojańskiej, 
jesteśmy świadkami dyskusji o Konstytucji.
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YAUZA-PRESS RUSSIA

TRANSATLANTYKI NA 
WOJNIE „LUSITANIA”, 
KAISER WILHELM 
DER GROSSE”, „QUIN 
ELISABETH” I INNE 

Popularna seria historii 
zmagań na morzu.

100 NAJLEPSZYCH LUF

Popularny informator o naj-
bardziej znanych pistoletach, 
rewolwerach, karabinach 
i automatach wiata.

LATAJĄCE FORTECE 
HITLERA W WALCE HE-177

Popularna seria historii kon-
strukcji lotniczych

PANCERNIKI „BISMARK” 
I „TIRPITZ”
 
Nowa seria popularno-
-naukowa o słynnych okrę-
tach wojennych.

KAMUFLAŻ I BURTOWE 
EMBLEMATY W WOJNIE 
W AFGANISTANIE

Monografia.

CIĘŻKI KRĄŻOWNIK 
LOTNICZY „WARIAG”

Popularna seria o okrętach 
wojennych świata.

Wydawnictwo Jauza - jedno z największych rosyjskich wydawnictw, specjalizuje
się w literaturze historii wojskowości, albumach techniki wojskowej, literaturze
wspomnieniowej.

YAUZA 
PRESS
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ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE – MUZEUM

red. Przemysław Mrozowski, 
Paweł Tyszka, Piotr Węcowski 
ALEKSANDER GIEYSZTOR

Władza – symbole i rytuały. 
Studia wydane w setną 
rocznicę urodzin A. 
Gieysztora. Zbiór artykułów 
profesora poświęconych 

zagadnieniom władzy, podstawom ideowym i mecha-
nizmom sprawowania władzy.
2017, wyd. I, format 190 x 24 mm, s. 376, il. kolor. 176, oprawa twarda 

z obwolutą, ISBN/EAN 978837022-225-3, cena det. 68 zł

oprac. zbiorowe
KRONIKA ZAMKOWA. 
ROCZNIKI, T. 2(68)/2015 
ROCZNIK 

Problematyka publikowanych 
w czasopiśmie naukowym 
tekstów koncentruje się na 
dziejach i funkcjonowaniu 

dworu królewskiego oraz najważniejszych instytucji 
władzy, historii kolekcjonerstwa oraz losach Zamku.
2016, wyd. I, format 190 x 25 mm, s. 460, il. kolor., oprawa miękka ze 

skrzydełkami, ISSN 02394898, cena det. 39 zł.

oprac. zbiorowe
POCZĄTKI ZAMKÓW 
MUROWANYCH W POLSCE 
DO XIV W. 

Nowa seria wydawnicza 
„Colloquia castrensia”, której 
celem jest prezentacja 
wyników badań związanych 

z budownictwem rezydencjonalnym i obronnym na 
ziemiach polskich w średniowieczu i dobie nowożytnej.
2017, wyd. I, format 190 x 24 mm, s. 336, ilustracji 91, oprawa miękka, 

ISBN/EAN 978837022234-5, cena det. 47 zł.

oprac. zbiorowe
MODERNIZM NA 
WĘGRZECH 1900–1930 
KATALOG WYSTAWY 

Katalog prezentuje bogatą 
mozaikę dzieł i osobowości 
związanych z węgierską 
sztuką pierwszego 30-lecia 

XX wieku, szczególnie zaś z grupą Ośmiu, czerpią-
cych inspirację z postimpresjonizmu i fowizmu.
2017, wyd. I, format 235 x 270 mm, s. 256, il. kolor. 168, oprawa twarda, 

ISBN/EAN 978-8370222376, cena det. 49 zł

Małgorzta 
Szafrańska 
OGRODY ZAMKU 
KRÓLEWSKIEGO 
W WARSZAWIE 

Pięknie wydana 
i bogato ilustro-
wana monografia 

ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie, obej-
mująca okres od XV w. do dziś.
2017, wyd. I, format 294 x 235 mm, s. 364, il. kolorowych 169, oprawa 

twarda, ISBN/EAN 9788370222338, cena det. 98 zł

oprac. zbiorowe
WŁADZA I ARCHITEKTURA. 
REZYDENCJE MONARCHÓW 
I SIEDZIBY WŁADZ 
PAŃSTWOWYCH W EUROPIE – 
FORMY I FUNKCJE (XV–XXI W.)

Zbiór artykułów poświęco-
nych europejskim rezyden-

cjom i siedzibom monarchów w szczytowym okresie 
ich rozkwitu.
2016, wyd. I, 190 x 25 mm, s. 432, il. kolor. 150, oprawa miękka ze 

skrzydełkami, ISBN/EAN 978-8370222246, wersja pol.-ang., cena det. 58 zł.

Arx Regia®, Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum
Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa, tel. 22 35 55 253, www.zamek-krolewski.pl

Arx Regia®, Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 
publikuje albumy, katalogi dzieł sztuki, katalogi prezentowanych w Zamku wystaw 
czasowych, a także materiały z sesji i konferencji naukowych oraz monografie naukowe 
z zakresu historii, historii sztuki i muzealnictwa
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Zysk i S-ka Wydawnictwo powstało w 1994 roku. Literatura historyczna,  
popularnonaukowa i naukowa stanowi około 30% ogólnej produkcji wydawniczej 
Wydawnictwa. Wydawnictwo odkryło m.in. talent Elżbiety Cherezińskiej.

ZYSK I S-KA WYDAWNICTWO

Nicola Griffith
HILDA

Olśniewająca powieść histo-
ryczna o jednej z najpotężniej-
szych kobiet średniowiecza.
s. 620, oprawa broszurowa ze 

skrzydełkami, premiera 11 września 2017

Jadwiga Skibińska-Podbielska
W KRAINIE DĘBÓW I KRWI

Drobiazgowo opowiedziana 
historia życia Polaków na 
Wołyniu w XX.
s. 648, oprawa broszurowa ze skrzydełkami, 

premiera 2 października 2017

Elżbieta Cherezińska
PŁOMIENNA KORONA

W finale niewidzialna korona 
zamienia się w prawdziwą, na 
skroniach nieugiętego księcia, 
Władysława Łokietka.
s. 1082, oprawa twarda z obwolutą, 

premiera 17 lipca 2017

Krzysztof Masłoń

W PISARSKIM CZYŚĆCU

Sylwetki najważniejszych 
dwudziestowiecznych pisarzy 
polskich, opisane piórem 
Krzysztofa Masłonia.
s. 376, oprawa twarda,  

premiera 13 lutego 2017

Krzysztof Masłoń

W PISARSKIM CZYŚĆCU

Sylwetki najważniejszych 
dwudziestowiecznych pisarzy 
polskich, opisane piórem 
Krzysztofa Masłonia.
s. 376, oprawa twarda,  

premiera 13 lutego 2017

Jerzy Besala
ALKOHOLOWE DZIEJE 
POLSKI. 
CZASY ROZBIORÓW 
I POWSTAŃ

Kontynuacja niezwykle 
poczytnych Alkoholowych 
dziejów Polski. Czasy Piastów 

i Rzeczypospolitej szlacheckiej.
s. 800, oprawa twarda, premiera 30 października 2017
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ul. Bagatela 10 lok. 19; 00-585 Warszawa, tel. 504 265 299
office@zbiam.pl, www.zbiam.pl

Firma działająca na rynku mediów, doradztwa i analiz dla szeroko pojętego sektora 
obronności i bezpieczeństwa. Założona została przez znanych specjalistów z wielo-
letnim doświadczeniem.

ZESPÓŁ BADAŃ I ANALIZ MILITARNYCH 

red. nacz. Andrzej Kiński 
WOJSKO I TECHNIKA 

Czasopismo skupiające się 
na problematyce militarnej, 
obronności Polski i krajowego 
przemysłu zbrojeniowego. 
Wiele uwagi poświęcające 
także bieżącej sytuacji poli-

tycznej na świecie i w regionie. 
wyd. miesięcznik, format 210 x 297 mm, s. 100, ilustracje kolorowe, 

okładka twarda, ISBN/EAN ISSN24501301, cena det. 9,90 zł 

red. nacz. Jerzy Gruszczyński 
WOJSKO I TECHNIKA 
HISTORIA 

Czasopismo o profilu wojsko-
wo-historycznym, poruszające 
na swoich łamach tematy zwią-
zane z wojnami, kampaniami 
i bitwami XX wieku, prezentu-

jące monografie uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
wyd. miesięcznik, format 210 x 297 mm, s. 100, ilustracje kolorowe, 

okładka twarda, ISBN/EAN ISSN24502480, cena det. 14,99 zł 

red. nacz. Jerzy Gruszczyński 
LOTNICTWO AVIATION 
INTERNATIONAL 

Miesięcznik dla pasjonatów 
lotnictwa wojskowego, 
cywilnego i kosmonautyki. 
Skoncentrowany przede 
wszystkim na wydarzeniach 

bieżących, postępie naukowo-technicznym, prze-
myśle i siłach powietrznych świata. 
wyd. miesięcznik, format 210 x 297 mm, s. 100, ilustracje kolorowe, 

okładka twarda, ISBN/EAN ISSN24501298, cena det. 12,99 zł 

red. nacz. Tomasz Grotnik 
MORZE 

Miesięcznik dla miłośników 
tematów morskich i okręto-
wych oraz szeroko pojętej 
marynistyki. Poświęcone pro-
blematyce militarnej, żegludze 
handlowej, polityce i przemy-

słowi morskiemu. 
wyd. miesięcznik, format 210 x 297 mm, s. 100, ilustracje kolorowe, 

okładka twarda, ISBN/EAN ISSN24502499, cena det. 12,99 zł 
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ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa, tel. 22 827 92 21
secretary@jhi.pl, www.jhi.pl

ŻIH publikuje m.in. świadectwa ocalałych z Zagłady, monografie, przekłady prac autorów 
zagranicznych, wznowienia książek przed – i powojennych, wybrane prace laureatów 
Konkursu im. Majera Bałabana oraz antologie twórczości poetyckiej czasu Zagłady.

ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Agnieszka Żółkiewska 
ZERWANA PRZESZŁOŚĆ

Autorka pokazuje, jak kształ-
towały się losy wyniszczonej 
i zdziesiątkowanej przez wojnę 
żydowskiej inteligencji twórczej 
skupionej przy Centralnym 
Komitecie Żydów w Polsce 

w latach 1944–1950. 
wyd. I, format 155 x 218 mm, s. 456, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788365254429, cena det. 49,00 zł 

Helena Datner 
PO ZAGŁADZIE

Dzieci żydowskie po wojnie 
wymagały rehabilitacji 
fizycznej i psychologicznej. 
Autorka opisuje działalność 
domów dziecka, szkół i kół stu-
dentów organizowanych przez 

Centralny Komitet Żydów w Polsce. 
wyd. I, format 155 x 218 mm, s. 360, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788361850540, cena det. 49,00 zł 

Natan Eliasz Szternfinkiel 
ZAGŁADA ŻYDÓW SOSNOWCA 

Publikacja dokumentuje 
specyfikę położenia żydow-
skich mieszkańców utwo-
rzonego przez Niemców tzw. 
Ostoberschlesien, do której 
to jednostki administra-

cyjnej został włączony w czasie II wojny światowej 
Sosnowiec. 
wyd. II, format 150 x 210 mm, s. 160, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788365254399, cena det. 49,00 zł 

Aleksandra Bańkowska, Maria 
Ferenc Piotrowska (oprac.) 
ARCHIWUM RINGELBLUMA

ŻSS była ważnym elementem 
życia społecznego getta war-
szawskiego, nie tylko z powodu 
świadczonej pomocy, lecz 
także działalności kulturalnej 

i politycznej, często sprzecznej z polityką oficjalnej 
administracji getta. 
wyd. I, format 167 x 238 mm, s. 1312, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788365254382, cena det. 129,00 zł 

Jacquot Grunewald 
SZALOM, JEZUSIE!

Napisany w formie dzien-
nika pielgrzymkowego list 
współczesnego rabina do 
Jezusa. Grunewald szcze-
gółowo rozpatruje w nim 
krytyczno-historyczne opinie 

o Ewangeliach, ośmielając się przemawiać do Jezusa 
w tonie braterskim. 
wyd. I, format 145 x 205 mm, s. 220, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788365254320, cena det. 49,00 zł 

Piotr Kendziorek 
PROGRAM I PRAKTYKA 
PRODUKTYWIZACJI ŻYDÓW 
POLSKICH W DZIAŁALNOŚCI 
CKŻP

Autor prezentuje program i prak-
tykę produktywizacji Żydów pol-
skich w działalności CKŻP. Projekt 

zmiany struktury zatrudnienia Żydów był istotnym 
przedmiotem sporów w kręgu żydowskiej inteligencji. 
wyd. I, format 155 x 218 mm, s. 296, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN/EAN 9788361850663, cena det. 39,00 zł
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ANTYKWARIATY

ARS-HERALDICA
tel: 607 515 158,0049 151 230 664 72

e-mail: arsheraldica@interia.pl

www.arsheraldica.pl

Właścicielem jest Marek 
Odrowąż-Milewski. Sztuką heral-
dyczną zajmuje się od 1987 r.
Jest członkiem kilku towa-
rzystw heraldycznych: Polskie 
Towarzystwo Heraldyczne, 
Muenchner Wappen Herold e.V., 
Der Wappen-Loewe e.V.

ANTYKWARIAT
KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO
ul. Łąkowa 13, 05-080 Izatbelin

tel. 503 056 220

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 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 się-
gają 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 SPORTOWY.PL
Długa 136 A, 08-430 Żelechów

e-mail: info@antykwariatsportowy.pl, 

www.antykwariatsportowy.pl

Pierwszy w Polsce antykwariat 
wyłącznie o profilu sportowym.
Oprócz wielu starych i orygi-
nalnych publikacji sportowych, 
które usatysfakcjonują eks-
pertów, nie brakuje u nas rów-
nież popularnych tytułów, które 
nadają się na lekturę dla każdego 
miłośnika dobrych książek. 
Niektóre publikacje to prawdziwe 
„białe kruki”, do zakupienia 
wyłącznie u nas. 

ANTYKWARIAT WARSZAWSKI
Aleje Jerozolimskie 55 (w bramie)  

00-697 Warszawa

tel. 535 332 921,728 550 191

e-mail: info@antykwariat.waw.pl

www.antykwariat.waw.pl

Książki oferowane w antykwa-
riacie posiadają oznaczenia 
i opisy stanów technicznych, 
których oceny dokonują pracow-
nicy antykwariatu z wieloletnim 
doświadczeniem. Antykwariat 
NIE SPRZEDAJE książek znisz-
czonych i wybrakowanych.

ANTYKWARIAT PIOTRUŚ PAN
ul. Sienkiewicza 70,95-070 Izabelin

tel. 501 897 921, 

e-mail: antykwariatpp@onet.eu

ANTYKWARIAT TOMIK
ul. Popiełuszki 3 m. 3,01-786 Warszawa

tel. 606 369 679, 

e-mail: antykwariat.tomik@gmail.com

ANTYKWARIAT NA ŻOLIBORZU
ul. Słowackiego 6/8,01-627 Warszawa

tel. 661 110 142,

e-mail: krzysztof-jastrzebski@wp.pl

ANTYKWARIATY
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Jury Nagrody KLIO po rozpatrzeniu zgłoszonych 180 propozycji książek wydanych w latach 2015–2016
postanowiło przyznać następujące nagrody.

WYNIKI KONKURSU O NAGRODĘ KLIO
W 2016 ROKU

WYNIKI KONKURSU O NAGRODĘ KLIO W 2016 ROKU

KATEGORIA AUTORSKA 
I MONOGRAFII 
NAUKOWYCH:

NAGRODA I STOPNIA:

ZBIGNIEW OGONOWSKI
Socynianizm. Dzieje. Poglądy. 
Oddziaływanie 
(Instytut Historii Nauki im. Ludwika 

i Aleksandra Birkenmajerów PAN, 

Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Oficyna 

Wydawnicza ASPRA)

DWIE NAGRODY II STOPNIA

ANDRZEJ NOWAK
Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 
– zapomniany appeasement 
(Wydawnictwo Literackie)

TADEUSZ WOLSZA
„To co widziałem przekracza 
swą grozą najśmielsze fan-
tazje”. Wojenne i powojenne 
losy Polaków wizytujących 
Katyń w 1943 roku
(Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton, 

Polskie Towarzystwo Historyczne)

KATEGORIA EDYTORSKA:

SZEŚĆ RÓWNORZĘDNYCH WYRÓŻNIEŃ:

CENTRALNA BIBLIOTEKA 
WOJSKOWA IM. MARSZAŁKA 
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Plakat wojskowy w zbiorach 
specjalnych CBW

INSTYTUT PAMIĘCI 
NARODOWEJ. ODDZIAŁ 
W BIAŁYMSTOKU 
Nowe zniewolenie.
Obława Augustowska
lipiec 1945

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM 
KULTURY
Katedra ormiańska we Lwowie 
i jej twórcy

NARODOWE CENTRUM 
KULTURY
Lafit. Ludzie „Kultury” o sobie

WYDAWNICTWO ARKADY
Dzieje Polski w obrazach

WYDAWNICTWO BOSZ
Zapomniana wojna 1914–1918. 
Front wschodni

KATEGORIA VARSAVIANA:

PIĘĆ RÓWNORZĘDNYCH NAGRÓD:

AGNIESZKA CUBAŁA
Sten pod pachą, bimber 
w szklane, dziewczyna i… 
Warszawa. Życie codzienne 
powstańczej Warszawy
(Bellona SA)

ALEKSANDER ŁUPIENKO
Kamienice czynszowe 
Warszawy 1864–1914
(Instytut Historii PAN)

TADEUSZ RUZIKOWSKI
Międzyzakładowy Robotniczy 
Komitet „Solidarności” 
Warszawa Nie?pokonana
(Instytut Pamięci Narodowej)

MAGDALENA STOPA
Przed wojną i pałacem
(Dom Spotkań z Historią)

HANNA WĘGRZYNEK 
Regestr osób żydowskich spi-
sany w miesiącu styczniu roku 
1778 w Warszawie 
(Instytut Historii PAN, Centrum im. 

Anielewicza Instytut Historyczny UW)
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VIII SALON KSIĄŻKI MUZEALNEJ

1. CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH W ŁAMBINOWICACH-OPOLU 
2. MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W STARGARDZIE 
3. MUZEUM CERAMIKI W BOLESŁAWCU 
4. MUZEUM HISTORII POLSKI W WARSZAWIE 
5. MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA GDAŃSKA
6. MUZEUM HISTORYCZNE W LEGIONOWIE 
7. MUZEUM IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W WARCE
8. MUZEUM IM. STANISŁAWA FISCHERA W BOCHNI 
9. MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ W KRAKOWIE 
10. MUZEUM KARYKATURY IM. ERYKA LIPIŃSKIEGO W WARSZAWIE
11. MUZEUM KULTURY KURPIOWSKIEJ W OSTROŁĘCE 
12. MUZEUM LITERATURY IM. ADAMA MICKIEWICZA W WARSZAWIE 
13. MUZEUM MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO W WARSZAWIE
14. MUZEUM MAŁEGO MIASTA W BIEŻUNIU. ODDZIAŁ MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU 
15. MUZEUM MAZOWIECKIE W PŁOCKU 
16. MUZEUM NARODOWE W KIELCACH 
17. MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU
18. MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE 
19. MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY 
20. MUZEUM OSKARA KOLBERGA W PRZYSUSZE. ODDZIAŁ MUZEUM WSI RADOMSKIEJ W RADOMIU
21. MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU 
22. MUZEUM REGIONALNE W STALOWEJ WOLI 
23. MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE 
24. MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO IM. STEFANA WOYDY W PRUSZKOWIE
25. MUZEUM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO WE WROCŁAWIU 
26. MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU 
27. MUZEUM WSI RADOMSKIEJ W RADOMIU 
28. MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU 
29. MUZEUM ZIEMI MIŃSKIEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM 
30. MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DOBRZYCY 
31. NARODOWY INSTYTUT MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW 
32. PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE 
33. PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU 
34. PRYWATNE MUZEUM REGIONALNE W GÓRZE KALWARII 
35. STOWARZYSZENIE MUZEALNIKÓW POLSKICH. ODDZIAŁ MAZOWIECKI 
36. STOWARZYSZENIE NAUKOWE ARCHEOLOGÓW POLSKICH 
37. TOWARZYSTWO RAPPERSWILSKIE 
38. ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE – MUZEUM

VIII SALON KSIĄŻKI MUZEALNEJ
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VI SALON BIBLIOTEK

1. BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY 
2. CENTRALNA BIBLIOTEKA ROLNICZA IM. MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO 
3. KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 
4. WYDAWNICTWO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH 

VI SALON BIBLIOTEK




