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Ananiasz Zajączkowski
URZECZENI ORIENTEM
LISTY DO TADEUSZA 
KOWALSKIEGO

Autorem jest wybitny polski 
orientalista, profesor zwyczajny 
UW, członek PAN, dyrektor 
IO UW, kierownik Zakładu 

Orientalistyki PAN, wieloletni prezes PTO.
EAN 9788387111632, wyd. I, 240 × 170 mm, ilustracje czarno-białe, 226 s., 

okładka twarda, cena 29,40 zł

Filip Taterka
OPOWIEŚCI ZNAD NILU

Wbrew dość powszechnej opinii 
cywilizacja starożytnego Egiptu 
to nie tylko monumentalne 
świątynie i okazałe grobowce 
dawnych królów, wypełnione 
bajecznymi skarbami, których 

ściany pokrywa skomplikowane pismo.
EAN 9788387111731, wyd. I, 240 × 165 mm, 406 s., ilustracje czarno-białe, 

okładka miękka, cena 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.
EAN 9788387111564, wyd. I, 210 × 145 mm, 248 s., okładka miękka, cena 44,00 zł

Brigitte Lion, Cécile 
Michel
ODCZYTANIE PISMA 
KLINOWEGO

W 1857 r. roku 
Brytyjczycy otrzy-

mali od Royal Asiatic Society zapieczętowany tekst 
inskrypcji w piśmie klinowym odkrytej w Aszur.

EAN 9788387111496, wyd. I, 190 × 270 mm, 45 s., ilustracje kolorowe, okładka 

miękka, cena 27,30 zł

Jędrzej Greń
ANGLICY W JAPONII (1600–
1623), HANDEL, REALIA 
DZIAŁALNOŚCI, RELACJE

W 1600 r. do wschodnich 
wybrzeży japońskiej wyspy 
Kiusiu dotarł holenderski statek 
„Liefde” z garstką wyczerpa-

nych marynarzy ze statku Magellana.
EAN 9788387111663, wyd. I, 210 × 145 mm, 181 s., ilustracje czarno-białe, 

okładka miękka, cena 27,30 zł

BAJKI Z MEZOPOTAMII 
I AKADYJSKIE UTWORY 
HUMORYSTYCZNE
Przysłowia, zagadki, dialogi-
-sprzeczki, rady dla młodszych, 
bajki, dłuższe teksty humory-
styczne i satyryczne są kla-
syfikowane przez badaczy 
piśmiennictwa Mezopotamii 

jako przynależne do „literatury mądrości”.
EAN 9788387111748, wyd. I, 210 × 145 mm, 106 s., ilustracje czarno-białe, 

okładka miękka, cena 27,30 zł

ul. Żwirki i Wigury, 36-300 Żyrardów, tel. 604 941 136, 
agade@ksiegarniaorientalna.pl, www.ksiegarniaorientalna.pl

Specjalizujemy się w literaturze naukowej i popularnonaukowej dotyczącej starożytnej 
historii, kultury, sztuki itd.
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Leszek Szostek
ARTYLERIA POLOWA WOJSKA 
POLSKIEGO 1943–2018

Bogato ilustrowany leksykon 
prezentujący historię rozwoju, 
budowę i szczegółowe dane 
taktyczno-techniczne wszyst-
kich typów sprzętu artyle-

ryjskiego używanego w Wojsku Polskim w latach 
1943–2018.
EAN 9788373392052, wyd. I, 165 × 238 mm, 176 s., ilustracje czarno-białe, 

oprawa miękka, cena 39,00 zł

Sławomir Drążkiewicz
SAMOCHODY TERENOWE FSO

Autor opisał wysiłki podejmo-
wane w latach 1958–1990 
w Fabryce Samochodów 
Osobowych na Żeraniu 
w Warszawie w celu zaprojek-
towania i wdrożenia do podukcji 

samochodów z napędem 4x4. 
EAN 9788373392090, wyd. I, 190 × 245 mm, 236 s., ilustracje czarno-białe, 

oprawa miękka, cena 49,00 zł

Henryk Piecuch
PORTRET Z KANALIĄ
ŚWIAT PODPUŁKOWNIKA 
J. ŚWIATŁY, CZYLI RANDKA 
Z NIEBOSZCZYKIEM

Esej historyczny przypomina-
jący postać jednego z oficerów 
UB, który w 1953 r. uciekł na 

Zachód. 
EAN 9788373392137, wyd. I, 145 × 205 mm, 512 s., ilustracje czarno-białe, 

oprawa miękka, cena 58,00 zł

Szymon Wrzesiński
ZAPOMNIANE ZIEMIE 
ODZYSKANE. LWÓWEK ŚLĄSKI 
W POLSCE LUDOWEJ

Historyk opisuje sensacyjne, 
dziś zapomniane wydarzenia, 
przywołuje klimat minionej 
epoki. Atutem książki jest ponad 

200 ilustracji ukazujących lwóweckie zabytki oraz 
życie codzienne w latach 1945–1989. 
EAN 9788373392083, wyd. I, 145 × 205 mm, 300 s., ilustracje czarno-białe, 

oprawa miękka, cena 39,00 zł

J. Lelwic, M. Pasturczak
TRZEBA GINĄĆ, STĄD SIĘ NIE 
WYCHODZI. KROJANTY 1939 – 
PRAWDY, MITY, LEGENDY

Opis zaciętych, prowadzo-
nych z powodzeniem 1 wrze-
śnia 1939 r. walk 18. Pułku 
Ułanów z niemiecką 20. Dywizją 

Piechoty Zmotoryzowanej, zakończonych słynną 
szarżą pod Krojantami, w pobliżu Chojnic.
EAN 9788373392120, wyd. I, 168 × 240 mm, 510 s., ilustracje czarno-białe, 

oprawa miękka, cena 59,00 zł

Krzysztof Drozdowski
TAJEMNICA DOLINY ŚMIERCI 
DROGA DO PRAWDY. FORDON 
– BYDGOSZCZ 1939–2018

Dolina Śmierci w Fordonie, 
dzielnicy Bydgoszczy, kryje 
wiele tajemnic. Nie znamy 
nazwisk wszystkich ofiar roz-

strzelanych tam przez Niemców jesienią 1939 roku. 
ISBN 9788373392236, wyd. I, 168 × 240 mm, 232 s., ilustracje czarno-białe, 

oprawa miękka ze skrzydełkami, cena 39,00 zł

ul. Siłaczki 3/9 lok. 101, 02-495 Warszawa, tel. 510 210 234
cbwydawnictwo@home.pl

Agencja Wydawnicza CB istnieje od 1991 r. Specjalizujemy się w wydawaniu książek 
z zakresu najnowszej historii Polski, wywiadu i służb specjalnych, dziejów Dolnego Śląska, 
techniki wojskowej i fortyfikacji. Główne serie wydawnicze: Tajna historia Polski,  
Tajemnice II wojny światowej, Bez retuszu, Typy Broni i Uzbrojenia. 
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Anna Eliza Wasilewska
(wybór i opracowanie)
ARMIA ANDERSA 
W OBIEKTYWIE 
I ZBIORACH PŁK. LEONA 
WACŁAWA KOCA

Album jest wyborem zdjęć, ukazujących ważne chwile 
dla żołnierzy Armii Andersa. Zdjęcia ułożono chrono-
logicznie i pogrupowano zgodnie z losami Armii i jej 
żołnierzy.
ISBN 9788363957810, 2017, wyd. II, 200 s., oprawa twarda

Ludwik Namysłowski
PAMIĘTNIK  
LEGIONISTY. PAMIĘTNIK 
ILUSTROWANY ŻOŁNIERZA 
2. BRYGADY LEGIONÓW 
POLSKICH LUDWIKA 
NAMYSŁOWSKIEGO

Drugie wydanie pamiętnika legionisty Ludwika 
Namysłowskiego. Zaletą książki są ilustracje, świad-
czące o talencie plastycznym autora.
ISBN 9788363957872, 2018, wyd. II, 160 s., oprawa twarda

Krzysztof Gucman
SPACEREM PO... OLSZTYNIE

Pierwsze wydanie bogato ilu-
strowanego przewodnika po 
wybranych zabytkach
i innych interesujących miej-
scach Olsztyna.
ISBN 9788363957537, 2017, wyd. I, 160 s., 

oprawa miękka ze skrzydełkami

Mariusz Olczak
(wybór i opracowanie)
ŻEGOTA. DOKUMENTY 
1942–1944

Książka zawiera 60 doku-
mentów publikowanych po 
raz pierwszy lub bardzo mało 
znanych. Przedstawia genezę 

powstania „ŻEGOTY”, oraz konkretną różnorodną dzia-
łalność podejmowaną dla ratowania Żydów.
ISBN 9788363957193, 2018, wyd. I, 234 s., oprawa twarda

Ewa Michalska-Markert, 
Wojciech Markert
SPACEREM PO... WARSZAWIE

Pierwsze wydanie bogato ilu-
strowanego przewodnika po 
wybranych zabytkach
i innych interesujących miej-
scach lewobrzeżnej Warszawy.

ISBN 9788363957773, 2018, wyd. I, 192 s., oprawa miękka ze skrzydełkami

Paweł Bogdan Gąsiorowski
SPACEREM PO... TORUNIU

Pierwsze wydanie bogato ilu-
strowanego przewodnika po 
wybranych zabytkach
i innych interesujących miej-
scach Torunia i jego najbliż-
szych okolic.

ISBN 9788363957698, 2017, wyd. I, 152 s., oprawa miękka ze skrzydełkami

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

Wydawnictwo działa od 1994 r. i jest kontynuatorem firmy PW EGROSS sp. z o.o. Jednym 
z podstawowych działów wydawniczych jest historia, ze szczególnym uwzględnia-
niem tematyki warszawskiej i mazowieckiej. Sięgamy również po tematy popularyzujące 
historię, wydając m.in. serię W kręgu średniowiecza.
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ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk, tel. 23 692 97 813
wydawnictwo@ah.edu.pl, www.ah.edu.pl

Wydawnictwo powstało jako jedna z pierwszych jednostek Akademii Humanistycznej. 
W miarę rozwoju uczelni aktywność wydawnicza 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.

Praca zbiorowa
1. DYWIZJA KOŚCIUSZKOWCÓW

Publikacja wydana wraz ze 
Stowarzyszeniem Ogólnopolskiej 
Rodziny Kościuszkowców.
ISBN 9788375492934, 2018. 193 s.,  

format 240 mm, opr. brosz.

Praca zbiorowa
DZIEJE PUŁTUSKA. TOM II 
1795–1989

Drugi tom monografii Pułtuska 
przedstawia historię miasta od 
momentu utraty niepodległości 
przez Rzeczpospolitą, aż po 
pierwsze lata po transformacji 

ustrojowo-politycznej 1898 roku.
ISBN 9788375492736, 2017, 773, s. format 240 mm, opr. tw.

Praca zbiorowa
PIERWSZE WIEKI 
CHRZEŚCIJAŃSTWA W POLSCE: 
DO ROKU 1200

Pierwsze wieki chrześcijaństwa 
umożliwiają prezentację wątków: 
budowania sieci parafialnej 
Kościoła, gromadzenia i pisania 

ksiąg liturgicznych, szerzenia kultu wybranych świę-
tych, kultu relikwii i organizowania ruchu pielgrzym-
kowego...[...]
ISBN 9788375493085, 2017, 158 s., 210 mm, opr. brosz.

Adam Koseski
DZIEJE MAZOWSZA. TOM V. 
LATA 1939–1945

Piąty tom Dziejów Mazowsza. 
Lata 1939–1945 ukazał się dzięki 
szczodremu wsparciu PKN 
Orlen. [...] W prezentowanej pracy 
zbiorowej przedstawiono pod-

stawowe zagadnienia związane z dziejami Mazowsza 
podczas II wojny światowej i hitlerowskiej okupacji.
ISBN 9788375492880, ISBN 9788389709961, 2018, 690 s., 240 mm, opr. tw.

Izabella Rusinowa
EMIGRACJA ORAZ KOŚCIÓŁ 
KATOLICKI W STANACH 
ZJEDNOCZONYCH W XIX WIEKU

Publikację podzielono na dwie 
zasadnicze części. W pierwszej 
omówiono ustawodawstwo ame-
rykańskie oraz najważniejsze 

grupy etniczne zasiedlające XIX Amerykę. Druga jest 
poświęcona dziejom Kościoła katolickiego w Stanach 
Zjednoczonych.
 ISBN 9788375492842, 2018, 371 s., 240 mm, opr. brosz.

Praca zbiorowa
PRZESZŁOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ 
MAZOWSZA W ŚWIETLE BADAŃ 
NAUKOWYCH I DZIAŁALNOŚCI 
SPOŁECZNYCH

Dobrze zatem się stało, że 
niniejsza publikacja stawia nam 
przed oczy dwie, równoległe per-

spektywy. Z jednej strony mamy do czynienia z ujęciem 
syntetycznym stanu i perspektyw badań nad dziejami 
Mazowsza.
ISBN 9788375493054, 2017, s. 300, format 240 mm, opr. brosz.
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ul. Lędzka 44A, 01-446 Warszawa, tel. 22 837 10 84, 
alma@almapress.com.pl, www.almapress.com.pl

Oficyna powstała w 1985 roku. Od 1991 działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią. 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 seg-
mentu rynku książki w Polsce); historia, militaria i inne.

Eric Chaline
50 MASZYN, KTÓRE ZMIENIŁY 
BIEG HISTORII
SERIA: 50 NAJSŁYNNIEJSZYCH

Książka opisuje rozwój cywili-
zacji ludzkiej, jaki się dokonał 
dzięki maszynom. Począwszy 
od przełomowych wynalazków 

pierwszej rewolucji przemysłowej po urządzenia 
przesuwające granice ludzkich możliwości.
wyd. 1, format 170 × 230 mm, 224 s., oprawa twarda foliowana, 

EAN 9788370207168, cena 55 zł

Susie Hodge
KRÓTKA HISTORIA SZTUKI
SERIA: KRÓTKA HISTORIA

Skonstruowana w prosty sposób 
książka omawia ponad 100 
najważniejszych dzieł sztuki 
i łączy je z najważniejszymi 
kierunkami, tematami i tech-

nikami w malarstwie i rzeźbie.
wyd. 1, format 145 × 210 mm, s. 224, oprawa zintegrowana ze skrzydełkami, 

EAN 9788370207151, cena 55 zł

David Ross
NAJSŁYNNIEJSZE 
LOTNISKOWCE. ILUSTROWANA 
HISTORIA

52 najsłynniejsze lotniskowce 
w historii. Publikacja zawiera 
ponad 200 zdjęć i rycin, przed-
stawiających szczegółowo opi-

sywane okręty oraz tabele z podstawowymi danymi 
techniczno-taktycznymi.
wyd. 1, format 210 × 290 mm, s. 224, oprawa twarda, EAN 9788370207311, 

cena 70 zł

Ian Graham
50 OKRĘTÓW, KTÓRE ZMIENIŁY 
BIEG HISTORII
SERIA: 50 NAJSŁYNNIEJSZYCH

Historia świata opowiedziana za 
pomocą statków i okrętów, które 
miały wpływ na to, jak i gdzie 
ludzie żyją, z kim prowadzą 

handel, jakimi poglądami się wymieniają, jak zwy-
ciężają lub przegrywają bitwy.
wyd. 1, format 170 × 230 mm, 224 s., oprawa twarda foliowana, 

EAN 9788370207069, cena 55 zł

Robert Jackson
KAMPANIE MORSKIE OD 
I WOJNY ŚWIATOWEJ DO 
DZISIAJ

Kompletny przewodnik po his-
torii rozwoju okrętów nawod-
nych i podwodnych oraz po 
rodzajach broni marynarki 

wojennej od wybuchu I wojny światowej. Zawiera 
ponad 300 fotografii oraz ilustracji.
wyd. 1, format 210 × 290 mm, s. 224, oprawa twarda, EAN 9788370207304, 

cena 78 zł

Chris Chant, Steve Davies,
Paul E. Eden
KAMPANIE LOTNICZE OD 
I WOJNY ŚWIATOWEJ DO 
DZISIAJ

Zwięzła historia lotnictwa 
wojskowego, od walk asów 
myśliwskich podczas I wojny 

światowej po misje niewidzialnych bombowców 
naprowadzanych systemem nawigacji satelitarnej.
wyd. 1, format 210 × 290 mm, s. 320, oprawa twarda, EAN 9788370206994, 

cena 90 zł
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ul. Wilcza 29A lok. 25, 00-544 Warszawa, tel. 22 622 11 54,
antykwariat@kwadryga.com, www.kwadryga.com 

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

ALMA MATER VILNENSIS

Wydana w Wilnie w 1922 roku 
jednodniówka na temat tradycji, 
historii i bieżącej działalności 
Uniwersytetu Wileńskiego.
format 220 × 295 mm, s. 120, cz-b ilustracje, 

twarda oprawa, cena 280 zł

PRZEMYŚL W OCZACH PISARZY

Wydana w Londynie w 1994 
roku antologia tekstów literac-
kich o Przemyślu.
format 150 × 210 mm, s. 355, miękka okładka 

cena 60 zł

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 
W PRL

Wydany w Paryżu w 1973 roku 
zbiór dokumentów na temat funk-
cjonowania sądownictwa i proku-
ratury w PRL.
format 130 × 210 mm, s. 59, miękka okładka 

cena 35 zł

Feliks Honowski
PARLAMENT I RZĄD W POLSCE 
NIEPODLEGŁEJ. ROK 1918.

Wydana w 1938 roku monografia 
na temat początków władzy 
ustawodawczej i wykonawczej 
w pierwszych miesiącach po 
odzyskaniu niepodległości.

format 160 × 240 mm, s. 559, okładka miękka, cena 150 zł

Sławoj Składkowski
STRZĘPY MELDUNKÓW

Wydanie londyńskie 
w 30. rocznicę śmierci Józefa 
Piłsudskiego.
format 140 × 210 mm, s. 195, miękka okładka 

cena 40 zł

Henryk Skolimowski
POLSKI MARKSIZM

Polska myśl marksistowska 
od Brzozowskiego do 
Kołakowskiego w syntetycznym 
ujęciu emigracyjnego naukowca. 
Wydanie londyńskie z 1969 roku.
format 120 × 180 mm, s. 99, miękka okładka 

cena 18 zł
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Ul. Wilcza 70/32, 00-670 Warszawa, tel. 501 037 074
Iszym@wp.pl
KSIĘGARNIA FIRMOWA; ul. Marszałkowska 7, 00-626 Warszawa tel. 570 189 070,  
22 405 66 30, ksiazkicomax@op.pl

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

Praca zbiorowa
KOLOROWY MAGAZYN 
ILUSTROWANY WRZESIEŃ 
2018
SERIA: MIESIĘCZNIK

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

Zespół redakcyjny prowadzony przez prof. Jana Żaryna 
gwarantuje czytelnikom lekturę na najwyższym poziomie. 
wyd. I format 210 × 270 mm s. 100 ilustracje kolorowe, okładka miękka, 

ISSN 23006803, cena 9,90 zł

Praca zbiorowa
PIŁSUDSKI I SANACJA
PRAWDA I MIT Y

Materiały z konferencji histo-
rycznej, która odbyła się 
w Warszawie 12 maja 2018 
roku z udziałem wielu wybit-
nych specjalistów. Józef 

Piłsudski budzi skrajne emocje – od miłości do 
nienawiści.
wyd. I format; 140 × 205 mm s. 192 okładka miękka, ISBN 9788395169304 

cena 30,00 zł

Praca zbiorowa
KOLOROWY MAGAZYN 
ILUSTROWANY 
SERIA: MIESIĘCZNIK

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 × 270 mm s. 100. ilustracje kolorowe, okładka miękka, 

ISSN 23006803, cena 9,90 zł

Praca zbiorowa
PIŁSUDSKI I SANACJA 
BŁĘDY I ZBRODNIE

Materiały z konferencji histo-
rycznej, która odbyła się 
w Warszawie 15 września 2018 
roku. Piłsudski sanacja popie-
rali wiele błędów i zbrodni oraz 
doprowadzili do klęski wrze-

śniowej w 1939 roku.
wyd. I format 140 × 205 mm okładka miękka, ISBN 9788395169328, cena 33 zł
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ul. Grochowska 131/7, 04-139 Warszawa, tel. 22 812 46 75, 812 45 78, www.bajki-grajki.pl

Bajki opowiadamy śpiewająco! Nasza kolekcja jest reedycją klasycznych bajek wydawanych 
w latach 70. i 80. na płytach winylowych i kasetach. Bajki nie zestarzały się, między innymi dla-
tego, 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.

Krystyna Wodnicka wg 
J.M. Barry’ego
PRZYGODY PIOTRUSIA 
PANA

Bestseller naszej 
kolekcji. Najlepiej sprze-
dająca się bajka dla 
dzieci od 3 lat. Mnóstwo 

przygód, mnóstwo emocji, mnóstwo piosenek. Bajka 
z muzyką Mieczysława Janicza. Rok nagrania 1978.
format 140 × 125 mm, s. 1CD, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

EAN 5908311770085, cena 20,00 zł

Zbigniew Żakiewicz
PAN TIP-TOP

To malutka opowieść 
o wielkim świecie i historii 
jego stworzenia. Tip-Top to 
pędzel malarski. Barwne 
jeziora na jego planecie 
to farby, dzięki którym 

powstaje obraz. Atrakcją są ilustracje Józefa Wilkonia.
wyd. I, format 195 × 215 mm, s. 30, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

EAN 9788389594815, cena 20,00 zł

Różni autorzy
LEGENDY POLSKIE CZ.2

Zestaw 2 płyt CD ze słu-
chowiskami dla dzieci, 
legendy: Pan Twardowski 
na kogucie (tekst: A. 
Marianowicz, muz. W. 

Słowiński) oraz Poszukiwacze złota (tekst: J. Jawor E. 
Kuryło, muz. J. Jarzynówna).
format 140 × 125 mm, s. 2CD, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

EAN 5902020510413, cena 20,00 zł

Stefan Themerson
PAN TOM

Pan Tomasz Łebski 
postanowił zbudować 
dom. Tak rozpoczyna się 
nasza wędrówka przez 
tajniki różnych dziedzin 
związanych z budowa-

niem domu, opowiedzianych w dowcipny sposób. 
Ilustracje Franciszki Themerson.
wyd. VI, format 120 × 120 mm, s. 164, ilustracje cz. -b., okładka twarda, 

EAN 9788389594822, cena 24,00 zł

Wanda Chotomska
LEGENDY POLSKIE CZ.1

Zestaw zawiera 3 płyty 
CD ze słuchowiskami 
muzycznymi dla dzieci, 
legendy: O złotej kaczce, 
O czarodziejskim młynku, 

O Bazyliszku, O sielawowym królu, Wars i Sawa, Smok 
ze Smoczej Jamy.
format 140 × 125 mm, s. 3CD, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

EAN 5902020510406, cena 30,00 zł

Artur Oppman
ŚPIĄCA KRÓLEWNA... 
I INNE BAJKI

Bajki Artura Oppmana 
z muzyką Arkadiusza 
Niezgody i ilustracjami Alicji 
Kocurek, czytane przez 

dzieci. Na płycie CD bajki: Śpiąca Królewna, Szklana 
góra, Baśń o grzybowych ludkach.
wyd. I, format 195 × 140 mm, s. 1, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

EAN 5902020510420, cena 15,00 zł
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ul. Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 45 70 402
biuro@bellona.pl, www.bellona.pl

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

Praca zbiorowa, wstęp prof. 
Marian Marek Drozdowski, 
KRONIKA NARODZIN II 
RZECZYPOSPOLITEJ

Książka ukazuje się z okazji 
100. rocznicy odzyskania 
niepodległości. Przy współ-
pracy instytucji kulturalnych, 

powstało dzieło ukazujące okres, w którym Polska 
odradzała się po 123 latach niewoli.
165 × 235 mm, 688, oprawa twarda, ISBN 9788311153547, cena 44,90 zł

Grzegorz Gołębiewski
PŁOCK 1920

Obrona Płocka przed wojskami 
rosyjskimi 18–19 sierpnia1920 r.  
była jedną z wielu bitew wojny 
z bolszewicką Rosją i jak 
dotychczas pozostaje w cieniu 
większych zmagań.

125 × 195 mm, s. 294, oprawa miękka, ISBN 9788311153738, cena 29,90 zł

Tomasz Dziki, 
WŁOCŁAWEK 1920. 
W OBRONIE WISŁY

Bitwa pod Włocławkiem była 
jedną z najważniejszych pod-
czas wojny polsko-bolszewic-
kiej. Atak na miasto i próba 
zdobycia strategicznego mostu 

mogła doprowadzić do zwycięstwa bolszewików. 
205 × 285 mm, s. 104, oprawa twarda, ISBN 9788311154964, cena 29,90 zł

Wiesław Jan Wysocki
OSSÓW 1920. 
POCZĄTEK CUDU NAD WISŁĄ

W sierpniu 1920 roku Armia 
Czerwona naciera na Warszawę. 
Wojsko polskie zażarcie broni 
przedpoli stolicy, by dać czas 
naczelnemu wodzowi Józefowi 

Piłsudskiemu na przygotowanie kontrofensywy. 
205 × 285 mm, s. 104, oprawa twarda, ISBN 9788311151185, cena 29,90 zł

Iwona Kienzler, 
DZIEJE WOLNEJ POLSKI 
1918–2018

Celem opracowania jest 
pokazanie osiągnięć militar-
nych i bohaterstwa Polaków 
w początkach odradzania się 
niepodległej Polski, wyda-

rzeń kulturalnych, zdobyczy nauki i techniki z ostat-
nich stu lat..
240 × 310 mm, s. 144, oprawa twarda, ISBN 9788311153653, cena 34,90 zł

Tomasz Stańczyk, 
WYWALCZYĆ POLSKĘ. JÓZEF 
PIŁSUDSKI I LEGIONY
Ta książka jest hołdem oddanym 
Komendantowi, jak nazy-
wano wówczas Piłsudskiego, 
i Legionom Polskim. Ukazuje 
walkę i życie codzienne legio-
nistów na froncie, oraz losy 

sprawy polskiej podczas I wojny światowej. 
205 × 285 mm, s. 112, oprawa twarda, ISBN 9788311140516, cena 24,90 zł
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Lech Wyszczelski, 
POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 
1918–1919

Powstanie wielkopolskie należy 
do bardzo nielicznych polskich 
powstań narodowych, które 
zakończyły się pełnym sukcesem 
powstańców. Został zrealizowany 

cel polityczny, dla którego powstanie wybuchło.
125 × 195 mm, s. 264, oprawa miękka, ISBN 9788311155275, cena 29,90 zł

Krzysztof Mazowski
KADYKS 1810–1812

Książka opowiada o oblężeniu 
Kadyksu przez Francuzów, które 
było jedną z ważniejszych stra-
tegicznie operacji militarnych 
podczas inwazji francuskiej 
w Hiszpanii. 

125 × 195 mm, s. 368, oprawa miękka, ISBN 9788311155237, cena 29,90 zł

Johnny Kent, 
POLACY SĄ NAJLEPSI.
WSPOMNIENIA KANADYJCZYKA 
Z DYWIZJONU 303

Wspomnienia Johnny’ego Kenta 
przedstawiają jego losy zwią-
zane z Polakami i Dywizjonem 
303. 
135 × 215 mm, s. 496, oprawa miękka ze 

skrzydełkami, ISBN 9788311151680, cena 34,90 zł

Bohdan Hryniewicz
CHŁOPIĘCA WOJNA. PAMIĘTNIK 
Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Wspomnienia Bohdana 
Hryniewicza to książka wyjąt-
kowa. Autor, pochodzi z Wilna, 
a do Warszawy przeprowadził się 
dopiero w 1943 roku, był jednym 

z najmłodszych łączników. 
135 × 215 mm, s. 504, oprawa miękka ze skrzydełkami, ISBN 9788311154988, 

cena 36,90 zł

Robert F. Barkowski
PARYŻ 885–886

Publikacja opowiada o losach wiel-
kiej armii wikingów, od chwili jej 
wylądowania w 885 r. na frankij-
skiej ziemni, po jedenastomie-
sięczne oblężenie Paryża, aż do 
niechlubnej ucieczki.

125 × 195 mm, s. 240, oprawa miękka, ISBN 9788311155183, cena 29,90 zł

Tadeusz Kotz
303. MÓJ DYWIZJON

Pierwszy raz na polskim rynku 
ukazały się wspomnienia 
Tadeusza Kotza, trzynastego 
dowódcy najsłynniejszego pol-
skiego dywizjonu – 303.
135 × 215 mm, s. 336, oprawa miękka ze 

skrzydełkami, ISBN 9788311155107, cena 36,90 zł

Stefan Rassalski
WARSZAWSKIE DZIEWCZYNY, 
KANAŁY I GOŁĘBIARZE

Książka składa się z fragmentów 
dziennika Stefana Rassalskiego 
z okresu od wybuchu Powstania 
Warszawskiego i kilkunastu repor-
taży literackich. Powstały one 

krótko po wydarzeniach, które opisują. 
135 × 215 mm, s. 288, oprawa miękka ze skrzydełkami, ISBN 9788311153745, 

cena 36,90 zł

Erich von Manstein
STRACONE ZWYCIĘSTWA

Wspomnienia Ericha von 
Mansteina, jednego z najlep-
szych dowódców Hitlera. Był on 
autorem i realizatorem planu, 
który doprowadził Francję do 
klęski w 1940 roku.

165 × 235 mm, s. 736, oprawa twarda, ISBN 9788311143463, cena 69,90 zł
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Brunhilde Pomsel, 
Thore D. Hansen
NIEMIECKIE ŻYCIE. BYŁAM 
SEKRETARKĄ GOEBBELSA

Brunhilde Pomsel, była sekre-
tarka ministra propagandy 
Rzeszy Józefa Goebbelsa, opo-
wiada o dążeniu do kariery w cza-

sach społecznego i moralnego rozkładu.
135 × 215 mm, s. 224, oprawa miękka ze skrzydełkami, ISBN 9788311155299, 

cena 39,90 zł

Violetta Wiernicka
POLKI, KTÓRE RZĄDZIŁY 
KREMLEM

Książka jest poświęcona posta-
ciom Polek: Maryny Mniszech, 
Agafii Gruszeckiej, Marii 
Światopełk-Czetwertyńskiej, 
Joanny Grudzińskiej, Julii Hauke 

i Matyldy Krzesińskiej. 
135 × 215 mm, s. 360, oprawa miękka ze skrzydełkami, ISBN 9788311155343, 

cena 69,90 zł

Jerzy Besala
JAK POLSKA ZBAWIAŁA 
ŚWIAT

Książka Jerzego Besali, zna-
nego publicysty historycznego, 
jest poświęcona mesjaszom 
i prorokom polskim. Nasi przod-
kowie przed wiekami wierzyli, 

że polskie dzieje zaczęły się od biblijnego Noego. 
165 × 235 mm, s. 416, oprawa twarda, ISBN 9788311155435, cena 39,90 zł

EAN 9788311151949, cena 36,90 zł

Naval
CAMP POZZI. GROM W IRAKU

Naval w swojej książce odsłania 
kulisy operacji, które do tej pory 
były owiane milczeniem, a także 
udowadnia, jak ważne są brater-
stwo, współpraca i profesjonalizm 
wojskowy.

135 × 215 mm, s. 320, oprawa miękka ze skrzydełkami, ISBN 9788311155312, 

cena 34,90 zł

Clare Mulley
KOBIETY, KTÓRE LATAŁY DLA 
HITLERA

Biografia dwóch najsłynniej-
szych kobiet-pilotów doświad-
czalnych III Rzeszy. Historia 
kobiet o skrajnie różnych toż-
samościach, które w niebywały 

sposób wspierały wysiłek wojenny III Rzeszy.
165 × 235 mm, s. 500, oprawa miękka ze skrzydełkami, ISBN 9788311153660, 

cena 39,90 zł

Karolina Stojek-Sawicka
PLAGI KRÓLEWSKIE. 
O ZDROWIU I CHOROBACH 
POLSKICH KRÓLÓW I KSIĄŻĄT 

Biografie polskich władców i ich 
małżonek zawsze wzbudzały 
zainteresowanie – nawet wśród 
osób niemających na co dzień 

do czynienia z historią. 
145 × 205 mm, s. 408, oprawa miękka ze skrzydełkami, ISBN 9788311155251, 

cena 34,90 zł

Iwona Kienzler
ROMANSE NA SZCZYTACH 
WŁADZY

Publikacja ta opowiada 
o ludziach sprawujących rządy 
w II Rzeczypospolitej, o part-
nerkach polityków, o ich żonach 
i kochankach, wśród których 

były kobiety o nieprzeciętnych osobowościach. 
135 × 215 mm, s. 386, oprawa miękka, EAN 9788311153080, cena 34,90 zł

Naval, 
PRZETRWAĆ BELIZE

Żołnierz GROM-u opowiada o mor-
derczym treningu w podzwrotni-
kowej dżungli, podczas którego 
grupa szturmowców musi się 
zmierzyć w rywalizacji z najlep-
szymi jednostkami specjalnymi 

z całego świata.
135 × 215 mm, s. 248, oprawa miękka ze skrzydełkami, ISBN 9788311144644, 

cena 34,90 zł
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Naval 
ZATOKA. GROM NA WODACH 
ZATOKI PERSKIEJ

Autor opisuje swój kilkumie-
sięczny pobyt na Bliskim 
Wschodzie. Jego domem stał się 
hangar w amerykańskiej bazie 
Doha, codziennością kanonady 

spalonej słońcem pustyni. 
135 × 215 mm, s. 288, oprawa miękka ze skrzydełkami, ISBN 9788311144286, 

cena 34,90 zł

Kafir
KONTAKT. POLSKIE 
SPECSŁUŻBY W AFGANISTANIE

Wygrane medialne bitwy, 
przegrana po cichu wojna. 
Nieocenzurowane świadectwo 
wojny, która politycy chcieli 
przedstawić nam jako wielki 

sukces. 
135 × 215 mm, s. 352, oprawa miękka ze skrzydełkami, ISBN 9788311155404, 

cena 36,90 zł

Naval
OSTATNICH GRYZĄ PSY

Autor ujawnia sekrety selekcji do 
jednostki GROM. Autor, unikając 
fałszywej skromności, opowiada 
o fizycznym wysiłku aż do bólu 
i krwi, ale bez cienia wątpliwości 
w sens wyznaczonego zadania. 

135 × 215 mm, s. 288, oprawa miękka ze skrzydełkami, ISBN 9788311144286, 

cena 34,90 zł

Paul Kengor
PAPIEŻ I PREZYDENT

Jeden z nich był Polakiem, 
drugi – Amerykaninem; jeden 
– katolikiem,
drugi – protestantem; jeden 
– przywódcą religijnym, drugi 
– politycznym. 

165 × 235 mm, s. 696, oprawa twarda, ISBN 9788311155268, cena 69,90 zł
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Ałła Demidowa
MÓJ WYSOCKI

Włodzimierz Wysocki już za życia był legendą. Po śmierci jego imię otrzymały szczyty gór-
skie, nowa planeta, ulice, statki oceaniczne, teatry. Jaki był naprawdę bard Rosji? 
135 × 215 mm, s. 280, oprawa miękka ze skrzydełkami, ISBN 9788311155152, cena 36,90 zł



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 reli-
gijnej, a także w pracach historycznych, patriotycznych. Jego książki wyróżniają się wysokim 
poziomem edytorskim, zaś wśród autorów są wybitni naukowcy i publicyści.

Prof. Andrzej Nowak
NIEPODLEGŁA! 1864–1924. 
JAK POLACY ODZYSKALI 
OJCZYZNĘ
Ujęta w formie kalendarium 
opowieść o drodze Polaków 
do niepodległego państwa. 
Opisuje istotne fakty, wybitne 
postacie i ważne zjawiska, 

jakie złożyły się na to niezwykłe wydarzenie z listo-
pada 1918 r.
2018, wyd. I, 368 str., 195 × 240 mm, twarda oprawa, ISBN 9788375532425, 

cena 82,95 zł

Dr hab. Martyna Deszczyńska, 
prof. Andrzej Nowak
KOŚCIÓŁ NA STRAŻY 
POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI
Opowieść o roli Kościoła w pol-
skich zmaganiach o niepodle-
głość w XIX i XX w. Napisana 
przez dwoje znakomitych histo-
ryków książka przedstawia 

ogromne zasługi duchownych w walce o polskość.
2018, wyd. I, 304 str., 170 × 240 mm, twarda oprawa, ISBN 9788375532500, 

cena 57,00 zł

Dr Krystyna Szayna-Dec
NAJGROŹNIEJSZY AGITATOR 
SPRAWY POLSKIEJ
AWANTURNICZY ŻYWOT HARRO HARRINGA 

KAZIMIROWICZA, POETY, BOJOWNIKA O WOL-

NOŚĆ, POLAKA Z WYBORU

Pierwsza polska biografia 
niemieckiego rewolucjonisty 
i demokraty, który swoje życie 

poświęcił walce o wolność uciśnionych narodów, 
w tym także Polaków.
2018, wyd. I, 248 str., 170 × 240 mm, twarda oprawa, ISBN 9788375532487, 

cena 59,00 zł

Jolanta Sosnowska
HETMAN CHRYSTUSA. 
BIOGRAFIA ŚW. JANA 
PAWŁA II
TOM 1

Najnowsza biografia św. 
Jana Pawła II, napisana przy-
stępnie i z literackim zacię-

ciem. Ojciec Święty jawi się w niej jako osobowość 
zachwycająca – pasterz wyrazisty, konsekwentny, 
inteligentny i odważny.
2018, wyd. I, 448 str., 195 × 240 mm, twarda oprawa, ISBN 9788375532456, cena 82,95 zł

Prof. Wojciech Roszkowski
MISTRZOWSKA GRA JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO
Analiza polityki prowadzonej 
w latach 1914–1919 przez 
Piłsudskiego, która doprowa-
dziła do powstania niepod-
ległego państwa polskiego. 
Wspaniale przeprowadzona 

przez Komendanta gra zakończyła się sukcesem.
2018, wyd. I, 208 str., 170 × 240 mm, twarda oprawa, ISBN 9788375532401, 

cena 59,00 zł

Jan Paweł II, Adam Bujak, 
Arturo Mari
OJCIEC PIO. POTĘGA 
ŚWIĘTOŚCI
Nowa biografia świętego zakon-
nika z Pietrelciny. Bogato ilu-
strowana fotografiami mistrza 
Adama Bujaka opowieść o nie-
zwykłym życiu, cudach i kulcie, 

jakim nadal jest otaczany św. Ojciec Pio.
2018, wyd. I, 200 str., 170 × 240 mm, twarda oprawa, ISBN 9788375532494, 

cena 49,00 zł
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Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, tel. 22 608 25 57
wydawnictwo@bn.org.pl, www.bn.org.pl
Biblioteka Narodowa wydaje katalogi, inwentarze oraz albumy, monografie i czasopisma, 
bieżącą i retrospektywną bibliografię narodową oraz inne tematyczne wykazy bibliogra-
ficzne. Publikacje Wydawnictwa BN dostępne są w księgarni internetowej  
ksiegarnia.bn.org.pl i w księgarniach naukowych. Swoje zbiory Biblioteka Narodowa udo-
stępnia również w sieci, w serwisie polona.pl.

Karolina Skalska
KATALOG NAGRAŃ 
DŹWIĘKOWYCH MUZEUM 
POLSKIEGO W AMERYCE

Katalog przedstawia zawar-
tość kolekcji dźwiękowej jednej 
z największych polonijnych 
bibliotek na świecie, utrwalonej 

na rolkach pianolowych, płytach standardowych, dłu-
gogrających i radiowych. 
wyd. I, format 210 × 235 mm, s. 924, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

EAN 9788370096861, cena 100 zł

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

Dwujęzyczny, polsko-angielski
katalog druków ulotnych 
dokumentujących życie spo-

łeczności żydowskiej Warszawy w latach 1918– 
1939 we wspaniałej szacie graficznej.
wyd. I, format 210 × 280 mm, s 556, ilustracje kolorowe, okładka miękka, 

EAN 9788370096465, cena 120 zł

Katarzyna 
Janczewska-Sołomko
DYSKOGRAFIA KAROLA 
SZYMANOWSKIEGO

Unikatowy w polskiej i świa-
towej literaturze, pełny katalog 
nagrań utworów Karola 
Szymanowskiego – od naj-

wcześniejszych, przedwojennych na rolkach pianolo-
wych i płytach do wydanych do połowy 2015 r. 
wyd. I, format 168 × 240 mm, s 760, okładka twarda, EAN 9788370096397, 

cena 80 zł

Maria Wrede
PRZEWODNIK PO ZASOBIE 
ARCHIWUM INSTYTUTU 
LITERACKIEGO KULTURA

Praca zawiera dane pozwala-
jące na orientację w strukturze 
i zawartości źródła historycz-
nego, jakim jest Archiwum, 

ujmuje informacje o dziejach i narastaniu materiałów 
i sposobach ich użytkowania.
wyd. I, format 154 × 240 mm, s 148, ilustracje czarno-białe, okładka miękka, 

EAN 9788370096939, cena 60 zł

Praca zbiorowa
BIBLIOGRAFIA POLSKA 
1901–1939, 
TOM 18 KORO–KRASU

Nieocenione źródło informacji 
o wszystkich działach piśmien-
nictwa rozwijających się 
w Polsce w latach1901–1939 

(także o publikacjach obcych uznanych za polonica 
zagraniczne).
wyd. I, format 168 × 240 mm, s 684, okładka twarda, EAN 9788370097578, 

cena 75 zł

Anna Maria Krajewska
TRZY LEGENDY

Walka o niepodległość i granice
w polskiej międzywojennej lite-
raturze młodzieżowej. Nowe 
spojrzenie na fakty, a jednocze-
śnie przybliżenie zapomnianych 
tekstów, na których nasi dziad-

kowie uczyli się patriotyzmu.
wyd. I, format 168 × 240 mm, s. 472, okładka miękka, ilustracje czarno-białe, 

EAN 9788370097769, cena 73,50 zł
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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 9788375456066, 

cena 25 zł

Biblioteka działa od 1994 roku jako samorządowa instytucja kultury. Do jej podstawowych 
zadań, oprócz gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów należą 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 wypożyczalni dla dorosłych i młodzieży, 
w tym wypożyczalnia zbiorów obcojęzycznych, oraz wypożyczalnia książki mówionej, 
a także oddział zbiorów multimedialnych.

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 170 × 240 mm, ilustracje czarno-białe, oprawa twarda, 

EAN 9788372733313, cena 33 zł

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

Wydane z rękopisu zapiski 
związane z prowadzeniem nie-
wielkiego folwarku pozwalają 
poznać codzienne życie właści-

ciela, jego radości i kłopoty. Cenny materiał do dziejów 
Ursynowa.
wyd. 1, format B5, ilustracje czarno-białe, oprawa twarda, EAN 9788375451597, 

cena 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 wni-

kliwych komentarzy politycznych, ekonomicznych 
i społecznych.
wyd. 1, format B5, ilustracje czarno-białe, oprawa twarda, EAN 9788375453669, 

cena 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 całości nie 
opublikowano. Mimo upływu lat 

ich lektura wciąż skłania do refleksji.
wyd. 1, format B5, ilustracje czarno-białe, oprawa twarda, 

 EAN 9788375452594, cena 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 swo-

isty hołd złożony jego życiowej postawie i literackiemu 
talentowi. Podstawą edycji jest wyd. z 1861 r.
wyd. 1, format B5, ilustracje czarnobiale, oprawa twarda, EAN 9788375455052, 

cena 59 zł
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ul. Dembińskiego 16 B, 01-644 Warszawa, tel. 731 555 039 
ksiegarnia@3smedia.pl, www.sklep-niezalezna.pl

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

Janusz Korwin-Mikke
POLITYKA WEDŁUG KORWINA

To kolejna, piąta już część 
zbioru publicystyki Janusza 
Korwin-Mikkego. JKM jak 
zwykle bezlitośnie punktuje 
wszystkie absurdy, paradoksy 
i po prostu kłamstwa propa-

gandy „modernistycznego raju”.
2018, wyd. I, 145 × 210 mm, oprawa miękka, ISBN 9788361935711, cena 39 zł

Stanisław Michalkiewicz
AMERYKA I EGZOTYKA

Egzotykę spotyka się również 
w Polsce, dlatego w najnow-
szym zbiorze impresji Stanisław 
Michalkiewicz umieścił obok 
wspomnień z Ameryki i Azji także 
elementy egzotyki krajowej.

2017, wyd. I, 145 × 210 mm, oprawa miękka, ISBN 9788361935117, cena 29 zł

Maciej Kajetan Sołdan
NIEPARSZYWA DWUNASTKA2

20 lat podróży po najbardziej 
egzotycznych miejscach świata. 
Subiektywny przewodnika dla 
wymagających.
2017, wyd. I, 148 × 205 mm, oprawa miękka, 

ISBN 9788361935353, cena 29 zł

Bogusław Wolniewicz
POLSKA A ŻYDZI – O SPRAWACH 
POLSKO-ŻYDOWSKICH I PARU 
INNYCH

Od końca lat dziewięćdziesiątych 
Polska jest obiektem nieusta-
jącego ataku propagandowego. 
Główną w nim rolę grają środo-

wiska żydowskie, a sekundują im niemieckie. 
2018, wyd. II, 145 × 210 mm, oprawa miękka, ISBN 9788361935599, cena 39 zł

Marian Miszalski
ŻYDOWSKIE LOBBY POLITYCZNE 
W POLSCE

Pierwsze na rynku omówienie 
historii żydowskiego lobby poli-
tycznego w Polsce. Zapewne wiele 
osób się zdziwi długością jego 
trwania i tym, kto z nim walczył.

2018, wyd. III, 145 × 210 mm, oprawa miękka, ISBN 9788361935148, cena 29 zł

Paweł Zyzak
LECH WAŁĘSA – IDEA 
I HISTORIA

Prawdziwa historia Lecha 
Wałęsy. Także przemilczanych, 
niewygodnych faktów z jego dzie-
ciństwa i młodości.  
Trzeba ją mieć!

2017, wyd. I, 145 × 210 mm, oprawa miękka, ISBN 9788361935351, cena 29 zł

22

BIBLIOTEKA WOLNOŚCI



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 obejmują albumy, 
przewodniki, beletrystykę, poezję i poradniki.

Praca zbiorowa
POLSKA 100 LAT

Bogato ilustrowany album 
składający się z pięciu roz-
działów poświęconych 
historii, społeczeństwu, kul-
turze, nauce i gospodarce.
liczba stron 600, liczba zdjęć ok. 700, format 

275 × 368 mm, ISBN 9788375763652, oprawa twarda, numer wydania I, rok 

wydania 2018, język polski, cena 550 zł

Barbara Dąb-Kalinowska
IKONY. NAJPIĘKNIEJSZE 
IKONY W ZBIORACH 
POLSKICH

album prezentujący naj-
piękniejsze ikony w polskich 
kolekcjach. Arcydzieła sztuki 
Kościoła Wschodniego pocho-

dzące z okresu od XV do XVIII wieku.
liczba stron 224, format 205 × 275 mm, ISBN 9788375763911, oprawa twarda, 

numer wydania II, rok wydania 2018, język polsko-angielski, cena 44,90 zł

Praca zbiorowa
POLSKA. ESEJE O STULECIU

Eseje autorstwa najwybitniej-
szych przedstawicieli polskich 
uczelni i ośrodków nauko-
wych dotyczące kształtowania 
się i rozwoju najważniej-
szych dziedzin życia narodu 

polskiego.
liczba stron 348, ISBN 9788375763683, oprawa twarda, numer wydania I, rok 

wydania 2018, język polski, cena 69,90 zł

Adam Daniel Rotfeld 
W POSZUKIWANIU STRATEGII 

Książka eksperta do spraw 
międzynarodowych, będąca 
zbiorem tekstów opublikowa-
nych na łamach czasopism 
oraz różnych prac zbiorowych 
w latach 2010–2017.

liczba stron 464, liczba zdjęć ok. 30, format 160 × 235 mm, ISBN 9788375763782, 

oprawa twarda, numer wydania 1, rok wydania 2018, język polski, cena 49,90 zł
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Zofia Stryjeńska 
ŚWIATOSŁAW LENARTOWICZ

Album pokazuje wspaniałą twórczość Zofii Stryjeńskiej z wyróżniającą ją dynamiką ujęć, 
wielobarwnością, zrytmizowniem i dekoracyjnością elementów.
liczba stron 208, liczba zdjęć 335, format 240 × 300 mm, ISBN 9788375763454, oprawa twarda, numer wydania I, rok wydania 2018, 

język polsko-angielski, cena 99,90 zł



ul. Zamojska 3, 23-400 Biłgoraj, tel. 601 806 793, poczta@januszjaroslawski.pl

Janusz Jarosławski – publicysta, wydawca oraz autor uznanych w międzynarodowym 
środowisku publikacji, poświęconych tematyce broni białej. 

Janusz Jarosławski
BAGNETY WOJSKA POLSKIEGO 
1918–1939

Publikacja wpisana w setną 
rocznicę odzyskania przez 
nasz kraj niepodległości. 
Adresowana przede wszystkim 
do kolekcjonerów broni białej 

i miłośników historii.
wyd. I, format 210 × 297 mm, s. 360, okładka twarda, ISBN 9788394713928, 

cena 90,00 zł

Janusz Jarosławski
SZABLA LEKKIEJ KAWALERII 
M1796

Obszerne opracowanie poświę-
cone broni białej armii brytyj-
skiej na przełomie XVIII i XIX 
wieku. Wzbogacona esejem 
Polacy w walce z wojskami 

angielskimi w czasie epoki napoleońskiej.
wyd. I, format 210 × 297 mm, s. 140, okładka twarda, 9788393768042, 

cena 50,00 zł

Janusz Jarosławski
SZABLE ROSYJSKIE

Katalog zbiorów: Szable Rosji 
– ZSRR – Persji. Profesjonalne 
zdjęcia, szczegółowe opisy, 
wymiary i wagi poszczególnych 
egzemplarzy jak również kon-
tekst historyczny.

wyd. I, format 210 × 297 mm, s. 84, okładka twarda, ISBN 9788393768097, 

cena 30,00 zł

Janusz Jarosławski
BAGNETY KRAJÓW 
SKANDYNAWSKICH

Unikalna publikacja poświęcona 
historii broni białej krajów skan-
dynawskich od połowy XVIII 
wieku po czasy współczesne. 
Bogato ilustrowana unikato-

wymi zdjęciami z epoki.
wyd. I, format 210 × 297 mm, s. 200, okładka twarda, ISBN 9788394713904, 

cena 60,00 zł

Janusz Jarosławski
NIEMIECKIE SZABLE BOJOWE 
1742–1918

W książce zostały zaprezento-
wane niemieckie szable bojowe. 
Pierwszą z nich jest huzarka 
wz. 1742, wydanie zamyka 
wyprodukowana pod koniec 

Wielkiej Wojny, szabla artyleryjska.
wyd. I, format 210 × 297 mm, s. 202, okładka twarda, ISBN 9788393768066, 

cena 70,00 zł

Janusz Jarosławski
NIEMIECKIE SZABLE I PAŁASZE 
PARADNE

Opracowanie poświęcone 
broni białej armii niemieckiej. 
Szczegółowe opisy poszczegól-
nych egzemplarzy z rozbudo-
wanym kontekstem historycznym.

wyd. I, format 210 × 297 mm, s. 122, okładka twarda, ISBN 9788393768028, 

cena 40,00 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

Praca zbiorowa
POLSKIE TRIUMFY. 50 
CHWALEBNYCH BITEW 
POLAKÓW, O KTÓRYCH 
KAŻDY POWINIEN PAMIĘTAĆ

Poznaj starcia, które zmieniły 
bieg dziejów. 50 najważniej-
szych i najchwalebniejszych 

polskich zwycięstw opisanych przez czołowych histo-
ryków i najbardziej poczytnych publicystów. 
wyd. I, format 195 × 267 mm, s. 560, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

EAN 9788324054725, cena 79,90 zł

Dariusz Kaliński
BILANS KRZYWD. JAK 
NAPRAWDĘ WYGLĄDAŁA 
NIEMIECKA OKUPACJA POLSKI

Twierdzili, że zaprowadzą 
porządek. Rozgłaszali, że podej-
mują sprawiedliwą wojnę 
o należne im i podstępem wykra-

dzione ziemie. Kłamali. Z Niemiec nie przynieśli cywi-
lizacji, ale ludobójstwo.
wyd. I, format 135 × 210 mm, s. 336, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

EAN 9788324054503, cena 39,90 zł

Antony Beevor
ARNHEM

Porywający opis największej 
w dziejach operacji powietrz-
no-desantowej i jednej z naj-
boleśniejszych klęsk aliantów 
w starciu z Niemcami, opowie-
dziana przez Antony’ego Beevora.
wyd. I, format 150 × 235 mm, s. 560, ilustracje 

czarno-białe, okładka twarda, EAN 9788324054657, cena 59,90 zł

Kamil Janicki
NIEPOKORNE DAMY. KOBIETY, 
KTÓRE WYWALCZYŁY 
NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ

Przekonywano je, że są słabe, 
chwiejne, pozbawione właściwej 
tylko mężczyznom determi-
nacji oraz siły. Nie uwierzyły. 

Niepokorne i nieugięte. Prawdziwe wojowniczki, bez 
których nie byłoby wolnej Polski.
wyd. I, format 158 × 225 mm, s. 400, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

EAN 9788324054763, cena 44,90 zł

Adam Węgłowski
WIEKI BEZWSTYDU. SEKS 
I EROTYKA W STAROŻYTNOŚCI

O seksie w starożytności nikt nie 
pisał jeszcze z taką swadą i docie-
kliwością. Naga prawda o tym, jak 
kochali się ludzie antyku. Epoki 
pozbawionej wstydu.

wyd. I, format 135 × 210 mm, s. 320, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

EAN 9788324042708, cena 39,90 zł

Kamil Janicki
EPOKA MILCZENIA
PRZEDWOJENNA POLSKA, 
O KTÓREJ WSTYDZIMY SIĘ 
MÓWIĆ

Lektura Epoki milczenia to odkry-
wanie Rzeczpospolitej pełnej 
hipokryzji, nigdy nieukaranych 

zbrodni, ludzkiej krzywdy i lekceważącego rechotu 
dziennikarskich hien.
wyd. I, format 140 × 205 mm, s. 400, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

EAN 9788324042104, cena 39,90 zł
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Klemens Junosza
PAJĄKI. CZARNE BŁOTO

Książka Klemensa Junoszy 
opisująca życie społeczności 
żydowskiej w Warszawie 
i w małym miasteczku 
Czarnebłoto, w końcu XIX wieku. 
Autentyzm tekstu i sposób 

przedstawienia postaci są wprost porażające.
wydanie I, okładka miękka, stron 364, cena 32 zł, ISBN 9788364197536

Wojciech Zaleski
1000 LAT NASZEJ WSPÓLNOTY

Książka ta jest napisanym dla 
młodego pokolenia Polaków 
wychowanych na emigracji pod-
ręcznikiem dziejów społeczno-
-gospodarczych narodu. W kraju 
nie wznowiono jej nigdy.

wydanie II, okładka twarda, stron 426, cena 45 zł, ISBN 9788364197499

Szymon Modzelewski
JAK NAKRĘCIĆ BOMBĘ

Książka o kulisach I wojny świa-
towej. Autor wnikliwie i błysko-
tliwie analizuje sytuację polityczną 
poprzedzającą konflikt i wska-
zuje osoby i organizacje odpowie-
dzialne za jego rozpętanie.

wydanie I, okładka twarda, stron 424, cena 52 zł, ISBN 9788364197253

Gabriel Maciejewski
BAŚŃ JAK NIEDŹWIEDŹ 
SOCJALIZM I ŚMIERĆ. TOM I

Książka napisana została 
na podstawie pamiętników 
działaczy socjalistycznych. 
Autor postanowił pokazać 
początki ruchu socjali-

stycznego na ziemiach polskich poprzez pryzmat 
kryminalno-obyczajowy.
wydanie I, okładka twarda, stron 352, zdjęcia czarno-białe, cena 52 zł, 

ISBN 9788364197383

Natan Hannower
BAGNO GŁĘBOKIE

Kronika Jawen mecula (Głębokie 
bagno), zawiera bardzo reali-
styczny opis wojny kozackiej oraz 
prześladowań Żydów na Ukrainie 
w połowie XVII w. Kronika ukazała 
się w przekładzie polskim we 

Lwowie w 1912.
okładka twarda, stron 162, cena 25 zł, ISBN 9788364197529

Rafał i Zofia Czerniak
OKRAINA KRÓLESTWA 
POLSKIEGO. KRACH KONCEPCJI 
MIĘDZYMORZA

Szymona Starowolskiego 
Pobudka abo rada; Stanisława 
Koniecpolskiego Dyskurs 
o zniesieniu Tatarów krym-

skich; Guillaume’a Beauplan Opis Ukrainy; 
Pierre’a Chevaliera Historia wojen Kozaków z Polską
wydanie I, okładka twarda, stron 364 + dwie kolorowe mapy, cena 45 zł, 

ISBN 9788364197482

CORYLLUS.PL

ul. Sokolnicza 8, Szczęsne, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 515 268 784
corylusavellana@wp.pl, www.corylus.pl

Wydawnictwo istnieje od czterech lat. Specjalizuje się w popularyzacji historii gospodarczej 
i historii pieniądza. Sztandarowym produktem wydawnictwa jest seria Baśń jak niedźwiedź. 
Do tej pory ukazały się trzy tomy serii Baśń jak niedźwiedź. Polskie historie oraz jeden tom 
Baśń jak niedźwiedź. Historie amerykańskie.
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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 kartografii 
użytkowej, istnieje na rynku od roku 1992. W ofercie znajdują się również piękne, albumowe 
wydania atlasów geograficznych i historycznych, przewodniki oraz książki historyczne 
i popularnonaukowe.

DEMART SA

praca zbiorowa
DZIEJE ŻYDÓW POLSKICH 

Dzieje Żydów polskich są 
pierwszą tego typu książką 
wszechstronnie ukazującą 
dzieje ludności żydowskiej na 
ziemiach polskich, od przybycia 
do naszego kraju pierwszych 

Żydów po dzień dzisiejszy.
liczba stron 424, format 196 × 285 mm, oprawa twarda

Iwona Grabska, Diana 
Wasilewska 
LEKCJA HISTORII JACKA 
KACZMARSKIEGO. OBRAZ, 
WIERSZ, KOMENTARZ

Publikacja o charakterze 
albumowym, która wykorzy-
stuje fakt, że inspiracją dla 

wielu tekstów Jacka Kaczmarskiego były dzieła sztuki. 
Książka zawiera wiersze Kaczmarskiego i odpowiada-
jące im obrazy. 
liczba stron 344, format 203 × 270 mm, oprawa twarda

Witold Sienkiewicz
NIEPODLEGŁA 1918. 
LEGIONY PIŁSUDSKIEGO

Książka nie koncen-
truje się tylko na wątku 

wojskowym i militarnym. Ukazuje codzienne życie 
żołnierzy pochodzących ze wszystkich warstw 
społecznych.
liczba stron 272, format 235 × 165 mm, oprawa twarda

Praca zbiorowa
ATLAS HISTORII POLSKI. 
OD PRADZIEJÓW DO 
WSPÓŁCZESNOŚCI

Atlas Historii Polski zawiera 
mapy ukazujące historię ziem 
polskich od pradziejów do 
współczesności, ilustrujące 

historię polityczną, konflikty zbrojne, rozwój gospo-
darki, strukturę ludnościową.
liczba stron 288, format 202 × 290 mm, oprawa twarda

Praca zbiorowa
WIELKI ATLAS HISTORII 
POLSKI 

Wielki atlas historii Polski 
wydany z okazji 100-lecia 
niepodległości Polski to 
dzieło obejmujące całą pano-
ramę naszych dziejów: od 

momentu pojawienia się tutaj człowieka, aż po czasy 
współczesne. 
liczba stron 576, format 250 × 350 mm, oprawa twarda

Praca zbiorowa
WIELKI ATLAS HISTORYCZNY

Publikacja uniwersalna, pre-
zentująca dzieje świata i Polski 
od starożytności po współcze-
sność, na kilkuset barwnych, 
ułożonych w porządku chrono-
logicznym mapach. 

liczba stron: 272, format: 202 × 286 mm, oprawa twarda
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Jacek Leociak
BIOGRAFIE ULIC
O ŻYDOWSKICH ULICACH 
WARSZAWY: OD NARODZIN PO 
ZAGŁADĘ

Historyczny portret dzielnicy 
północnej. Autor przywołuje 
wielowiekową historię ulic od 

czasów najwcześniejszych, czas getta i Zagłady aż po 
dzień dzisiejszy.
liczba stron 700, format 165 × 235 mm, oprawa twarda, cena 79 zł, 

ISBN 9788362020898, wydanie I

Magdalena 
Czerwiec-Pichlińska
DANUSIA ZE LWOWA. 
WSPOMNIENIA DANUTY 
KOMINIAK

Książka, która otwiera 
nową serię wydaw-
niczą – Historia 

Mówiona Dzieciom. Opracowana na podstawie relacji 
z Archiwum Historii Mówionej DSH i Ośrodka KARTA.
liczba stron 32, format 225 × 225 mm, oprawa twarda, cena 19,90 zł, 

ISBN 9788362020966, wydanie I

Wojciech Karpiński
ZBIGNIEW KARPIŃSKI 
WSPOMNIENIA. 

Fascynująca opowieść o życiu 
i pracy cenionego warszaw-
skiego architekta Zbigniewa 
Karpińskiego osnuta wokół 
skomplikowanych losów 

naszego kraju. Publikację uzupełniają fotografie ze 
zbiorów rodzinnych.
liczba stron 150, format 165 × 230 mm, oprawa miękka, cena 49,90 zł, 

ISBN 9788362020959, wydanie I

ODZYSKANA. 
FOTOREPORTAŻ 
Z WARSZAWY 1918–1939

Fotograficzny spacer po 
mieście, którego boha-
terem jest przedwojenna 
Warszawa i jej mieszkańcy. 

liczba stron: 160, format: 210 × 250 mm, oprawa zintegrowana, cena 49 zł, 

ISBN 9788362020997, wydanie: I

Agata Tuszyńska
BAGAŻ OSOBISTY. PO MARCU 

Wielogłosowa opowieść grupy 
przyjaciół – pomarcowych 
emigrantów – którzy opu-
ścili Polskę z „dokumentem 
podróży w jedną stronę”. 
Opowieść o sile przyjaźni, 

splątanych ludzkich losach i wielkiej historii.
Ilość stron: 340
format 150 × 205 mm, oprawa miękka, cena 59 zł, ISBN 9788362020928, wydania 

I

Anna Ziarkowska, 
Bohdan Butenko
HISTORYJKI 
O NIEPODLEGŁEJ 
WARSZAWIE 
1918–1939

Książka pokazuje historię Polski i Warszawy w sposób 
przystępny i atrakcyjny dla dzieci. Jej bohaterami są 
sympatyczne zwierzątka – Historyjka i Historyjek, 
które narysował legendarny Bohdan Butenko. 
liczba stron 60, format 330 × 235 mm, oprawa twarda, cena 39 zł, 

ISBN 9788362020980, wydanie I

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 działalność 
wydawniczą i księgarnię.

DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ
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ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań, rebis@rebis.com.pl, www.rebis.com.pl

Rebis powstał w 1990 roku. Zaczynał głównie od wydawania literatury pięknej. Dziś należy 
do największych wydawców w Polsce. Wydaje książki z zakresu historii, historii sztuki oraz 
psychologii – od klasyki aż po poradniki psychologiczne, biznesowe i dla rodziców. Nie należy 
również zapominać o naszej literaturze komercyjnej, literaturze dla dzieci i młodzieży, książ-
kach w wersji audio oraz o e-bookach!

DOM WYDAWNICZY REBIS

Piotr Zychowicz
ŻYDZI 2

Druga część bestsellerowej 
książki Piotra Zychowicza Żydzi
wyd. 1, format 150 × 225 mm, oprawa broszura 

klejona ze skrzydełkami oraz całopapierowa 

z obwolutą, 496 stron, ISBN 9788380623156, 

cena 44,90 zł

Yaakov Katz, Amir Bohbot
CZARODZIEJE BRONI

Kulisy powstania najwymyślniej-
szych broni Izraela.
wyd. 1, format 150 × 225 mm, oprawa 

całopapierowa z obwolutą, 848 stron, 

ISBN 9788380623132, cena 69,00 zł

Marek Rezler
POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

Nowe, poprawione i uzupełnione wydanie na 100-lecie Powstania Wielkopolskiego.
wyd. 2 poszerzone, Format 150 × 225 mm, Oprawa całopapierowa z obwolutą, 376 stron, ISBN 9788380624221, cena 39,90 zł

Robert I. Frost
OKSFORDZKA HISTORIA UNII 
POLSKO-LITEWSKIEJ

Historia jednego z najdłużej 
trwających związków politycz-
nych w historii Europy.
wyd. 1, format 150 × 225 mm, oprawa 

broszura klejona ze skrzydełkami oraz 

całopapierowa z obwolutą, 848 stron, ISBN 9788380623132, cena 69,00 zł

Witold Orłowski
INNA POLSKA?

Alternatywne scenariusze naszej 
historii.
wyd. 1, Format 150 × 225 mm, Oprawa 

broszura klejona ze skrzydełkami, 328 stron, 

ISBN 9788380624207, cena 39,90 zł
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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 szczególnym 
uwzględnieniem naszych dziejów najnowszych i losów Polaków na wschodzie.

EDITIONS SPOTKANIA

Roman Potocki
W TRZECH WOJNACH. 
WSPOMNIENIA

Historia polskiej arystokracji, 
opowiedziana barwnie i bogato 
ilustrowana. Może stanowić 
przyczynek do badań histo-
ryków nad nieznanymi aspek-

tami odzyskania niepodległości, życia na kresach 
i sytuacji wojennej Polonii w Rumunii.
wydanie 1., oprawa twarda, szyta, klejona, liczba stron 494, ISBN 9788379652167, 

cena 125 zł 

Henryk Czarnecki
ZBURZENIE WARSZAWY 
NAJWIĘKSZE „HEIL HITLER!”

Literacki zapis przesłuchań 4 
niemieckich oficerów pełniących 
najwyższe funkcje w armii hitle-
rowskiej, odpowiedzialnych za 
eksterminację ludności cywilnej 

i żołnierzy powstania oraz za ograbienie i zburzenie 
Warszawy. 
wydanie 1., oprawa twarda, szyta, klejona, ISBN 9788379652006, cena 49 zł

Agnieszka 
Cholewianka-Kruszyńska
ŁAŃCUT I ANTONINY
POLOWANIA U POTOCKICH

Historia polowań w dobrach 
Potockich, m.in. w Łańcucie 
i Antoninach, które zyskały sławę 
„po królewsku urządzonych 

łowów”, podziwianych w Polsce i poza jej granicami za 
doskonałą organizację i wystawność.
wydanie 1., oprawa twarda z obwolutą, liczba stron 496, ISBN 9788379652808, 

cena 150 zł

Piotr Wroński
RESET, CZYLI WERYFIKACJA 
SPISKU

Powieść z kluczem zamykająca 
trylogię, na którą składają się: 
Spisek założycielski. Historia jed-
nego morderstwa i Weryfikacja.
wydanie 1., oprawa miękka, szyta, klejona, 

ISBN 9788379653089, cena 35 zł

Helena von Mauberg
SEWERYN KSIĄŻĘ 
CZETWERTYŃSKI

Książka Heleny von 
Mauberg, wnuczki Seweryna 
Czetwertyńskiego, uka-
zuje korzenie Seweryna 
Czetwertyńskiego i drzewo 

genealogiczne jego arystokratycznych przodków. Jest 
pełna uroku i wdzięku minionych lat.
wydanie 1., oprawa twarda z obwolutą, liczba stron 161, ISBN 9788379652204, 

cena 60 zł

Magdalena Stopa
JULIAN KULSKI. PREZYDENT 
OKUPOWANEJ WALCZĄCEJ 
WARSZAWY

Nagroda Klio 2017. Nieznane 
dzieje Juliana Kulskiego, zastępcy 
prezydenta Warszawy Stefana 
Starzyńskiego i komisarycznego 

burmistrza Warszawy podczas okupacji.
wydanie 1., oprawa twarda, liczba stron 328, ISBN 9788379652440, cena 50 zł
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EDUMAL UKŁADANKI EDUKACYJNE

ul. Kamieniecka 49, 50-511 Wrocław
biuro@edumal.pl, www.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. 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 opisami. 
Zawarte są również informacje o populacji ludności, powierzchni państw i ich godła.
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ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa, tel. 22 836 54 44
kontakt@wydawnictwofronda.pl, www.wydawnictwofronda.pl

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

Paweł Lisicki
LUTER. CIEMNA STRONA 
REWOLUCJI

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

niejszych rewolucjonistów?
wyd. I, format 155 × 230 mm, s. 320, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

EAN 9788380791695, cena 49,90 zł

Jarosław Wróblewski
KWATERA Ł. WOLNOŚĆ JEST 
KULOODPORNA

Zapis 15 rozmów znanego 
dziennikarza i populary-
zatora historii, Jarosława 
Wróblewskiego z osobami 
związanymi z pracami na 

Łączce; naukowcami, historykami, kapłanami, wolon-
tariuszami i innymi.
wyd. I, format 285 × 200 mm, s. 240, okładka miękka ze skrzydełkami, 

EAN 9788380790827, cena 49,90 zł

Lech Kowalski
KRÓTSZE RAMIĘ MOSKWY

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

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

EAN 9788380793255, cena 59,90 zł

Szymon Nowak
NIECHCIANI GENERAŁOWIE 
SOSABOWSKI, MACZEK, BÓR-KOMOROWSKI I INNI. 

POWOJENNE LOSY POLSKICH OFICERÓW

Bohaterowie i legendarni 
dowódcy. Po wojnie nie mogli 
wrócić do Polski. Dawny 
sojusznik – Wielka Brytania 

przestała życzliwie traktować wojennych uchodźców 
w mundurach. 
wyd. I, format 155 × 225 mm, s. 448, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

EAN 9788380791763, cena 49,90 zł

Andrzej Fedorowicz
SŁYNNE UCIECZKI POLAKÓW

Uwięzieni a niepokonani. 
Uciekali z obozów czy więzień, 
skąd często nikt przed nimi 
nawet nie próbował uciekać. 
Aby dotrzeć do tych, którzy 
czekali na ich powrót, potrafili 

przejść przez wrogie kraje tysiące kilometrów. 
wyd. I, format 160 × 225 mm, s. 320, ilustracje czarno-białe, okładka miękka, 

EAN 9788380793651, cena 39,90 zł

Przemysław Słowiński
KOBIETY WYWIADU

Uwodzicielskie i niebezpieczne. 
W półmroku buduarów wycią-
gały sztabowe tajemnice od
kochanków, skakały ze spado-
chronem, skutecznie operowały 
bronią. Intrygi, szantaże, wielka 

polityka. Brawura i adrenalina.
wyd. I, format 165 × 230 mm, s. 360, oprawa zintegrowana, ilustracje czarno-

białe, EAN 9788380793675, cena 39,90 zł

FRONDA PL SP. Z O.O.



33

KNIHAZBOR
Najstarsze i najbardziej wpływowe wydawnictwo 
postradzieckiej Białorusi. Cel wydawnictwa: odzy-
skanie utraconego dziedzictwa kulturowego 
i literackiego, wydanie i rozpowszechnienie zbioru 
białoruskiej literatury klasycznej oraz literatury 
o Białorusi.
ul. Y. Luchyny 38-93, Mińsk, 220112, Białoruś, tel.+375 29 772 19 14,

bkniha@tut.by, www.bk. knihi. com

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

limarius@yande.ru

FUNDACJA BIAŁORUSKI DOM

ul. Wiejska, 13-3, 00-480 Warszawa, tel. 22 622 77 01,  
dombelaruski@gmail.com, www.belaruskidom.eu

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

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

+375 17 219 05 15, irm@tn.by, technalohija@gmail.com, www.tn.by

ARCHE
Literatura piękna, naukowa, popularno-naukowa 
(sztuka, historia, księgoznawstwo, krajoznawstwo, 
kultura). Oprócz przygotowania kolejnych numerów 
czasopisma Arche dużo uwagi poświęca również 
publikacjom książkowym z historii i kultury Białorusi.
ul. Holmogorskaya 80-10D, Mińsk, 220137, Białoruś, tel. + 375 29 756 12 18, 

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

GOLIATY
Wydawnictwo zgromadziło wielu przedstawicieli 
białoruskiej sztuki współczesnej (pisarze, artyści, 
naukowcy, muzycy, performensi), aby informować bia-
łoruskich i zagranicznych czytelników o najbardziej 
uderzających kulturalnych zjawiskach i najnowszych 
praktykach najbardziej obiecujących projektów.
ul. Valhahradskaja 4a, Mińsk, 220023, Białoruś, vish@bk.ru, www.galiaty.by

JANUSKEVIC
Wydawnictwo Januskevic istnieje od 2014 roku. 
Zajmuje się przygotowaniem i publikacją szerokiej 
gamy książek, głównie w języku białoruskim 
– literaturzy artystycznej i historycznej.
ul. Shafarnianskaja 3-135, 220125, Mińsk, Białoruś. Adres do korespondencji 

i biura ul. Marjeuskaja 7A-7, Mińsk, 220034, Białoruś., tel. +375 29 120 76 00, 

januskevic. books@gmail. com, www.januskevic.by
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FUNDACJA HISTORIA I KULTURA

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 dzia-
łalność mającą na celu ułatwianie społeczeństwu dostępu do wiedzy historycznej, woj-
skowej oraz kulturalnej i edukacyjnej. Organizuje Targi Książki Historycznej.

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 × 205 mm, s. 296, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

EAN 9788311152342, cena 29,90 zł

Tomasz Mościcki, Janusz 
Majcherek
KRYPTONIM DZIADY

25 listopada 1967 roku 
w Teatrze Narodowym odbyła 
się premiera Dziadów, która 
wywołała niezadowolenie władz 
PRL. Premiera i szybki zakaz 

wystawiania dejmkowskiej inscenizacji uruchomił 
ciąg zdarzeń znany dziś jako Marzec 1968.
format 165 × 235 mm, s. 536, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

EAN 9788311152304, cena 34,90 zł

Tomasz Mościcki
WARSZAWSKIE SEZONY 
TEATRALNE 1944–1949

Książka jest próbą pokazania 
życia teatralnego stolicy tuż po 
wojnie. Fascynującą opowieść 
o scenach i życiu kulturalnym 
pokazująca, jak szybko odbudo-

wywało się życie artystyczne Warszawy.
format 170 × 240 mm, s. 1304, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

EAN 9788311143258, cena 99,99 zł

Katarzyna Walentynowicz
POETA MELODII. BIOGRAFIA 
ARTYSTYCZNA ZBIGNIEWA 
ŁAPIŃSKIEGO

Biografia wybitego kompozy-
tora, aranżera, akompaniatora, 
współtwórcy legendarnego 
tria Kaczmarski-Gintrowski-

Łapiński. Jest to dokument, który powstał w oparciu 
o bogate archiwum domowe i twórczość muzyka, 
mającego zasadniczy wpływna polską kulturę lat 50. 
ISBN 9788394199180, 165 × 235 mm, 304 str., oprawa twarda
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ul. Korkowa 134, 04-549 Warszawa, tel. 602 440 462, 
gretza@gretza.pl, www.lotniczyantykwariat.pl

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

FUNDACJA HISTORYCZNA LOTNICTWA POLSKIEGO

LOTNICZY MAGAZYN 
HISTORYCZNY „GAPA”

Wydawnictwo skierowane do 
czytelników naprawdę zainte-
resowanych historią polskiego 
lotnictwa wojskowego oraz 
cywilnego od początków XX 
wieku. 

ISBN 20846754, wymiary 180 × 250 mm, oprawa miękka, ilustracje i zdjęcia 

ponad 100, cena 29 zł, 160 stron

Grzegorz Śliżewski, Grzegorz 
Sojda
TOŻSAMOŚĆ PILOTA – THE 
PILOT IDENTITY

Niezwykła historia przywrócenia 
tożsamości por. pil. Tadeuszowi 
Stabrowskiemu pochowa-
nemu w Le Crotoy w 1943 r. 

Dwujęzyczna publikacja wydana z okazji ponownego 
pochówku polskiego pilota.
ISBN 9788364424441, wymiary 180 × 250 mm, oprawa miękka, ilustracje i zdjęcia 

125, cena 38 Zł, 142 stron

Praca zbiorowa
IV ESKADRA WIELKOPOLSKA 
(15. ESKADRA MYŚLIWSKA) 25 
V 1919 – 29 VIII 1921

Pierwsza w historiografii 
historia powstania i działań IV 
Eskadry Wielkopolskiej (później-
szej 15. Eskadry Myśliwskiej) 

sformowanej prawie sto lat temu na poznańskim lot-
nisku Ławica.
ISBN 9788364424519, wymiary 180 × 250 mm, oprawa twarda, ilustracje i zdjęcia 

120, cena 64 zł, 230 stron

Rafał Kacprzak
PÓŁ WIEKU W SŁUŻBIE 
BEZPIECZNYCH LOTÓW 
– BIOGRAFIA TECHNIKA 
LOTNICTWA ANDRZEJA 
KACPRZAKA

Wywiad-rzeka z jednym z tzw. 
cichych bohaterów, jak określa 

się mechaników lotniczych, osprzętowców, radiotech-
ników, uzbrojeniowców.
ISBN 9788364424502, wymiary 180 × 250 mm, oprawa twarda, ilustracje i zdjęcia 

170, cena 64 zł, 142 stron

Wojciech Zmyślony
Z BOISKA NA WOJNĘ

Biografia Gerarda Wodarza 
reprezentanta Polski 
w Igrzyskach Olimpijskich 
w 1936 r., który służył w Wojsku 
Polskim, Wehrmachcie i PSP na 
Zachodzie ilustrowana materia-

łami ze zbiorów rodzinnych. 
ISBN 9788364424465, wymiary 180 × 250 mm, oprawa miękka, ilustracje i zdjęcia 

ponad 100, cena 28 zł, 94 stron

JAK POWSTAŁA BIAŁO-
CZERWONA SZACHOWNICA

Publikacja towarzysząca 
wystawie o tym samym tytule 
zawierająca historyczne 
fotografie samolotów z lat 

1918–1920 ukazujące rozwój polskiego znaku rozpo-
znawczego, którego 100-lecie obchodzimy w 2018 r.
ISBN 9788364424472, wymiary 210 × 210 mm, oprawa miękka, ilustracje i zdjęcia 

40, cena 20 zł, 32 stron
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Gangut jest najstarszym rosyjskim wydawnictwem, publikującym książki i almanachy na 
temat historii rosyjskiej floty od jej początków po czasy współczesne. W swoim dorobku 
posiada kilka serii wydawniczych: almanachy Gangut i Kortik, opisujących historie okrętów 
i ludzi, pływających na ich pokładach. Książki w serii Pomni wojnu dotyczą historii działań 
na morzu (wojna rosyjsko-japońska, I wojna światowa i II wojna światowa). Cechą wyróż-
niającą wydawnictwo jest staranna oprawa i archiwalne materiały, szczególnie rysunki 
i zdjęcia, często publikowane po raz pierwszy.

GANGUT
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ul. Swoboda 4, 30-332 Kraków, tel. 12 345 45 03
katalog@klubhmp.pl, www.historiamojapasja.pl

Katalog wysyłkowy Historia – moja pasja jest nową inicjatywą na rynku książki adresowaną 
do miłośników historii. Katalog zawiera ofertę ponad 200 tytułów popularyzujących dzieje 
Polski, historię powszechną oraz istotne wątki naszej współczesności.

HISTORIA MOJA PASJA

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

Kontynuacja antologii Jeszcze 
Polska … Klasyka polskiej poezji 
patriotycznej, obejmującej 
najobszerniejszy wybór literac-

kiego dziedzictwa Polski.
okładka twarda, liczba stron, wymiary 170 × 240 mm, rok wydania 2018, 

cena 99,00 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa
ROTMISTRZ WITOLD PILECKI

Fascynująca opowieść o rotmi-
strzu Witoldzie Pileckim, kre-
sowym zagończyku walczącym 
z bolszewikami o polskie Wilno 
i Warszawę w 1920 roku. Jako 
szpieg gen. Andersa zamordo-

wany strzałem w tył głowy, 25 maja 1948 roku. 
ISBN 9788378641667, okładka miękka, liczba stron160, wymiary 120 × 190 mm, 

rok wydania 2018, cena 14,90 zł

Jarosław Szarek, Joanna Wieliczka-Szarkowa
KRONIKA DZIEJÓW POLSKI

Książka pozwala poznać bogactwo naszej historii od najdawniejszych czasów. Pokazuje 
dzieje dumnego narodu, który trwa od Mieszkowego chrztu i od ponad tysiąca lal należy do 
cywilizacji łacińskiej, do państw tworzących Europę. 
ISBN 9788378643302, okładka twarda, liczba stron 64, wymiary 210 × 300 mm, rok wydania 2018, cena 19,90 zł

Monika Kicman
POKONAĆ STRACH
NIEMIECKIE ZBRODNIE 
W RELACJI NAOCZNEGO 
ŚWIADKA

Wojenna rzeczywistość 
codziennie przynosiła nowe 
wyzwania, a jej wszech-

obecnym towarzyszem był lęk o siebie i najbliższych. 
Absolutnie porywająca książka o wielkiej miłości, 
która wszystko przetrzyma. 
liczba stron 384, wymiary 140 × 200 mm, rok wydania 2018, cena 29,90 zł

Ryszard Terlecki
SOLIDARNOŚĆ  
1980-1989. POLSKA DROGA 
DO WOLNOŚCI.

Autor przedstawia dzieje 
„Solidarności” w pierwszej 
i najważniejszej dekadzie jej ist-
nienia, ukazując kulisy wyda-

rzeń, które doprowadziły do strajków sierpniowych, 
z których narodził się związek. 
ISBN 9788378643623, okładka twarda, liczba stron 304, wymiary 140 × 200 mm, 

rok wydania 2018, cena 39,90 zł
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 Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa, tel. 22 620 28 81
director@iaepan.edu.pl, www.iaepan.edu.pl

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

INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Janusz Kruk, Sarunas Milisauskas
BRONOCICE
THE CHRONOLOGY AND DEVELOPMENT OF 

A NEOLITHIC SETTLEMENT OF THE FOURTH 

MILLENNIUM BC

Studia nad osadnictwem grup 
z młodszej epoki kamienia 
w dorzeczu górnej Wisły, ich 

charakterystyką kulturową i chronologią oraz gospo-
darką i organizacją społeczną. 
Kraków 2018, nr wydania 1, format A4, oprawa twarda, zdjęcia kolor, liczba stron 

304, ISBN 9788393513093, cena 55 zł

GNIEZNO 
WCZESNOŚREDNIOWIECZNY 
ZESPÓŁ GRODOWY
ORIGINES POLONORUM T. 11

Najobszerniejsza dotychcza-
sowa synteza wyników badań 
w Gnieźnie, na górze Lecha, 
zawierające syntezę wszystkich 

etapów opracowań badawczych obrazujące zespół 
grodowy w nowych ramach chronologicznych.
Warszawa 2018, nr wydania 1, format A4, oprawa twarda, zdjęcia kolor, liczba 

stron 460, ISBN 9788394988258, cena 80 zł

Marian Rębkowski
LUBIN
EARLY MEDIEVAL STRONGHOLD AT THE MOUTH OF 

THE ODER RIVER

Badania Lubina u ujścia Odry 
– określenie ram czasowych 
zasiedlenia wzgórza oraz usta-
lenie genezy, zakresu i kształtu 

osady obronnej.
Szczecin 2018, nr wydania 1, format A4, oprawa twarda, zdjęcia kolor, liczba stron 

500, ISBN 978-83-949882-4-1, cena 60 zł

THE PAST 
SOCIETIES. 
POLISH LANDS FROM THE FIRST 

EVIDENCE OF HUMAN PRESENCE 

TO THE EARLY MIDDLE AGES. 

Pięciotomowa syn-
teza dziejów ludzkości od pojawienia się człowieka na 
obecnych ziemiach polskich do 1000 roku. 
Warszawa 2017 nr wydania 1, format A4, oprawa twarda, zdjęcia twarda, 

liczba stron 354, 396, 386, 344, 341, ISBN 9788363760922; 9788363760960; 

9788363760977; 9788363760915; 9788363760779, cena 5 × 199 zł

Andrzej Janeczek
MONETA POLSKA I OBCA 
W ŚREDNIOWIECZU
WYBÓR PRAC

Tom zawiera nowy wybór prac 
autora (jeden tekst ukazuje się 
po raz pierwszy) z jego nowymi 
komentarzami i aktualizacją lite-

ratury. Tematyka dotyczy monet europejskich między 
wiekiem X a XV.
Warszawa 2017, nr wydania 1, format A5, oprawa twarda, zdjęcia czarno-białe, 

liczba stron 641, ISBN 9788363760984, cena 75 zł

Mateusz Bogucki, Witold 
Garbaczewski, Grzegorz Śnieżko
NUMMI ET HUMANITAS
STUDIA OFIAROWANE PROFESOROWI 

STANISŁAWOWI SUCHODOLSKIEMU W 80. 

ROCZNICĘ URODZIN

Próba oddania różnorodności 
zainteresowań oraz ewolucji 

drogi badawczej Prof. Stanisława Suchodolskiego
Warszawa 2017 nr wydania 1, format A5, oprawa twarda, zdjęcia kolor, liczba 

stron 621, ISBN 9788363760939, cena 50 zł
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INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH

Krzysztof Mrowcewicz
RĘKOPIS ZNALEZIONY NA 
ŚCIANIE

Trzy eseje:
− o rozpaczy oświeconego 
rozumu i ruinach wielkich idei
− o cudach poezji i ogrodach 
ze słów 

− o ciemnej grozie talentu i cierpieniu wybranych.
oprawa twarda, ilustracje tak, liczba stron 164, ISBN 9788365832184, cena 35 zł

Maria z Szetkiewiczów 
Sienkiewiczowa
LISTY

Drugie, zmienione i popra-
wione wydanie listów Marii 
z Szetkiewiczów 
Sienkiewiczowej.
oprawa miękka ze skrzydełkami, ilustracje nie, 

liczba stron 357, ISBN 9788365832986, cena 42 zł.

Sławomir Buryła
WOJNA I OKOLICE

Książka stanowi część sze-
roko zakrojonego opracowania 
tematyki wojennej w literaturze 
polskiej.
wydanie pierwsze, oprawa miękka ze 

skrzydełkami, ilustracje nie, liczba stron 262, 

ISBN 9788365832979, cena 30 zł

Jacek Kopciński
WYBUDZANIE

Autor opowiada w tej książce 
o dramacie najnowszym, który 
jednak z trudem przebija się na 
scenę i zakorzenia w świado-
mości czytelników, nawet tych 
czytających zawodowo.

wydanie pierwsze, oprawa miękka ze skrzydełkami, ilustracje nie, liczba stron 

389, ISBN 9788365832894, cena 48 zł

Marek Bieńczyk
KATASTROFY I WYPADKI 
W CZASACH ROMANTYKÓW

Dzień po zamachu na World 
Trade Center, ujrzałem na 
Krakowskim Przedmieściu 
orszak manifestacyjny; uczest-
nicy nieśli tabliczki z napisem: Oto 

kara za świat bez Boga i śpiewali religijne pieśni. 
wydanie pierwsze, oprawa miękka ze skrzydełkami, ilustracje tak,  

liczba stron 639, ISBN 9788365573971, cena 45 zł

Piotr Forecki
PO JEDWABNEM

Piotr Forecki świetnie rozpoznał 
procedury manipulowania, masko-
wania czy mistyfikowania pamięci 
o Zagładzie w różnych obszarach 
polskiego dyskursu publicznego.
wydanie pierwsze, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

ilustracje nie, liczba stron 434, ISBN 9788366076020, cena 42 zł

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. 22 65 72 880, www.wydawnictwo.ibl.waw.pl

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN powstało w 1990 roku; od tego czasu uka-
zało się około 1000 tytułów. W ramach wielu serii wydawniczych (m.in. Dramat polski. 
Reaktywacja, Nowa Humanistyka, Biblioteka Pisarzy Staropolskich) i poza seriami publiko-
wane są książki profesorskie, habilitacyjne i doktorskie, materiały pokonferencyjne, opraco-
wania monograficzne, książki zbiorowe, edycje krytyczne tekstów. 
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ul. Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa, tel. 22 8310261 w. 44, 
wydawnictwo@ihpan.edu.pl, www.ihpan.edu.pl

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

INSTYTUT HISTORII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Hubert Wilk
MIĘDZY PRAGMATYZMEM 
A OCZEKIWANIAMI
SPOŁECZEŃSTWO, WŁADZA 
I SAMOCHODY W POLSCE 
1945–1970

Ideologiczne i praktyczne uwa-
runkowania ewolucji polityki 

motoryzacyjnej państwa, w porównaniu z poziomem 
życia obywateli i sytuacją ekonomiczną państwa.
Warszawa 2017, wyd. I, format 165 × 240 mm, s. 395, ilustracje czarno-białe, 

oprawa miękka, EAN 9788365880079, cena 25,00 zł

Stanisław A. Sroka, Wioletta 
Zawitkowska
ITINERARIUM KRÓLA 
WŁADYSŁAWA III 1434–1444
(SERIA: ITINERARIA JAGIELLONÓW, TOM IV)

Czwarty tom serii poświę-
cony jest Władysławowi III 
Warneńczykowi (1434–1444), 

pierworodnemu synowi Władysława Jagiełły i jego 
czwartej żony Zofii Holszańskiej.
IH PAN, Warszawa 2017, wyd. I, format 170 × 250 mm, s. 133, map s. 7, ilustracje 

kolorowe, oprawa twarda, EAN 9788365880130, cena 20,00 zł

ENTRETIENS DU ROI 
STANISLAS-AUGUSTE 
AVEC OTTO MAGNUS VON 
STACKELBERG (1773–1775), 

Prezentowany tom jest jednym 
z najważniejszych źródeł do 
badań nad stosunkami pol-
sko-rosyjskimi. Stanowi zapis 

pierwszej fazy kontaktów króla Stanisława Augusta 
z Ottonem Magnusem von Stackelbergiem.
Warszawa 2017, wyd. I, format 172 × 248 mm, s. 257, il. 4, ilustracje kolorowe, 

oprawa twarda, EAN 9788365880031, cena 20,00 zł

Dariusz Jarosz
RZECZY, LUDZIE, ZJAWISKA 
STUDIA Z HISTORII 
SPOŁECZNEJ STALINIZMU 
W POLSCE

Autor skoncentrował swoje 
badania na wybranych proble-
mach historii społecznej, które 

nie znalazły się wcześniej na warsztacie badawczym 
historyków tego okresu.
Warszawa 2017, wyd. I, format 165 × 240 mm, s. 296, oprawa miękka, 

EAN 9788365880024, cena 20,00 zł

red. nauk. Paweł Kras, Martin 
Nodl
JAN HUS. ŻYCIE, MYŚL, 
DZIEDZICTWO

Niniejszy tom zawiera dzie-
sięć artykułów stanowią-
cych pokłosie konferencji pt. 
„Mistrz Jan Hus: życie, myśl, 

dziedzictwo”, zorganizowanej 6–7 listopada 2015 r. 
w Warszawie w 600. rocznicę śmierci Husa.
Warszawa 2017, wyd. I, format 145 × 205 mm, s. 337, okładka miękka, 

EAN 9788365880093, cena 20,00 zł

METAMORFOZY SPOŁECZNE 
T. 12: STUDIA NAD HISTORIĄ SPOŁECZNĄ ZIEM 

POLSKICH 1914–1918, 

Wybitni badacze, w ramach 
grantu „Pierwsza wojna świa-
towa na ziemiach polskich. 
Oczekiwania – doświadczenie 
– konsekwencje”, podsumo-

wują stan wiedzy w zakresie historii społecznej ziem 
polskich.
Warszawa 2018, wyd. I, format 165 × 240 mm, s. 260, oprawa miękka, 

EAN 9788365880277, cena 20,00 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 konfe-
rencji naukowych, wydawnictwa edukacyjne i pisma poświęcone najnowszej historii Polski. 
IPN od 2000 roku wydał ogółem ponad 1800 publikacji.

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

Damian Karol Markowski
ANATOMIA STRACHU. 
SOWIETYZACJA OBWODU 
LWOWSKIEGO 1944–195 
STUDIUM ZMIAN POLITYCZNO-
GOSPODARCZYCH

Pierwsza w polskiej historio-
grafii monografia naukowa 

poświęcona powojennej sowietyzacji Lwowa i okolic 
oparta na dokumentach sowieckich.
Warszawa 2018, 560 s. + 27 s. wkładki, (seria „Monografie”, tom 138), oprawa 

twarda, ISBN 9788380984356, format 176 × 250 mm

Praca zbiorowa
ARCYBISKUP ANTONI 
BARANIAK 1904–1977

Część albumową, złożoną z kil-
kuset zdjęć, poprzedza słowo 
wstępne abp. Stanisława 
Gądeckiego oraz esej biogra-
ficzny o abp. Baraniaku. 

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich 
FENIKS w kategorii „Niepodległa 2018”.
Poznań–Warszawa 2017, 488 s., oprawa twarda, ISBN 9788380982369,

format 210 × 290 mm

Robert Spałka
PORZĄDEK PUBLICZNY 
I BEZPIECZEŃSTWO 
W OKUPACYJNEJ WARSZAWIE. 
STUDIA HISTORYCZNE

Polskie Państwo Podziemne 
wdrożyło systemowy porządek 
i bezpieczeństwo w okupo-

wanej stolicy. Publikacja ukazuje niektóre patologie 
społeczne czasu wojny.
Warszawa 2018, 508 s., oprawa twarda, format 165 × 235 mm, 

ISBN 9788380984301

Andrzej Wasylewski
JAZZOWE DZIEJE POLAKÓW 
BIOGRAFIA WIELOGŁOSOWA

Wielogłosowa opowieść 
o polskim jazzie najwięk-
szych twórców tego gatunku. 
Z muzykami rozmawiał reżyser 
i operator filmowy Andrzej 

Wasylewski. 
Warszawa 2018, 336 s. + 4 płyty DVD z filmami i koncertami jazzowymi, oprawa 

twarda, ISBN 9788380983489, format 330 × 240 mm

Witold Bagieński 
WYWIAD CYWILNY POLSKI 
LUDOWEJ W LATACH 
1945–1961 

Pierwsze 15 lat wywiadu cywil-
nego PL ewolucja jego struk-
tury organizacyjnej, celów 
i obszarów działania, metody 

pracy, funkcjonariusze i agenci. 
Warszawa 2017, t. 1, 640 s., t. 2, 696 s., oprawa twarda,

ISBN 9788380982697 (całość), ISBN 9788380982703 (tom 1), 

ISBN 9788380982710 (tom 2)

Marek Gałęzowski, 
Jerzy Kirszak
TWÓRCA NIEPODLEGŁEJ
JÓZEF PIŁSUDSKI 1867–1935 

Album wydany w ramach 
obchodów stulecia odzy-
skania niepodległości jest 
fotograficznym zapisem życia 

Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Warszawa 2018, 536 s., oprawa twarda, format 230 mm × 290 mm, 

ISBN 9788380984745, 
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INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA IM. WITOLDA PILECKIEGO

Praca zbiorowa
ZAPISY TERRORU. WARSZAWA
ZAPISY TERRORU

Książka zawiera relacje miesz-
kańców Warszawy i okolic – 
ofiar nazistowskiego terroru. 
Świadectwa dotyczą zbrodni 
popełnionych przez Niemców 

w czasie całego okresu II wojny światowej.
Wydawca Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, 

ISBN 9788394813307

Praca zbiorowa
ZBRODNIE NIEMIECKIE 
W ŚRÓDMIEŚCIU PODCZAS 
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
ZAPISY TERRORU. TOM 4.

Książka zawiera relacje 
świadków zbrodni popełnionych 
Śródmieściu podczas Powstania 

Warszawskiego m.in. w ruinach GISZ, Hali Mirowskiej 
czy Operze. 
Wydawca Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, 

ISBN 9788395126802

Praca zbiorowa
II WOJNA ŚWIATOWA. HISTORIA, 
KTÓRA NIE CHCE PRZEMINĄĆ

Książka zawiera esej prof. Kornata 
Wojna, która nie chce przeminąć. 
Dylematy i zadania polskiej poli-tyki 
pamięci oraz trzy dyskusje doty-
czące najnowszej historii Polski 

i polityki historycznej.
Wydawca Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, 

ISBN 9788394813321

Praca zbiorowa
OKUPACJA NIEMIECKA 
W DYSTRYKCIE RADOMSKIM
ZAPISY TERRORU. TOM 3

Książka (ze wstępem dr hab.  
S. Piątkowskiego) zawiera 
zeznania mieszkańców ziemi 
radomskiej i Kielec-czyzny, 

świadków zbrodni popełnionych przez Niemców 
w czasie II wojny światowej. 
Wydawca Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, 

ISBN 9788394813383

Praca zbiorowa
DOŚWIADCZENIE DWÓCH 
TOTALITARYZMÓW 
INTERPRETACJE

W książce zgromadzono 12 
esejów naukowych stanowią-
cych autorskie interpretacje pol-
skiego doświadczenia konfrontacji 

z dwoma totalitaryzmami. 
Wydawca Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, 

ISBN 9788394813390

Praca zbiorowa
ZARYSY PAMIĘCI

Album zawiera ilustracje 
autorstwa 7 współcze-
snych polskich rysow-
ników, stanowiące tło dla 
relacji obywateli pol-
skich, którzy podczas II 

wojny światowej byli świadkami zbrodni niemieckich 
i sowieckich. 
Wydawca Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, 

ISBN 9788395126819

ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa, 
www.instytutpileckiego.pl, www.zapisyterroru.pl

Instytut Pileckiego służy upamiętnianiu, dokumentowaniu i badaniu historii XX wieku, 
ze szczególnym uwzględnieniem polskiego doświadczenia i losów obywateli polskich. 
Gromadzimy i udostępniamy dokumenty ukazujące oblicza XX w., wspieramy badania 
naukowe i upowszechniamy wiedzę o ubiegłym stuleciu.
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Praca zbiorowa
MUZEA MARTYROLOGICZNE 
W POLSCE I NIEMCZECH 
PAMIĘĆ – EDUKACJA 
– TURYSTYKA

Książka prezentuje polskie i nie-
mieckie przemiany pamięci 
o obozach, która staje się przed-

miotem instrumentalizacji i manipulacji w polityce 
historycznej.
wyd. I, format 210 × 150 mm, s. 334, okładka miękka, ISBN 9788365972132

Waldemar Jan Dziak,
Jerzy Bayer 
KOREA PÓŁNOCNA – 
ATOMOWE MOCARSTWO

Autorzy ukazują konkretne 
działania Korei Północnej, które 
przybliżały ją do celu: osią-
gnięcia statusu atomowego 

mocarstwa.
wyd. I, format 250 × 165 mm, s. 439, okładka twarda, ISBN 9788365972309

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 roku. Publikuje 
monografie naukowe z historii najnowszej, stosunków międzynarodowych, politologii 
i socjologii. 

INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN

Krystyna Kersten
NARODZINY SYSTEMU WŁADZY 
POLSKA 1943–1948

Książka ukazuje się w pierw-
szym tomie serii: Klasyka pol-
skiej historiografii politycznej. 
Pracę poprzedza wstęp 
Andrzeja Friszke. 

wyd. I, format 250 × 170 mm, s. 656, okładka twarda, ISBN 9788365972446

Piotr Madajczyk 
MARZENIE O NARODZIE 
DOSKONAŁYM. MIĘDZY 
POLITYKĄ A ETNOLOGIĄ 

Książka opisuje projekty kształ-
towania narodów (w tym 
w skrajnie radykalnej, totali-
tarnej formie) w dążeniu do 

stworzenia narodu idealnego, jednolitego, zdolnego 
sprostać wielkim wyzwaniom. 
wyd. I, format 250 × 170 mm, s. 396, okładka twarda, ISBN 9788394852696

Łukasz Jasiński 
SPRAWIEDLIWOŚĆ I POLITYKA

Działalność Głównej Komisji 
Badania Zbrodni Niemieckich/
Hitlerowskich w Polsce 
1945– 1989
wyd. I, format 250 × 170 mm, s. 496, okładka 

miękka, ISBN 9788365972286

Andrzej Friszke 
SPRAWA JEDENASTU
UWIĘZIENIE PRZYWÓDCÓW 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” I KSS 
„KOR” 1981–1984

To pierwsza publikacja, która 
gruntownie opisuje najważ-
niejszy proces śledczy stanu 

wojennego przeciwko przywódcom opozycji demo-
kratycznej, oskarżonym o próbę obalenia przemocą 
ustroju PRL.
wyd. I, format 245 × 170 mm, s. 639, okładka twarda, ISBN 9788364091926
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ul. Długa 26/28, 00-950 Warszawa, tel. 22 50 48 200
ispan@ispan.pl, www.ispan.pl

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

INSTYTUT SZTUKI PAN

Praca zbiorowa
SŁOWNIK BIOGRAFICZNY 
TEATRU POLSKIEGO 
1910–2000 
TOM III, VOL. 1–2

Blisko 2 tysiące bio-
gramów artystów i ludzi 

teatru zmarłych w latach 1981–2000 oraz tych, którzy 
działali przed 1939, a ich losy od wybuchu wojny są 
nieznane. Ilustrowany 1242 fotografiami.
ISBN 9788363877958, Warszawa 2018, cena 160 zł 

Katarzyna Uchowicz
ARIERGARDA MODERNIZMU 
KATALOG PROJEKTÓW 
I REALIZACJI BOHDANA 
LACHERTA I JÓZEFA SZANAJCY

W publikacji udokumentowano 
twórczość architektów Bohdana 
Lacherta i Józefa Szanajcy. 

Zbiór obejmuje lata 1922–1984, zawiera 281 pozycji, 
uwzględnia ponad 1500 projektów oraz 300 ilustracji. 
ISBN 9788365630445, Warszawa, 2017, cena 60 zł

Zygmunt Mycielski
Andrzej Panufnik
KORESPONDENCJA
CZĘŚĆ 2: LATA 1970–1987

Książka obejmuje ostatnich 
siedemnaście lat wzajemnej 
korespondencji Zygamunta 
Mycielskiego i Andrzeja 

Panufnika, kompozytorów i postaci ważnych dla 
muzyki i kultury Polski drugiej połowy XX wieku.
ISBN 9788365630674, Warszawa, 2018, cena 30 zł

Praca zbiorowa
KATALOG ZABYTKÓW 
SZTUKI W POLSCE, SYCÓW, 
MIĘDZYBÓRZ I OKOLICE 
TOM IV, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 2.

ISBN 9788365630629, Warszawa 2018, 

cena 40 zł

Agnieszka Skrodzka
UDRĘKI MAJESTATU. POLSCY 
„KRÓLOWIE NIESZCZĘŚLIWI” 
W IKONOGRAFII NOWOŻYTNEJ

Pierwsza monografia ikonografii 
„królów nieszczęśliwych”, oma-
wiająca dzieła, w których przed-
stawiono tragiczne wydarzenia 

z życia władców lub też aluzje do nieszczęść będą-
cych udziałem tych królów.
ISBN 9788365630537, Warszawa, 2018, cena 40 zł

Bronisława Wójcik-Keuprulia.
KORESPONDENCJA DO 
SZWAJCARII. LISTY  
DO HENRYKA OPIEŃSKIEGO 
(1925-37) I LUDWIKA 
BRONARSKIEGO (1929-38)

Bronisława Wójcik-Keurpulian – 
lwowska muzykolożka, kobieta 

nowoczesna, niezależna i wyemancypowana. Te cechy 
znajdują odbicie w korespondencji, będącej źródłem 
wiedzy o muzykologii Polski międzywojennej.
ISBN 9788365630650, Warszawa, 2018, cena 35 zł
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Piotr Wróbel
LISTOPADOWE DNI 
KALENDARIUM NARODZIN II 
RZECZYPOSPOLITEJ

Zestawiając kalendarium wyda-
rzeń z listopada 1918 r., autor 
kładzie nacisk na fakty, prezen-
tuje wiele cytatów, dokumentów 

dotyczących wypadków, które doprowadziły do odzy-
skania przez Polskę niepodległości.
wyd. II, oprawa miękka, 145 × 205 mm, str. 222, ISBN 9788321120201, 

cena 25,20 zł

Gerard Bardy
CHARLES DE GAULLE
BIOGRAFIA KATOLIKA I MĘŻA 
STANU
Książka odsłania religijne źródła 
inspiracji dla działalności poli-
tycznej prezydenta Charlesa 
de Gaulle’a, jego relacje z hie-
rarchią Kościoła we Francji 

i z Watykanem. To cenne źródło wiedzy o historii 
Francji.
wyd. I, oprawa twarda, 165 × 236 mm, str. 368, ISBN 9788321119380, 

cena 58,80 zł

Alberto Melloni (redakcja 
naukowa)
ATLAS HISTORYCZNY 
SOBORU WATYKAŃSKIEGO II

Atlas ten wyrósł z kwe-
rend archiwalnych, źródeł 
i monografii. Poprzez foto-
grafie, mapy, tabele, schematy 

i wykresy ukazuje on Sobór Watykański II jako wyda-
rzenie, nie tylko zbiór przyjętych dokumentów.
wyd. I, oprawa twarda, 240 × 310 mm, str. 280, ISBN 9788321119724, cena 100 zł

Zygmunt Szczęsny Feliński
PAMIĘTNIKI

Pamiętniki ze względu na swe 
walory literackie, piękną polsz-
czyznę i niebagatelną wartość 
jako źródło historyczne należą do 
wyjątkowych pozycji pamiętni-
karstwa XIX wieku.

wyd. II, oprawa twarda, 165 × 236 mm, str. 640, ISBN 9788321118635, cena 63 zł

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

Instytut Wydawniczy Pax powstał w 1949 r. Jego nakładem ukazują się dzieła klasyków 
myśli i duchowości chrześcijańskiej. Szczególne miejsce w dorobku zajmuje dokumentacja 
nauczania Jana Pawła II. Osobny temat to historia najnowsza, w tym dzieje patriotycznego 
czynu zbrojnego AK.

INSTYTUT WYDAWNICZY PAX 

Wiesław Wysocki
POLONIA CHRISTIANA
SZKICE Z DZIEJÓW POLSKI 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Napisana z pasją i głęboką eru-
dycją historia Polski jako kraju, 
którego losy tak silnie splotły się 
z chrześcijaństwem. 

wyd. I, oprawa twarda, 165 × 236 mm, str. 368, ISBN 9788321119511, 

cena 52,50 zł.

Wojciech Kossak
WSPOMNIENIA

Wśród nielicznych zabytków 
literatury pamiętnikarskiej 
Wspomnienia wyróżniają się 
walorami literackimi. Jeden 
z najbardziej znanych malarzy-
-batalistów okazał się znako-

mitym gawędziarzem.
wyd. II, oprawa twarda, 145 × 205 mm, str. 520, ISBN 9788321119793, 

cena 47,25 zł.
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ul. Ogrodowa 8 lok. 87, 00-896 Warszawa, tel. 608 306 905
album@karabela.waw.pl, www.karabela.waw.pl

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

KARABELA

Tadeusz Jeziorowski
ORDERY NAPOLEOŃSKIE 
ORDERY GENERAŁÓW 
POLSKICH W EPOCE 
NAPOLEOŃSKIEJ

Historia orderów i opis ich 
wyglądu – odznaczenia napole-
ońskie, bawarskie, saskie i pol-

skie, jakie nosili polscy generałowie.
wyd. I, 310 × 220 mm, s. 168, oprawa twarda, ISBN 9788361229070, cena 90 zł

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

WARSZAWSKIEGO

Obszerne opracowanie historii 
pułków ułańskich Księstwa 

Warszawskiego i ich udziału w kampaniach napoleoń-
skich 1806– 1814.
wyd. I, 340 × 240 mm, 296 + 296, oprawa twarda, ISBN 9788361229063, 

cena 350 zł

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

Ponadto w książce Historia 
Legii Polsko-Włoskiej oraz Legii 

Północnej. Autorzy wykorzystali nieznane źródła iko-
nograficzne z Włoch i USA.
wyd. I, 340 × 240 mm, s. 360, oprawa twarda, ISBN 9788361229049, cena 195 zł

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

Tom poświęcony najwyż-
szym dowódcom Księstwa, ich 
adiutantom oraz strukturom 

sztabowym.
wyd. I, 340 × 240 mm, s. 328, oprawa twarda, ISBN 9788361229063, cena 200 zł

Ryszard Morawski, Adam 
Paczuski 
PIECHOTA. GWARDIE 
NARODOWE 
T. I–II. SERIA: WOJSKO KSIĘSTWA 

WARSZAWSKIEGO

Pierwsze w polskiej historio-
grafii obszerne opracowanie 

poświęcone formacjom pieszym Księstwa.
wyd. I, 340 × 240 mm, s. 296 + 320, oprawa twarda, ISBN 9788361229056, 

cena 370 zł

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

Opracowanie o polskich oddzia-
łach w Gwardii Napoleona, 

w tym o słynnych szwoleżerach spod Somosierry. 
wyd. I, 340 × 240 mm, s. 360, oprawa twarda, ISBN 9788361229018, cena 180 zł



Martina Padberg
LOUVRE

Luwr to jedyny swoim 
rodzaju przegląd malar-
stwa europejskiego od XIII 
do XIX stulecia. Na 400 
stronach tego albumu 
zobaczyć można nie tylko 

najsławniejsze dzieła, ale i mniej znane skarby.
format 310 × 270 mm, oprawa twarda z obwolutą, reprodukcje kolorowe, stron 

400, 9783741919275, cena 99,90 zł

Franziska Bolz
ART DÉCO

Styl art déco rozwijał się 
w latach dwudziestych XX 
wieku. Fascynujące zdjęcia 
przedstawiają barwną 
panoramę ówczesnej twór-
czości: biżuterię, meble, 

architekturę, rzeźbę i wyposażenie wnętrz.
format 310 × 270 mm, oprawa twarda z obwolutą, zdjęcia kolorowe, stron 280, 

9783741919589, cena 99,90 zł

Olaf Mextorf
VAN GOGH

Vincent van Gogh 
(1853–1890) jest dzisiaj 
jednym z najbardziej 
znanych artystów, a jego 
obrazy są częścią świa-
towego dziedzictwa. 

Album prezentuje ponad 200 prac genialnego holen-
derskiego malarza.
format 180 × 180 mm, oprawa twarda z obwolutą, reprodukcje kolorowe, stron 

264, 9783741922145, cena 54,90 zł

Valentin Grivet
MUSÉE D’ORSAY

Muzeum d’Orsay, słynące 
z kolekcji dzieł impresjo-
nistów, posiada w swoich 
zbiorach tysiące obrazów, 
rzeźb i przedmiotów sztuki 
użytkowej, stworzonych 

przez największych artystów przełomu XIX i XX wieku.
format 310 × 270 mm, oprawa twarda z obwolutą, reprodukcje kolorowe, stron 

280, 9783741910913, cena 99,90 zł

Janina Nentwig
WIEDEŃ 1900 WIEN

Wiedeń około 1900 roku to 
okres, w którym metropolia 
nad Dunajem była stolicą 
Cesarstwa. Historyzm, art 
nouveau i ekspresjonizm 
były stylami, które współ-

tworzyły wiedeńską atmosferę. 
format 310 × 270 mm, oprawa twarda z obwolutą, zdjęcia kolorowe i czarno-

białe, stron 320, 9783741920684, cena 99,90 zł

Martina Padberg 
J.M.W. TURNER

William Turner, stro-
niący od ludzi indywi-
dualista i ekscentryk, 
był jednym z najważ-
niejszych marynistów 
i pejzażystów angiel-

skich. Wybitny talent okresu między romantyzmem 
a impresjonizmem.
format 180 × 180 mm, oprawa twarda z obwolutą, reprodukcje kolorowe, stron 

288, 9783741919473, cena 54,90 zł
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ul. Wiosenna 50, 05-152 Cybulice Małe, tel. 608 58 22 23, www.koenemann.pl

Könemann to niemieckie wydawnictwo z siedzibą w Kolonii. Jego specjalnością są pięknie 
wydane albumy poświęcone architekturze i sztuce. 451F jest polskim dystrybutorem 
książek wydawnictwa Könemann. W stałej ofercie mamy blisko 100 tytułów, wiele w języku 
polskim.

KÖNEMANN
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ul. Jasna 10 lok. 3, I p., 00-013 Warszawa, tel. 22 505 66 90,
sklep@krytykapolityczna.pl, www.wydawnictwo.krytykapolityczna.pl

Wprowadzamy w polski obieg idei najważniejsze prace z filozofii, ekonomii, historii, socjologii 
politycznej oraz teorii kultury i sztuki. Historia, tak jak ją rozumiemy, to przede wszystkim 
próba opowiedzenia przeszłości na nowo, tak by „dało się z nią żyć” i zbudować lepszą 
przyszłość.

KRYTYKA POLITYCZNA

Sarah Bakewell
KAWIARNIA 
EGZYSTENCJALISTÓW 
WOLNOŚĆ, BYCIE I KOKTAJLE 
MORELOWE

Sarah Bakewell zabiera czy-
telnika do kawiarni przy rue 
de Montparnasse, gdzie nad 

morelowymi koktajlami rozmawiają młodzi Jean-Paul 
Sartre, Simone de Beauvior i Raymond Aron.
ISBN 9788365853622, okładka twarda, 145 × 205 mm, 464 s., cena 59, 90 zł

Alicja Urbanik-Kopeć
ANIOŁ W DOMU, MRÓWKA 
W FABRYCE

Książka przygląda się życiu 
robotnic zatrudnionych w prze-
myśle włókienniczym pod 
koniec XIX w. w Królestwie 
Polskim. Czemu do ruchu 

emancypacyjnego zostały zaproszone tak późno i tak 
niechętnie?
SBN 9788365853899, okładka twarda, 145 × 205 mm, 400 s., cena 44,90 zł

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

Arkadij Ostrowski opisał 
historię najnowszą Związku 
Radzieckiego i Rosji z perspek-
tywy literatów, inteligentów 

i tych, którzy przejęli ich rolę po upadku ZSRR – ludzi 
mediów i magnatów medialnych.
 ISBN 9788365853134, 145 × 205 mm, 304 s., cena 49,90 zł

Paweł Brykczyński
GOTOWI NA PRZEMOC 
MORD, ANTYSEMITYZM 
I DEMOKRACJA 
W MIĘDZYWOJENNEJ POLSCE

Paul Brykczynski bada powią-
zania antysemityzmu, nacjo-
nalizmu i przemocy w polskiej 

polityce Międzywojnia. Osią rozważań jest morder-
stwo dokonane na pierwszym prezydencie Polski, 
Gabrielu Narutowiczu.
ISBN 9788365853202, okładka twarda, 205 × 145 mm, 320, cena 49,90 zł

Piotr Gacek
INA BENITA
ZA WCZEŚNIE NA ŚMIERĆ

Opowieść o Inie Benicie, gwieź-
dzie przedwojennego kina 
i kabaretu, która błyszczała 
na ekranie w popularnych 
komediach, ale zagrała też 
dramatyczną rolę w jednym 

z pierwszych filmów Aleksandra Forda. 
ISBN 9788365853882, okładka miękka ze skrzydełkami, 142 × 205 mm, 336 s., 

cena 39,90 zł

Eric Hobsbawm
WIEK SKRAJNOŚCI 
SPOJRZENIE NA KRÓTKIE XX 
STULECIE 1914–1991

Czwarty tom dzieła brytyjskiego 
historyka, pozwalający zrozu-
mieć naturę ostatniego stulecia. 
ISBN 9788365853905, 145 × 205 mm, 640 s., 

cena 69,90 zł
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66 OSOWIECKI REJON 
UMOCNIONY. CZĘŚĆ 
PÓŁNOCNA

Powstały w 1940–1941 na 
zachodzie ZSRR system umoc-
nień należał do największych 
w historii. Grupa Badawcza 
„Kriepost” od kilkunastu lat 

zajmuje się dokumentowaniem schronów bojowych 
„Linii Mołotowa”.
ISBN 9788395098789, wyd. I, B5, oprawa twarda, zdjęcia ilustracje, 336 s., 

cena 50 zł

Karol 
Szymanowski
POWIAT 
GRAJEWSKI 
Z LOTU PTAKA

Autor jest  
motoparalotnia-

rzem od 2012 roku. Uwielbia tę przestrzeń i poczucie 
wolności w powietrzu. Zaprasza Państwa na wspólny 
przelot nie tylko w przestrzeni, ale też momentami 
i w czasie.
ISBN 9788394931490, I, A4, oprawa twarda, zdjęcia, 88, s., cena 30 zł

12. PUŁK UŁANÓW PODOLSKICH 
WSPOMNIENIA I MATERIAŁY

Publikacja zbiera i porządkuje 
wspomnienia i materiały zwią-
zane z 12. Pułkiem Ułanów 
Podolskich. Teksty opatrzone są 
dodatkowymi komentarzami.
ISBN 9788395098765, wyd. I, B5, oprawa twarda, 

zdjęcia, 324, s. cena 35 zł

ZAPAMIĘTAJ, LEPIEJ 
ZROZUMIESZ – OD UKAZÓW 
DO ROZKAZÓW NR 8358/III 
I NR 10 000

Publikacja ukazująca trudną 
drogę do niepodległości Polski. 
Opisuje zmagania polskiego 
społeczeństwa z zaborcą, walkę 

administracyjną, rolę Kościoła, szlachty i chłopów 
w Polsce naszych pradziadków.
ISBN 9788394728595, wyd. I, B5, oprawa twarda, zdjęcia, ilustracje, 214 s., 

cena 25 zł

PUŁK STRZELCÓW KONNYCH

Celem tej pracy jest przedsta-
wienie w kompletny sposób 
dziejów, barwy i tradycji 9 PSK 
w okresie jego istnienia (1921–
1939). Zawarto w niej znaczną 
liczbę informacji dotyczących 
zwykłej, codziennej służby.

ISBN 9788394931483, B5, oprawa twarda, zdjęcia, 620 s., cena 60 zł

OSOBLIWOŚCI POWIATU 
GRAJEWSKIEGO

Czy wiecie, że powiat grajewski 
kryje w sobie wiele tajemnic 
i ciekawostek? Zapraszamy 
do barwnej podróży po jego 
obszarach.
ISBN 9788388371806, wyd. I, 185 × 260 mm, 

oprawa twarda, zdjęcia, 202 s., cena 30 zł

Szymany 66, 19-200 Grajewo, tel. 86 272 22 75,
sklep@ksiazkizpasja.pl, www.ksiazkizpasja.pl

Jesteśmy regionalnym wydawnictwem wspierającym inicjatywy niszowe. 
Dzięki temu oferujemy Państwu niepowtarzalne publikacje, które poruszają wiele 
ciekawych tematów.

KSIĄŻKI Z PASJA.PL
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KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

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

Kartki z dziejów Szpitala 
Kolejowego w Pruszkowie ze 
szczególnym uwzględnieniem 

postaci doktora Włodzimierza Roeflera.
2018, format 165 × 235 mm, fot. cz. -b., oprawa twarda, 224 s., 

ISBN 9788362144679, cena 40 zł

KSIĘGA PROTOKOŁÓW 
MAGISTRATU. KSIĘGA 
PROTOKOŁÓW RADY 
MIEJSKIEJ 1918
SERIA: MIASTO, LUDZIE, HISTORIA,

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

pierwszych sesji Rady Miejskiej w niepodległej już 
Polsce? 
2018, 261 s., 210 × 260 mm., opr. twarda, 210×260 mm, oprawa twarda, 

ISBN 9788362144655, cena 40 zł

Marian Skwara 
PRUSZKOWSCY ŻYDZI SZEŚĆ 
DEKAD ZAMKNIĘTYCH 
ZAGŁADĄ

Dzieje diaspory żydowskiej 
w Pruszkowie, jej początki, roz-
kwit i Shoah.
2015, 248 s., il., 150 × 210 mm., opr. twarda,

ISBN 9788392620402, cena 30,00 zł

ALBUM BURMISTRZA 
CICHECKIEGO

Album zawiera kilka-
dziesiąt w większości 
nigdy nie publiko-
wanych fotografii 

ukazujących rozwój miasta w ciągu piętnastu lat spra-
wowania funkcji burmistrza przez Józefa Cicheckiego. 
format 300 × 430 mm, 70 ilustracji, oprawa twarda, 80 s., 

ISBN 9788362144662, cena 80 zł

HISTORIA FABRYKI 
OŁÓWKÓW ST.MAJEWSKI 
W PRUSZKOWIE 1889–1948

Książka opowiadająca dzieje 
tej fabryki od pomysłu na jej 
utworzenie – do nacjonalizacji 
w 1948 roku. 
2016, 203 s., 210 × 260 mm., opr. twarda, 

ISBN 9788362144433, cena 50 zł

SEFER PRUSZKÓW. KSIĘGA 
PAMIĘCI PRUSZKOWA, 
NADARZYNA I OKOLIC

Wspomnienia Żydów pruszkow-
skich ocalałych z Holocaustu 
spisane i zebrane w Izraelu.
2016, - 400 s., il., 150 × 220 mm., opr. twarda,

ISBN 9788362144440, cena 40,00 zł

ul. Kraszewskiego 13, 05-800 Pruszków, tel. 22 758 47 39 
ksiaznica_pruszkowska@biblioteka.pruszkow.pl, www.ksiaznicapruszkowska.ehost.pl

To optymistycznie najlepsza księgarnia historyczna! Znajdziecie w niej wiele ciekawych 
pozycji z różnych dziedzin historii i nauk pokrewnych. Staramy się zdobywać publikacje 
z trudno dostępnych wydawnictw.
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Zbigniew Wiesław Ostoja Rylski „Andrzej”(„Brzoza”) 
BIOGRAFIE ŻOŁNIERZY BATALIONU ODDZIAŁU DO ZADAŃ 
SPECJALNYCH KIEROWNICTWA DYWERSJI KOMENDY 
GŁÓWNEJ ARMII KRAJOWEJ

Książka Zbigniewa Rylskiego to przykład literatury histo-
rycznej tworzonej przez samych powstańców. Zwróćmy uwagę, 
że w przypadku batalionu „Parasol” zdecydowaną większość, 
a właściwie główną część literatury historycznej poświęconej 
batalionowi napisali żołnierze z tego oddziału, Piotr Stachiewicz, 
Aleksandrer Kunicki, Danuta Kaczyńska i Maria Wiśniewska.
Ta książka jest o tyle wyjątkowa, że próżno dziś szukać na księ-
garskich półkach tego typu świeżo powstałej publikacji napi-
sanej przez żołnierza AK z rocznika 1923, czyli pokolenia, 
między innymi Jana Rodowicza – Anody. To również musimy 
docenić, patrząc na tę pozycję. Słownik Rylskiego możemy 
porównać do książki Włodzimierza Trojana poświęconej tym żoł-
nierzom batalionu „Zośka”, którzy przeżyli wojnę. Jest jednak od 

niej o wiele bardziej kompletny, gdyż w założeniu autorskim miał objąć wszystkich żołnierzy oddziału.

Autor stworzył biogramy przede wszystkim na podstawie zebranych przez lata ankiet od żołnierzy „Parasola”. 
Ankiety te znajdują się w archiwum Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Związku Powstańców 
Warszawskich w środowisku byłych żołnierzy batalionu działającego na początku w ramach ZBoWiD. Rylski uzu-
pełnił je informacjami z literatury przedmiotu, w dużym stopniu z monografii Piotra Stachiewicza. Nie powinno być 
to zaskoczeniem, że nie znajdziemy wewnątrz wyników rozległych kwerend z szeregu zbiorów archiwalnych, np. 
z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Urzędu ds. Kombatantów, Archiwum Akt Nowych i Wojskowego Biura 
Historycznego oraz innych instytucji czy też z prywatnych zbiorów, w których znajdują się dodatkowe informacje. 
Książka ta jest autorskim spojrzeniem na życiorysy koleżanek i kolegów z oddziału, co jest szczególnie widoczne 
w dopiskach od Autora. Na pewno nie zawsze jest zbieżna/zgodna z najnowszymi badaniami, jednak broni się 
wielością nieznanych wcześniej informacji zdobytych przez Autora, zwłaszcza z okresu powojennego, w tym 
sytuacji rodzinnej, kariery zawodowej, miejsc zamieszkania czy miejsca spoczynku poszczególnych żołnierzy 
„Parasola”. Śmiem twierdzić, że niewielu historyków zdobyłby się na pozyskanie tak wielu nowych informacji 
biograficznych. Praca jest kontynuacją wieloletniej pracy środowiska „Parasola” dokumentującej okres ostatniej 
wojny. Po wojnie Zbigniew Rylski pracował w przemyśle poligraficznym.
Mariusz Olczak (z przedmowy)
Tom I – pseudonimy od A do Ł (726 str. ), Tom II – pseudonimy od M do Ż (742 str. ), ISBN 9788365005687 (tom I), 9788365005700 (tom II), opraw twarda z obwolutą.

KSIĘGARNIA HISTORYCZNA NA POWIŚLU

ul. Czerwonego Krzyża 4, 00-377 Warszawa, tel. 22 828 17 03
biuro@historyczna.com.pl, www.historyczna.com.pl

Księgarnia o profilu historyczno-militarnym. Literatura historyczna i militarna, dokumen-
talna, książki naukowo-techniczne, albumy, encyklopedie oraz magazyny historyczne 
i modelarskie, modele karto-nowe i redukcyjne. Prowadzimy sprzedaż hurtową.



Krzysztof Wałaszewski
TYSIĄC SZKÓŁ NA TYSIĄCLECIE

Jednym z problemów, jakie 
dotknęły zniszczoną II wojną 
światową, odbudowującą się 
Polskę, był brak budynków 
szkolnych. To historia projektu, 
który na zawsze odmienił życie 

dzieci oraz wygląd polskich miast.
wyd. I, format 165 × 235 mm, s. 450, ilustracje czarno-białe, okładka miękka, 

EAN 9788377294178, cena 43,90 zł

Jarosław Trybuś
WARSZAWA NIEZAISTNIAŁA

Fascynująca opowieść o niezre-
alizowanych projektach urbani-
stycznych i architektonicznych 
dwudziestolecia międzywo-
jennego. Autor zebrał nieroz-
poznane dotąd i rozproszone 

projekty tworzone z myślą o stolicy.
wyd. I, format 160 × 210 mm, s. 416, ilustracje czarno-białe, okładka miękka, 

EAN 9788377294611, cena 59,90 zł

Sebastian Ligarski,
Grzegorz Majchrzak
ARTYŚCI, PRL I BEZPIEKA

Dlaczego Marek Hłasko nie 
chciał iść do wojska? Czy 
Zbigniew Herbert przechytrzył 
bezpiekę? Pozycja obowiąz-
kowa dla każdego, kogo intere-

sują losy polskich artystów i tropiących ich „smutnych 
panów”.
wyd. I, format 165 × 235 mm, s. 200, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

EAN 9788377294345, cena 39,90 zł

Ewa Liszewska, Bogumił 
Liszewski
CÓRKI SPARTAKUSA

Opowieść o mądrych, dzielnych 
kobietach, które walcząc z nie-
wolą i poniżeniem, zaciągały 
się do wojska, stawały na czele 
oddziałów, a nawet całych armii, 

rzucając wyzwanie potężnym przeciwnikom.
wyd. I, format 145 × 205 mm, s. 152, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

EAN 9788377294208, cena 34,90 zł

Kazimierz Kunicki, 
Tomasz Ławecki
BUDUJEMY DRUGĄ POLSKĘ 
WIELKIE INWESTYCJE PRL-U

Budujemy drugą Polskę – to 
hasło propagandy sukcesu 
pojawiało się wszędzie w cza-
sach PRL. W dekadzie rządów 

Edwarda Gierka wszystko nagle miało stać się 
możliwe…
wyd. I, format 165 × 235 mm, s. 200, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

EAN 9788377294352, cena 39,90 zł

Jarosław Trybuś
PRZEWODNIK PO 
WARSZAWSKICH 
BLOKOWISKACH

Bloki znajdziemy wszędzie, 
nawet w centrum miasta. 
Trudno udawać, że ich nie 
ma. Dlatego warto im się 

przyjrzeć – docenić ich różnorodność, poznać historię, 
dostrzec urok, polubić.
wyd. I, format 160 × 210 mm, s. 280, ilustracje czarno-białe, okładka miękka, 

EAN 9788377294628, cena 49,90 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 architektury i sztuki.
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PH-U MAGIA SŁOWA DANUTA KOPER
ul. Łucka 20/4, 00-845 Warszawa, tel. 504 270 413

FUNDACJA SĄSIEDZI
ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 lok. 118, 15-950 Białystok, tel. 606 442 122
fundacja.sasiedzi@gmail.com, www.fundacja-sasiedzi.org.pl

Barbara Goralczuk 
MIÓD 

Przewrotna i gorzka opowieść 
o życiu we wschodniej Polsce 
w dwudziestoleciu międzywo-
jennym. O okrucieństwie wsi, 
biedzie, poniżeniu i o trudnych 
początkach państwa polskiego.

wyd. I, A5, oprawa miękka, s. 238, ISBN 9788364505362, cena 34,90 zł

Karolina Radłowska
TATARZY POLSCY. CIĄGŁOŚĆ 
I ZMIANA

Jest to bardzo ważna publikacja 
na polskim rynku wydawniczym 
w warunkach silnych nastrojów 
antyislamskich kształtowanych 
głównie poprzez odczuwane 

społecznie zagrożenia masową imigracją do Polski 
wychodźców ze świata muzułmańskiego.
wyd. I, A5, oprawa miękka, s. 237, ISBN 9788364505430, cena 29,90 zł

Jan Spytek Tarnowski
PRZEZ BEZKRESY HISTORII. OD 
WOŁYNIA, PODOLA DO LWOWA
 
Ta książka to podróż w czasie 
i w przestrzeni: w głąb historii, 
po kresach świata, który jest 
ważnym elementem tożsa-
mości zarówno Polaków, jak 

i Ukraińców.
wyd. I, A5, oprawa miękka, s. 232, ISBN 9788364505188, cena 34,90 zł

Katarzyna i Jerzy Samusikowie
DWORY I PAŁACE NA LITWIE

Pierwsza publikacja na polskim 
rynku wydawniczym, w której 
tak szeroko przedstawione 
zostały dzieje dawnych rezy-
dencji ziemiańskich, zachowa-
nych do naszych czasów na 

obszarze dzisiejszej Litwy.
wyd. I, A4, oprawa twarda, s. 256, ISBN 9788364505355, cena 59,90 zł
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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. 
wyd. I, 205 × 285 mm, s. 208, oprawa zintegrowana, EAN 9788394082109, cena 49,99 zł

MAGIA SŁOWA / FUNDACJA SĄSIEDZI



54

MAGNUM X

POLIGON

Magazyn Miłośników Wojsk 
Lądowych. Czasopismo to 
wydawane jest od 2006 r. Na 
łamach Poligonu zamieszczamy 
monografie sprzętu lądowego 
– od broni ręcznej po pojazdy, 
bitwy i kampanie, historie jed-

nostek, umundurowanie i wyposażenie rozmaitych 
formacji oraz muzea wojskowe. 

TECHNIKA WOJSKOWA 
HISTORIA

Ukazuje się od 2010 r. Na 100 
stronach bogato ilustrowanych 
schematami, rysunkami, plan-
szami barwnymi oraz mapami, 
można znaleźć artykuły przed-
stawiające historię rozwoju 

techniki wojskowej. Są to zarówno materiały mono-
graficzne poświęcone konkretnym typom uzbro-
jenia, jak i artykuły przedstawiające potyczki, bitwy 
i kampanie.

NOWA TECHNIKA WOJSKOWA

W maju 1991 r. wydaliśmy 
pierwszy numer magazynu 
Nowa Technika Wojskowa. Od 
samego początku magazyn 
był adresowany zarówno do 
profesjonalistów związanych 
zawodowo z wojskiem i prze-

mysłem obronnym, jak i do szerokiego grona hobby-
stów. Obecnie comiesięczny nakład „Nowej Techniki 
Wojskowej” wynosi 35 000 egzemplarzy, a objętość 
czasopisma to 100 stron. 

LOTNICTWO WOJSKOWE

W 1998 r. powołaliśmy do życia 
magazyn Lotnictwo Wojskowe. 
Od stycznia 2004 r. tytuł ukazuje 
się jako miesięcznik Lotnictwo –
Magazyn Miłośników Lotnictwa 
Wojskowego, Cywilnego 
i Kosmonautyki, prezentując na 

swoich łamach tematy przyszłości, współczesności 
i historii lotnictwa.

MORZE STATKI I OKRĘTY

Drugim wydawanym przez nas 
czasopismem stał się w 1996 r. 
dwumiesięcznik Morze Statki 
i Okręty – Magazyn Miłośników 
Spraw Morskich i Okrętowych. 
Czasopismo to poświęcone 
jest nie tylko problemom mili-

tarnym, ale także żegludze handlowej oraz polityce 
i przemysłowi morskiemu. 

STRZAŁ

W 2002 roku rozpoczęliśmy 
wydawanie magazynu o broni, 
w postaci miesięcznika Strzał. 
W każdym numerze znajdują 
się bogato ilustrowane artykuły 
o broni współczesnej i tej nieco 
starszej, a także o wiatrówkach, 

optyce, nożach i akcesoriach strzeleckich. Obszerne 
monografie, aktualne wiadomości rynkowe, testy, pre-
zentacje, porady, wskazówki użytkowe i konserwa-
cyjne, relacje z imprez sportowych. 

Al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa, tel. 22 810 05 37
biuro@magnum-x.pl, www.magnum-x.pl

Magnum-X jest największym w Europie Centralnej prywatnym wydawnictwem prasowym 
zajmującym się tematyką wojskową. Na łamach naszych wydawnictw prezentujemy 
zarówno współczesną technikę wojskową i przemysł obronny, jak i wyzwania przyszłości 
oraz problematykę militarno-historyczną.
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ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, tel. 22 211 90 02
info@muzhp.pl, www.muzhp.pl 

Muzeum Historii Polski prowadzi aktywną działalność wystawienniczą. Od 2006 r. Muzeum 
wydało samo lub we współpracy z innymi instytucjami blisko 100 tytułów, wśród nich m.in. 
katalogi wystaw, antologie, tomy zbiorowe, monografie naukowe, książki z serii 100-lecie 
niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki, a także materiały audiowizualne.

István Kovács
CUD NAD WISŁĄ I NAD 
BAŁTYKIEM. PIŁSUDSKI – 
KATYŃ – SOLIDARNOŚĆ 

Znakomity węgierski historyk 
przedstawił rodakom prze-
łomowe wydarzenia 
XX-wiecznych dziejów Polski. 

Przekład edycji z 2012 daje szansę spojrzenia na 
naszą historię z naddunajskiej perspektywy. 
wyd. I, format 170 × 240 mm, s. 488, okładka miękka, ISBN 9788365248114, 

cena 35,00 zł

praca zbiorowa
OBLICZA 
NIEPODLEGŁEJ

Zbiór tekstów o róż-
nych dziedzinach życia 
w II Rzeczypospolitej. 
Bogato ilustrowana 
książka przybliża czy-

telnikowi wyzwania, z jakimi musiała się zmierzyć 
Polska po ponad 120 latach zaborów. 
wyd. I, format 200 × 200 mm, s. 300, ilustracje kolorowe i czarno-białe, okładka 

miękka, ISBN 9788365248268, cena 50 zł

PIŁSUDSKI (NIE)ZNANY
ROZMOWY MIKOŁAJA 
MIROWSKIEGO

Uczestnicy rozmów zawartych 
w tomie przybliżają złożoną 
postać jednego z najważ-
niejszych bohaterów polskiej 
pamięci. Książka z płytą DVD 

z serialem Andrzeja Trzos-Rastawieckiego Marszałek 
Piłsudski.
wyd. I, format 135 × 190 mm, okładka miękka, ISBN 9788365248275, 

9788365248282, cena 55,00 zł

Red. Robert Kostro, Kazimierz 
Wóycicki, Michał Wysocki
HISTORIA POLSKI: OD-NOWA

Tematem książki są nowoczesne 
sposoby opowiadania historii 
Polski i rola muzeów historycz-
nych jako narzędzi przekazy-
wania opowieści o wspólnych 

losach. Zawiera wiedzę przydatną do opisu nowego 
muzealnictwa.
wyd. I, format 130 × 210 mm, s. 368, okładka miękka, ISBN 9788360642931, 

cena 30,00 zł

Ignacy Daszyński 
PAMIĘTNIKI 
Z CYKLU 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

WSPOMNIENIA I PAMIĘTNIKI 

Świadectwa czołowych postaci 
życia politycznego II RP. Relacje 
przedstawiające drogę do nie-
podległości i początki funkcjono-

wania państwa. 
wyd. I, format 125 × 195 mm, s. 432 (I tom), 456 (II tom), ilustracje czarno-białe, 

okładka miękka, ISBN 9788365248206, cena cz. I i II 70,00 zł

Krzysztof Koehler
PALUS SARMATICA 

Przebojowy ency-
klopedyczny esej 
o kulturze i cywilizacji 
staropolskiej. Panorama 
życia w sarmac-
kiej Rzeczypospolitej. 

Pełna humoru narracja naszpikowana cytatami 
z pisarzy tamtej epoki. 
wyd. I, format 136 × 210 mm, s. 456, okładka miękka, 

ISBN 9788365459015, cena 49,90 zł

MUZEUM HISTORII POLSKI
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Janusz Gmitruk
BOLESŁAW ŚCIBIOREK 
BIOGRAFIA NIEZŁOMNEGO WICIARZA

Biografia ludowca. Żołnierza 
Batalionów Chłopskich i szefa 
Kierownictwa Walki Cywilnej 
na woj. łódzkie. Po wojnie 
działacza SL, a następnie 

PSL zamordowanego w niejasnych okolicznościach 
w 1945 r.
Warszawa 2017, format 210 × 140 mm, oprawa miękka,

EAN 9788379011537, cena 15 zł

pod red. nauk. Mirosławy 
Bednarzak-Libery, Janusza 
Gmitruka
ROLA DZIEJOWA MACIEJA 
RATAJA
 
Zbiór artykułów historyków 
zajmujących się dziejami 
ruchu ludowego poświęconych 

Maciejowi Ratajowi – nauczycielowi, ludowcowi, mar-
szałkowi Sejmu II RP, mężowi stanu. 
Warszawa 2018, format 240 × 160 mm, oprawa miękka,

EAN 9788379011452, cena 25 zł

Marcin Florian Gawrycki
HISTORIA MALWINÓW 
(FALKLANDÓW)
W SERII BIBLIOTEKA IBERYJSKA

Malwiny są w Polsce praktycznie 
nieznane. To odległy, niewielki 
archipelag na peryferiach świata. 
Autor w interesujący sposób 

przedstawia jego krótką i burzliwą historię
Warszawa 2018, format 210 × 150 mm, oprawa miękka,

EAN 9788379011490, cena 30 zł

WALKA ZBROJNA 
I DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO 
RUCHU OPORU W ŚWIETLE 
DOKUMENTÓW NIEMIECKICH 
1939–1945

Dokumenty Dowództwa Okręgu 
Wojskowego w Generalnym 
Gubernatorstwie są materiałem 

źródłowym przedstawiającym walkę polskiego ruchu 
oporu z niemieckiego punktu widzenia.
Warszawa 2018, format 240 × 140 mm, oprawa twarda,

EAN 9788379011469, cena 100 zł

Andrzej Lech
„NOWY WSPÓLNY DOM” 
MYŚL SPOŁECZNO-POLITYCZNA ZWIĄZKU 

MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ RP „WICI”

Książka popularyzuje dorobek 
i myśl programową wiciarzy 
w 90. rocznicę powstania ZMW 
RP „Wici”. Legenda Związku 

wrosła na trwałe w polską historię zarówno ruchu 
młodowiejskiego, jak i ludowego. 
Warszawa 2018, format 240 × 160 mm, oprawa miękka,

EAN 9788379011476, cena 20 zł

oprac. Katarzyna Porada
TO SZCZĘŚCIE, CO MY GO 
SZUKAMY, JEST NIKCZEMNE
LISTY EMIGRANTÓW Z ARGENTYNY 1913-1939

Edycja źródłowa listów polskich 
emigrantów w Argentynie opu-
blikowanych w tamtejszej prasie 
w okresie międzywojennym. 

Cenne źródło wiedzy na temat dziejów polskiego 
wychodźstwa.
Warszawa 2018, format 240 × 160 mm, oprawa twarda,

EAN 9788379011193, cena 40 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, zabez-
pieczanie i udostępnianie materiałów oraz dokumentów obrazujących rozwój i doko-
nania szeroko pojętego ruchu ludowego.

MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO



Dmitriy Panto, Wojciech 
Łukaszun
OKUPACJA SOWIECKA 
ZIEM POLSKICH W LATACH 
1939–1941 

Album zawiera unikalne foto-
grafie, które ilustrują działania 
Sowietów na zajętej we wrze-

śniu 1939 r. ponad połowie obszaru przedwojennej 
Polski. Większość z nich nie była upubliczniana. 
Gdańsk 2018, s. 144, ISBN 9788365957061, wyd. I, format 230 × 295 mm, oprawa 

twarda, cena 73,50 zł

Andrzej Gąsiorowski
POLSKA ARMIA LUDOWA 
1943–1945. STUDIA
FAKTY –MITY–TAJEMNICE

Pierwsza monografia doty-
cząca polskiej organizacji 
konspiracyjnej Polska Armia 
Ludowa, powiązanej politycznie 

z Robotniczą Partią Polskich Socjalistów. 
Gdańsk 2018, s. 844, ISBN 9788365957047, wyd. I, 150 × 215 mm, oprawa twarda, 

cena 50,00 zł

Bernhard Strebel
KL RAVENSBRÜCK. HISTORIA 
KOMPLEKSU OBOZÓW 

Ciekawe ukazanie historii kom-
pleksu obozów Ravensbrück. 
Autor stawia pytania m.in. 
o sprawców i sprawczynie, 
o pochodzenie i skład poszcze-

gólnych grup więźniów i różne przejawy terroru.
Gdańsk 2018, s. 804, ISBN 9788365957030, 150 × 215 mm, oprawa twarda, 

Współwydawca Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, cena 50,00 zł

Bogusław Kopka, Paweł 
Kosiński
POLAND FIRST TO FIGHT

Publikacja w języku angiel-
skim przybliża poświę-
cenie Polaków w walce 
z niemieckim i sowieckim 
najeźdźcą w czasie II wojny 

światowej i po jej zakończeniu. Zawiera polskie 
tłumaczenie.
Gdańsk 2018, s. 68, ISBN 9788365957078, wyd. I, 170 × 230 mm, oprawa miękka 

ze skrzydełkami, cena 17,60 zł

Oliwia Gałka-Olejko, Janusz 
Wyrzykowski
IRENA SENDLEROWA 
I ŁYŻECZKA ŻYCIA

Opowieść o Irenie 
Sendlerowej, która dzięki wiel-
kiej wrażliwości na ludzką 
krzywdę pomagała Żydom 

w czasie okupacji niemieckiej w okresie II wojny 
światowej.
Gdańsk 2018, s. 40, ISBN 9788365957054, wyd. I, 210 × 300 mm, oprawa miękka, 

Komiks, cena 31,50 zł

Tomasz Gliniecki
ECHA PANCERNEGO RAJDU 

Książka przedstawia propa-
gandowy obraz epizodycznych, 
a jednak symptomatycznych 
dla operacji bojowych zdarzeń, 
które od kilkudziesięciu lat rzu-
tują na społeczne postrzeganie 

II wojny światowej w Polsce.
Gdańsk 2017, s. 378, ISBN 9788365957023, wyd. I, 150 × 215 mm, oprawa twarda, 

cena 29,40 zł
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pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk, tel. 58 323 75 20
info@muzeum1939.pl, www.muzeum1939.pl
Muzeum oprócz działalności ściśle muzealnej prowadzi działalność wydawniczą. Wydaje 
publikacje naukowe, popularnonaukowe, albumy, a także komiksy. Efektem tego jest blisko 
60 wydanych publikacji. Wnoszą one istotny wkład do stanu wiedzy o genezie, przebiegu 
i konsekwencjach II wojny światowej oraz do debaty nad pamięcią o niej i o istocie sys-
temów totalitarnych.

MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ
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MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa, tel. 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, katalogów 
wystaw, przewodników oraz książek edukacyjnych dla najmłodszych.

Red. nauk. Andrzej Pieńkos
BACCIARELLI
STUDIA O MALARZU KRÓLEWSKIM, DYREKTORZE, 

NAUCZYCIELU, OPIEKUNIE SZTUK

Zbiór esejów poświęconych 
twórczości Bacciarellego – 
pierwszego malarza króla 
Stanisława Augusta i pierw-

szego dziekana Oddziału Sztuk Pięknych UW.
format 240 × 170 mm, wydanie I, liczba stron 360, ISBN 9788394415464, 

9788364178467, cena 50 zł

KONSTYTUCJA 3 MAJA 
1791 ROKU. NA PODSTAWIE 
TEKSTU USTAWY RZĄDOWEJ 
Z ARCHIWUM SEJMU 
CZTEROLETNIEGO

Pierwsze, krytyczne wydanie 
Ustawy Rządowej z Archiwum 
Sejmu Czteroletniego, znajdują-

cego się obecnie w Archiwum Główne Akt Dawnych 
w Warszawie.
format 140 × 220 mm, liczba stron 88, ISBN 9788394837495, cena 30 zł

Wojciech Włodarczyk
WINO NARODOWE. O WINNICY 
RZĄDOWEJ W OGRODZIE 
BOTANICZNYM 

Książka poświęcona historii 
winnicy, zasadzonej na 
terenie Ogrodu Botanicznego 
w kwietniu 1823 roku przez 

ogrodnika Ogrodu Botanicznego Ludwika Lerauda. 
format 141 mm × 220 mm, wydanie I, liczba stron 120,

ISBN 9788364178436, cena 25 zł

Dorota Juszczak, Hanna 
Małachowicz
GALERIA OBRAZÓW 
STANISŁAWA AUGUSTA 
W ŁAZIENKACH 
KRÓLEWSKICH. KATALOG

Obrazy z królewskiej kolekcji 
prezentowanej w Łazienkach 

to publikacja dla historyków sztuki, historyków czy 
amatorów pięknie zaprojektowanych książek. 
format 230 × 295 mm, wydanie I, liczba stron 576, ISBN 9788364178207, 

cena 100 zł

LISTY Z PODRÓŻY 
KORESPONDENCJA JANA CHRYSTIANA 

KAMSETZERA Z KRÓLEM STANISŁAWEM 

AUGUSTEM I MARCELLEM BACCIARELLIM 

Pierwsze tłumaczenie listów 
jednego z najwybitniejszych 
architektów polskiego kla-
sycyzmu Jana Chrystiana 

Kamsetzera, wzbogacone o tekst oryginałów oraz 
komentarz. 
format 165 × 235 mm, liczba stron 503, ISBN 9788364178344, cena 145 zł

PAMIĘTNIKI KRÓLA 
STANISŁAWA AUGUSTA 
ANTOLOGIA

Pierwsza pełna krytyczna 
edycja pamiętników władcy 
wydana w języku polskim. 
We wspomnieniach króla 
znaleźć można elementy 

powieści sentymentalnej i sensacji, bogatą panoramę 
epoki Oświecenia. 
format 240 × 170 mm, liczba stron 576, liczba ilustracji 115,

ISBN 9788393558469, cena 50 zł
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al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa, tel. 22 827 37 70,
sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl, www.muzeum-niepodleglosci.pl

Muzeum Niepodległości w Warszawie jest instytucją kultury Samorządu Województwa
Mazowieckiego. Prowadzi działalność wystawienniczą, naukową, edukacyjną i wydawniczą. 
Tematyka publikacji jest skupiona wokół popularyzowania wiedzy o historii Polski.

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

Tadeusz Skoczek
POLONIA RESTITUTA 
1914–1918

Album prezentuje fotografie, 
obrazy Wojciecha Kossaka, 
plakaty, pamiątki ze zbiorów 
Muzeum Niepodległości związane 
z odzyskaniem niepodległości.

wyd. I, format 240 × 330 mm, s. 248, ilustracje kolorowe, okładka twarda,

ISBN 9788365439277, cena 250,00 zł

Tadeusz Skoczek
NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ
2018 NR 2 (62)

Kwartalnik poświęcony historii 
i sztuce Polski. Ukazuje się od 
1994 r. Otrzymał 12 pkt. na liście 
MNiSW.
wyd. I, format 165 × 235 mm, s. 336, ilustracje 

czarno-białe, okładka miękka, ISSN 14271443, cena 20,00 zł

Łukasz Żywek
VILNIANA W ZBIORACH 
MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI 
W WARSZAWIE

Katalog zbiorów zawiera opisy 
i fotografie 521 vilnianów ze 
zbiorów Muzeum Niepodległości. 
wyd. I, format 210 × 278 mm, s. 364, ilustracje 

kolorowe, okładka twarda, ISBN 9788362235841, cena 50,00 zł

Praca zbiorowa
BOHATEROWIE DRUGIEGO 
PLANU W WALCE 
O NIEPODLEGŁOŚĆ

Publikacja zawiera mate-
riały z konferencji naukowej 
zorganizowanej w Muzeum 
Niepodległości prezentujące rolę 

jednostek w odbudowaniu państwa po latach niewoli.
wyd. I, format 163 × 240 mm, s. 168, okładka twarda,

ISBN 9788365439338, cena 50,00 zł

Tadeusz Skoczek
POLONIA RESTITUTA 1919–1921

Druga część albumu dokumentuje 
najważniejsze wydarzenia po odzy-
skaniu niepodległości.
wyd. I, format 240 × 330 mm, s. 248, ilustracje kolorowe, 

okładka twarda, ISBN 9788365439437, cena 250,00 zł

Tadeusz Skoczek
DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ 
KRESÓW WSCHODNICH 
RZECZYPOSPOLITEJ 
II MUZEALNE SPOTKANIA 
Z KRESAMI 

Tom zawiera 32 teksty 
z konferencji zorganizowanej 

w Muzeum Niepodległości prezentującej polskie dzie-
dzictwo Kresów. 
wyd. I, format 210 × 297 mm, s. 632, ilustracje kolorowe, okładka twarda,

ISBN 788362235476, cena 20,00 zł
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ul. S. 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

Marcelina Palińska, 
EMBARRAS DE 
RICHESSE, CZYLI 
O DZIEWIĘTNASTOWIECZNYCH 
SZTUĆCACH STOŁOWYCH 
SERIA SILVA RERUM

Fascynujący przewodnik po 
stołach XIX-wiecznego miesz-

czaństwa i burżuazji, o zapomnianych już potrawach 
i trunkach, i narzędziach do ich spożywania. 
Warszawa 2018, s. 272, format 175 × 235 mm, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN 9788366104006, cena 40 zł

Paweł T. Dobrowolski
ŚWIAT ZE SŁÓW: ANGIELSKIE 
MIESIĘCZNIKI XVIII WIEKU 
MEDIA, INFORMACJA I OPINIA 
PUBLICZNA 
SERIA SILVA RERUM

Ok. 1730 r. na londyńskim rynku 
ukazało się nowe medium: mie-

sięcznik, sumujący dorobek prasy codziennej, ulotnej 
eseistyki literackiej oraz tradycji pism uczonych. 
Warszawa 2018, s. 375, format 175 × 235 mm, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN 9788363580971, cena 40 zł

Jacek Żukowski
ŻĄDZA CHWAŁY. WŁADYSŁAW 
IV WAZA W IKONOGRAFII 
PERFORMATYWNEJ
SERIA SILVA RERUM

Nieznane karty staropolskiej 
kultury widowisk. Książka 
przedstawia syntetyczne ujęcie 

ikonografii okazjonalnej króla Władysława IV, arty-
stycznej oprawy jego publicznych triumfów.
Warszawa 2018, s. 560, format 175 × 235 mm, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, cena 50 zł

DZIENNIK PODRÓŻY UCZONEJ 
CHRISTIANA ERNDTELA, 
LEKARZA PRZYBOCZNEGO 
AUGUSTA II
SERIA SILVA RERUM

Relacja pozwala odbyć fascy-
nującą podróż w czasie, do 
przełomu XVII i XVIII wieku, gdy 

w swobodnej wymianie myśli i listów rozszerzały się 
horyzonty przyrodoznawstwa i nauk o człowieku.
Warszawa 2018, s. 159, format 175 × 235 mm, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, ISBN 9788366104013, cena 35 zł

Charles Burney
OBECNY STAN MUZYKI 
W NIEMCZECH, 
NIDERLANDACH 
I ZJEDNOCZONYCH 
PROWINCJACH
SERIA SILVA RERUM

Warszawa 2018, s. 359, format 175 × 235 mm, 

ilustracje czarno-białe, okładka twarda, ISBN 9788363580858, cena 45 zł

OŚWIECENIE NIEOŚWIECONE 
CZŁOWIEK, NATURA, MAGIA
SERIA SILVA RERUM

Książka stanowi interdyscypli-
narną refleksję nad obecnością 
magii w oświeceniu, przed-
stawia zmiany nastawienia 
społeczeństwa do zjawisk nad-

przyrodzonych i ewolucję tych zjawisk w osiemna-
stym wieku.
Warszawa 2018, s. 464, format 175 × 235 mm, ilustracje czarno-białe, okładka 

twarda, cena 50 zł



Ryszard Żelichowski,
Paweł E. Weszpiński 
PLAN WARSZAWY 1912 
WILLIAM HEERLEIN LINDLEY

Publikacja prezentuje wydany 
w 1912 r., opracowany pod kierun-
kiem Williama H. Lindleya. Plan 
niwelacyjny miasta Warszawy.

wyd. I, format 130 × 240 mm, s. 337, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

EAN 9788362189915, cena 69,00 zł

pod red. Barbary 
Hensel-Moszczyńskiej
i Anny Topolskiej 
ODZYSKANA STOŁECZNOŚĆ. 
WARSZAWA 1915–1918

Publikacja towarzysząca 
wystawie czasowej zawiera 
szkic historyczny, wybór 

obiektów z lat I wojny światowej ze zbiorów Muzeum 
Warszawy oraz teksty omawiające zagadnienia 
nawiązujące do tematu ekspozycji. 
wyd. I, ISBN 9788365777560, cena 49 zł

DANE WARSZAWSKIE – TECZKA 
Z INFOGRAFIKAMI 

Nowa publikacja, która opowiada 
o losach stolicy przy pomocy 
wykresów, map i przedsta-
wień graficznych. Towarzyszy 
wystawie Dane warszawskie, sta-
nowiącej część wystawy głównej 

Rzeczy warszawskie.
wyd. I, format 230 × 270 mm, liczba stron/kart 14 kart, rodzaj wydania teczka 

z infografikami w formie kart, ISBN 9878365777553, cena 65 zł

Jarosław Trybuś,
Paweł E. Weszpiński 
PLAN WARSZAWY 1939 
KSIĄŻNICA ATLAS

Plan miasta stołecznego 
Warszawy z 1939 r.  
to wyjątkowa publikacja 
lwowskiego wydawnictwa 

Książnica Atlas. Pokazuje ona miasto w trakcie przemian. 
wyd. II, format 130 × 240 mm, s. 142, ilustracje kolorowe, okładka twarda,

EAN 9788365777157, cena 69,00 zł

Henryk Bartoszewicz,
Paweł E. Weszpiński 
PLAN WARSZAWY 1825 
KORPUS INŻYNIERÓW 
WOJSKOWYCH 

Plany Korpusu Inżynierów 
Wojskowych i jego kontynu-
atorów to wybitne dzieła kar-

tografii warszawskiej, szczegółowo dokumentujące 
zmiany przestrzeni miejskiej od 1822 do 1859 roku. 
wyd. I, format 240 × 135 mm, s. 299, ilustracje kolorowe, okładka twarda,

ISBN 9788365777249, cena 69,00 zł

Katarzyna Wagner, 
Paweł E. Weszpiński 
PLAN WARSZAWY 1768 
GEORGES LOUIS LE ROUGE

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 × 135 mm, s. 141, ilustracje kolorowe, okładka twarda,

EAN 9788365777072, cena 69,00 zł
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Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, tel. 22 596 67 00 
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Muzeum Warszawy wydaje przede wszystkim publikacje związane z Warszawą – opraco-
wania naukowe i popularnonaukowe, katalogi wystaw odbywających się w Muzeum oraz 
publikacje będące opracowaniem zbiorów muzealnych.

MUZEUM WARSZAWY



Agnieszka Cubała
IGRZYSKA ŻYCIA I ŚMIERCI
SPORTOWCY W POWSTANIU 
WARSZAWSKIM

Sportowcy – uczestnicy 
Powstania Warszawskiego, to 
ludzie niebanalni, charyzma-
tyczni, lubiący ryzyko i życie na 

krawędzi. Dlatego losy wielu z nich mogłyby posłużyć 
za kanwę scenariusza filmu sensacyjnego! 
2018, format 240 X 170 mm, oprawa twarda, 380 stron, cena 48 zł,

ISBN 9788378897224

Giorgio Rochat
WŁOCHY NA WOJNIE 
1935–1943. OD PODBOJU 
ETIOPII DO KLĘSKI

Wszystkie wojny faszystowskich 
Włoch w syntezie opracowanej 
przez najbardziej znanego 
włoskiego historyka wojsko-

wości. Opowieść o mocarstwowej polityce dyktatury 
Mussoliniego.
2018, format 240 × 170 mm, oprawa miękka, 560 stron, cena 49,99 zł,

ISBN 9788378896333

Jacek Kutzner
303. DYWIZJON MYŚLIWSKI 
„WARSZAWSKI” IM. TADEUSZA 
KOŚCIUSZKI. DZIAŁANIA 
WOJENNE 1940–1945

Historia najbardziej zna-
nego dywizjonu Polskich Sił 
Powietrznych w Wielkiej Brytanii.

2018, format 210 × 150 mm, oprawa miękka, 320 stron, cena 39,99 zł,

ISBN 9788378897477

Stephen G. Fritz
OSTKRIEG
FRONT WSCHODNI: 
WOJNA NA WYNISZCZENIE

„Naprawdę wspaniałe dzieło 
z zakresu historii wojskowości, 
łączące ideologiczne, gospo-
darcze, polityczne i militarne 

wymiary tego teatru wojny”. 
2018, format 240 × 170 mm, oprawa miękka, 560 stron, cena 54,99 zł,

 ISBN 9788378896999

Philip Gosse
HISTORIA PIRACTWA

Autor pracy posiadał ogromna 
wiedzę na temat korsarzy 
i piratów pływających po 
morzach w różnych zakątkach 
świata. Swoją pracę podzielił na 
cztery części. Pierwsza z nich 

poświęcona jest piratom muzułmańskim, zwanym 
berberyjskimi.
2018, format 240 × 170 mm, oprawa miękka, 273 strony, cena 39,99 zł,

ISBN 9788378897620

Michał Kuchciak
CZOŁG LEKKI VICKERS 6-TON 
W WOJSKU POLSKIM W LATACH 
1931–1939

Niniejsza publikacja jest próbą 
całościowego ujęcia losów czołgu 
lekkiego Vickers 6-Ton w Wojsku 
Polskim okresu międzywojennego.

2018, format 240 × 170 mm, oprawa twarda, 260 stron, cena 59,99 zł, 

ISBN 9788378897286
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ul. Obozowa 9B, 32-600 Oświęcim, tel. 602 511 192, 
napoleonv@o2.pl, www.napoleonv.pl

Wydawnictwo specjalizuje się w historii wojskowości. W swojej ofercie ma już ponad  
1000 publikacji.

NAPOLEON V



Piotr Tadeusz Kwiatkowski 
ODZYSKANIE 
NIEPODLEGŁOŚCI 
W POLSKIEJ PAMIĘCI 
ZBIOROWEJ 

Książka powstała na pod-
stawie badań zreali-
zowanych na potrzeby 

wieloletniego programu rządowego „Niepodległa”. 
cena 35 zł, 2018, s. 328, oprawa miękka, 230 × 170 mm,

ISBN 9788379822867

ks. Kazimierz Śmigiel
INSTYTUCJA, PRYMASI, 
DOKUMENTY 

Książka o polskim prymaso-
stwie i jego przedstawicielach 
obejmuje trzy części: insty-
tucja, prymasi, dokumenty. 
cena 120 zł, 2018, s. 920, oprawa twarda, 

235 × 165 mm, ISBN 9788379823222

Kasper Siemek 
CIVIS BONUS (DOBRY 
OBYWATEL) 

Traktat polityczno-prawny 
siedemnastowiecznego 
myśliciela, wydany pierwszy 
raz w Krakowie w 1632 r. 
cena 70,00 zł, 2018, s. 368, oprawa twarda, 

125 × 205 mm, ISBN 9788379823123

praca zbiorowa
STULECIE POLSKIEJ POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 1918–2018 

Publikacja związana jest 
z obchodami Jubileuszu 100-
lecia polskiej polityki spo-
łecznej, organizowanymi 
w ramach rocznicy 100 lat nie-

podległości Polski.
cena 85,00 zł, s. 700, oprawa twarda, 250 × 180 mm, ISBN 9788379823208

Tadeusz Wittlin 
W TAWERNIE 
„POD BIAŁYM KONIEM” 

Zbiór dotąd niepublikowanych 
esejów poświęconych cyga-
nerii artystycznej nowojorskiej 
dzielnicy Greenwich Village na 
Manhattanie.

Narodowe Centrum Kultury, Fundacja Editions Spotkania, wyd I, cena 25 zł, 

Warszawa 2018, 160 × 235 mm, s. 176, oprawa twarda, ISBN 9788379822928

Praca zbiorowa
HERBERT W LISTACH 
(AUTO)PORTRET WIELORAKI

Publikacja ta pozwoli spojrzeć 
na twórczość Herberta z per-
spektywy mniej oczywistych jej 
aspektów. 
ISBN 9788379823185
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NARODOWE CENTRUM KULTURY

ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, tel. 22 21 00 100,
nck@nck.pl, www.nck.pl, www.sklep.nck.pl

Narodowe Centrum Kultury podejmuje działania na rzecz rozwoju kultury w Polsce. Jako 
wydawca oferujemy tytuły o historii współczesnej i dziedzictwie narodowym, jak i różne 
pozycje dotyczące kultury i edukacji kulturalnej.



ul. Dedala 8/44, 03-982 Warszawa, tel. 22 870 03 60, tel. 602 247 367,  
602 62 88 55, oficyna@aspra.pl, sekretariat@aspra.pl, www.aspra.pl

Od prawie 25 lat specjalizujemy się w wydawaniu i promowaniu książek o profilu akade-
mickim i naukowym. Na polu naukowym i wydawniczym współpracujemy z licznymi uczel-
niami i szkołami wyższymi. Uzupełnienie naszej oferty stanowią działy literatury pięknej 
i dziecięcej oraz czasopism naukowych. 

Szymon Rudnicki
RUCH 
NARODOWO-RADYKALNY

Wydanie książki profesora 
Szymona Rudnickiego jest nie 
tylko uzasadnione i potrzebne, 
ale jest wręcz koniecznością. 
(prof. Stanisław Obirek)

format B5, objętość 834 strony, oprawa twarda, 2018, ISBN 9788375458206, 

Sugerowana cena 79,00 zł

Stanisław Stabryła
TERRORYŚCI ZNAD TYBRU 
AKTY PRZEMOCY PUBLICZNEJ 
I ZAMACHY W STAROŻYTNYM 
RZYMIE

Dziewięć esejów na temat 
aktów terroru i przemocy 
w najwcześniejszym okresie 

dziejów starożytnego Rzymu – od Romulusa aż do 
Juliusza Cezara.
format B5, objętość 174 strony, oprawa miękka, 2018, ISBN 9788375457926, 

Sugerowana cena 39,00 zł

Stanisław Bieleń
REWOLUCJA W MYŚLI 
I PRAKTYCE POLITYCZNEJ

Książka w wyważony i wielo-
aspektowy sposób analizująca 
fenomen rewolucji październi-
kowej i przy okazji pochylająca 
się wnikliwie nad zjawiskiem 

rewolucji w ogóle.
format B5, objętość 342 strony, oprawa miękka, 2018, ISBN 9788375458435, 

Sugerowana cena 45,00 zł

Philippe Sands
POWRÓT DO LWOWA 
O GENEZIE „LUDOBÓJSTWA” 
I „ZBRODNI PRZECIWKO 
LUDZKOŚCI”
Monumentalne osiągnięcie… 
Głęboko osobista historia 
genezy pojęć „zbrodnie prze-
ciwko ludzkości” i „ludobójstwo”, 

opowiedziana z miłością, gniewem i precyzją.
(John le Carré)
format B5, objętość 500 stron, oprawa twarda, 2018, ISBN 9788375458091, 

Sugerowana cena 69,00 zł

Zbigniew Romek, Kamila 
Kamińska-Chełminiak
CENZURA W PRL. ANALIZA 
ZJAWISKA

Obszerny zbiór artykułów 
z zakresu funkcjonowania cen-
zury instytucjonalnej w powo-
jennej Polsce.

format B5, objętość 406 stron, oprawa miękka, 2017, ISBN 9788375458015, 

Sugerowana cena 49,00 zł zł

Elżbieta Wodzyńska
PIOTR DRZEWIECKI. DZIAŁACZ 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZY, 
PREZYDENT WARSZAWY 
1918–1921

Wybór dokumentów przed-
stawiających dzieje Warszawy 
w latach 1889–1939 – poprzez 

życie i działalność Piotra Drzewieckiego.Format
B5, objętość 338 stron, oprawa twarda, 2018, ISBN 9788375458138,  

Sugerowana cena 49,00 zł
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OFICYNA WYDAWNICZA AJAKS

ul. Focha 23, 05-803 Pruszków, tel. 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.

Jerzy Rostworowski
MOJE DROGI WOJENNE
WSPOMNIENIA OFICERA ARMII 
BRYTYJSKIEJ

Stanisław Jan i Wojciech 
Rostworowscy dokonali wyboru 
i opracowali wspomnienia 
Jerzego Rostworowskiego, 

polskiego żołnierza i oficera, którego wojenne losy 
zawiodły do Armii Brytyjskiej.
2016, wyd. I, str. 314, ISBN 978836204686

Zbigniew Gnat-Wieteska
1. PUŁK STRZELCÓW 
KONNYCH. DOWÓDCY, 
OFICEROWIE, PODOFICEROWIE 
I TRADYCJE

1. Pułk Strzelców Konnych 
wziął aktywny udział w kam-
panii wrześniowej, a także 

w powstaniu warszawskim. Jego historia sięga jednak 
wojen z Ukraińcami i z Rosją Bolszewicką w latach 
1919–1920.
2012, wyd. I, str. 116, ISBN 9788362046416

Zbigniew Gnat-Wieteska
GENERAŁ BRYGADY 
KAZIMIERZ ORLIK-ŁUKOWSKI

Losy Kazimierza Orlika-
Łukowskiego, uczest-
nika Wielkiej Wojny, więźnia 
Starobielska, zamordowanego 
w 1940 r. przez NKWD.

2018, wyd. I, str. 160, ISBN 9788362046935

Zygmunt Kozak, Zbigniew 
Moszumański, Jacek 
Szczepański
OFICERSKA SZKOŁA 
AREONAUTYCZNA 
(1919–1924)

Historia rozwoju Wojsk 
Aeronautycznych w latach 

1919–1924. W wyzwolonej Polsce pierwsza szkoła dla 
tego rodzaju wojsk powstała w Poznaniu, a następnie 
została przeniesiona do Torunia.
2014, wyd. I, str. 224, ISBN 9788362046614

Zbigniew Gnat-Wieteska
GENERAŁ BRYGADY 
STANISŁAW TESSARO-ZOSIK

Praca ta przybliża czytelnikom 
życiorys Stanisława Tessaro ps. 
Zosik. Kolejne rozdziały publi-
kacji opisują różne etapy życia 
tej postaci.

2014, wyd. I, str. 120, ISBN 9788362046652

Zbigniew Gnat-Wieteska
GENERAŁ BRYGADY 
BOLESŁAW FREJ

Bolesław Frej pochodził 
z kresów przedrozbiorowej 
Rzeczpospolitej. W latach 
I wojny światowej przeszedł do 
Brygady Strzelców Polskich. 

Po demobilizacji I Korpusu gen. Dowbor-Muśnickiego, 
wstąpił do wojska polskiego.
2018, wyd. I, str. 96, ISBN 9788362046898
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OFICYNA WYDAWNICZA IMPULS

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 różnych dziedzi-
nach. Połączyło nas zamiłowanie do książek i marzenie o dzieleniu się z innymi.

Bogusław Śliwerski
PEDAGOGIA HARCERSKIEGO 
WYCHOWANIA. 

Książka jest wielowątkową odpo-
wiedzią na pytanie: w jakim 
stopniu współczesna myśl peda-
gogiczna w harcerstwie i o har-
cerstwie podejmuje i pojmuje 

istotę wychowania. Jak jest w rzeczywistości?\
wyd. I, format 160 × 235 mm, s. 232, ilustracje kolorowe, okładka twarda, 

EAN 9788380954809, cena 35,00 zł.

Aleksander Kamiński
NIECH NAS UCZY HISTORIA

Reprint z 1928–1935 r. zawiera 
27 felietonów harcerskich z tygo-
dnika Iskry z lat 1928–1935. 
W tym min.: Naród, który zginął, 
Tragiczne dzieje Jadźwingów, 
Kurjerki, W dni grozy, Twórca 

skautingu... 
Reprint wydania z 1928-1935, format 105 × 148 mm, s. 200, ilustracje czarno-

białe, okładka twarda, EAN 9788380953642, cena 30,00 zł.

Romuald Kawalec 
PRZEDARCIE SIĘ HARCERZA 
DO OBLĘŻONEGO LWOWA 
Z PAMIĘTNIKA Ś. P. ALFONSA 
TĄKIELA

Książka dla miłośników historii, 
harcerzy, instruktorów. Stanowi 
ona źródło inspiracji do cie-

kawych gawęd i zachęt do nabywania umiejętności, 
które przydadzą się w różnych momentach życia.
Reprint wydania z 1919, format 105 × 148 mm, s. 88, ilustracje czarno-białe, 

okładka twarda, EAN 9788380952294, cena 25,00 zł

Aleksander Hauke Nowak 
ZE WSPOMNIEŃ 
SKAUTA-LEGIONISTY

I wydanie ukazało się w 1917 r.  
w Warszawie. Zarówno ze 
względu na treść wspomnień, 
ujętych pod tytułem „Z pamięt-
nika Strzelca”, jak i na okres 

okupacji niemieckiej, musiał być to druk nielegalny. 
Reprint wydania z 1935, format 105 × 148 mm, s. 136, ilustracje czarno-białe, 

okładka twarda, EAN 9788380952553, cena 20,00 zł

Marian Miszczuk
ŻYCIE NA PRZEKÓR WACŁAW 
BŁAŻEJEWSKI 1902–1986

Gdy odchodzi człowiek, jak 
Wacław Błażejewski, zostają po 
nim nie tylko jego dzieła, prace, 
dokonania, ale w duszach, ser-
cach zostaje także i to, co nam 

z siebie dawał: jego myśli, uśmiech, życzliwość.
wyd. I, format 130 × 200 mm, s. 252, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

EAN 9788380955158, cena 35,00 zł.

Wydawnictwo „GODZIEMBA”
BATALION HARCERSKI 
WOJSK POLSKICH. ZARYS 
HISTORYCZNY 1918–1938

Wydawnictwo stanowi próbę 
spojrzenia na Batalion Harcerski 
z perspektywu czasu, poka-
zując w przekroju życie Batalionu 

takim, jaki był w rzeczywistości. Szkolił i wychowywał 
żołnierza-obywatela...
Reprint wydania z 1939, format 105 × 148 mm, s. 108, ilustracje czarno-białe, 

okładka twarda, EAN 9788380952317, cena 20,00 zł
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Jerzy Żebrowski
CZARODZIEJSKA BARCELONA
PRZEWODNIK

Przewodnik prowadzi do 16. 
zakątków Barcelony ulubionych 
przez autora. Książka zawiera 
mapki poglądowe aglomeracji 
barcelońskiej oraz Katalonii. 

wyd. III zaktualizowane, Pruszków 2018, 216 stron formatu A5, całość w kolorze, 

ponad 350 ilustracji, okładka miękka ze skrzydełkami, ISBN 9788381220163

OFICYNA WYDAWNICZA REWASZ

ul. Warszawska 55, 05-820 Piastów, tel. 22 798 33 84, 
rewasz@rewasz.com.pl, www.rewasz.com pl, www.rewasz.pl

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

Jerzy Żebrowski
ANDALUZJA. KRAINA KRÓLÓW 
I SUŁTANÓW. PRZEWODNIK

Rozdziały: Kordoba, Granada, 
Nerja, Malaga, Benalmádena, 
Mijas, Marbella, El Torcal, Caminito 
del Rey (Ardales) – „Królewski 
Szlak”, Ronda, Gibraltar.

wyd. I, ISBN 9788362460915, 240 stron formatu A5, całość w kolorze, 

blisko 300 ilustracji, okładka miękka ze skrzydełkami

Jorge Ruiz Lardizabal
BASKOWIE. MITY, WIERZENIA 
I OBYCZAJE

W wstępie autor pisze skąd się 
wzięli Baskowie. W dalszych roz-
działach przedstawia: najstarsze 
bóstwa, świat bogów, demonów 
i duchów, olbrzymów, magię 

i przesądy, kulty i inne osobliwości (jak mowę gwiz-
daną i mowę krzyczaną).
wyd. II, 267 stron formatu A5, 22 rysunki, ISBN 9788381220026

Ludwik Frey
PIENIŃSKA APTEKA

Przedstawiono 50 występujących 
w Pieninach gatunków: roślin 
zielnych (w liczbie 41), krzewów 
(3) i drzew (6). Wszystkie mogą 
być użyte jako zioła. 
wyd. I, ISBN 9788381220019, 130 stron formatu 

A5, całość w kolorze, 93 ilustracje, okładka miękka

Stanisław Figiel, Piotr Krzywda, 
BESKID ŻYWIECKI 
PRZEWODNIK 

Beskid Żywiecki to największa 
obszarowo i najwyższa 
grupa Beskidów Zachodnich. 
Jest to obszar zróżnico-
wany pod względem przyrody 

i krajobrazu, a także pod względem turystycznym 
i kulturowym.
wyd. III, 536 stron, 112 fotografii, okładka miękka ze skrzydełkami,

ISBN 9788381220149 EAN 9788362460991, cena 38,00 zł

Waldemar Brygier, 
Tomasz Dudziak
ZIEMIA KŁODZKA
PRZEWODNIK

Przewodnik prowadzi po atrak-
cyjnych turystycznie i licznie 
odwiedzanych latem i zimą 
masywach górskich okalają-

cych Kotlinę Kłodzką.
wyd. II, Pruszków 2018, 496 stron, plus 32 strony barwne, 58 fotografii 

kolorowych, 66 czarno-białych, 32 mapy, okładka miękka ze skrzydełkami, 

ISBN 9788381220132
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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, encyklopedie, słow-
niki i leksykony, albumy i poradniki oraz literatura piękna, dziecięca i młodzieżowa.

OFICYNA WYDAWNICZA RYTM SP. Z O.O.

Małgorzata Czerwińska-Buczek
SANITARIUSZKA „DORA”. NIE 
BYŁO CZASU NA STRACH

„Dora” to pseudonim Janiny 
Rożeckiej, uczestniczki 
konspiracji i Powstania 
Warszawskiego. Ta książka 
to nie wywiad ani życiorys. To 

opowieść o życiu, bliskich osobach i czasach, w któ-
rych żyła.
wyd. I, 200 s., 145 × 210 mm, broszurowa, ISBN 9788373997882, cena 23,94 zł

Mariusz Kolmasiak
ZUŁÓW – MIEJSCE URODZENIA 
MARSZAŁKA JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO

Opowieść o miejscu uro-
dzenia Józefa Piłsudskiego. 
Autor zebrał wszystkie rozpro-
szone informacje, obala błędy 

i narosłe mity, odpowiada na pytania, na które dotąd 
próżno było szukać odpowiedzi.
wyd. II, 304 s., 175 × 250 mm, broszurowa, ISBN 9788373997875, cena 29,40 zł

Grzegorz Łęcicki
HARCERZ, UŁAN, KAPŁAN
KSIĄDZ ZDZISŁAW PESZKOWSKI 1918–2007

Niezwykły człowiek i wybitny 
kapłan. Doktor filozofii, kapelan 
Jana Pawła II, harcmistrz, 
podchorąży kawalerii Wojska 
Polskiego II RP. Jeniec obozu 

w Kozielsku. Obrońca prawdy o zbrodni katyńskiej.
wyd. III, 264 s., 175 × 250 mm, Broszurowa, ISBN 9788373997806, cena 33,60 zł

Mariusz Kolmasiak
BELWEDER 1818–2018

Obraz pałacu w czasie jego 
200-letniej historii. Poznajemy 
okoliczności jego przebudowy, 
odtworzony wygląd wnętrz we 
wszystkich opisywanych epo-
kach, zachodzące w nim zmiany 

oraz związanych z nim ludzi.
wyd. II, 368 s., 20 s. wkładki zdjęciowej

w kolorze, 175 × 250 mm (B50, twarda, ISBN 9788373997912, cena 49,35 zł

Henryk Sobierajski, Andrzej 
Dyszyński
„HUBAL”. HENRYK 
DOBRZAŃSKI

Album poświęcony Henrykowi 
Dobrzańskiemu „Hubalowi”, 
majorowi kawalerii Wojska 
Polskiego, ostatniemu polskiemu 

zagończykowi, dowódcy Oddziału Wydzielonego 
Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej.
wyd. I, 320 s., album, 190 × 278 mm, twarda, ISBN 9788373997905, cena 117,60 zł

Jan Henryk Larecki
WIELKI LEKSYKON TAJNYCH 
SŁUŻB ŚWIATA

Pierwsze w Polsce i jedno z nie-
wielu na świecie kompendium 
wiedzy o ponad 1100 byłych 
oraz aktualnie istniejących służ-
bach specjalnych.

wyd. I, 1072 s., 175 × 250 mm, twarda, ISBN 9788373997509, cena 134,40 zł
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Andrzej Zieliński
WYKLĘTY KRÓL. NAJWIĘKSZA 
TAJEMNICA POLSKIEJ 
HISTORII

Panowanie Bolesława II 
trwało krótko. Został skryto-
bójczo zamordowany przez 
zamachowca. 

wyd. II, 176 s., 145 × 210 mm, broszurowa, ISBN 9788373997790,

cena 19,95 zł

Piotr Kołakowski (oprac.)
POLSKO-CZECHOSŁOWACKIE 
KONTAKTY WOJSKOWE 
1921–1938 W DOKUMENTACH 
WYWIADU I DYPLOMACJI II 
RZECZYPOSPOLITEJ

Zbiór materiałów źródłowych 
dotyczący kontaktów Polski 

i Czechosłowacji.
wyd. I, 432 s. + 8 s. wkładki zdjęciowej, 175 × 250 mm, twarda, 

ISBN 9788373997622, cena 49,35 zł

Ryszard Jan Czarnowski
LEGENDA ORLĄT

Lwowskie Orlęta zostały oto-
czone wspaniałą legendą. 
Oprócz opisu krwawych 
zmagań Orląt, żołnierzy i ofi-
cerów Autor przedstawia losy 
ludzi, którzy po dramatycznej 

obronie Lwowa nie mogli w nim pozostać.
wyd. I, 304 s., 175 × 250 mm, twarda, ISBN 9788373997523,

cena 34,65 zł

Marian Marek Drozdowski
JÓZEF PIŁSUDSKI. NACZELNIK 
PAŃSTWA POLSKIEGO 14 XI 
1918–14 XII 1922

Jedyna taka biografia Józefa 
Piłsudskiego, w której autor opi-
suje nie tylko życie i działalność 
Naczelnika, ale eksponuje też 

wątki rzadko poruszane.
wyd. I, 344 s., 145 × 210 mm, broszurowa, ISBN 9788373997462,

cena 34,56 zł

Barbara Wachowicz
WIELCY POLACY NA KRESACH. 
Z MICKIEWICZEM NA WILIĄ, 
NIEMNEM I ŚWITEZIĄ. ZE 
SŁOWACKIM W KRZEMIEŃCU. 
Z ORZESZKOWĄ NAD NIEMNEM

Bogato ilustrowane dzieło o naj-
słynniejszych Polakach, dla któ-

rych Kresy były kolebką i „najściślejszą ojczyzną”. 
wyd. I, 392 s., zdjęcia włamywane w tekst, 175 × 250 mm, twarda,

ISBN 9788373997592, cena 45, 15 zł

Andrzej Zieliński
TAJEMNICE POLSKICH 
TEMPLARIUSZY

Dzieje najbardziej tajemniczego 
zakonu spośród wszystkich. 
W opinii współczesnych templa-
riusze byli niezmiernie bogaci, 
jednak ich majątek przepadł. Do 

dziś krążą legendy o ich ukrytych skarbach.
wyd. III, 272 s., 145 × 210 mm, miękka, ISBN 9788373997714, cena 29,40 zł

Jolanta Niklewska
ROMAN DMOWSKI. DROGA DO 
POLSKI

Polityk, którego zdolności 
i determinacja przywróciły 
Polsce legitymację państwa 
wolnego. Równocześnie była to 
postać kontrowersyjna.

wyd. I, 300 s., 175 × 250 mm, twarda, ISBN 9788373996731,

cena 35,70 zł

Juliusz L. Englert, Grzegorz 
Nowik
MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI

Fascynująca relacja o życiu 
Marszałka i jego służbie dla 
Polski. Bogaty materiał ikono-
graficzny wzbogacają kalenda-
rium wydarzeń, fragmenty pism, 

przemówień, rozkazów i wspomnień świadków.
wyd. I, 288 s., album, 210 × 305 mm, twarda, ISBN 9788373995970,

cena 84,00 zł
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Małgorzata Czerwińska-Buczek
DZIECI WOJENNEJ WARSZAWY

Autorka w przejmujący sposób 
ukazuje okrucieństwo wojny 
widziane oczami tych najbar-
dziej bezbronnych i niewinnych 
„żołnierzy” – dzieci.
wyd. I, 120 s.,145 × 210 mm, broszurowa, 

ISBN 9788373997615, cena 16,80 zł

Czesław K. Grzelak
WRZESIEŃ 1939
W SZPONACH DWÓCH 
WROGÓW

We wrześniu 1939 Polska została 
zdradziecko zaatakowana przez 
hitlerowską III Rzeszę i stalinowski 
Związek Sowiecki.

wyd. II, 432 s., 32 s., 175 × 250 mm, broszurowa, ISBN 9788373997868, 

cena 39,90 zł

Ryszard Jan Czarnowski
KRESY – KRWAWE DZIEJE

Tym razem autor przenosi nas 
na rubieże ukrainne w drama-
tyczny i krwawy czas wojny. 
Uzupełnia naszą wiedzę o zapo-
mniane fakty.
wyd. I, 224 s., 175 × 250 mm, twarda,

ISBN 9788373997400, cena 29,40 zł

Adam Podhajecki
OUN I UPA POD SKRZYDŁAMI 
III RZESZY

Gruntowna analiza zjawiska 
wojującego nacjonalizmu ukra-
ińskiego w okresie II wojny 
światowej i zbadanie jego histo-
rycznych, ideologicznych i poli-

tycznych aspektów.
wyd. I, 360 s., 175 × 250 mm, twarda, ISBN 9788373995529,

cena 48,30 zł

Jacek Snopkiewicz
BEZPIEKA. ZBRODNIA I KARA?

Panorama powstania i upadku 
Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego. Ujawnia wstrzą-
sające fakty prześladowań, 
terroru i zabójstw. Manipulacji. 
Bezprawia. Bezkarności setek 

oprawców oraz ich mocodawców.
wyd. I, 520 s., 175 × 250 mm, twarda, ISBN 9788373997844, cena 49,35 zł

Ryszard Jan Czarnowski
KRESY – UTRACONE DZIEJE

Opowieść o krainie niosącej ze 
sobą radość i smutek, wielkie 
sukcesy i porażki. Kresy są 
bolesnym wspomnieniem 
naszych matek i ojców, a dzięki 
rodzinnym opowiadaniom zro-

dził się do nich sentyment.
wyd. I, 282 s. 175 × 250 mm, twarda, ISBN 9788373997233,

cena 37,80 zł

Bogusław Pacek
WOJNA HYBRYDOWA NA 
UKRAINIE

Pierwsza polska publikacja na 
temat konfliktu zbrojnego na 
Krymie i w Donbasie. 
wyd. I, 260 s., 145 × 210 mm, twarda, 

ISBN 9788373997530, cena 33,60 zł

Barbara Jagas
SYBIRAK, KTÓRY ZOSTAŁ 
GENERAŁEM

Historia życia generała z PRL 
opowiedziana przez córkę. 
Autorka zadaje pytanie, czy 
można dyskredytować gene-
rałów LWP, nazywając ich 

komunistycznymi zbrodniarzami i zdrajcami?
wyd. I, 216 s., 145 × 210 mm, broszurowa, ISBN 9788373997356, cena 24,99 zł
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OFICYNA WYDAWNICZA VOLUMEN

ul. Dynasy 2a/3, 00-354 Warszawa
volumen@owvolumen.pl, www.owvolumen.pl,

Wydawnictwo powstało w 1989 r. jako kontynuacja wydawnictw podziemnych. Specjalizuje 
się w książkach z zakresu historii Polski i powszechnej, antropologii kulturowej i szeroko 
rozumianej myśli humanistycznej, wydawanych w uznanych na rynku seriach. Ofertę uzu-
pełnia literatura piękna, w tym poezja. 

Wiesław Wysocki, Wiktor Cygan, 
Jan Józef Kasprzyk 
LEGIONY POLSKIE 1914–1918

Ekskluzywne wydanie albumu 
o Legionach Polskich: ok. 2000 
zdjęć, dokumentów, map, rycin, 
szkiców, ok. 600 not biograficz-
nych. Oprawa całopłócienna, 

ozdobiona metalowym orłem legionowym.
2018, s. 865, oprawa twarda, 210 ×297 mm, ISBN 9788372336088, cena 170 zł

JÓZEF PIŁSUDSKI. SŁUŻBA 
OJCZYŹNIE
WSPÓŁWYDAWCA: FUNDACJA OBCHODÓW 

100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ 

NIEPODLEGŁOŚCI

Album ukazujący twórcę
Niepodległości poprzez jego myśl 
zawartą w mowach i rozkazach.

2017, s. 160, ilustracje, opr. tw. płócienna, na okładce metalowy wizerunek J. 

Piłsudskiego, format 200 × 260 mm, ISBN 9788364708282, cena 50 zł

Janusz Odziemkowski, Andrij 
Rukkas
POLSKA– UKRAINA 1920

Polsko-ukraiński dwugłos 
w sprawie historycznego poro-
zumienia Piłsudski–Petrula.
wyd. I, 2017, s. 234, ilustracje czarno-białe, 

oprawa twarda, format 200 × 260 mm,

ISBN 9788364708299, cena 50 zł

Praca zbiorowa
ŻOŁNIERZE WYKLĘCI 
ANTYKOMUNISTYCZNE 
PODZIEMIE ZBROJNE PO 1944 
ROKU

Album opisujący organizacje 
antykomunistycznego pod-
ziemia zbrojnego.

2017, s. 752, oprawa twarda, 210 ×297 mm, ISBN 9788364708237 (wyd. IV, 

poszerzone, uzupełnione), cena 150 zł9788311153660, cena 39,90 zł

Grzegorz Nowik
ODRODZENIE 
RZECZYPOSPOLITEJ W MYŚLI 
POLITYCZNEJ JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO 1918–
1922. CZĘŚĆ I SPRAWY 
WEWNĘTRZNE

Współwydawca Muzeum Józefa 

Piłsudskiego, 2017, s. 506, oprawa twarda, płócienna, format 180 × 240 mm, 

ISBN 9788364708404, cena 60 zł

Bohdan Skaradziński 
SĄD BOŻY 1920

Kolejne wydanie znakomitej 
książki B. Skaradzińskiego 
o wojnie polsko-bolszewickiej 
1919–1920.
2001, s. 336, ilustracje czarno-białe, oprawa twarda, 

format 175 × 255 mm, ISBN 8372331308 cena 60 zł



72

Józef Garliński 
POLSKA W DRUGIEJ WOJNIE 
ŚWIATOWEJ

Pasjonujący opis losów Polski 
w czasie II wojny pióra słynnego 
historyka, Polaka, któremu po 
wojnie nie dane było wrócić do 

kraju. 
Współwydawca ROPWiM, wyd. I, s. 340, oprawa twarda, format 210 × 255 mm, 

ISBN 9788372331243 (I wyd. 1982, Londyn); cena 60 zł

Bohdan Królikowski
ODYSEUSZE Z DZIESIĄTEJ 
BRYGADY, CZYLI PANCERNI 
GENERAŁA MACZKA 

Barwna opowieść o losach żoł-
nierzy generała Maczka: historia 

wojny i żołnierskiej przyjaźni, wielkiej nadziei na 
wolną Polskę i gorzkiego rozczarowania. Oparta na 
prawdziwych wydarzeniach.
2018, s. 312, oprawa miękka ze skrzydełkami, format 120 × 195 mm,

ISBN 9788364708091, cena 40 zł

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

Portret środowiska i geneza 
kształtowania się opozycji w IBL. 
Współwydawca Instytut Pamięci Narodowej, 2018, s. 706, oprawa miękka, format 

160 × 230 mm, ISBN 9788364708374, cena 49,00 zł

Ewy Polak-Pałkiewicz
CZEGO CHCĄ OD NAS BIEDNI 
NIEMCY

Zbiór esejów o fenomenie pol-
skości. Czy Niemcy mogą być 
naszymi braćmi? Czy kultura szla-
checka i ziemiańska to rzeczywi-

ście świat miniony? Wyjątkowa propozycja na stulecie 
odzyskania niepodległości.
2018, s. 504, reprodukcje obrazów, oprawa twarda, format 150 × 210 mm, 

ISBN 9788364708343, cena 49 zł

Zenon Kachnicz
KONSPIRACJA 
ANTYKOMUNISTYCZNA 
NA POMORZU ZACHODNIM 
1945–1956
SERIA: O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

Pierwsza monografia poświęcona podziemiu zbroj-
nemu i organizacjom niepodległościowym na 
Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956.
2018, s. 362, oprawa twarda z obwolutą, format 180 × 240 mm,

ISBN 9788364708381, cena 50 zł

Mirosław Sulej
ZDRADA I ZBRODNIA. STUDIUM 
PRZYPADKU. KOMUNIŚCI NA 
TERENIE PODOBWODU DĘBLIN–
RYKI ARMII KRAJOWEJ
PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ 
I PÓŹNIEJ

1944–1947 to czas dokonującej się z rąk władzy 
„ludowej” tytułowej zdrady i jej następstwa: zbrodni. 
2012, s. 596 + wkładka (czarno-biała), s. 20, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

format 160 × 230 mm,ISBN 9788372331830, cena 65 zł

Stanisław Falkowski
GLADIATOR PRAWDY. NORWID – 
POETA NASZYCH CZASÓW

Esej, jakiego nie było! Norwida 
wiersze, rękopisy, listy, rysunki i… 
komiks. Dla miłośników Norwida, 
ale też dla tych, którzy uważają, że 

jest zbyt trudny.
2018, s. 412, ilustracje kolorowe, oprawa twarda, format 170 × 240 mm, 

ISBN 9788364708367, cena 60 zł

Stanisław Falkowski
SIŁY WIĘKSZE NIŻ CHAOS. 
TAJEMNICA „PRZEDWIOŚNIA” 
STEFANA ŻEROMSKIEGO 

Klucz do zrozumienia 
Przedwiośnia. Ilustrowane stu-
dium interpretacyjne. Książka 

o jednej książce na podstawie jej rękopisu.
2018, s. 348, ilustracje kolorowe, oprawa twarda, format 170 × 240 mm, 

ISBN 9788364708602, (wyd. II uzupełnione ) cena 59,00 zł
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ul. Narbutta 29, 02-530 Warszawa, tel. 22 848 07 12, 
kolportaz@karta.org.pl, ok.@karta.org.pl, www.karta.org.pl 

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

OŚRODEK KARTA

KSIĘGA STULECIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

Dwutomowa publikacja przed-
stawiająca sto lat historii Polski 
od momentu odzyskania nie-
podległości do dziś metodą 
montażu ciekawych i porusza-
jących relacji świadków historii 

oraz najpiękniejszych fotografii.
oprawa twarda, format 210 × 297 mm; t. I 256 s., t. II 248 s., 250 zdjęć;

ISBN 9788365979308, cena 125 zł; współwydawca DSH

Bernard Konrad Świerczyński
PRZEMYTNICY ŻYCIA

Warszawska ferajna: szmugiel, 
interesy i pomoc gettu – praw-
dziwy obraz stosunków pol-
sko-żydowskich w barwnych 
wspomnieniach człowieka uhono-
rowanego w 1972 roku nagrodą 

Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.
oprawa twarda, format 120 × 210 mm, 160 s., mapki i zdjęcia, 

ISBN 9788365979285, cena 34 zł

Polina Żerebcowa
MRÓWKA W SŁOIKU. DZIENNIKI 
CZECZEŃSKIE 1994–2004, 

Uniwersalny zapis okrucieństwa 
i bezsensu wojny. Żerebcowa 
przez 10 lat wojen czeczeń-
skich opisywała w swoim 
dzienniku dojrzewanie i mło-

dość w Groznym – mieście śmierci, zniszczenia 
i nienawiści. 
oprawa twarda, format 165 × 234 mm, 616 s., ISBN 9788365979914, 21 zdjęć, 

cena 59 zł

MICHAŁ RÖMER, DZIENNIKI 
1911–1945

Imponujące świadectwo 
wspólnej historii Polaków 
i Litwinów w XX wieku. T. IV: 
nowo powstałe państwo polskie 
i Litwa, wielkie postaci, które je 
tworzyły, wojna polsko-bolsze-

wicka, akcja gen. Żeligowskiego.
6-tomowa edycja (T I. 1911–1913, T. II. 1914–1915, T. III, 1916–1919, T. IV, 1920–

1930), oprawa twarda, format 170 × 240 mm, T. IV, 668 s., ISBN 9788365979292, 

cena jednego tomu 48 zł

Bogumił Luft (wybór)
ŁACIŃSKA WYSPA. ANTOLOGIA 
RUMUŃSKIEJ LITERATURY 
FAKTU

XX-wieczna historia Rumunii 
opowiedziana głosami władców, 
polityków, artystów, dysydentów, 
obserwatorów tego kraju, 

a także „zwykłych” ludzi – którzy tej historii doświad-
czają i ją współtworzą.
oprawa twarda, format 170 × 240 mm, ISBN 9788365979261, 304 s., 48 zdjęć, 

cena 54 zł

Aleksander Sołżenicyn
PRUSKIE NOCE

Poetycki, mocny w wyrazie, obraz 
przemarszu Armii Czerwonej 
przez Prusy Wschodnie spisany 
na podstawie własnych doświad-
czeń autora, pełniącego w 1945 
roku służbę oficerską w wojsku 

sowieckim. 
oprawa twarda, format 120 × 210 mm, 118., edycja dwujęzyczna (pol. i ros. ), 

ilustracje dedykowane, ISBN 9788365979322, cena 34 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
ZRYW

Opowieść stanowi hołd dla 
członków „Solidarności 
Walczącej”, którzy ryzykowali 
zdrowiem i życiem, poświęcali 
zawodowe kariery i szczęście 
dla celu, który uznali za najważ-

niejszy – niepodległość Polski.
wyd. I, format 210 × 297 mm, s. 58, ilustracje kolorowe, okładka miękka,

EAN 9788394691714, cena 5,00 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 × 235 mm, s. 192, ilustracje czarno-białe, okładka miękka, 

EAN 9788393922376, cena 12,00 zł

Wojciech Kucharski
WROCŁAW 1945–2016

Publikacja towarzysząca 
wystawie głównej w Centrum 
Historii Zajezdnia to jedyne 
tak pełne popularnonau-
kowe opracowanie ostatnich 
siedemdziesięciu lat historii 

Wrocławia.
wyd. I, format 230 × 280 mm, s. 324, ilustracje kolorowe, okładka miękka,

EAN 9788394374884, cena 35,00 zł

Katarzyna Uczkiewicz 
PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ

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 × 235 mm, s. 60, ilustracje kolorowe, okładka miękka,

EAN 1899508X, cena 9,00 zł

Grzegorz Czekański
DOLNY ŚLĄSK. PAMIĘTAM 
POWÓDŹ

Autorzy odwiedzili kilkana-
ście dolnośląskich miejsco-
wości, w których spotykali się 
z mieszkańcami i gromadzili 
materiały. 
wyd. I, format 175 × 240 mm, s. 264, ilustracje 

kolorowe, okładka miękka, ISBN 9788394691617, cena 35,00 zł, twarda, 

EAN 9788362584314, cena 20,00 zł

Praca zbiorowa
OD „LANDSCHAFTU” 
DO „KRAJOBRAZU”
Z POGMATWANYCH DZIEJÓW 
ŚLĄSKA

Publikacja stanowi ważny 
wkład w badania nad śląską 
krainą leżącą w Europie 

Środkowo-Wschodniej.
wyd. I, format 170 × 220 mm, s. 472, ilustracje czarno-białe, okładka miękka, 

ISBN 9788394981600, cena 35 zł
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ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa, tel. 22 826 53 58, 
piw@piw.pl, www.piw.pl 

Działający od ponad siedemdziesięciu lat Państwowy Instytut Wydawniczy jest jedną z naj-
bardziej zasłużonych dla polskiej kultury oficyn wydawniczych. Poza literaturą piękną cha-
rakterystyczna dla wydawnictwa zawsze była szeroko pojęta humanistyka, w tym historia 
i eseistyka. 

PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY

Henryk Litwin
CHWAŁA PÓŁNOCY
RZECZPOSPOLITA W POLITYCE 
STOLICY APOSTOLSKIEJ 
1598–1648
SERIA: RODOWODY CYWILIZACJI

Nowatorska analiza relacji 
pomiędzy Santa Sede a Regno 

di Polonia i zarazem opowieść o papiestwie, jego 
służbie dyplomatycznej i europejskiej polityce 
międzynarodowej.
432, ilustracje kolorowe, okładka twarda, ISBN 9788306034691, cena 69,00 zł

Eric Kurlander
DEMONY HITLERA 
EZOTERYCZNE KORZENIE III 
RZESZY

Kurlander, historyk specjalizujący 
się we współczesnych dziejach 
Niemiec, dotarł do nieznanych 
źródeł, na podstawie których ana-

lizuje rolę okultyzmu, wróżbiarstwa, mitów pogań-
skich w III Rzeszy.
wyd. I, format 150 × 230 mm, s. 400, okładka twarda, ISBN 9788306034790, 

cena 55 zł

Jadwiga Żylińska
PIASTÓWNY I ŻONY PIASTÓW

Barwne losy kobiet z dyna-
stii Piastów mogłyby posłużyć 
za kanwę niejednego serialu. 
Opowieść o tym, jak małżeń-
stwa tworzyły międzypaństwowe 
sojusze oraz jak osobowości boha-

terek wpływały na historię Europy. 
wznowienie, format 120 × 195 mm, s. 360, okładka twarda, ISBN 9788306035193, 

cena 34,90 zł

Rodney Stark
NIE MÓW FAŁSZYWEGO 
ŚWIADECTWA
ODKŁAMYWANIE WIEKÓW 
ANTYKATOLICKIEJ NARRACJI
 
Amerykański historyk i socjolog 
religii, sam protestant, opierając 
się na źródłach, polemizuje 

z utartymi tezami dotyczącymi m.in. inkwizycji, kru-
cjat, antysemityzmu czy stosunku Kościoła do nauki. 
wyd. I, format 150 × 230 mm, s. 306, okładka twarda, ISBN 9788306034615, 

cena 59,00 zł

Vladimir Tismăneanu 
DIABEŁ W HISTORII
KOMUNIZM, FASZYZM I INNE 
LEKCJE WIEKU DWUDZIESTEGO 
SERIA: BIBLIOTEKA MYŚLI WSPÓŁCZESNEJ

Wybitny politolog pisze o rady-
kalizmie, utopijnych ideach oraz 
ich katastrofalnych skutkach 

w postaci eksperymentów socjotechnicznych na 
wielką skalę, jakich dokonano w XX wieku.
wyd. I, format 110 × 189 mm, s. 411, okładka miękka ze skrzydłami, 

ISBN 9788306034738, cena 39,00 zł

Franz Herre
METTERNICH
SERIA: BIOGRAFIE SŁAWNYCH LUDZI

Klemens von Metternich, 
wieloletni kanclerz Austrii 
był jedną z najważniejszych 
postaci Kongresu Wiedeńskiego 
i głównym architektem 

porządku politycznego, któremu kres przyniosła 
dopiero I wojna światowa.
wznowienie, format 144 × 204 mm, s. 400, oprawa twarda, ISBN 9788306035049, 

cena 59,90 zł
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Leszek Pietrzak
TAJNA WOJNA NIEMCÓW 
Z POLSKĄ

Dziś Niemcy nie prowadzą wojny 
przy pomocy czołgów. Równie 
skuteczne okazują się polityka 
i gospodarka. Autor przedstawia 
fakty, które świadczą o tym, że 

pokój między Polską a Niemcami to tylko pozory. 
wyd. I, str. 127, okładka miękka, ISBN 9788363865276, cena 25 zł

Antoni Ferdynand Ossendowski
LENIN

Obnażając mechanizmy mani-
pulacji, cynizm Lenina i jego 
gigantyczne przekonanie o wła-
snej wyjątkowości – nie mógł 
Ossendowski stać się nikim innym 
jak tylko wrogiem wodza rewolucji.

wyd. I na podstawie III wyd. przedwojennego, str. 550, okładka miękka, 

ISBN 9788363865948, cena 49 zł

Jan Piński
ZA CO ŻYDZI POWINNI 
PRZEPROSIĆ POLAKÓW 

Książka powstała w odpowiedzi 
na aktualne oskarżenia rzucane 
pod adresem Polaków w kwestii 
eksterminacji Żydów. 
wyd. I, str. 80, okładka miękka, 

ISBN 9788363865986, cena 19 zł

Tomasz Ciołkowski
JÓZEF PIŁSUDSKI BEZ 
RETUSZU

W przypadku działalności 
publicznej i prywatnej Józefa 
Piłsudskiego mamy do czy-
nienia z licznymi fałszerstwami 
historycznymi. Dokonano 

ich w dwudziestoleciu międzywojennym w okresie 
rządów sanacji.
wyd. I, str. 359, okładka miękka, ISBN 9788393975105, cena 62 zł

Henryk Skwarczyński
GAROTA. JAK ZABIŁEM PIOTRA 
JAROSZEWICZA

To trzeba przeczytać! 
Nierozwiązana zbrodnia PRL-u.
Książka ujawnia kulisy zamachu 
na premiera Piotra Jaroszewicza.
wyd. I, str. 119, okładka miękka, 

ISBN 9788363865865, cena 24 zł

Dominik 
Kuciński
ARCHIWUM 
ŻOŁNIERZY 
WYKLĘTYCH

Archiwum 
Żołnierzy Wyklętych to seria wydawnicza prezentująca 
biografie najwybitniejszych żołnierzy niepodległościo-
wego, antykomunistycznego podziemia. 
wyd. I, str. 150, okładki miękkie, cena 29 zł

ul. Chmielna 10/12, 00-021 Warszawa, tel. 502 202 900 lub 22 339 05 41, 
kontakt@polskaksiegarnianarodowa.pl, www.polskaksiegarnianarodowa.pl

Polska Księgarnia Narodowa oferuje swoim czytelnikom szeroki zakres książek historycz-
nych, głównie z zakresu historii XX wieku, a także książki publicystyczne o wyraźnym profilu 
patriotycznym.  

POLSKA KSIĘGARNIA NARODOWA
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POLSKIE RADIO

PIEŚNI POLSKICH 
POWSTAŃ 
NARODOWYCH

Album zawiera 60 naj-
piękniejszych i najbar-
dziej popularnych pieśni 
powstałych podczas 
polskich powstań naro-

dowych, w pięknym opracowaniu znakomitego kom-
pozytora i aranżera Włodzimierza Korcza. 
Nośnik 5 CD

Przemysław 
Gintrowski, Jacek 
Kaczmarski 
i Zbigniew Łapiński 
GINTROWSKI, 
KACZMARSKI, 
ŁAPIŃSKI 
– NIEPODLEGLI

Album adresowany do koneserów twórczości Trzech 
Bardów jak również do młodego pokolenia,.
Nośnik 3 CD

 MAREK I MAREK

Marek Niedźwiecki 
i Marek Sierocki – 
legendarni dzienni-
karze muzyczni po 
raz pierwszy wspólnie 
sygnują autorską kom-
pilację! Obaj przez lata 

ukształtowali gusta muzyczne kilku pokoleń słu-
chaczy i wypromowali setki artystów.
Nośnik 2 CD

NASZA 
NIEPODLEGŁA
1918–2018

Album muzyczny 
Nasza Niepodległa 
powstał specjalnie 
na 100. rocznicę 
odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Wydawnictwo przypomina 
wybitne polskie utwory, powstałe w okresie ostatnich 
stu lat.
Nośnik 1 CD

MĘSKIE GRANIE 
2018

Dwupłytowy album 
Męskie Granie 2018 
jest albumem 
poświęconym 
kultowej trasie 
koncertowej. 

Nośnik 2 CD

POLSKI TOP WSZECH 
CZASÓW 2018

Dwupłytowy album 
podsumowujący two-
rzone przez słuchaczy 
Trójki zestawienia naj-
lepszych, ich zdaniem, 
utworów w historii pol-

skiej muzyki. Wyboru piosenek dokonał Piotr Metz.
Nośnik 2 CD

ul. Jacka Kaczmarskiego 59, 00-977 Warszawa, tel. 22 645 50 51, 
fonografia@polskieradio.pl, www polskieradio.pl

Polskie Radio – nadawca publiczny, wypełniający misję kulturotwórczą, zapewnia dostęp do 
dorobku narodowej i światowej kultury oraz nauki. Agencja Muzyczna Polskiego Radia pro-
wadzi działalność wydawniczą, organizuje koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej 
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RUSSKIE VITIAZI

Fundacja Russkie Vitiazi wydaje książki na temat historii wojskowości, historii lotnictwa 
i podboju kosmosu. Jest wydawcą fachowego czasopisma Staryj Cejghauz dla historyków 
i rekonstruktorów o umundurowaniu i uzbrojeniu. Teksty opracowane według źródeł, wyjąt-
kowe ilustracje – od oryginalnych zdjęć do bardzo dokładnych rekonstrukcji. Oryginalna 
forma przekazania materiału i wysoka jakość druku – oto główne składowe sukcesu 
wydawnictwa Russkie Vitiazi.

RUSSKIE 
VITIAZI
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KLUB SIMEJNOHO DOZVILLA
Lider ukraińskiego przemysłu wydawniczego, publi-
kuje literaturę artystyczną, użytkową i dziecięcą. 
W 2016 r. łączny nakład wynosił ponad 13 milionów 
egzemplarzy, co stanowiło 30% wszystkich książek 
wydanych na Ukrainie. Książki wydawnictwa zajmują 
pierwsze szeregi w rankingach, działalność wydaw-
nictwa jest punktem zwrotnym w świecie współcze-
snej literatury i popularnych ukraińskich autorów.

VIVAT
Wydawnictwo Vivat oferuje szereg ciekawych książek. 
Wydaje literaturę dziecięcą i młodzieżową; fikcję 
współczesną i klasyczną; badania non-fiction, dzienni-
karskie i humanistyczne; publikacje stosowane i pre-
zentowe. W 2015 roku, według statystyk Izby Książki 
Ukrainy, zajął drugie miejsce pod względem wyda-
nych tytułów.

TEMPORA
Wydawnictwo Tempora to przede wszystkim prze-
strzeń do swobodnej wymiany myśli i znaczeń. 
Jego celem jest aktywny otwarty dialog z czytelni-
kiem, który nie tylko konsumuje produkty kultury, 
ale również bierze udział w jej tworzeniu i promocji. 
Przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. Historia, wspo-
mnienia, beletrystyka, dziennikarstwo. Wydawnictwo 
Tempora to książka o wszystkich czasach i przez cały 
czas.

PIRAMIDA
Wydawnictwo wieloprofilowe, którego głównym kie-
runkiem jest publikacja literatury o wysokiej jakości 
artystycznej i non-fiction. Znacząca agencja autorska: 
Marija Matios, Roman Ivanychuk, Oleg Lysheha, Kost 
Moskalets, Galina Pahutyak, Vladimir Danilenko, Peter 
Yatsenko, Andrij Sodomora i inni. Seria Waszla Gabora 
Private Collection – ponad 160 publikacji – zapewnia 
najlepszy wybór współczesnych ukraińskich klasyków 
literatury, mistrzów tłumaczeń i antologii.

KNYŻKY XXI
Wydawnictwo z Czerniowiec działa na Ukrainie od 
2004 roku. Specjalizuje się głównie w literaturze arty-
stycznej, naukowej, popularno-naukowej i literaturze 

SALON KSIĄŻKI UKRAIŃSKIEJ

faktu. Wydawnictwo publikuje również przetłuma-
czoną literaturę. Wydało przekłady współczesnych 
twórców europejskich, takich jak: Martin Pollack, 
Bohdan Zadura, Tadeusz Borowski, Josef Winkler 
i inni. Wydawnictwo poświęca wiele uwagi współ-
czesnym ukraińskim pisarzom, do grona których 
należą: Alexander Boychenko Siergiej Żadan, Jurij 
Andruchowycz, Christina Lukaschuk, Jurij Izdryk,
Taras Prokhasko i inni.

LITOPYS
Publikacja literatury naukowej w dziedzinie kul-
tury, filozofii, historii, filologii, ekonomii,humani-
styki, najnowszych osiągnięć w dziedzinie edukacji. 
Współczesna beletrystyka.

MANDRIWEC
Publikuje literaturę edukacyjno-metodyczną dla 
nauczycieli, studentów, uczniów, wychowawców, 
przedszkolaków; książki popularnonaukowe, litera-
turą historyczną I dziennikarska.

NIKA
Wydawnictwo wieloprofilowe, znane z publikacji 
książek o tematyce non-fiction i historycznych, filozofii 
i literatury współczesnej.

DULIBY
Wydawnictwo Maryny Hrymycz specjalizujące się 
w publikacji współczesnej literatury ukraińskiej i prac 
naukowych z dziedziny etnologii i antropologii.

NASZ FORMAT
Nasz Format specjalizuje się w wydawaniu literatury 
non-fiction od biznesu i ekonomii, psychologii, litera-
tury motywacyjnej, do biografii i wspomnień. Wydało 
ponad 200 tłumaczeń, w tym laureatów Nagrody 
Nobla, książek bestsellerów New York Times. 

DUCH I LITERA
Wydawnictwo publikuje dzieła klasycznych krajo-
wych i zagranicznych autorów z filozofii, socjologii, 
historii, politologii, ekonomii, kultury, teologii, studia 
żydowskie, etc., a także humanistyczny magazyn Duch 
i litera.
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WYDAWNICTWO VALERY PADYAK
Wydawnictwo zostało zarejestrowane w marcu 2000 
roku. Średnia roczna produkcja artykułów książ-
kowych wynosi 20–25 pozycji. Kluczowe priorytety 
wydawnicze – książki, które zapoznają czytelnika 
z historią i kulturą Karpat, odkrywają mentalność, tra-
dycje, folklor, język grup etnicznych w regionie, przede 
wszystkim Rusinów w kontekście historii starożytnej 
Europy Środkowej.

WYDAWNICTWO NAVCZALNA KSIĄŻKA – BOGDAN
Funnkcjonuje już prawie 20 lat w celu zaspokojenia 
potrzeb szkół i uczelni krajowych w zakresie litera-
tury naukowej, tworząc nowe, oryginalne podręcz-
niki, słowniki, leksykony i encyklopedie, które spełniają 
najnowsze standardy międzynarodowe i krajowe. 
Ponadto wydawnictwo publikuje literaturę dziecięcą, 
historyczną i artystyczną, tłumacząc dzieła znanych 
pisarzy światowych.

WYDAWNICTWO AKADEMII 
KIJOWSKO-MOHYLAŃSKIEJ
Zostało założone w 1996 roku w celu publikacji prac 
naukowych, literatury naukowej i popularnej, podręcz-
ników, literatury edukacyjnej. Od założenia wydaw-
nictwa ukazało się ponad 800 tytułów z różnych 
dziedzin w tym historii, filozofii i literatury humani-
stycznej, ekonomii, prawa, socjologii i nauk przyrod-
niczych. Wydawnictwo zwraca szczególną uwagę na 
publikację fikcji, literatury naukowej i edukacyjnej. 
Oddzielne podręczniki i ćwiczenia są unikalne pod 
względem przedmiotu badań, niektóre nie mają odpo-
wiedników w wydaniach krajowych.

WYDAWNICTWO AKADEMIA
Założone w 1993 roku, specjalizuje się w wydaniach 
naukowych, edukacyjnych, referencyjnych i encyklo-
pedycznych. Teraz Akademia rozwija inny trend – lite-
rackie i artystyczne publikacje klasyków modernizmu 
ukraińskiego.

BRIGHT BOOKS
Wydawnictwo rozpoczęło działalność w 1999 roku. 
W 2009 roku zostało przemianowany na Bright Star 

Publishing. Publikuje książki, które mogą zmienić na 
lepsze życie ludzi. Wierzy, że książka nie powinna tylko 
bawić, ale i uczyć piękna i dobra. Wdaje książki, które 
inspirują i dają nadzieję.

KOMORA
Wydawnictwo istnieje od 2013 roku. Specjalizacj
– ukraińska i światowa beletrystyka i non-fiction, 
nowoczesna i klasyczna. Wydawnicze motto – tylko 
to, co pozostaje – odzwierciedla politykę gospo-
darczą i strategię, którą wniosło do ukraińskiego 
rynku książki: produkcję wysokiej jakości książek dla 
bibliotek domowych i więcej niż jednego pokolenia 
czytelników. Komora – to niezawodna marka pierw-
szorzędnego produktu kulturalnego.

SMOLOSKYP
Wydawnictwo zostało założone przez ukraińskich 
emigrantów politycznych w 1967 roku w Baltimore 
w USA. W 1992 roku przeprowadziło się na Ukrainę. 
Zajmuje się problemem upamiętnienia desydentów 
i więźniów politycznych, opracowuje publikacje doty-
czące nauk politycznych, historii ruchu desydenckiego 
i ukraińskiej literatury klasycznej oraz literaturoznaw-
stwa. Od 1995 roku prowadzi konkurs literacki dla 
młodych autorów. 

BUKREK
Wydawnictwo Bukrek specjalizuje się w pro-
dukcji podręczników dla szkół z krajowymi języ-
kami nauczania, wydaje dzieła literackie ukraińskich 
i zagranicznych klasyków, współczesnych autorów. 
Rocznie publikuje około 100 tytułów książek w języku 
ukraińskim, rumuńskim, niemieckim, francuskim, 
angielskim, bułgarskim, gagauskim i hebrajskim.
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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 zle-
cenie (CD, DVD w różnych opakowaniach, już od 50 szt.), oferujemy szeroki katalog licencji 
(w tym kolędy dla firm). Soliton to także wydawnictwo edukacyjne.

SOLITON

Różni wykonawcy
POLSKIE DZIEŁA 
WIELKICH 
MISTRZÓW 4CD

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

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

Różni wykonawcy
REQUIEM 2CD GOLD 
EDITION 2CD

Na pierwszej płycie 
usłyszymy mszę 
żałobną Mozarta, 
która jest jego 
ostatnią i jedną 

z największych kompozycji, pisaną na łożu śmierci. 
Na drugiej płycie znajduje się niemieckie Requiem 
Brahmsa, którego tekst opiera się na fragmentach 
Pisma Świętego.

KOLĘDY POLSKIE 
– PIERWSZE 
NAGRANIA 
W WOLNEJ POLSCE

Zbiór najpiękniej-
szych polskich kolęd 
w wykonaniu Chóru 
Reprezentacyjnego 

Związku Harcerstwa Polskiego z wybitnymi solistami, 
m.in. Mieczysławem Foggiem, Michałem Szopskim, 
i innymi.

Różni wykonawcy 
MOJE SERCE JEST 
BIAŁO CZERWONE – 
4 PORY MUZYKI 

To nazwa projektu 
płytowego zawie-
rającego uniwer-
salne, różnorodne, 

zabawne i edukacyjne piosenki dla dzieci, nie tylko 
o charakterze patriotycznym.

Różnicy wykonawcy
ROSES OF THE 
CLASSIC 2CD 

To piękny dwu-
płytowy album 
muzyczny. Pierwsza 
płyta to wybitne 
utwory na skrzypce. 

Druga to piękne akordeonowe melodie. 

PIOSENKI 
STRAJKOWE – 
NIE DAJMY SIĘ 
PODZIELIĆ

Zbiór pieśni strajko-
wych śpiewanych 
podczas strajków 
w polskich stocz-

niach. Wykonanie: Tolek Filipkowski.
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OFICYNA NAUKOWA
Oficyna Naukowa istnieje od 1992 roku. 
Specjalizujemy się w publikacjach naukowych, 
głównie z dziedziny socjologii, kulturoznawstwa, 
antropologii społecznej, prawa, historii.
Nasze książki są adresowanie zarówno do 
naukowców i studentów, jak i do szerszej grupy czy-
telników zainteresowanych naukami społecznymi 
i humanistycznymi. Wydaliśmy wiele przekładów dzieł 
francusko-, angielsko-, niemiecko-, a także włosko- 
i rosyjskojęzycznych, zarówno klasycznych, jak 
i współczesnych. 
Serie wydawnicze: Biblioteka Myśli Socjologicznej, 
Horyzonty Cywilizacji, Ludzie i…, Disciplinae, Portrety, 
Chcemy Wiedzieć.
ul. Mokotowska 65/3,00-533 Warszawa, tel. 22 622 02 41,

oficyna.naukowa@data.pl, www. oficyna-naukowa.com.pl

WYDAWNICTWO AKADEMICKIE SEDNO 
Wydawnictwo Akademickie SEDNO istnieje od 2011 
roku. Wydaje publikacje akademickie i naukowe 
w obszarze nauk społecznych i humanistycznych: 
podręczniki, monografie, eseje, literaturę faktu 
i wspomnienia oraz literaturę piękną. Współpracuje 
blisko z instytucjami dydaktycznymi i badawczymi, 
m.in. Uniwersytetem SWPS, Instytutem Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej 
Akademii Nauk, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu 
i Porozumienia, Instytutem Socjologii UW. 
ul. J. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, tel. 22 46 48 797, 

info@wydawnictwosedno.pl, www.wydawnictwosedno.pl

WYDAWNICTWO AMALTEA
Wydawnictwo Amaltea poleca książkę profesora 
Adriana Cioroianu Piękna opowieść o historii Rumunów. 
Powieści z HISTORIĄ w tle:
Lucian D. Teodorovici Matei Brunul (Rumunia, stalinizm, 
obozy pracy), Cristian Teodorescu Medgidia, miasto 
u kresu (Rumunia, lata 30. i 40. XX w.), Filip Florian 
Dni króla (Bukareszt, 2. połowa XIX w.), Dan Lungu 
O dziewczynce, która bawiła się w Boga (eurosieroctwo, 
emigracja zarobkowa), Ivan Binar Siedem rozdziałów 
z życia Václava Netušila (Czechosłowacja), Vladimír 
Macura Guwernantka (Wrocław, XIX wiek, ilustracje 
z epoki).
ul. Zabłocie 7a, 51-180 Wrocław, tel. 728 896 998,

wydawnictwo@amaltea.az.pl. www.amaltea.az.pl

WYDAWNICTWO CLAROSCURO
Wydawnictwo Claroscuro interesuje się wydarzeniami 
historycznymi jako punktami wyjścia dla doświad-
czeń (zazwyczaj tragicznych) jednostki ukazywanymi 
w literaturze poprzez napięcie powstałe pomiędzy 
komplementującymi się świadectwem a otchłanią 
jestestwa. Wybieramy autorów, których głos może 
stać się przyczynkiem do dyskusji na temat aktual-
nych zjawisk kulturowych, przemian społecznych 
i politycznych. Nasze tytuły to subiektywne spojrzenia-
-klucze do interpretacji współczesności.
ul. Walecznych 44 lok. 9, 03-916 Warszawa, tel. 605 159 515,

office@claroscuro.pl, www.claroscuro.pl

ŚWIADOMI WYDAWCY
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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

MKaciej Szopa 
GRUNWALD 1410

Patrząc z punktu widzenia wiel-
kiego mistrza, musiał on liczyć 
się nawet z nagłym uderzeniem 
wszystkich sił sprzymierzonych 
na całej długości lasu na połu-
dniowym wschodzie.

Wojciech Zalewski 
POMORZE 1939

Przebieg działań na polskim 
Pomorzu w roku 1939 był 
wyjątkowo dramatyczny. 

Wojciech Zalewski 
KOCK 1939

Szybko od rzu cono niemieckie 
patrole i opanowano Fer dy-
nandów i Budziska.

Wojciech Zalewsk
BOLONIA 1945 (GRA)

Bitwa o Bolonię w roku 1945 
była ostatnią bitwą polskiego II 
Korpusu. Niemcy, mimo iż był 
to już koniec II wojny światowej, 
nie zamierzali poddawać się, 
zwłaszcza Polakom. 

WIEDEŃ 1683 (GRA)
Bitwa pod Wiedniem to 
wspaniałe zwycięstwo 
Sprzymierzonych, pod dowódz-
twem polskiego króla Jana III 
Sobieskiego, nad Turkami. 

Wojciech Zalewski
EBRO 1938

Hiszpańska wojna domowa 
1936–1939 to okres krwawych 
zmagań po mię dzy wojskami 
republikańskimi i nacjonali-
stami generała Franco. 



84

TEOLOGIA POLITYCZNA

ul. Koszykowa 24/7, 00-553 Warszawa, tel. 791793022,
redakcja@teologiapolityczna.pl, www. teologiapolityczna.pl
Teologia Polityczna to ogólnopolskie wydawnictwo i środowisko skupiające intelektuali-
stów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką, artystów o poglądach konserwatyw-
no-liberalnych. W ofercie znajdują się książki z pogranicza filozofii, teologii, historii i polityki, 
zarówno te wchodzące w kanon światowej klasyki humanistyki, jak i te z pogranicza repor-
tażu i eseistyki polskich autorów.

Praca zbiorowa
PRAWO LUDÓW I WOJNA 
SPRAWIEDLIWA 

Na zbiór składają się pisma 
m.in. Pawła Włodkowica 
i Stanisława ze Skarbimierza 
i innych autorów odgrywa-
jących fundamentalną rolę 

w rozwoju polskiej refleksji nad kwestią wojny 
sprawiedliwej.
cena 33 zł

Praca zbiorowa
PAWEŁ WŁODKOWIC 
I POLSKA SZKOŁA PRAWA 
MIĘDZYNARODOWEGO

Antologia zbiera teksty histo-
ryków idei, filozofii i prawa, 
koncentrujące się na dorobku 
polskiej myśli prawno-po-

litycznej pierwszej połowy XV w., ze szczególnym 
uwzględnieniem postaci Pawła Włodkowica.
cena 39 zł

Gertrude Himmelfarb
DROGI DO NOWOCZESNOŚCI

Autorka stara się wykazać, że 
Oświecenie było zjawiskiem 
zróżnicowanym. Odwołuje 
się przede wszystkim do 
Oświecenia brytyjskiego, róż-
niącego się od modelu francu-

skiego, a także do tradycji amerykańskiej.
cena 44 zł

Wojciech Tomczyk
DRAMATY

Sztuki W. Tomczyka –
Norymberga, Wampir, 
Bezkrólewie oraz Marszałek, 
to najlepsze dzieła sceniczne, 
w których autor porusza aktu-
alne sprawy współczesnej 

Polski, odnosząc się do niedalekiej przeszłości.
cena 39 zł

Ludwik Ehrlich 
PAWEŁ WŁODKOWIC 
I STANISŁAW ZE 
SKARBIMIERZA

Książka prof. Ludwika Ehrlicha 
dotycząca Pawła Włodkowica 
i Stanisława ze Skarbimierza 
pokazuje kontekst ich dzia-

łalności i myśli: konflikt polsko-krzyżacki i Sobór 
w Konstancji.
cena 37 zł

Marek A. Cichocki
PÓŁNOC I POŁUDNIE

Zbiór esejów Marka A. 
Cichockiego, które łączy pytanie 
o ideowe korzenie polskiej 
wspólnoty, jej sens i miejsce 
w Europie. 
cena 37 zł
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TOWARZYSTWO NAUKOWE KUL

www.tnkul.pl 

TN KUL powstało w 1934 roku, wydało ponad 3000 publikacji – monografii, serii wydawni-
czych, podręczników akademickich oraz czasopisma w języku polskim i angielskim. Wydaje 
Encyklopedię Katolicką.

Jadwiga Kuczyńska
CO LOS MI PRZEZNACZY
WSPOMNIENIA KAZIMIERZA 
I MARYLI ZABŁOCKICH Z LAT 
1881–1912 ORAZ INNE 
ZAPISKI RODZINNE

Wspomnienia losów rodziny 
ziemiańskiej związanej 

z Ziemią Kaliską i Piotrkowem Trybunalskim.
ISBN 9788373067998, cena 35 zł

Praca zbiorowa
SPADKOBIERCY REFORMACJI 
EWANGELICY W LUBLINIE I NA 
LUBELSZCZYŹNIE (HISTORIA, 
KULTURA, EKONOMIA, 
LITERATURA)

Polscy ewangelicy, jako mniej-
szość wyznaniowa, odegrali 

w Polsce bardzo ważną rolę. Monografia ta opowiada 
o ludziach: przedsiębiorcach, pisarzach, kaznodzie-
jach oraz ich dokonaniach.
ISBN 9788373067936, cena 65 zł

Jacek Gołębiowski
ZRZESZENIE 
NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 
ZA GRANICĄ 1991–2016

Działalność powstałego w Perth 
w 1941 roku Zrzeszenia jest 
niezwykle ważna zwłaszcza 
przy wzroście liczby polskich 

emigrantów po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
ISBN 9788373067929, cena 39,50 zł

Praca zbiorowa
LUBLIN MIASTO ZGODY 
RELIGIJNEJ. EKUMENIZM 
W HISTORII, TEOLOGII, 
KULTURZE

Katolicyzm, ewangelicyzm 
i prawosławie, a przed wojną 
także judaizm kształtowały 
oblicze Lublina. 
ISBN 9788373067875, cena 55 zł

Irena Rolska
STUDIA NAS SZTUKĄ 
RENESANSU I BAROKU XIII: 
DROGI I BEZDROŻA SZTUKI 
NOWOŻYTNEJ

Zamieszczone w tomie artykuły 
poruszają zagadnienia form 
artystycznych, idei wyrażanych 

przez dzieła sztuki, ukazują również związki arty-
styczne powstające w różnych kręgach kulturowych.
ISBN 9788373068025, cena 42 zł

Bp Jan Śrutwa
DZIEJE KOŚCIOŁA 
W STAROŻYTNOŚCI
T. 1: EPOKA WIELKICH 

PRZEŚLADOWAŃ

T. 2: KOŚCIÓŁ W CESARSTWIE 

CHRZEŚCIJAŃSKIM

 ISBN 9788373068209, 

cena kompletu; 130 zł
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ul. J.P.Woronicza 17, 00-999 Warszawa, tel. 22 547 64 42, plyty@tvp.pl, www.sklep.tvp.pl

Biuro Handlu i Współpracy Międzynarodowej Telewizji Polskiej S.A. prowadzi działalność 
wydawniczo-dystrybucyjną, głównie nośników audiowizualnych (DVD, Blu-ray) oraz pro-
duktów merchandisingowych.

TVP HISTORIA

KORONA KRÓLÓW

Barwna, kostiumowa opowieść 
o kulisach władzy Kazimierza 
Wielkiego – najwybitniejszego 
władcy w dziejach Polski, ostat-
niego z dynastii Piastów. 
wyd. 1, format 190 × 135 mm, oprawa twarda, 

EAN 5902739660669, cena 39,99 zł

NAJDŁUŻSZA WOJNA 
NOWOCZESNEJ EUROPY

Trzynastoodcinkowa saga 
o mieszkańcach Wielkopolski, 
którzy w okresie od 1815 do 1918 
roku walczyli z germanizacją. 
Serial został oparty na faktach. 
wyd. 1, format 190 × 135 mm, oprawa twarda, 

EAN 5902739660652, cena 39,99 zł

SENSACJE XX WIEKU CZ. 5

To produkcja ciesząca się od ponad 
30 lat niesłabnąca popularnością. 
Wydanie obejmuje odcinki Stalowe 
przymierze i Tajemnica telegramu 
Zimmermana.
wyd. 1, format 190 × 135 mm, oprawa twarda, 

EAN 5902739660027, cena 19,99 zł

MARSZAŁEK PIŁSUDSKI

Biograficzny ośmioodcinkowy 
serial o Józefie Piłsudskim ma 
formę wielogodzinnego wywiadu 
z sędziwym już Marszałkiem, 
który opowiada o swoim życiu 
i działalności politycznej.
wyd. 1, format 190 × 135 mm, oprawa twarda, 

EAN 5902739660744, cena 39,99 zł

JAN PAWEŁ II. 40-LECIE 
WYBORU POLAKA NA 
PAPIEŻA

Czterdzieści lat temu, kar-
dynał Karol Wojtyła, metropo-
lita krakowski, został wybrany 
na papieża. Wydawnictwo 
prezentuje sześć filmów 

dokumentalnych, ukazujących drogę Lolka z Wadowic 
do Watykanu.
wyd. 1, format 190 × 135 mm, oprawa twarda, EAN 5902739660614, cena 39,99 zł

WYKLĘTY

Dramat wojenny oparty na 
faktach. Akcja filmu toczy się 
w Polsce w drugiej połowie lat 40. 
Bohaterowie filmu to członkowie 
zbrojnego podziemia, walczący 
z władzą ludową o powojenny 
kształt Polski. 
wyd. 1, format 187 × 140 mm, ilustracje kolorowe, 

oprawa twarda, EAN 9788364954030, cena 29,99 zł
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ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań, tel. 61 852 39 62
sprzedaz@wdrodze.pl, www.wdrodze.pl

Wydawnictwo W drodze powstało w 1981 roku. Założyli je dominikanie, których 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

John C. Lenox
CZY NAUKA POGRZEBAŁA 
BOGA?

Czy nauka jest w opozycji do 
religii? Czy ci wierzący, że 
świat stworzył Bóg, są naiwni? 
Odrzucający Boga będą głosić 
swoje argumenty, pośród których 

nie ma miejsca na szaleństwo, takie jak wiara. 
wydanie 1, okładka miękka, liczba stron 448, ISBN 9788379061815, 

wymiar okładki 130 × 200 mm, cena 39,90 zł

Rowan Williams
WIARA NA AREOPAGU

Książka o wierze i wierności 
w przestrzeni publicznej. 
O napięciu między akcepto-
waną postawą a sumieniem. 
Autor podkreśla, że dla epoki, 
w której żyjemy, to napięcie ma 

fundamentalne znaczenie.
wydanie 1, okładka broszura ze skrzydełkami, liczba stron 456, 

ISBN 9788379061846, wymiar okładki 165 × 235 mm, cena 69,00 zł

Candiard Adrien OP 
ZROZUMIEĆ ISLAM

Religia pokoju? Religia zła? 
Dlaczego, otwierając Koran, 
nie można tego rozstrzygnąć? 
Dlaczego o islamie jest tyle 
sprzecznych ze sobą i pozornie 
spójnych twierdzeń?

wydanie 1, okładka miękka, liczba stron 112, ISBN 9788379061594, wymiar 

okładki 123 × 195 mm, cena 27,90 zł

Yves Congar OP
TRADYCJA I TRADYCJE 

Tom 1 esej historyczny poświę-
cony tradycji, oparty na impo-
nującej bazie źródłowej 
i literaturze. Dzieło powstało 
jeszcze przed Soborem 
Watykańskim II, podjęte kwestie 

są zaskakująco aktualne też dzisiaj.
wydanie 1 okładka miękka liczba stron 495, ISBN 9788379061150, wymiar 

okładki 148 × 197 mm, cena 49,90 zł

Jacques Maritain
WIEŚNIAK ZNAD GARONNY

Książka opisuje Kościół 
po zakończeniu II Soboru 
Watykańskiego. Diagnozuje 
szkodliwe tendencje umysłowe 
wśród intelektualistów. Krytyce 
poddana jest filozofia współ-

czesna i przyjmowanie mód myślowych.
wydanie 1, okładka miękka ze skrzydełkami, liczba stron 360, 

ISBN 9788379061525, wymiar okładki 152 × 228 mm, cena 27,90 zł

Maciej Müller
ŻYWE POCHODNIE

Bibliści, historycy, w rozmo-
wach z Maciejem Müllerem 
omawiają spory i dyskusje. 
Dzięki historycznej perspek-
tywie debaty o celibacie, religii 
w szkole, spowiedzi czy liturgii 

zyskują nowy wymiar.
wydanie 1, okładka zintegrowana, liczba stron 200, ISBN 9788379062119, wymiar 

okładki 145 × 205 mm, cena 39,90 zł
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ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, tel. 22 55 31 318,
wuw@uw.edu.pl, www.wuw.pl

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego wydają publikacje naukowe i dydaktyczne 
w wersji papierowej i elektronicznej autorstwa najwybitniejszych przedstawicieli nauki. 

Yaman Kouli
DOLNY ŚLĄSK 1936–1956 
SZYBKI ROZWÓJ I NIEUDANA 
ODBUDOWA. WPŁYW 
WIEDZY NA PRODUKCJĘ 
PRZEMYSŁOWĄ 

Analiza rozwoju przemysłu 
na Dolnym Śląsku w latach 

1936–1956. 
wyd. 1, 170 × 240 mm, s. 316, ilustracje czarno-białe, okładka miękka, 

EAN 9788323533955, cena 39,00 zł

Maciej Ptaszyński
REFORMACJA W POLSCE 
A DZIEDZICTWO ERAZMA 
Z ROTTERDAMU

Autor prezentuje dzieje refor-
macji w Królestwie Polskim 
w latach 1518–1566, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem roli 

polskich erazmian w procesie przemian teologicz-
nych, społecznych i politycznych. 
wyd. 1, format 170 × 240 mm, s. 748, okładka twarda, EAN 9788323535447, 

cena 59,00 zł

Sylwia Kuźma-Markowska
DZIECKO, RODZINA 
I PŁEĆ W AMERYKAŃSKICH 
INICJATYWACH 
HUMANITARNYCH 
I FILANTROPIJNYCH W II 
RZECZYPOSPOLITEJ

Autorka koncentruje się na ini-
cjatywach humanitarnych i filantropijnych.
wyd. 1, format 170 × 240 mm, s. 420, ilustracje czarno-białe, okładka miękka ze 

skrzydełkami, EAN 9788323533887, cena 46,00 zł

Artur Markowski
PRZEMOC ANTYŻYDOWSKA 
I WYOBRAŻENIA SPOŁECZNE. 
POGROM BIAŁOSTOCKI 1906 
ROKU

Publikacja poświęcona 
pogromowi białostockiemu 
oraz ważny głos w metodo-

logii badań nad pogromami. Autor na przykładzie 
Białegostoku pokazuje zjawiska ogólne, referuje też 
dyskusję wokół definicji pogromu.

Karol Modzelewski
STUDIA WYBRANE Z DZIEJÓW 
SPOŁECZEŃSTWA, PRAWA 
I USTROJU EUROPY 
WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ

Omówienie organizacji społe-
czeństwa i systemu jego eks-
ploatacji przez władzę książęcą 

w monarchii Piastów oraz więzi grupowych, norm 
prawnych i zasad współżycia społecznego.
wyd. 1, format 170 × 240 mm, s. 316, okładka twarda, EAN 9788323533634, 

cena 54,00 zł

WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Praca zbiorowa
KORESPONDENCJA 
FRYDERYKA CHOPINA  
1831–1839. 
TOM 2, CZĘŚĆ 1 I 2

Drugi tom korespondencji 
Fryderyka Chopina, bogato ilu-
strowany autografami listów, 

opatrzony indeksami, wykazami źródeł.
wyd. 1, format 170 × 240 mm, s. 1398, ilustracje kolorowe, okładka twarda 

z obwolutą, EAN 9788323531005, cena 179,00 zł
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WYDAWNICTWO 3DOM

Radosław Patlewicz
HISTORIA POLITYCZNA POLSKI: 
NOWE SPOJRZENIE TOM I

Historia naszego kraju od 
początków jego istnienia po czasy 
rozbiorów okiem niezależnego 
autora – bez cenzury i propa-
gandy. Oparta na ogólnodostęp-

nych – a często ignorowanych – źródłach.
wyd II, 240 × 170 mm, s. 342, oprawa twarda, ISBN 9788394507831, cena 43,50 zł

Magna Polonia
FUNDACJA MAGNA POLONIA

Magazyn o tematyce patrio-
tyczno-historycznej. Teksty od 
Wojciecha Kempy, Grzegorza 
Brauna, Tomasza Cukiernika, 
Stanisława Krajskiego, 
Krzysztofa Trackiego i innych. 

Dwumiesięcznik, 290 × 200 mm, cena 13,50 zł

Radosław Patlewicz
MAŁA KSIĘGA BOHATERÓW 
POLSKI

Katalog setki mniej i bardziej zna-
nych osobistości, które na prze-
strzeni dziejów nosiły na barkach 
ciężar polskości. Od Mieszka I do 
Anny Walentynowicz.

wyd I, 240 × 170 mm, s. 240, oprawa twarda, ISBN 9788366036116, cena 42,50 zł

Radosław Patlewicz
HISTORIA POLITYCZNA 
POLSKI: NOWE SPOJRZENIE 
TOM II

Tom drugi rozsławionego 
pierwszą częścią Radosława 
Patlewicza. Historia Polski od 
trzeciego rozbioru po czasy 

współczesne (do wymiany rządu Szydło-Morawiecki) 
– bez słodzenia i mydlenia oczu. 
wyd II, 240 × 170 mm, s. 402, oprawa twarda, ISBN 9788394507862, cena 49,50 zł

Pan Nikt
POPIOŁY

Nowy zbiór „szkiców” Pana 
Nikt. Kontynuacja hitowego 
AION. Pan Nikt jasno i szczerze 
opisuje mechanizmy gry rzą-
dzące geopolityczną areną.
wyd I, 210 × 145 mm, s. 228, oprawa miękka, 

ISBN 9788394507855, cena 39,50 zł

Stanisław Krajski
MASONERIA: ZACISKANIE 
PĘTLI

Oto ponowne prześwietlenie 
spraw, które ilustrują modus 
operandi loży wolnomularskiej 
w naszym kraju. Świetnie wpro-
wadzenie do tematu dla począt-

kujących lub powtórka dla wtajemniczonych.
wyd I, 240 × 170 mm, s. 160, oprawa twarda, ISBN 9788366036000, cena 39,50 zł

ul. Limanowskiego 98, 42-207 Częstochowa, tel. 537 122 666
kontakt@3dom.pro, www.3dom.pro

Wydawnictwo patriotyczne i sklep wolnościowy powstałe na początku 2016-go roku. 
Lubujemy się prawdą, historią i tradycją. Oprócz książek o takim paradygmacie, oferujemy 
też koszulki i inne gadżety.



ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa  
promocjaksiazki@agora.pl, www.wydawnictwoagora.pl

Od ponad 15 lat Wydawnictwo Agora specjalizuje się w literaturze faktu i biografiach, choć 
nie brakuje w naszej ofercie także książek historycznych, mądrych poradników, wywiadów, 
przewodników turystycznych, bogatego katalogu audiobooków oraz klasyki (kolekcje dzieł 
Stanisława Lema, Marka Hłaski czy Ryszarda Kapuścińskiego). 

Beata Maciejewska, Mirosław 
Maciorowski
WŁADCY POLSKI. HISTORIA NA 
NOWO OPOWIEDZIANA

Władcy Polski to okazja, żeby 
przyjrzeć się bliżej ludziom 
wyniesionym na szczyty władzy; 
przekonać się, jak podejmowali 

decyzje; kiedy naszymi dziejami rządził przypadek, 
a kiedy udało się osiodłać kobyłę historii.
ISBN 9788326827204,165 × 235 mm, 1264 s., oprawa twarda, cena 89,99 zł

Marcin Jamkowski, Hubert 
Kowalski
URATOWANE Z POTOPU
KSIĄŻKA Z FILMEM DVD

Książka jest owocem czterolet-
niej wyprawy w poszukiwaniu 
skarbów i zapisem dziennikar-
skiego śledztwa.

ISBN 9788326825798, 135 × 210 mm, 256 s., oprawa twarda, tytuł filmu 

Uratowane z potopu, rok produkcji 2017, dokument historyczny, czas trwania 73 

minuty, cena 44,99 zł

Ewa Winnicka, Cezary 
Łazarewicz
1968. CZASY NADCHODZĄ 
NOWE

Wielka reporterska opowieść 
o najbardziejj zbuntowanym roku 
XX wieku.
ISBN 9788326826139, 165 × 240 mm, 360 s., 

oprawa twarda, cena 39,99 zł

Michał Ogórek
STO LAT! JAK W OSTATNIM 
STULECIU CZCILIŚMY 
PRZYWÓDCÓW

Rozmiary kultu przywódców 
powodowały, że Polacy płakali ze 
wzruszenia, a potem z zawodu. 
Przy tej książce popłakać się 

można tylko ze śmiechu. Oto odtrutka na historię 
zmienianą w bajkopisarstwo i kult jednostek.
ISBN 9788326827082, 155 × 215 mm, 296 s., oprawa miękka ze skrzydełkami, 

cena 39,99 zł

Anne Applebaum
CZERWONY GŁÓD

Wstrząsająca opo-
wieść o Wielkim Głodzie na 
Ukrainie, który pochłonął blisko 
cztery miliony ofiar. Autorka 
dowodzi, że głód w istocie był 
zbrodnią ludobójstwa – zaplano-

wanym działaniem Stalina.
ISBN 9788326826146, 165 × 240 mm , 488 s. oprawa twarda, cena 59,99 zł

Jerzy A. Wlazło
CHŁOPAK Z KATYNIA

Opowieść Jerzego A. Wlazło to 
opowieść o człowieku, którego 
los zetknął z ludźmi będącymi już 
dzisiaj legendą, i rzucił w miejsca, 
gdzie rozgrywały się kluczowe 
wydarzenia naszej najnowszej 

historii.
ISBN 9788326826061, 135 × 210 mm, 368 s., oprawa twarda, cena 39,99 zł
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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 literaturę 
piękną – słowem wszystko, co pomaga zrozumieć fascynujący świat Orientu.

WYDAWNICTWO AKADEMICKIE DIALOG

Anita Shapira
HISTORIA IZRAELA

Wybitna izraelska badaczka 
Anita Shapira w sposób kom-
petentny analizuje narodziny 
syjonizmu w Europie. Ukazuje 
ten proces we wczesnej fazie 
osadnictwa w Palestynie.

2018, wyd. I, format 165 × 235 mm, str. 556, oprawa miękka ISBN 9788380027572 

i oprawa twarda ISBN 9788380027527

Marcin Jacoby
SZTUKA PERSWAZJI 
W STAROŻYTNYCH CHINACH 
OPOWIASTKA ALEGORYCZNA W OKRESIE 

WALCZĄCYCH PAŃSTW (453-221 R.P.N.E.)

 Opowiastki alegoryczne wyko-
rzystywane były w ściśle okre-
ślonych funkcjach praktycznych, 

wykształciły wysublimowane metody prowa-
dzenia perswazji i zapotrzebowanie na ten rodzaj 
komunikacji.
2018, wyd. I, format 155 × 235 mm, str. 224, oprawa miękka, ISBN 9788380027565

Jerzy Rohoziński
NAJPIĘKNIEJSZY KLEJNOT 
W CARSKIEJ KORONIE
GRUZJA POD PANOWANIE, 
ROSYJSKIM 1801–1917

Książka przeznaczona nie tylko 
dla licznego grona zakochanych 
w Gruzji. Niech przeczytają ją 

także zakochani w Polsce. Bowiem w dziejach XIX-
wiecznej Gruzji znajdujemy niemało wątków polskich.
2018, wyd. I, format 165 × 235 mm, str. 292, oprawa miękka, kolorowe ilustracje, 

ISBN 9788380027640

Da Qin i Fulin.
OBRAZ ZACHODU W ŹRÓDŁACH 
CHIŃSKICH Z I TYSIĄCLECIA N.E.

 Zbiór przekazów, pozwala-
jący na analizę stanu wiedzy 
dostępnej chińskim erudytom 
na temat rubieży znanego im 
kontynentu zachodu i chiń-

skiego podejścia do geografii i koncepcji świata.
2018, wyd. I, format 165 × 235 mm, str. 408, oprawa miękka, ilustracje czarno-

białe, ISBN 9788380027251

Yu Hua
ŻYĆ!

Powieść, reprezentująca nurt 
realistyczny w twórczości autora, 
o człowieku zmagającym się z prze-
ciwnościami losu w burzliwym 
okresie wojny domowej i rewolucji 
kulturalnej w Chinach XX w. 

2018, wyd. I, format 145 × 205 mm, str. 248, oprawa miękka, 

ISBN 9788380027510

Bogdan Góralczyk
WIELKI RENESANS

Autor przebija się przez mury 
propagandy i warstwy ogra-
nych schematów, pokazując 
wewnętrzne kulisy przemian, wąt-
pliwości, paradoksy i kręte ścieżki 
decyzyjne chińskich elit władzy.

2018, wyd. I, format 165 × 235 mm, str. 588, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

ISBN 9788380027626
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ul. Dobra 28, 00-344 Warszawa, tel. 22 444 86 50, 
info@arkady.eu, www.arkady.eu

Wydawnictwo powstało w 1957 roku, w 1993 zostało przekształcone w spółkę z całkowicie 
polskim kapitałem. Specjalizuje się w popularno-naukowych, bogato ilustrowanych publika-
cjach, m.in. z dziedziny sztuki i architektury. Wydaje albumy, leksykony, podręczniki akade-
mickie, przewodniki, książki dla dzieci i młodzieży, literaturę piękną. 

WYDAWNICTWO ARKADY

Praca zbiorowa
SKARBY SZTUKI. MUZEUM 
NARODOWE W KIELCACH

Album prezentuje niezwykle 
cenne eksponaty z dziedziny 
malarstwa, rzemiosła, sztuki 
ludowej, archeologii i przy-
rody oraz kolekcje uzbro-

jenia europejskiego i wschodniego gromadzone przez 
ponad 100 lat.
2018, wyd. I, 240 × 300 mm, s. 350, il. kolor. 350, ISBN 9788321348674

Malcolm Hislop
JAK CZYTAĆ ZAMKI. 
PODSTAWOWE 
INFORMACJE 
O ARCHITEKTURZE 
OBRONNEJ

Książka odsłania tajemnice 
budowy zamków, pomaga 

rozpoznać określone style i typy warowni oraz mate-
riały, z których powstały. Objaśnia zamkowe założenia, 
plany, fosy, wieże, kaplice, schody itd.
2018, wyd. I, 135 × 165 mm, s. 256, il. kolor, s. 605, ISBN 9788321350392

Alberto T. Estévez
GAUDÍ

Album zawiera prezen-
tuje 390 barwnych foto-
grafii budowali i ich detali 
zaprojektowanych przez 
Gaudiego – jednego z naj-
ciekawszych i najbardziej 

kontrowersyjnych architektów świata…
2018, wyd. I, 190 × 225 mm, s. 256. il. kolor, s. 390, ISBN 9788321349442

Faustyna Toeplitz-Cieślak, 
Izabela Żukowska
HOTEL BRISTOL. NA ROGU 
HISTORII I CODZIENNOŚCI

Dzieje hotelu od końca XIX w. 
 po czasy współczesne. 

Bristol – niemy świadek wiel-
kiej polityki, chwilowa sie-

dziba rządu, miejsce pobytu najznamienitszych gości 
– przedstawiony w faktach, anegdotach, materiałach 
z epoki… i plotkach.
2018, wyd. I, 210 × 260 mm, s. 256, il. kolor i cz. b., s. 300, ISBN 9788321350745

Marek Sołtysik
KLAN KOSSAKÓW

Gawęda o trzech pokoleniach 
krakowskiej rodziny. Autor zna-
komicie oddaje atmosferę kolej-
nych epok, przytacza liczne 
anegdoty, zdradza tajemnice 
dynastii, która swój patriotyzm 

i umiłowanie ojczyzny wyrażała pędzlem i piórem.
2018, wyd. I, 140 × 210 mm, s. 228, il. 31, ISBN 9788321350165

Till-Holger Borchert
BOSCH. ZBLIŻENIA

Album pokazuje całostroni-
cowe zbliżenia detali naj-
sławniejszych prac Boscha 
– najbardziej znanego nider-
landzkiego malarza. Autor 
przystępnym językiem 

omawia charakterystyczne elementy jego niesamowi-
tego świata.
2018, wyd. I, 250 × 320 mm, s. 320, ISBN 9788321350561
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WYDAWNICTWO ASTRA

ul. Radziwiłłowska 26/2, 31-026 Kraków, tel. 12 292 07 30
wydawnictwo@astra.krakow.pl, www.wydawnictwo-astra.pl

Trzon działalności wydawnictwa to książki historyczne i powieści związane z tematyką śre-
dniowiecznej Europy, epoki Tudorów, rodu Borgiów i Polski Piastów. Naszą ofertę rozsze-
rzyliśmy o portal historyczny astrahistoria.pl.

Tomasz Targański
PIASTOWIE 
WALKA O TRON 1138–1320

Książka ukazuje dzieje Polski 
doby rozbicia dzielnicowego 
i historię skłóconej piastow-
skiej rodziny, której członkowie, 
w walce o tron, rzucili się sobie 

do gardeł, wydzierając sobie ziemię ojców.
wyd. I, format 155 × 235 mm, s. 416, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

EAN 9788365280442, cena 49,99 zł

Colin Imber
IMPERIUM OSMAŃSKIE 
1300–1650

Książka opisuje dzieje Imperium 
Osmańskiego od jego początków 
w XIV wieku, przez czasy naj-
większej świetności za rządów 
Sulejmana Wspaniałego, po okres 

kryzysu w XVII stuleciu.
wyd. I, format 155 × 235 mm, s. 465, ilustracje brak, okładka twarda,  

EAN 9788365280435, cena 59,99 zł

Nicholas Morton
KRZYŻACY W ZIEMI ŚWIĘTEJ

To przede wszystkim- historia 
zakonu w jego pierwotnej formie 
– nie armii środkowoeuropej-
skiego państwa zakonnego, lecz 
zakonu rycerskiego służącego 
chrześcijaństwu w Lewancie, 

w okresie krucjat. 
wyd. I, format 155 × 235 mm, s. 350, ilustracje czarno-białe, okładka twarda,  

EAN 9788365280404, cena 59,99 zł

Agnieszka Bukowczan-Rzeszut
JAK PRZETRWAĆ 
W ŚREDNIOWIECZNYM 
KRAKOWIE

Czy fascynują cię czasy, o których 
wciąż wiemy mniej, niż byśmy 
chcieli, i ludzie, którzy tworzyli 
atmosferę dawnego Krakowa? 

Jeśli tak, sprawdź, czy uda ci się w nim przetrwać 
choć jeden dzień!
wyd. I, format 155 × 235 mm, s. 391, ilustracje czarno-białe, okładka twarda,  

EAN 9788365280459, cena 49,99 zł

Guy de la Bédoyère
PRETORIANIE. ROZKWIT 
I UPADEK RZYMSKIEJ GWARDII 
CESARSKIEJ

To dzieje pretorian – najbardziej 
uprzywilejowanych wśród rzym-
skich żołnierzy, którzy statusem 
przewyższali wszystkie pozo-

stałe formacje militarne i z czasem stali się najważ-
niejszym ogniwem władzy.
wyd. I, format 155 × 235 mm, s. 440, ilustracje kolorowe, okładka twarda,  

EAN 9788365280428, cena 59,99 zł

Alain Demurger
TEMPLARIUSZE. PROCES 
1307–1314

Oto swoista kronika procesu spi-
sana na podstawie protokołów 
z przesłuchań, relacji naocznych 
świadków, listów, pokwitowań, 
zapisów w księgach rachunko-

wych i innych dokumentów źródłowych.
wyd. I, format 155 × 235 mm, s. 432, ilustracje brak, okładka twarda,  

EAN 9788365280411, cena 59,99 zł
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ul. Kwitnąca 5/6, 01-926 Warszawa, tel. 533 496 436
sklep@capitalbook.pl, www.capitalbook.pl
W 2011 roku stworzyliśmy wydawnictwo Capital. Przez 7 lat wydaliśmy blisko osiemdzie-
siąt publikacji. Nie boimy się wydawać książek „niepoprawnych”, poruszających tematy 
kontrowersyjne i ukrywane. Jednocześnie wznawiamy cenne pozycje z dwudziestolecia 
międzywojennego, starając się przybliżyć Polakom dorobek intelektualny czołowych umy-
słów II RP. Uważamy, że wolność słowa jest wartością nadrzędną. 

WYDAWNICTWO CAPITAL

Ireneusz Lisiak
HOLOKAUST KOŚCIOŁA 
KATOLICKIEGO NA KRESACH 
WSCHODNICH 1941–1945

Książka opisuje postawę oraz 
męczeństwo duchowieństwa 
katolickiego podczas okupacji 
sowieckiej i niemieckiej, oraz 

stosunku Ukraińców, Białorusinów i Litwinów wobec 
katolickiego duchowieństwa.
nr wydania I, format A5, oprawa miękka, zdjęcia tak, stron 350, 

ISBN 9788364037061, cena 39,90 zł

Stanisław Michalkiewicz
NIEMCY, ŻYDZI I FOLKSDOJCZE

Autor porusza głównie kwestie 
dekadencji Polskich elit, tych poli-
tycznych, ale również intelektu-
alnych. Pokazuje skąd się bierze 
degeneracja „przewodników 
duchowych” i dlaczego za tako-

wych się uważają.
nr wydania I, format A5, oprawa miękka, s. 424, ISBN 9788364037436, 

cena 45,00 zł

Leszek Żebrowski
WARSZAWA ’44. KREW 
I CHWAŁA

Dlaczego powstanie wybuchło? 
Kto był za a kto przeciw? Jak 
wyglądały przygotowania 
i podejmowanie decyzji? Kto jest 
za to wszystko odpowiedzialny? 

Na te i inne pytania odpowiada w książce autor.
nr wydania I, format A5, oprawa miękka, s. 278, ISBN 9788364037115, 

cena 39,90 zł

Leszek Żebrowski
O NAJNOWSZEJ HISTORII 
POLSKI 1944–1989. SZKICE 
I ARTYKUŁY

Leszek Żebrowski w swojej 
najnowszej książce porusza 
między innymi kwestie stosunku 
Narodowych Sił Zbrojnych do 

żydów, Marca 1968 czy elit komunistycznych oraz fał-
szowania naszej najnowszej historii.
nr wydania I, format A5, miękka, zdjęcia tak, s. 300, cena 39,90 zł

Stefan Niebudek
W KRAJU CZARNYCH KOSZUL

Prezentowana Czytelnikowi 
książka jest kroniką wyprawy. 
Głównym zadaniem niniejszej 
pozycji była chęć przekazania 
polskiemu czytelnikowi rze-
telnej relacji na temat państwa 

włoskiego lat trzydziestych.
nr wydania II, format A5, oprawa miękka, s. 138, ISBN 9788364037801, 

cena 25,00 zł

Władysław Kołaciński „Żbik”
MIĘDZY MŁOTEM A SWASTYKĄ

Książka ta ma charakter wspo-
mnieniowy i przede wszystkim 
osobisty. Autor należy do najbar-
dziej znienawidzonych antyko-
munistów. Poświęcono mu wiele 
publikacji pseudonaukowych 

i publicystycznych.
nr wydania III, format B5, oprawa twarda, zdjęcia tak, s. 336, ISBN 9788364037207, 

cena 54,90 zł
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Braci Wagów 11/141, 02-791 Warszawa, tel. 605 561 858, 
cm@wydawnictwocm.pl, www.wydawnictwocm.pl

Wydawnictwo CM powstało w 2009 r. i początkowo było pomyślane jako wydawnictwo 
stricte turystyczne do publikowania w formie drukowanej tekstów z Internetowego 
Przewodnika Turystycznego ciekawemiejsca.net. Pierwsze przewodniki – seria 
Zapomniane miejsca i przewodniki kajakowe, które spotkały się z dużym zainteresowaniem.

WYDAWNICTWO CM

Mateusz Będkowski,
POLACY NA KRAŃCACH 
ŚWIATA: XIX WIEK

Od tajemniczej Ameryki 
Południowej, przez gorącą 
Afrykę, nieprzystępną Syberię aż 
do dalekiej Australii.
wyd. 2018, 422 strony, format A5, ilustracje 

czarno-białe, ISBN 9788366022393, cena 44,90 zł

Michał Szymański
TAJEMNICZE MIASTO. SPACERY 
PO WARSZAWIE. STARY 
MOKOTÓW

Stary Mokotów jest jednym 
z najpiękniejszych zakątków 
stolicy, który ma do zaofero-
wania w zasadzie wszystko, 

czego można zapragnąć w trakcie zwiedzania. 
wyd. 2018, 298 stron, format A5, ilustracje kolorowe i czarno-białe, 

ISBN 9788366022188, cena 49,90 zł

Herbert George Wells
WYSPA DOKTORA MOREAU

Rozbitek Prendick dryfuje po 
morzu, dopóki nie zostaje ura-
towany przez przepływający 
obok statek. Pomocną rękę 
wyciąga ku niemu ponownie 
Montgomery, który zabiera go na 

wyspę zamieszkałą przez osobliwych mieszkańców. 
wyd. 2018, 148 stron, format 130 × 195 mm, ISBN 9788366022324, cena 28,40 zł

Marek Romański
MORD NA PLACU TRZECH KRZYŻY

Warszawa, lata 20. XX w. Właściciel 
domu handlowego Leopold 
Mueckenbrun znika w tajemni-
czych okolicznościach na Placu 
Trzech Krzyży w Warszawie. 
Sprawę prowadzi komisarz 

Lednicki. Kryminały przedwojennej Warszawy, tom 50
wyd. 2018, 156 stron, format 119 × 194 mm, ISBN 9788366022300, cena 29,90 zł

Marek Teler
KOBIETY KRÓLA KAZIMIERZA 
III WIELKIEGO

Kazimierz Wielki rządził 
Królestwem Polskim… w oto-
czeniu kobiet. Jaką role odegrały 
one w jego polityce i życiu pry-
watnym? Marek Teler odsłania 

tajemnice dawnych kronik i dokumentów, przypomi-
nając o niezwykle ciekawych postaciach.
wyd. 2018, 140 stron, format A5, ilustracje kolorowe, ISBN 9788366022409, 

cena 28,90 zł

Michał Szymański
TAJEMNICZE MIASTO. SPACERY 
PO WARSZAWIE. ŻOLIBORZ

Żoliborz jest uważany za snobi-
styczną dzielnicę, która zadziera 
nosa. No i co z tego? Ma do tego 
prawo. Nie wierzysz, to przyjedź. 

wyd. 2017, 216 stron, format, ilustracje kolorowe i czarno-białe, 

ISBN 9788365499820, cena 42,70 zł



96

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 działy nauk humanistycznych 
– historię, historię sztuki, historię literatury, genealogię, biografistykę i archiwistykę. 

Ewa Dubas-Urwanowicz
MĘŻOWIE STANU, 
AWANTURNICY CZY ZDRAJCY? 
DZIEJE RODU ZBOROWSKICH 
W XVI WIEKU

Książka jest monografią rodu 
możnowładczego, najliczniej-
szego i najbardziej barwnego 

w dziejach Rzeczypospolitej XVI wieku. 
wydanie I, Warszawa 2018

SPOŁECZEŃSTWO 
A ELITY. SPOŁECZEŃSTWO 
STAROPOLSKIE
SERIA NOWA

Tom V, wydanie I, Warszawa 2018

Praca zbiorowa
HENRYK SIENKIEWICZ 
W LITERATURZE I KRYTYCE 
LITERACKIEJ 

Zbiorowa monografia Henryk 
Sienkiewicz w literaturze i kry-
tyce literackiej to kolejny plon 
projektu badawczego: Henryk 

Sienkiewicz w kulturze polskiej XX wieku.
wydanie I, Warszawa 2018

KORESPONDENCJA I GAZETKI 
RĘKOPIŚMIENNE JĘDRZEJA 
KITOWICZA Z LAT 1771–1776

W publikacji „trzeciej pozosta-
łości”, „trzeciego dzieła” Jędrzeja 
Kitowicza dużą uwagę zwrócono 
na odtworzenie jego biografii.
wydanie I, Warszawa 2018

Bartłomiej Łyczak
TORUŃSKI CECH RZEŹBIARSKI 
I SNYCERKA NA OBSZARZE 
JEGO ODDZIAŁYWANIA 
W LATACH 1695–1793

Książka stanowi wszechstronne 
kompendium wiedzy na temat 
funkcjonowania środowiska 

rzeźbiarskiego w Toruniu i od strony administracyjno-
-instytucjonalnej, jaką stanowiła organizacja cechowa, 
i od strony personalno-artystycznej.
wyd I, Warszawa 2018

Przemysław Kordos (red.), 
Hanna Raszewska-Kursa (red.)
OBJECT IN TRADITIONAL 
MODERN GREEK DANCE 
RECOGNITIONS, FINDINGS, 
CONTEXTS

wydanie I, Warszawa 2018

WYDAWNICTWO DIG
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Napoleon Bonaparte
KODEX NAPOLEONA
 
Reprint z 1813 r. zawiera-
jący spis prawa cywilnego 
Bonapartego. Prawo to opie-
rało się na ideach wolności 
i równości jednostek. Była 
to rewolucja, która wywarła 

ogromny wpływ na myśl prawniczą.
oprawa twarda, szyta, ekoskóra, tłocznie złotem, liczba s. 568+18, 

ISBN 9788365602374, cena 92 zł

Hr. Kazimierz Wodzicki
O SOKOLNICTWIE I PTAKACH 
MYŚLIWSKICH

Reprint oryginału z 1858 r., 
opisuje historię sokolnictwa 
w Polsce, szczegółowo wyja-
śnia sposoby polowań z pta-
kami drapieżnymi. 11 tablic 

różnych gatunków ptaków wzbogaca opisaną charak-
terystykę ptaków.
oprawa twarda, szyta, ekoskóra ze złotymi tłoczeniami na froncie i na grzbiecie, 

liczba s. 260, w tym 11 barwnych całostronicowych tablic, cena 86 zł

Jan Sas Zubrzycki
SZTUKA ŚREDNIOWIECZNA

Reprint oryginału z 1886 r. opi-
sujący szczegółowo powstanie 
stylów średniowiecznych. Dzieło 
bogato ilustrowane własno-
ręcznie przez autora wieloma 
elementami architektonicznymi, 

planami zabudowań.
liczba s. 161 stron + 85 tablic, ISBN 9788365602435, cena 98 zł

Marcin z Urzędowa
HERBARZ POLSKI

Reprint księgi z 1595 roku. Autor 
omówił rośliny lecznicze zielne 
i drzewiaste. Podał krótki opis 
rośliny, głównie w oparciu o cechy 
morfologiczne, okres kwitnienia 
oraz działanie lecznicze.

oprawa twarda, ekoskóra, wyklejka, liczba s. 498+8, ISBN 9788365602428, 

cena 120 zł

Alina Gniewkowska
DOMOWA KUCHNIA

Reprint oryginału z roku 1917. 
Reprint, który pomimo upływu 
lat nie stracił na aktualności. 
Prawdziwy skarbiec potraw mię-
snych, rybnych, jarskich, ciast, 
marynat, i porad kuchennych. 

oprawa twarda, zadrukowana, wyklejka, format 150 × 210 mm, liczba s. 324+14, 

ISBN 9788365602381, cena 65 zł

Benedykt Chmielowski
NOWE ATENY, ALBO 
AKADEMIA WSZELKIEY 
SCYENCYI PEŁNA

Reprint oryginału z 1745–1746 
roku, Tom I. Jedna z pierw-
szych, polskich encyklopedii 
powszechnych oraz jedna z naj-

słynniejszych książek literatury staropolskiej. 
oprawa twarda, ekoskóra ze złotymi tłoczeniami, liczba s. 924, cena 112 zł

ul. Mokotowska 60/16, 00-534 Warszawa, tel. 660 422 919
graf_ika@wp.pl, www.graf-ika.pl

Wydawnictwo istnieje od 2006 roku. Zajmujemy się wyszukiwaniem perełek antykwa-
rycznych oraz wartościowych pod względem historycznych plakatów, grafik czy rycin. 
Wyspecjalizowaliśmy się w wydawaniu reprintów pozycji głównie z polskiej literatury od 
XVIII wieku, plakatów, starych map, wiekowych czasopism itp. 

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, istnieje od 1952 roku. Naszą specjalnością jest litera-
tura faktu: biografie, wspomnienia i eseje historyczne. Wydajemy niemal wyłącznie pol-
skich autorów. Wszystkie nasze książki odznaczają się staranną szatą graficzną i wysokim 
poziomem merytorycznym.

WYDAWNICTWO ISKRY

Mariusz Urbanek
PROFESOR WEIGL I KARMICIELE 
WSZY

Rudolf Weigl wynalazł szcze-
pionkę przeciw tyfusowi pla-
mistemu. Podczas wojny, we 
Lwowie, uratował tysiące osób, 
zatrudniając je jako „karmi-

cieli wszy”. Był kilkakrotnie nominowany do Nagrody 
Nobla.
2018, wyd. I, format 150 × 235 mm, s. 376, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324410095, cena 44,90 zł

Katarzyna J. Kowalska
POLSKI EL GRECO

Reportaż literacki o niezwykłych 
losach autentycznego obrazu 
El Greca Ekstaza św. Franciszka, 
odkrytego w 1964 roku przez 
inwentaryzatorki Instytutu Sztuki 
PAN na plebanii w Kosowie 

Lackim.
2018, wyd. I, format 150 × 235 mm, s. 276, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324410101, cena 39,90 zł

Lech M. Nijakowski
LUDOBÓJSTWO. HISTORIA 
I SOCJOLOGIA LUDZKIEJ 
DESTRUKCYJNOŚCI

Popularnonaukowa analiza przy-
padków. Autor w czytelny sposób 
definiuje samo pojęcie poprzez 
ukazanie różnych typów ludobój-

stwa i masowych zbrodni, ich przyczyn i wpływów na 
społeczeństwa.
2018, wyd. I, format 125 × 195 mm, s. 440, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324410125, cena 44,90 zł

Marcin Król
DO NIELICZNEGO GRONA 
SZCZĘŚLIWYCH

Esej o współczesnym świecie, 
blaskach i cieniach demokracji, 
zagrożeniach dla kultury i zale-
tach rewolucji w ujęciu historyka 
idei i filozofa polityki.

2018, wyd. I, format 125 × 195 mm, s. 144, oprawa miękka, EAN 9788324410118, 

cena 24,90 zł

Jerzy Chociłowski
BRONISŁAWA PIŁSUDSKIEGO 
POJEDYNEK Z LOSEM

Opowieść biograficzna o niezwy-
kłym bracie Marszałka, zesłańcu 
na Sachalin, światowej sławy 
etnografie, który po powrocie do 
Europy, niedoceniany i samotny, 

zginął samobójczo w Paryżu w 1918 r.
2018, wyd. I, format 150 × 235 mm, s. 172, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324405121, cena 39,90 zł

Arael Zurli
NA WSKROŚ PIĘKNA. HISTORIA 
HELENY MODRZEJEWSKIEJ

Legendarna już za życia. 
Inteligentna i wrażliwa artystka, 
niekwestionowana królowa 
polskich scen. Jej fascynujące 
życie, rozpięte pomiędzy Europę 

i Amerykę, pełne jest zagadek, domysłów i mitów. 
2018, wyd. I, format 150 × 235 mm, s. 244, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324405022, cena 39,90 zł
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Marian Buchowski
BUTY IKARA. BIOGRAFIA 
EDWARDA STACHURY

Książka oparta jest na publika-
cjach, dokumentach i zapiskach 
samego Stachury, uzupełnio-
nych o wypowiedzi osób mu bli-
skich i znajomych. Solidna pod 

względem faktograficznym.
2014, wyd. I, format 240 × 170 mm, s. 662, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324403844, cena 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 niezna-
nych dokumentów, a przy okazji 
losów pisarza nakreślił tło histo-

ryczne rewolucyjnej Rosji.
2015, wyd. I, format 150 × 235 mm, s. 312, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324404209, cena 49,90 zł

Mieczysław Grydzewski
SILVA RERUM

Nowy wybór tekstów założy-
ciela i redaktora pism literackich 
dwudziestolecia międzywo-
jennego, m.in. Skamander 
i Wiadomości Literackie. 
Posłowie: Jerzy Wójcik. Wstęp: 

Mirosław A. Supruniuk.
2014, wyd. I, format 165 × 235 mm, s. 600, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324403783, cena 89,00 zł

Lechosław Herz
KLANGOR I FANFARY

Gawędy o ciekawych zakąt-
kach Mazowsza, które omija 
„masowa” turystyka. Autor 
opowiada o zawiłej historii 
tych ziem i ich miesz-
kańców. Dużo miejsca 

poświęca również przyrodzie.
2012, wyd. I, format 165 × 235 mm, s. 488, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324401925, cena 44,00 zł

Denis Diderot
KUBUŚ FATALISTA I JEGO PAN

Słynna, napisana w formie zabaw-
nych dialogów powiastka filozo-
ficzna Denisa Diderota, twórcy 
Wielkiej Encyklopedii Francuskiej. 
Książka brawurowo przełożona przez 
Tadeusza Boya-Żeleńskiego.

2018, wyd. I w tej edycji, format 110 × 215 mm, s. 312, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324410002, cena 39,90 zł

Andrzej Friszke
POLSKA. LOSY PAŃSTWA 
I NARODU 1939–1989

Autor, wybitny historyk, w sposób 
klarowny i obiektywny, choć nie-
pozbawiony osobistych akcentów 
w toku narracji, przedstawia 
wydarzenia i procesy historyczne 

zachodzące w dziejach Polski.
2003, wyd. I, format 170 × 240 mm, s. 520, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 8320717116, cena 59,00 zł

Dorota Hartwich
GATTORA. ŻYCIE LEONOR FINI

Leonor Fini. Malarka. Piękność. 
Jedna z najczęściej fotogra-
fowanych kobiet XX wieku. 
Kobieta wyzwolona. Kobieta 
demon. Prowokatorka 
i celebrytka.

2018, wyd. I, format 165 × 235 mm, s. 448, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324404919, cena 49,90 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 165 × 235 mm, s. 388, 

zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, EAN 9788324404513, cena 44,90 zł
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Marek Hłasko
NAJLEPSZE LATA NASZEGO 
ŻYCIA

Juwenilia Hłaski, które zawie-
rają m.in. trzy opowiadania 
z alternatywnymi losami Ryśka 
Lewandowskiego, doskonale zna-
nego z Wilka.

2016, wyd. I, format 125 × 195 mm, s. 368, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

EAN 9788324404476, cena 34,90 zł

Lechosław Herz
POD OŻYWCZYM DRZEW 
CIENIEM...

Opowieści i gawędy krajo-
znawcze o mazowieckiej pro-
wincji – tym razem o bliskim 
otoczeniu Warszawy.
2018, wyd. I, format 165 × 235 mm, s. 232, 

zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, EAN 9788324404865, cena 44,90 zł

Roman Kaleta
SENSACJE Z DAWNYCH LAT

Ta książka to niezwykły zbiór 
zagadek oraz ciekawostek histo-
rycznych i obyczajowych wydo-
bytych z wiekowych kodeksów 
rękopiśmiennych, czasopism 
i kalendarzy.

2009, wyd. I w tej edycji, format 165 × 235 mm, s. 874, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324400881, cena 79,00 zł

Aleksander Krawczuk
POCZET CESARZOWYCH 
RZYMU

Autor prezentuje sylwetki 
wszystkich żon cesarzy, rów-
nież tych, które przyszli władcy 
poślubili przed wstąpieniem na 
tron, a także konkubin.

2006, wyd. I, format 140 × 200 mm, s. 248, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324400218, cena 75,00 zł

Marek Hłasko
LISTY I PAMIĘTNIK

W większości niepublikowane 
młodzieńcze zapiski Marka Hłaski 
rzucają nowe światło na relacje 
pisarza z matką i ojczymem.
2018, wyd. I, format 125 × 195 mm, s. 140, 

ilustracje, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

EAN 9788324404889, cena 29,90 zł

Marek Hłasko
WILK

Hłasko miał debiutować tą powie-
ścią w Iskrach w 1954 roku, ale 
nigdy nie złożył maszynopisu. 
Wydawnictwo spisało ją na straty. 
Jednak sensacyjne odkrycie 
tekstu pozwoliło wypełnić umowę 

sprzed lat. 
2018, wyd. I, format 125 × 195 mm, s. 348, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

EAN 9788324404070, cena 34,90 zł

Aleksander Kamiński
ZOŚKA I PARASOL. OPOWIEŚĆ 
O NIEKTÓRYCH LUDZIACH 
I NIEKTÓRYCH AKCJACH 
DWÓCH BATALIONÓW 
HARCERSKICH

Książka powstała na podstawie 
m.in. sławnego archiwum Jana 

Rodowicza – Anody i relacji żołnierzy batalionów.
2009, wyd. I w tej edycji, format 165 × 235 mm, s. 592, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, EAN 9788324400911, cena 59,90 zł

Aleksander Krawczuk
POCZET CESARZY RZYMSKICH

Sylwetki wszystkich władców 
epok pryncypatu i dominatu oraz 
kalendarium cesarstwa rzym-
skiego obejmujące najważniejsze 
wydarzenia polityczne i militarne 
tego okresu.

2004, wyd. II, format 140 × 200 mm, s. 1018, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324401529, cena 75,00 zł
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Antoni Kroh
ZA TAMTĄ GÓRĄ… 
WSPOMNIENIA ŁEMKOWSKIE

Opowieść o Łemkach, od wieków 
żyjących w Beskidzie Sądeckim 
i Niskim, w latach 1945–1946 
przesiedlonych na Ukrainę, zaś 
podczas akcji „Wisła” deportowa-

nych i rozproszonych na Ziemiach Zachodnich.
2016, wyd. I, format 155 × 225 mm, s. 300, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324404490, cena 39,90 zł

Aleksander Krawczuk
POCZET CESARZY 
BIZANTYJSKICH

Historia władców Cesarstwa 
Wschodniego ukazuje nie tylko 
sylwetki samych cesarzy, ale 
również niezwykle barwne sto-
sunki polityczne, społeczne 

i obyczajowe tego okresu.
2006, wyd. II, format 140 × 200 mm, s. 320, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324400256, cena 39,90 zł

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 pań-

stwie oraz w czasach diaspory.
2010, wyd. I w tej edycji, format 150 × 235 mm, s. 428, oprawa miękka ze 

skrzydełkami, EAN 9788324401413, cena 39,90 zł

Władysław Łoziński
PRAWEM I LEWEM. OBYCZAJE 
NA CZERWONEJ RUSI 
W PIERWSZEJ POŁOWIE XVII 
WIEKU

Zabójstwa, grabieże, porachunki, 
pojedynki, zajazdy, porwania 
kobiet, morderstwa mężów 

(czyli rozwód po staropolsku)… 
2005, wyd. I, format 165 × 235 mm, s. 720, ilustracje, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 8320717698, cena 92,00 zł

Łukasz Ksyta
MAJOR HUBAL. HISTORIA 
PRAWDZIWA

Hubal, czyli major Henryk 
Dobrzański, to ostatni żołnierz 
Rzeczypospolitej Polskiej, który 
w mundurze chciał przetrwać 
do przyjścia odsieczy z Zachodu. 

Jego postawa do dziś wywołuje spory.
2014, wyd. I, format 165 × 235 mm, s. 308, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324403653, cena 49,00 zł

Antoni Kroh
STARORZECZA

Wspomnienia znakomitego etno-
grafa, historyka kultury, pisarza, 
tłumacza literatury słowackiej 
i czeskiej, są portretem pokoleń 
żyjących po wojnie, lecz tradycją 
rodzinną i cywilizacyjną osadzo-

nych w II RP.
2010, wyd. I, format 145 × 215 mm, s. 606, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324401277, cena 49,00 zł

SPOSÓB ŻYCIA. Z PAWŁEM 
HERTZEM ROZMAWIA 
BARBARA N. ŁOPIEŃSKA

Paweł Hertz wspomina swoje 
pasje pisarskie i wybory życiowe, 
dzięki którym stał się wszech-
stronnym humanistą otoczonym 
już za życia literacką legendą.

2016, wyd. I w tej edycji, format 125 × 195 mm, s. 252, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, EAN 9788324404421, cena 34,90 zł

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 165 × 235 mm, s. 284, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324400850, cena 69,00 zł
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Zbigniew Mikołejko
ŻYWOTY ŚWIĘTYCH 
POPRAWIONE PONOWNIE

Książka o świętości jako dra-
macie ludzkiej duszy i ciała, 
pełnym szokujących para-
doksów i niesłychanych zdarzeń. 
2017, wyd. I w tej edycji, format 150 × 235 mm, s. 

748, oprawa twarda z obwolutą, EAN 9788324404551, cena 59,00 zł

Wanda Markowska
MITY GREKÓW I RZYMIAN

Najpiękniejsze mity Greków 
i Rzymian. Wśród nich te najbar-
dziej znane, ale też takie, o któ-
rych czytelnik być może w ogóle 
nie słyszał. A wszystko napisane 
barwnym językiem.

2000, wyd. I w tej edycji, format 150 × 205 mm, s. 436, oprawa twarda, 

EAN 9788324401871, cena 39,00 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 doli-
niarze, kasiarze budzili strach 

bankierów, a oszuści i naciągacze mieli się dobrze.
2009, wyd. I, format 165 × 235 mm, s. 228, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324401086, cena 41,00 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 trady-

cyjnych kultur plemiennych.
2012, wyd. I, format 150 × 235 mm, s. 520, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

EAN 9788324401819, cena 49,00 zł

Stanisław Milewski
PODRÓŻE BLIŻSZE 
I DALSZE, CZYLI UROK 
KOMUNIKACYJNYCH STAROCI

Są zabytkami przeszłości, obiek-
tami kolekcjonerskimi, tury-
styczną atrakcją. 
2006, wyd. II, format 150 × 235 mm, s. 184, 

ilustracje, oprawa oprawa twarda z obwolutą, EAN 9788324400140, cena 45,00 zł

Ewa Matuszewska
UCIEC JAK NAJWYŻEJ. NIE 
DOKOŃCZONE ŻYCIE WANDY 
RUTKIEWICZ

Niewiele kobiet w sporcie tak eks-
tremalnym osiągnęło tak dużo. 
Opowieść o Wandzie spisała jej 
przyjaciółka dziennikarka. 

2007, wyd. I, format 150 × 235 mm, s. 280, zdjęcia, oprawa miękka ze 

skrzydełkami, EAN 9788324401109, cena 29,90 zł

Andrzej Mleczko
100 NAJLEPSZYCH 
RYSUNKÓW

Album przedstawia sto 
rysunków najchętniej 
oglądanych i kupowa-
nych w Galerii Andrzeja 

Mleczki oraz na stronie internetowej artysty.
2017, wyd. I, format 240 × 170 mm, s. 208, oprawa twarda, EAN 9788324404957, 

cena 34,90 zł

Karol Modzelewski
ZAJEŹDZIMY KOBYŁĘ HISTORII
WYZNANIA POOBIJANEGO 
JEŹDŹCA

Laureat Nagrody Literackiej NIKE 
2014. Wspomnienia mediewisty, 
działacza politycznego, jednego 
z najbardziej znanych opozycjo-

nistów z czasów Polski socjalistycznej. 
2013, wyd. I, format 170 × 240 mm, s. 456, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324403486, cena 49,00 zł
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Artur Nowaczewski
HOSTEL NOMADÓW

Impresjonistyczna wędrówka 
po Bułgarii wypełniona wraże-
niami, ludźmi, obrazami, smakami 
i zapachami kraju.
2018, wyd. I, format 125 × 195 mm, s. 304, oprawa 

miękka ze skrzydełkami, EAN 9788324404841, 

cena 29,90 zł

Robert Walenciak
MODZELEWSKI – WERBLAN. 
POLSKA LUDOWA

Zapis rozmów Karola 
Modzelewskiego i Andrzeja 
Werblana o Polsce Ludowej, 
najważniejszych wydarzeniach 
i postaciach tamtego czasu.

2018, wyd. I, format 170 × 240 mm, s. 544, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324404742, cena 49,90 zł

Marek Nowakowski
KSIĄŻĘ NOCY. NAJLEPSZE 
OPOWIADANIA

Wybór czterdziestu najlepszych 
opowiadań jednego z najwy-
bitniejszych polskich pisarzy, 
mistrza krótkich form. Wśród 
nich są m.in. Książę Nocy, Benek 

Kwiaciarz, Kwadratowy, Górą Edek.
2018, wyd. I w tej edycji, format 145 × 208 mm, s. 1120, oprawa twarda 

z obwolutą, EAN 9788324410040, cena 59,90 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. Pamiętniki nazywano epo-

peją Sarmacji polskiej.
2009, wyd. I w tej edycji, format 145 × 215 mm, s. 624, ilustracje, oprawa twarda 

z obwolutą, EAN 9788324401185, cena 69,00 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 165 × 235 mm, s. 340, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324401253, cena 39,90 zł

Stanisław Sławomir Nicieja
LWOWSKIE ORLĘTA. CZYN 
I LEGENDA

Legenda Orląt Lwowskich, 
polskiej młodzieży walczącej 
o przynależność ich rodzinnego 
miasta do Polski, powstała tuż 
po zakończeniu walk o Lwów. 

2009, wyd. I, format 170 × 240 mm, s. 544, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324401178, cena 39,90 zł

Edward Pałłasz
NA WŁASNĄ NUTĘ

Ceniony kompozytor wspo-
mina rodzinne Kaszuby, drogę 
twórczą od teatru Bim-Bom 
i STS-u do sal koncertowych 
i Związku Kompozytorów 
Polskich, lata współpracy 

z Polskim Radiem i przewodniczenia ZAiKS-owi.
2018, wyd. I, format 165 × 235 mm, s. 460, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324405046, cena 49,90 zł

Jerzy Pietrkiewicz
NA SZALI LOSU. AUTOBIOGRAFIA

Autobiografia poety, powieściopi-
sarza, tłumacza i historyka lite-
ratury, profesora Uniwersytetu 
Londyńskiego. Niedoceniany i sze-
rzej nieznany w Polsce, choć jest 
porównywany przez znawców do 

Josepha Conrada.
2017, wyd. I, format 150 × 235 mm, s. 244, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324404520, cena 34,90 zł
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Radosław Romaniuk
INNE ŻYCIE. BIOGRAFIA 
JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA 
TOM 2

Drugi tom biografii Jarosława 
Iwaszkiewicza przedstawia losy 
pisarza po 1939 roku. Autor 
tworzy biografię totalną, obej-

mującą wiele aspektów życia bohatera. 
2018, wyd. I, format 150 × 235 mm, s. 620, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324404896, cena 75,00 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 155 × 225 mm, s. 296, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324404728, cena 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 × 195 mm, s. 212, zdjęcia, 

oprawa twarda z obwolutą, EAN 9788324404940, cena 29,90 zł

Ludwik Stomma
ANTROPOLOGIA WOJNY

Książka ukazuje dzieje i miejsce 
konfliktów zbrojnych w historii 
ludzkości, gdyż – niestety – wojny 
stały się częścią naszej cywilizacji 
i z niezwykłą mocą od wieków 
wpływają na jej kształt.

2014, wyd. I, format 125 × 195 mm, s. 320, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324403820, cena 35,00 zł

Wanda Rutkiewicz
NA JEDNEJ LINIE

Najsłynniejsza polska himalaistka 
opowiada o swojej drodze od wspi-
naczek 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 165 × 235 mm, s. 208, zdjęcia, oprawa miękka ze 

skrzydełkami, EAN 9788324401291, cena 34,00 zł

Radosław Romaniuk
INNE ŻYCIE. BIOGRAFIA 
JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA. 
TOM 1

Pierwsza kompletna, anali-
tyczna, a przy tym błyskotliwie 
napisana biografia pisarza, 
który przez wiele lat wpływał na 

kształt polskiej kultury.
2012, wyd. I, format 150 × 235 mm, s. 620, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324402083, cena 75,00 zł

Mamert Stankiewicz
Z FLOTY CARSKIEJ DO 
POLSKIEJ

Dziennik Mamerta Stankiewicza 
powstawał przez prawie dwa-
dzieścia lat i jest zapisem 
bogatego w wydarzenia życia 
kapitana, a także niezwykłym 

dokumentem obrazującym codzienność ludzi morza.
1999, wyd. II, format 165 × 235 mm, s. 392, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324400577, cena 44,00 zł

Ludwik Stomma
HISTORIE PRZECENIONE

Dziesięć zdarzeń z historii świata, 
powszechnie uznanych za 
momenty zwrotne dziejów mili-
tarnych i cywilizacyjnych, w opisie 
Ludwika Stommy nabiera innego 
znaczenia. 

2011, wyd. I, format 125 × 195 mm, s. 256, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

EAN 9788324401543, cena 34,90 zł
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Piotr Szarota
LONDYN 1967

Dwanaście miesięcy roku 1967 
i wydarzenia dziejące się wówczas 
w Londynie, które zrewolucjonizo-
wały świat kultury. 
2017, wyd. I, format 125 × 195 mm, s. 412, zdjęcia, 

oprawa twarda z obwolutą, EAN 9788324404483, 

cena 49,90 zł

Ludwik Stomma
HISTORIE NIEDOCENIONE

Siedemnaście powszechnie zna-
nych zdarzeń z historii świata, 
które traktujemy jako odległe 
i pozbawione znaczenia. A tym-
czasem ich skutki towarzyszą 
nam do dzisiaj i wywierają wpływ 

na nasze myślenie. 
2011, wyd. I, format 125 × 195 mm, s. 252, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

EAN 9788324402366, cena 34,90 zł

Monika Śliwińska
WYSPIAŃSKI. DOPÓKI 
STARCZY ŻYCIA

Mało znany, prywatny 
portret artysty zrekon-
struowany z archiwów, doku-
mentów rodzinnych, listów 
i pamiętników. 
2017, wyd. I, format 165 × 235 mm, s. 516, 

zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, EAN 9788324404872, cena 49,90 zł

Janusz Tazbir
PAŃSTWO BEZ STOSÓW

Odrębność Polski XVI w. przeja-
wiała się w dysharmonii między 
zgodą religijną podczas wstrzą-
sających Europą walk na tym tle 
oraz pojawienia się fanatyzmu 
w okresie rozpoczynającego się 

na Zachodzie oświecenia.
2009, wyd. I w tej edycji, format 150 × 235 mm, s. 232, oprawa miękka, 

EAN 9788324401192, cena 29,90 zł

Monika Śliwińska
MUZY MŁODEJ POLSKI. ŻYCIE 
I ŚWIAT MARII, ZOFII I ELIZY 
PAREŃSKICH

Nagroda KLIO w 2015 roku. 
Życie sióstr sportretowanych 
w Weselu, którego prapremiera 
stała się wielkim skandalem 

towarzyskim. 
2014, wyd. I, format 165 × 235 mm, s. 416, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324403882, cena 49,90 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 ogólnona-

rodowego pijaństwa.
2015, wyd. I w tej edycji, format 165 × 235 mm, s. 366, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324404193, cena 44,90 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 170 × 240 mm, s. 552, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324404537, cena 49,90 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 110 × 215 mm, s. 380, ilustracje, oprawa twarda 

z obwolutą, EAN 9788324401284, cena 39,90 zł
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Mariusz Urbanek
BRZECHWA NIE DLA DZIECI

Prezentacja postaci i dorobku 
znanego autora bajek i pełnych 
humoru rymowanek. Mało kto 
wie, że był on także wybitnym 
prawnikiem walczącym o prawa 
autorskie twórców literackich, 

jednym z założycieli ZAiKS-u.
2013, wyd. I, format 150 × 240 mm, s. 342, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324403110, cena 44,90 zł

Julian Tuwim
PEGAZ DĘBA

Autor, znany ze swojej erudycji, 
ale i specyficznego poczucia 
humoru, w zabawny sposób 
uzmysławia czytelnikowi, jak 
ciekawy jest język sam w sobie 
i że może służyć do zabawy, nie 

tylko do opisów rzeczywistości.
2018, wyd. I w tej edycji, format 165 × 235 mm, s. 430, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324405084, cena 39,90 zł

Mariusz Urbanek
GENIALNI. LWOWSKA SZKOŁA 
MATEMATYCZNA

Banach, Steinhaus, Ulam, Mazur, 
Łomnicki, współpracując ze sobą 
bądź rywalizując, dokonali wielu 
odkryć, zdobyli sławę, zaszczyty 
i zrobili międzynarodowe kariery.

2014, wyd. I, format 150 × 240 mm, s. 200, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324403813, cena 39,90 zł

Henryk Waniek
SZALONE ŻYCIE MACIEJA Z

Osobiste wspomnienie o Macieju 
Zembatym – kultowym artyście, 
człowieku wyzwolonym, niepo-
kornym, szalonym, naznaczonym 
poetycką melancholią. To rów-
nież opowieść o środowisku 

twórców z lat 80. i 90.
2018, wyd. I, format 145 × 215 mm, s. 184, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324405060, cena 34,90 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 150 × 240 mm, s. 340, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324403271, cena 44,00 zł

Mariusz Urbanek
BRONIEWSKI. MIŁOŚĆ, WÓDKA, 
POLITYKA

Biografia ukazuje skomplikowane 
losy poety, fascynacje i rozczaro-
wania polityczne, nieprzejednaną 
postawę polskiego patrioty, mimo 
pozorów uległości wobec władzy 

i nacisków politycznych.
2011, wyd. I, format 150 × 240 mm, s. 404, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324401840, cena 44,00 zł

Mariusz Urbanek
WIENIAWA. SZWOLEŻER NA 
PEGAZIE

Opowieść o bohaterze II RP, bliskim 
współpracowniku Piłsudskiego, 
zaangażowanym w politykę woj-
skowym, który jednocześnie bry-
lował w świecie artystów.

2015, wyd. I w tej edycji, format 150 × 240 mm, s. 356, zdjęcia, oprawa twarda 

z obwolutą, EAN 9788324404148, cena 39,90 zł

Herbert George Wells
KOŁA SZANSY

Przezabawna retro komedia 
romantyczna, której tłem jest 
rewolucja obyczajowa dokonująca 
się za sprawą... roweru.
2018, wyd. I, format 125 × 195 mm, s. 260, oprawa 

miękka ze skrzydełkami, EAN 9788324410026, 

cena 29,90 zł
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Jan Stanisław Witkiewicz
MALARZE TAŃCA 
PAINTERS OF DANCE. 
ERNST OPPLER, ARTHUR 
GRUNENBERG I LUDWIG 
KAINER

Album zawiera reprodukcje 
92 rycin pokazujących balet. 

Ilustracjom towarzyszą opisy w języku polskim 
i angielskim.
wyd. I, 205 x 290 mm, s. 220, oprawa miękka, EAN 9788324405077, cena 53,91 zł

Wolter
KANDYD, CZYLI OPTYMIZM

Satyryczna powiastka filozo-
ficzna, uważana za największe 
dzieło Woltera. Książka brawu-
rowo przełożona przez Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego.
2018, wyd. I w tej edycji, format 110 × 215 mm, s. 144, 

oprawa twarda z obwolutą, EAN 9788324410149, cena 29,90 zł

Arael Zurli
SZKŁO I BRYLANTY. GABRIELA 
ZAPOLSKA W SWOJEJ EPOCE

Barwne życie Zapolskiej to 
romanse, skandale, stroje, bry-
lanty... i ciężka praca. Arcydzieła 
i ramoty. 
wyd. I, 150 × 235 mm, s. 508, zdjęcia, oprawa 

twarda z obwolutą, EAN 9788324404506, cena 49,90 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 165 × 235 mm, s. 280, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324404735, cena 39,90 zł

Jerzy Zaruba
Z PAMIĘTNIKÓW BYWALCA
PATRZĄC NA WARSZAWĘ

Jeden z najbardziej znanych karyka-
turzystów. W dwudziestoleciu między-
wojennym związany był ze znanymi 
pismami satyrycznymi. Publikował 
też w Wiadomościach Literackich. 

2007, wyd. II, format 110 × 220 mm, s. 264, ilustracje, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324400539, cena 39,90 zł

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 i dowcipem.
wyd. I, 150 × 235 mm, s. 440, zdjęcia, oprawa twarda z obwolutą, 

EAN 9788324404162, cena 49,90 zł
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WYDAWNICTWO KOŚCIUSZKO

ul. Sybiraków 9, 05-500 Julianów, tel. 663 224 466
wydawnictwo@kosciuszko.eu, www.kosciuszko.eu

Wydawnictwo Kościuszko to książki z prawdziwą przygodą i dobrymi wartościami. Te 
wypływają z życia bohaterów osadzonych w historii Polski i Kościoła. Autorzy: Kościuszko, 
Nawrocka, Kordyasz. 

Robert Kościuszko
SYN WOLNOŚCI CZ. 1

Trwa wojna o niepodległość 
Stanów Zjednoczonych. Poznaj 
prawdziwe, niezwykłe przy-
gody Syna Wolności w powieści 
o Tadeuszu Kościuszce. Oto fakty 
i postaci historyczne otoczone 

fabułą przygodową.
format 197 × 120 mm, oprawa miękka, 180 stron, cena 25,00 zł

Małgorzata Nawrocka
DLACZEGO ŚWIĘCI SĄ 
UŚMIECHNIĘCI

Poetycki leksykon świętych dla 
dzieci. Poznaj życie i osobo-
wości tych wspaniałych ludzi.
format 256 × 182 mm, oprawa twarda, 200 

stron, kolorowe ilustracje, cena 59,00 zł

Robert Kościuszko
GEDEON

Prawdziwa historia Gedeona 
w powieści przygodowej dla mło-
dzieży. Bojaźliwy mężczyzna 
w starożytnym Izraelu, po spo-
tkaniu anioła staje się odważnym 
generałem.

format 197 × 120 mm, oprawa miękka, 175 stron, cena 23,00 zł

Robert Kościuszko
SYN WOLNOŚCI CZ. 2

Decydująca bitwa zostanie sto-
czona pod Saratogą. Jakie przy-
niesie rozstrzygnięcie? Koniec 
Armii Północnej, czy jej odro-
dzenie? Poznaj dalsze przygody 
Tadeusza Kościuszki za oceanem!

format 197 × 120 mm, oprawa miękka, 176 stron, cena 25,00 zł

Piotr Kordyasz
LOLEK

Biografia Karola Wojtyły 
dla dzieci. Prawdziwe, ilu-
strowane historie z dzie-
ciństwa świętego Jana 
Pawła II.
format 250 × 200 mm, oprawa miękka, 

260 stron, kolorowe ilustracje, cena 34,00 zł

Robert Kościuszko
SAMSON

Prawdziwa historia Samsona 
w powieści przygodowej dla mło-
dzieży. Najsilniejszy człowiek 
świata, ratuje starożytny Izrael od 
filistyńskiego najeźdźcy. Gubi go 
niewłaściwa kobieta.

format 197 × 120 mm, oprawa miękka, 175 stron, cena 23,00 zł
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WYDAWNICTWO LIRA

Iwona Kienzler
PIASTOWIE OD MIESZKA DO 
KAZIMIERZA. MIŁOŚĆ I WŁADZA 

Przenieś się do średniowiecz-
nego świata Piastów, pełnego 
waśni, zbrodni i namiętności. 
Przekonasz się, że żyjącym 
w nim kobietom spryt i deter-

minacja przydawały się bardziej niż pochodzenie 
i koneksje.
wyd. I, 145 × 215 mm, ISBN 9788365838100, EAN 9788365838100, oprawa 

miękka ze skrzydełkami, cena 39,99 zł

Iwona Kienzler 
JAGIELLONOWIE. MIŁOSNE 
SEKRETY WIELKIEJ DYNASTII

Wielkie namiętności i sekrety 
dnia codziennego z historią 
Polski w tle! Fascynująca lektura 
o życiu uczuciowym Jagiellonów. 
wyd. I, 145 × 215 mm, ISBN 9788365838025, EAN 

9788365838025, oprawa miękka ze skrzydełkami, cena okładkowa 39,99 zł

Iwona Kienzler, konsultacja: 
Sylwia Łapka-Gołębiowska
ARYSTOKRACJA. ROMANSE 
I MIŁOŚCI W XX STULECIU 

Poznaj świat polskich arysto-
kratów XX wieku pełen barwnych 
postaci, które w imię wyższych 
uczuć gotowe były wzniecać 

skandale i burzyć konwenanse.
wyd. I, 145 × 215 mm, ISBN 9788365838094, EAN 9788365838094, oprawa 

miękka ze skrzydełkami, cena 39,99 zł

Iwona Kienzler, konsultacja: 
Sylwia Łapka-Gołębiowska 
KOBIETY NIEPODLEGŁOŚCI
BOHATERKI, ŻONY, POWIERNICE

Przenieś się do 1918 roku 
i poznaj barwne życiorysy boha-
terek niepodległości niesłusznie 
pozostających w cieniu ich sław-

nych mężczyzn. Mimo upływu stu lat ich losy nadal 
fascynują i inspirują. 
wyd. I, 145 × 215 mm, ISBN 9788365838445, EAN 9788365838445, oprawa 

miękka ze skrzydełkami, cena 39,99 zł

Jarosław Molenda 
PODRÓŻNICZKI. DZIEWCZYNY, 
KTÓRE NIE ZNAŁY GRANIC
NAJSŁYNNIEJSZE POLSKIE PODRÓŻNICZKI

OD ŚWIĘTOSŁAWY DO ELŻBIETY DZIKOWSKIEJ

Kim była pierwsza polska 
podróżniczka? Która Polka han-
dlowała niewolnikami, a która 

samotnie opłynęła kulę ziemską? 
wyd. I, 145 × 215 mm, ISBN 9788365838858, EAN 9788365838858, oprawa 

miękka ze skrzydełkami, cena okładkowa 39,99 zł

Jeannine Meighörner
SISI W TYROLU

Powieść historyczna o cesa-
rzowej Sisi. Najpiękniejsza 
monarchini Europy z trudem 
znosiła swoją dworską rolę. 
Czuła się nieszczęśliwa i nie-
zrozumiana. Czy tylko w Tyrolu 

mogła być naprawdę sobą?
wyd. I, 145 × 215 mm, ISBN 9788365838681, EAN 9788365838681, oprawa 

miękka ze skrzydełkami, cena okładkowa 36,99 zł

ul. Grażyny 13 lok 303, 02-548 Warszawa, tel. 22 250 14 70
lira@wydawnictwolira.pl, www.wydawnictwolira.pl

Wydawnictwo LIRA zadebiutowało w 2017 roku seriami z gatunku szeroko pojętej litera-
tury kobiecej: serią biografii historycznych, a także beletrystyką obyczajową z nutą roman-
sową. W tym roku poszerzyło ofertę o powieści historyczne oraz komedie kryminalne. 
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ul. Długa 1, 31-147 Kraków, tel. 12 619 27 40,
sekretariat@wydawnictwoliterackie.pl, www.wydawnictwoliterackie.pl

Założone w 1953 roku, Wydawnictwo Literackie od ponad pół wieku swego istnienia inspiruje 
najciekawsze zjawiska literackie oraz publikuje najwybitniejszych twórców polskich i świa-
towych: pisarzy, poetów, eseistów, badaczy kultury. Jesteśmy przede wszystkim wydawcami 
literatury, szczególnie pięknej polskiej i obcej, literatury faktu oraz literatury dla młodzieży. 

WYDAWNICTWO LITERACKIE I NOIR SUR BLANC

Andrzej Chwalba 
LEGIONY POLSKIE 1914–1918

Książka, jakiej przez dekady 
brakowało na rynku: napisana 
żywym językiem popularna syn-
teza dziejów Legionów Polskich 
i legionistów, którzy po 1918 r. 
stanowili istotną część elit poli-
tycznych II RP.

Włodzimierz Mędrzecki
KRESOWY KALEJDOSKOP. 
WĘDRÓWKI PRZEZ ZIEMIE 
WSCHODNIE DRUGIEJ 
RZECZYPOSPOLITEJ 1918–1939

To książka potrzebna od lat. 
Przystępnie napisany i pięknie 
ilustrowany Kresowy kalejdoskop 

jest najbogatszą i najprawdziwszą panoramą histo-
ryczną Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej.

Andrzej Nowak
METAMORFOZY IMPERIUM 
ROSYJSKIEGO 1721–1921

Sięgając do rosyjskiej historii, 
literatury, filozofii i sztuki, 
wybitny znawca Imperium, pro-
fesor Andrzej Nowak, kreśli nie-
zwykłą, erudycyjną syntezę myśli 

geopolitycznej naszego potężnego sąsiada.

Douglas Smith 
RASPUTIN

Douglas Smith dotarł do wielu 
nowych źródeł, w tym do tajnych 
raportów ambasadorów państw 
zachodnich. Zdołał zrekonstru-
ować historię Rasputina o wiele 
dokładniej od poprzedników.

Giles Milton
MINISTERSTWO 
NIEDŻENTELMEŃSKICH DZIAŁAŃ 
WOJENNYCH

Sześciu dżentelmenów i jeden cel 
– zniszczenie machiny wojennej 
Hitlera. Historia bazuje na grun-
townych badaniach i nieznanych 

dotąd materiałach archiwalnych.

Sophie Hodorowicz Knab
NAZNACZONE LITERĄ „P”
POLKI JAKO ROBOTNICE PRZYMUSOWE  

W III RZESZY 1939–1945

Oparta na solidnych historycz-
nych źródłach opowieść o losach 
polskich kobiet wywiezionych do 
pracy przymusowej w nazistow-

skich Niemczech. Autorka dotarła do osobistych świa-
dectw robotnic.
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ul. Rtm. W. Pileckiego 9, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki, tel. 22 751 25 18
ltw@ltw.com.pl, www.ltw.com.pl

LTW specjalizuje się w literaturze pięknej i opracowaniach historycznych dotyczących 
najnowszej historii politycznej Polski. Opublikowało dzieła Sergiusza Piaseckiego, A.F. 
Ossendowskiego, komplet reprintów serii Cuda Polski oraz artykuły P. P. Wieczorkiewicza.

WYDAWNICTWO LTW

Magdalena Jastrzębska
KSIĄŻĘ REGENT. OPOWIEŚĆ 
BIOGRAFICZNA O ZDZISŁAWIE 
LUBOMIRSKIM

Autorka przenosi nas w jakże 
fascynujące, ale też burzliwe 
czasy przełomu XIX i XX w. 
i pokazuje, z jakimi dylematami 

musieli zmagać się ci, którzy na swoich barkach dźwi-
gali losy ojczyzny.
2018, wyd. I, format B5, s. 272, ilustracje, oprawa twarda, ISBN 9788375655766, 

cena 39,90 zł

Marcin Klimek
MORD BELWEDERSKI

 CZYLI ZABÓJSTWO ŻANDARMA 
KORYZMY, OCHRONIARZA 
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO

Kto ochraniał Marszałka Józefa 
Piłsudskiego? Jaki był stosunek 
Marszałka Piłsudskiego do 

ochrony? Jakie zmiany w systemie ochrony wymusił 
zamach i kim był zabójca żandarma?
2018, wyd. I, format A5, s. 284, ilustracje, oprawa miękka, ISBN 9788375655568, 

cena 39,90 zł

Robert Kuśnierz
„NAS, POLAKÓW, NIE MA KTO 
BRONIĆ…”
REPRESJE WOBEC POLAKÓW W ZWIĄZKU 

SOWIECKIM W LATACH 1935–1938 W MATE-

RIAŁACH MSZ I WYWIADU WOJSKOWEGO DRUGIEJ 

RZECZYPOSPOLITEJ

2018, wyd. I, format A5, s. 264, ilustracje, oprawa 

twarda, ISBN 9788375653667, cena 34 zł

Magdalena 
z Nałęcz-Gorskich Komorowska
POWRÓT DO ŻMUDZI

Wspomnienia z początku XX 
wieku, szczęśliwego dzieciństwa 
i wczesnej młodości autorki. Ci, 
co przeżyli, pozostali wierni ziemi 
litewskiej, ideałom polskim, wię-

ziom rodzinnym, środowiskowym.
2018, wyd. I, format B5, s. 240, ilustracje, oprawa twarda, ISBN 9788375655575, 

cena 36 zł

Tomasz Krok
ANTYMASOŃSKA KOMÓRKA 
EPISKOPATU POLSKI 
(1946–1952)

Autor niniejszej pracy z powo-
dzeniem podjął trud wskazania 
konkretnych problemów zwią-
zanych z wolnomularstwem 

i jego społecznym oglądem, występujących w oma-
wianym przezeń środowisku.
2018, wyd. I, format A5, s. 432, oprawa miękka, ISBN 9788375655520, cena 37 zł

Janusz Mierzwa 
SŁOWNIK BIOGRAFICZNY 
STAROSTÓW DRUGIEJ 
RZECZYPOSPOLITEJ
TOM I

Książka zawiera noty biogra-
ficzne osób piastujących w latach 
1918–1939 stanowiska starostów 

powiatowych i grodzkich (powiatowych komisarzy ludo-
wych, rządowych) w II RP oraz komisarzy miasta Gdyni.
2018, wyd. I, format B5, s. 528, ilustracje, oprawa twarda, ISBN 97883756557282, 

cena 65 zł
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WYDAWNICTWO M

ul. Kanonicza 11 31-002 Kraków, tel. 12 259 00 03, 
zamowienia@mwydawnictwo.pl, www.mwydawnictwo.pl

Od 25 lat wydajemy książki, które podpowiadają jak żyć, prowokują do myślenia i pobudzają 
wyobraźnię. W ofercie znajdują się takie tytuły jak Album Legionów Polskich oraz książki 
znanych publicystów.

Praca zbiorowa
TERAZ JESTEŚCIE NIEMCAMI

Tragiczne losy polskich dzieci 
zrabowanych przez Trzecią 
Rzeszę. Traumatyczne wspo-
mnienia poszukujących własnej 
tożsamości. Okrutne mecha-
nizmy rabowania, selekcji 
i germanizacji.
ISBN 9788380434295, s 392; 165 × 235; miękka; 

cena 39,90 zł

GENIUSZ NIEPODLEGŁOŚCI

Pozycja jest poświęcona 
Józefowi Piłsudskiemu. Album 
zawiera bogaty zbiór teksów 
o Marszałku między innymi 
takich twórców jak: Walery 
Sławek, Kazimierz Tetmajer.
ISBN 9788380433878, Okładka twarda, Wymiary 

240 × 320 mm, Ilość stron 304

CZY ROSJA JEST 
BARBARZYŃCĄ?

Autor poszukuje uwarunkowań 
cech psychicznych i zachowań 
nie w konstrukcji cielesnej, 
a w historii społeczno-poli-
tycznej. 
ISBN 9788380433618, Okładka miękka, Wymiary 

140 × 202 mm, Ilość stron 228

Łukasz Wiater 
NARODZINY POLSKI

Bogato ilustrowany album 
Narodziny Polski oprócz cie-
kawego tekstu wprowadzają-
cego w zagadnienia historyczne 
zawiera też teksty źródłowe 
z omawianej epoki.

ISBN 9788380433090, Okładka twarda, Wymiary 240 × 330 mm,

Ilość stron 128

BYĆ ZWYCIĘŻONYM I NIE ULEC 
TO ZWYCIĘSTWO
MYŚLI WYBRANE JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO

Bogato ilustrowany zbiór naj-
ciekawszych myśli Józefa 
Piłsudskiego doskonale obra-
zuje ducha Niezłomnego 

Marszałka, jego umiłowanie Polski oraz troskę o jej 
przyszłość. 
ISBN 9788380434172, Okładka twarda, Wymiary 115 × 160 mm, Ilość stron 128

POLSKIE PODZIEMIE 
W OCZACH WROGA 

To tajny raport dowództwa 
niemieckiego wywiadu gen. 
Gehlena. Zawiera analizę sytu-
acji politycznej Polski przed 
1939 r. i po zakończeniu wojny.
ISBN 9788375959512, Okładka miękka, Wymiary 

168 × 238, Ilość stron 320
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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, odmieniając 
Poznań przez wszystkie przypadki i pokazując go w wielu barwach.

WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA

Bartłomiej Marcinkowski
HOTEL

Akcja powieści rozgrywa się 
w 1918 roku w ogarniętym 
powstaniem Poznaniu. Autor osa-
dził fabułę wokół prawdziwych 
zdarzeń, w realistyczny sposób 
opisując ulice i mieszkańców 

miasta.
wyd. I, format 125 × 195 mm mm, s. 256, oprawa miękka, ISBN 9788377681985, 

cena 32,00 zł

Magdalena 
Mrugalska-Banaszak
WILDA W CZTERECH 
ODSŁONACH

Monografia poświęcona 
dziejom poznańskiej Wildy. 
Przybliża proces przeobra-
żania podmiejskiej wsi naj-

pierw w folwark miejski, a następnie samodzielną 
gminę i jedną z dzielnic dużego miasta. 
wyd. I, format 197 × 260 mm mm, s. 608, wybrane mapy i zdjęcia w kolorze, 

oprawa twarda, ISBN 9788377681978

Praca zbiorowa
OD REWOLUCJI DO 
POWSTANIA: POZNAŃ 1918.
KMP 3/2018

W najnowszym tomie kwartal-
nika Kronika Miasta Poznania 
prezentujemy teksty przybliża-
jące wydarzenia i uczestników 

powstania wielkopolskiego, jak również poświęcone 
jego upamiętnianiu. 
Zapowiedź

Anna Plenzler
LEGENDY POZNANIA

Zbiór piętnastu bar-
dziej i mniej znanych 
legend związanych 
z Poznaniem. Wspaniale 
zilustrowane przez 
Annę Ziętkiewicz opo-

wieści stanowią ciekawą lekturę nie tylko dla młodego 
czytelnika.
wyd. I, format 205 × 205 mm mm, s. 128, ilustracje kolorowe, oprawa twarda, 

ISBN 9788377681916, cena 40,00 zł

Praca zbiorowa
SZLACHTA W MIEŚCIE KMP 
1/2018

Chociaż średniowieczna i staro-
polska szlachta to warstwa na 
wskroś rustykalna, w „Kronice 
Miasta Poznania” dowodzimy, 
że szlachta w życiu miasta, i to 

również tak dużego jak Poznań, była stale obecna.
wyd. I, format 167× 240 mm mm, s. 304, ilustracje czarno-białe, okładka miękka, 

ISSN 01373552, cena 35,00 zł

Ryszard Wryk
POZNANIACY NA IGRZYSKACH 
OLIMPIJSKICH

Monografia w syntetyczny 
sposób ukazuje olimpijskie 
starty poznańskich spor-
towców od 1924 do 2018 roku. 
Zawiera również biogramy 225 

poznańskich olimpijczyków.
Zapowiedź
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ul. Sarabandy 24c, 02-868 Warszawa, tel. 22 641 56 32, 
naszaksiegarnia@nk.com.pl, www.nk.com.pl

Wyjątkowa oficyna, łącząca tradycję i nowoczesność. Od 1921 roku towarzyszymy 
kolejnym pokoleniom czytelników, którym dostarczamy książki piękne i wartościowe.

WYDAWNICTWO NASZA KSIĘGARNIA

Grażyna Bąkiewicz
ALE HISTORIA… MAMY 
NIEPODLEGŁOŚĆ!

Grupa nastolatków przenosi 
się do Polski z dziewiętna-
stego i dwudziestego wieku. 
Muszą sprawdzić, czy Polacy 
zawdzięczają wolność sobie 

samym, czy sytuacji międzynarodowej. 
oprawa broszurowa, ilustrator Artur Nowicki, rok wydania 2018, liczba stron 224, 

format 140 × 192 mm, przedział wiekowy 10-14, ISBN 9788310133946

Kelsey Oseid
CO WIDZIMY 
W GWIAZDACH? 
ILUSTROWANY 
PRZEWODNIK PO 
NOCNYM NIEBIE

Co widzimy w gwiaz-
dach to bogato ilustro-

wany przewodnik po nocnym niebie. 
oprawa twarda, ilustrator Kelsey Oseid, rok wydania 2018, liczba stron 160, 

format 203 × 203 mm, przedział wiekowy 10-14, ISBN 9788310133120

Hanna Lis, Paweł Lis
KUCHNIA SŁOWIAN, CZYLI 
O POSZUKIWANIU DAWNYCH 
SMAKÓW

Gdy myślimy o tym, co jadali 
i pijali nasi przodkowie we 
wczesnym średniowieczu, 
zazwyczaj przychodzą nam do 

głowy dwie rzeczy: mięso i piwo. 
oprawa twarda, rok wydania 2018, liczba stron 320, format 189 × 245 mm, 

przedział wiekowy 18-100, numer ISBN 9788310134073

Louise Hartung, Astrid Lindgren
JA TAKŻE ŻYŁAM! 
KORESPONDENCJA

W korespondencji Astrid 
Lindgren i Louise Hartung toczy 
się nieustająca rozmowa o życiu 
codziennym, pracy, marzeniach, 
literaturze, polityce, sztuce przy-

jaźni, a także o granicach miłości. 
oprawa broszurowa, rok wydania 2018, liczba stron 576, format 135 × 204 mm, 

przedział wiekowy 18-100, ISBN 9788310132734

MK Reed
DINOZAURY – SKAMIELINY 
I PIÓRA, TŁUM. ANNA 
STUDNIAREK

Dokop się do faktów na temat 
dinozaurów! Książka przed-
stawia te starożytne stwory 
w ich środowisku naturalnym 

i podąża za paleontologami, którzy próbują rozwiązać 
zagadkę: co się stało z dinozaurami? 
oprawa twarda, ilustrator Joe Flood, rok wydania 2018, liczba stron 128, format 

162 × 230 mm, przedział wiekowy 0-10, ISBN 978831013306-

Thiago de Moraes, tłum. 
Anna Nowak
ATLAS MITÓW

Wejdź do królestwa bogów 
w tej wyjątkowej wyprawie 
do świata legend i mitów. 
Poznaj bohaterów dwunastu 
mitologii m.in. nordyckiej, 
azteckiej, japońskiej, sło-

wiańskiej, hinduistycznej.
oprawa twarda, ilustrator Thiago de Moraes, rok wydania 2018, liczba stron 96, 

format 285 × 350 mm, przedział wiekowy 6-10, ISBN 9788310133779
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WYDAWNICTWO NAUKOWE AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, tel. 59 840 53 78,
wydaw@apsl.edu.pl, www.wydawnictwo.apsl.edu.pl

Wydawca monografii, skryptów i opracowań pokonferencyjnych pracowników Akademii 
Pomorskiej w Słupsku. W ofercie posiadamy literaturę regionalną oraz liczne książki ze 
wszystkich podstawowych dziedzin nauki.

Arkadiusz Słabig
SYTUACJA JEST W NASZYCH 
RĘKACH. DZIAŁANIA APARATU 
BEZPIECZEŃSTWA POLSKI 
LUDOWEJ WOBEC UKRAIŃCÓW 
W LATACH 1944–1989 

Jednym z kreatorów polityki 
narodowościowej PRL był aparat 

bezpieczeństwa łączący cechy cywilnego kontrwy-
wiadu i policji politycznej. 
wyd. I, 168 × 238 mm, s. 704, ilustracje, oprawa twarda, ISBN 9788374672955, 

cena 52,50 zł

Janusz Czechowski 
GDYNIA I WOLNE MIASTO 
GDAŃSK W POLITYCZNEJ, 
GOSPODARCZEJ 
I KULTURALNEJ 
PERSPEKTYWIE II 
RZECZYPOSPOLITEJ

Budowa portu i miasta Gdyni 
była jedną z największych inwestycji gospodarczych II 
RP. Miasto stać się miało polskim oknem na Bałtyk.
wyd. I, 168 × 238 mm, s. 232, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka, 

ISBN 9788374672894, cena 31,50 zł

Praca zbiorowa
HOMO LUDENS. ZABAWY 
I ROZRYWKI NA CO DZIEŃ 
I OD ŚWIĘTA W DZIEJACH 
KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ

Celem zbioru jest ukazanie roz-
maitych aspektów gier i zabaw, 
a także ewolucji w tej dziedzinie 

w krajach Europy Środkowej i jej sąsiadów.
wyd. I, 168 × 238 mm, s. 603, ilustracje czarno-białe, oprawa twarda, 

ISBN 9788374672887, cena 47, 25 zł

Lech Chojnowski
BEZPIECZEŃSTWO CZŁOWIEKA 
I SPOŁECZEŃSTW W PROCESIE 
DZIEJOWYM

W książce opisano różne społe-
czeństwa i okresy historyczne, 
wykraczając poza ściśle rozu-
miane bezpieczeństwo, by prze-

analizować bezpieczeństwo człowieka od zarania 
historii po czasy współczesne.
wyd. I, 168 × 238 mm, s. 486, ilustracje czarno-białe, oprawa twarda, 

ISBN 9788374672924, cena 52,50 zł

Praca zbiorowa
VIA VIATORES QUERIT. 
MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA 
W DZIEJACH KRAJÓW GRUPY 
WYSZEHRADZKIEJ

Książka rozpoczyna cykl 
wydawniczy, który umożliwi 
wymianę poglądów naukowców 

z krajów Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, 
Słowacji i Węgier.
wyd. I, 168 × 238 mm, s. 637, ilustracje czarno-białe, oprawa twarda, 

ISBN 9788374672603, cena 47,25 zł

Zygmunt Szultka 
SZKOLNICTWO WIEJSKIE NA 
POMORZU ZACHODNIM
OD REFORMACJI 
DO POCZĄTKU XIX WIEKU

Praca jest próbą monograficz-
nego przedstawienia rozwoju 
elementarnego szkolnictwa 

w Księstwie Pomorskim, oraz brandenbursko-pru-
skiej części władztwa Gryfitów.
wyd. I, 168 × 238 mm, s. 244, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka, 

ISBN 9788374672863, cena 26, 25 zł
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ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, tel. 22 695 43 21,
ksiegarnia@pwn.pl, www.pwn.pl

Wydawnictwo Naukowe PWN jest najbardziej znanym i największym na rynku wydawcą 
publikacji służących zdobywaniu wiedzy i informacji.

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN

Andrzej Chwalba
WIELKA WOJNA POLAKÓW 
1914–1918

Prof. Andrzej Chwalba w przy-
stępny i niezwykle ciekawy 
sposób przedstawia cało-
ściowy obraz zmagań i losów 
milionów mieszkańców 

dawnej Rzeczypospolitej od dnia wybuchu I wojny 
światowej do 11 listopada 1918 roku. 
wyd. I, format 205 × 285 mm, s. 452, ilustracje czarno-białe, okładka miękka, 

EAN 9788301197827, cena 69 zł

POLSKA NIEPODLEGŁA
ENCYKLOPEDIA PWN

Publikacja swoim zakresem 
chronologicznym i tema-
tycznym obejmuje okres  
II Rzeczypospolitej i zawiera 
blisko 2000 haseł, około 500 
ilustracji, liczne mapy, tabele 

i teksty źródłowe.
wyd. I, format 165 × 235 mm, s. 600, ilustracje kolorowe, okładka twarda,  

EAN 9788301198435, cena 99 zł

Rafał Chwedoruk
POLITYKA HISTORYCZNA 

Rafał Chwedoruk próbuje ująć w ramy całość zjawiska, jakim jest polityka historyczna. 
Zadaje pytania o jej granice, zakres oddziaływania, prawdziwą naturę i o to, czyim zadaniem 
jest jej tworzenie. 
wyd. I, format 165 × 235 mm, s. 290, ilustracje czarno-białe, okładka miękka, EAN 9788301201319, cena 59 zł

Paweł Bezak,
Stefan Artymowski
KU JEDNOŚCI
LISTOPAD 1918 ROKU

Publikacja przygotowana 
we współpracy z Muzeum 
Niepodległości w Warszawie. 
Przedstawia okres poprzedza-

jący wydarzenia 11 listopada, punkt kulminacyjny, 
a także pierwsze tygodnie następujące po nim. 
wyd. I, format 165 × 235 mm, s. 256, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

EAN 9788301197988, cena 49 zł

Andrzej Piasecki
WIEK BURZY I SPOKOJU 
KALENDARIUM DZIEJÓW 
POLSKI 1918–201

Kompendium wiedzy o pol-
skich przemianach XX wieku, 
które wpłynęły na życie 
milionów obywateli. Książka 

wzbogacona została o ilustracje – mapy oraz zdjęcia 
archiwalne.
wyd. I, format 165 × 235 mm, s. 235, ilustracje czarno-białe, okładka twarda, 

EAN 9788301198442, cena 49 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

Ewa Cherner
SŁOWNIK BIOGRAFICZNY 
DUCHOWNYCH EWANGELICKO-
REFORMOWANYCH. JEDNOTA 
LITEWSKA I JEDNOTA 
WILEŃSKA 1815–1939

Tom ten wypełnia wiele luk 
w historii protestantyzmu na 

dawnych terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
szczeg. w XIX w. Na podstawie biogramów widzimy 
Kościół sięgający swą strukturą XVI i XVII w.
wyd. I, B5, oprawa miękka, il., s. 452, ISBN 9788375072334, cena 84 zł

Jakub Wysmułek
KATALOG TESTAMENTÓW 
Z KRAKOWSKICH KSIĄG 
MIEJSKICH DO 1550 ROKU

Katalog jest pierwszą próbą 
zebrania informacji o póź-
nośredniowiecznych i wcze-
snonowożytnych testamentach 

mieszczan krakowskich. Podstawę stanowi zbiór 
ksiąg miejskich od 1301 do 1550 r. 
wyd. I, B5, oprawa miękka, s. 384, ISBN 9788375072396, cena 63 zł

Marta Barańska, Maciej Gloger, Tomasz Sobieraj) 
POZYTYWIZMY U PROGU XX WIEKU. ANTOLOGIA PUBLICYSTYKI SPOŁECZNO-
KULTURALNEJ I FILOZOFICZNEJ 

Teksty polskich uczonych i filozofów z pocz. XX w. dokumentują żywotność tradycji myślowej 
pozytywizmu, są dowodem, że rodzimy dorobek intelektualny to część europejskiej kultury 
nowoczesnej. 
wyd. I, format B5, oprawa twarda, s. 240, ISBN 9788375072471, cena 44 zł

Krzysztof Prochaska
JÓZEF KRAMSZTYK
PASJANS RODZINNY, 
TOWARZYSKI, LITERACKI 
I NAUKOWY

Józef Kramsztyk (1890–1932), 
z wykształcenia fizyk, z zami-
łowania tłumacz, przełożył 

m.in. Dziadka do orzechów E. T. A. Hoffmanna i I tom 
Czarodziejskiej góry T. Manna. 
wyd. I, B5, oprawa twarda, 129 il., s. 424, ISBN 9788375073277, cena 84 zł

Andrzej Karpiński
KATALOG TESTAMENTÓW 
POZNAŃSKICH Z DRUGIEJ 
POŁOWY XVI I Z XVII WIEKU

Katalog jest wynikiem kwe-
rend archiwalnych przeprowa-
dzonych w zbiorach Archiwum 
Państwowego w Poznaniu. Dzięki 

księgom testamentów odnaleziono ok. 1700 dyspo-
zycji ostatniej woli z lat 1552–1700. 
wyd. I, B5, oprawa miękka, il., s. 435, ISBN 9788375072433, cena 74 zł
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ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, tel. 61 829 46 46, wydnauk@amu.edu.pl, 
dział handlowy: tel. 61 829 46 40, press@amu.edu.pl, 
www.press.amu.edu.pl

Działamy od 1962 r., wydajemy monografie naukowe w 50 seriach, podręczniki, skrypty, 
słowniki oraz 25 czasopism naukowych – rocznie ok. 210 tytułów. Nasze książki otrzymały 
ponad 120 nagród, wyróżnień i nominacji. 

WYDAWNICTWO NAUKOWE UAM W POZNANIU

Michał Zwierzykowski, Robert 
Kołodziej, Andrzej Kamieński 
AKTA SEJMIKOWE 
WOJEWÓDZTW POZNAŃSKIEGO 
I KALISKIEGO. LATA 1668–1675

Kolejny tom akt obejmuje 315 
różnorodnych tekstów, pocho-
dzących z lat 1668–1675. Ramy 

chronologiczne stanowi bezkrólewie po abdykacji 
Jana Kazimierza oraz rok 1675.
2018, wyd. I, 170 × 240 mm, s. 698, oprawa twarda, ISBN 9788323233244

Justyna Czaja
EKRANOWE ŻYCIE MITU 
POWSTANIE WARSZAWSKIE 
W POLSKIM FILMIE 
FABULARNYM 

Książka o zmianach w przed-
stawianiu tematyki powstań-
czej w okresie PRL-u i po 

przełomie ustrojowym oraz wpływach politycznych 
i kulturowych.
2018, wyd. I, 170 × 240 mm, s. 410, oprawa miękka, ISBN 9788323233572, 

cena 46,00 zł

Mateusz Stróżyński
ŚW. ANIELA Z FOLIGNO
OBJAWIENIA, LISTY I POUCZENIA 

Druga część Księgi św. Anieli 
z Foligno (1248–1309), jednej z naj-
ciekawszych mistyczek zachod-
niego chrześcijaństwa. Z Zapiskami 
(2016) stanowią pierwszy, kom-

pletny przekład na język polski.
2018, wyd. I, 130 × 215 mm, s. 238, oprawa miękka, ISBN 9788323232971, 

cena 18,00 zł

Grzegorz Ziółkowski 
OKRUTNY TEATR 
SAMOSPALEŃ. PROTESTY 
SAMOBÓJCZE W OGNIU 
I ICH ECHA W KULTURZE 
WSPÓŁCZESNEJ

Książka o zjawisku protestacyj-
nych samospaleń i wybranym 

dziełom, które się do nich odnosiły. 
2018, wyd. I, 170 × 240 mm, s. 632, oprawa twarda, ISBN 9788323232933, 

cena 75,00 zł

Tomasz Jurek
BISKUPSTWO POZNAŃSKIE 
W WIEKACH ŚREDNICH
TOM 1

Pierwszy z tomów Dziejów 
Archidiecezji Poznańskiej pod 
redakcją Józefa Dobosza obej-
muje średniowiecze; to całko-

wicie nowe, kompleksowe przedstawienie zagadnień 
budzących od dawna zawzięte dyskusje.
2018, wyd. I, 170 × 240 mm, s. 178, oprawa twarda, ISBN 9788323233534  

(t. I); ISBN 9788323233527 (całość), cena 58,00 zł

Diodorius Siculus (Deodor 
Sycylijski)
DIODORUS SICULUS DE BELLO 
PERSICO DIODOR SYCYLIJSKI 
WOJNY GRECKO-PERSKIE

Bardzo wartościowe źródło 
historyczne dla kluczowego 
okresu w dziejach Grecji. Od 

strony literackiej przekaz tej księgi Diodora jest równie 
atrakcyjny, co od strony historycznej.
2018, wyd. I, 170 × 240 mm, s. 166, oprawa miękka, ISBN 9788323233688
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WYDAWNICTWO NAUKOWE UKSW

ul. Dewajtis 5, domek nr 2, 01-815 Warszawa, tel. 22 561 88 38
wydawnictwo@uksw.edu.pl, www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

Wydawnictwo Naukowe UKSW działa na Uczelni już od ponad 60 lat (od 1954 roku, najpierw 
jako Wydawnictwo ATK). W ofercie Wydawnictwa można znaleźć publikacje ze wszystkich 
dziedzin, w których Uniwersytet prowadzi kształcenie. Za swoje osiągnięcia byliśmy wielo-
krotnie nagradzani i nominowani m.in.: nominacją do Książki Historycznej Roku.

Miłosz Sosnowski
BADANIA NAD RODOWODEM 
I TOŻSAMOŚCIĄ NARODOWĄ 
FRYDERYKA NIETZSCHEGO

Fryderyk Nietzsche, filozof, który 
uważał się za… Polaka. Żmudna 
układanka z faktów historycz-
nych oraz niedających się wyklu-

czyć poszlak zdaje się rysować dość zaskakującą 
odpowiedź w tej kwestii. 
objętość s. 224, format B-5, oprawa twarda, ISBN UKSW 9788380904026, rok 

wydania 2018, cena 35,00 zł

Krzysztof Cebul
MIEJSCE I ROLA POLSKI W UNII 
EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE 
DEBAT PARLAMENTARNYCH 
W SEJMIE RP W LATACH 
2004–2011

Pełne powodzenie transformacji 
systemowej po 1989 r. zależało 

od włączenia Polski w proces integracji europejskiej. 
objętość s. 465, format B-5, oprawa miękka, ISBN 9788380904118, rok wydania 

2018, cena 35,00 zł

CZŁOWIEK SZALONY. 
ANDRZEJ NIEMOJEWSKI 
(1864–1921)

Niemojewski o ludziach sza-
lonych pisał, że „są bardziej 
logiczni niż ludzie normalni. 
Są niezmiernie sumienni, 
wygłaszają nieraz głębokie 

myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem 
postanowienia…”
objętość s. 496, format B-5, oprawa twarda, ISBN 9788380903722, rok wydania 

2018, cena 35,00 zł

Tomasz Skibiński
OBRAZ BARBARZYŃCÓW 
W CESARSTWIE RZYMSKIM 
W ŹRÓDŁACH ŁACIŃSKICH LAT 
376–476

Lata 376–476 to dla Cesarstwa 
Rzymskiego okres wielkich 
przemian politycznych i spo-

łecznych. Dokonywały się one na drodze nieustannego 
konfrontowania się Rzymian z barbarzyńcami.
objętość s. 380, format B-5, oprawa miękka, ISBN 9788380904217, rok wydania 

2018, cena 38,00 zł

Magdalena Butkiewicz, 
Piotr Łuczuk
OD STALINA DO PUTINA 
MEDIA W PROCESIE UMACNIANIA KULTU 

JEDNOSTKI

Jednym z celów badawczych 
przyjętych przez autorów jest 
przyjrzenie się mechanizmom 

budowania i umacniania kultu jednostki zarówno 
w historii, jak i współcześnie. 
objętość s. 164, format A-5, oprawa twarda, ISBN 9788380903982, rok wydania 

2018, cena 26,00 zł

Jacek Tomczyk (red.)
BIOARCHEOLOGICZNE 
BADANIA POPULACJI 
LUDZKIEJ Z RADOMIA OD XI DO 
XIX WIEKU

Publikacja stanowi kom-
pleksową charakterystykę 
warunków życia i kondycji bio-

logicznej mieszkańców Radomia w okresie od XI do 
XIX wieku.
objętość s. 238, format A-4, oprawa twarda, ISBN 9788380903869, rok wydania 

2018, cena 36,00 zł
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ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń, tel. 56 611 42 95,
wydawnictwo@umk.pl, www.wydawnictwo.umk.pl

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jednym z najwięk-
szych wydawnictw uczelnianych w Polsce. Publikuje ok. 200 tytułów książkowych rocznie, 
w tym: monografie, rozprawy, podręczniki. 

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

Bogusław Dybaś
FORTECE RZECZYPOSPOLITEJ
STUDIUM Z DZIEJÓW BUDOWY FORTYFIKACJI 

STAŁYCH W PAŃSTWIE POLSKO-LITEWSKIM W XVII 

WIEKU

W książce poddano analizie 
procesy powstawania fortyfi-
kacji stałych w polsko-litew-

skiej Rzeczypospolitej, przy jej politycznej i ustrojowej 
specyfice. 
2018, wyd. II, poprawione i uzupełnione, 158 × 228 mm, s. 584, oprawa twarda 

z obwolutą, cena 68 zł

Karol Kłodziński
OFFICIUM A RATIONIBUS
STUDIUM Z DZIEJÓW ADMINISTRACJI RZYMSKIEJ 

W OKRESIE PRYNCYPATU

Studium to nie tylko prezentuje 
jeden z najważniejszych ele-
mentów administracji wcze-
snego Cesarstwa, lecz także 

daje cenny wgląd w funkcjonowanie tejże admini-
stracji jako całości.
2017, wyd. I, 148 × 210 mm, s. 536, oprawa twarda z obwolutą, cena 38 zł

Kazimierz Sokołowski
DZIENNIK 1920

Książka ukazuje słowami dzie-
więtnastolatka obyczajowość 
polskiej inteligencji sprzed stu 
lat. Jest niezwykłym świadec-
twem postrzegania odpowie-
dzialności wobec Ojczyzny, 

a także lekcją patriotyzmu.
2018, wyd. II, 158 × 228 mm, s. 506, oprawa miękka, cena 40 zł

Jarosław Kłaczkow
KOŚCIÓŁ 
EWANGELICKO-AUGSBURSKI 
W POLSCE W LATACH 
1918–1939

Prezentowana praca jest 
pierwszą, która dotyczy 
tylko Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego i obejmuje całe terytorium II 
RP. Monografia wypełnia ważną lukę w polskiej 
historiografii. 
2018, wyd. I, 158 × 228 mm, s. 298, oprawa twarda z obwolutą, cena 40 zł

Robert Rybak
DYSCYPLINA WOJSKOWA 
A GOTOWOŚĆ BOJOWA 
ANALIZA STANU DYSCYPLINY WOJSKOWEJ 

W MARYNARCE WOJENNEJ W WYBRANYCH 

OKRESACH XX I XXI WIEKU

Dyscyplina wojskowa jest funda-
mentem działania sił zbrojnych. 

Poddawana badaniom, pozwala lepiej zrozumieć, jak 
kształtować oczekiwane postawy żołnierskie.
2018, wyd. I, 158 × 228 mm, s. 234, oprawa miękka, cena 32 zł

Marek Węcowski
DYLEMAT WIĘŹNIA
OSTRACYZM ATEŃSKI I JEGO PIERWOTNE CELE

Główną tezą książki jest inter-
pretacja ateńskiego ostracyzmu 
jako mechanizmu wymuszają-
cego kompromis w środowisku 
ateńskich elit politycznych. 

2018, wyd. I, 148 × 210 mm, s. 358, oprawa twarda z obwolutą, cena 38 zł
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ul. Rynek Starego Miasta 29/31 pok. 54, 55, 00-272 Warszawa, 
tel. 22 831 02 61 lub 62 wew. 26, neriton@ihpan.edu.pl, www.neriton.pl

Wydawnictwo Neriton istnieje na rynku wydawniczym od roku 1992 r. Nasza oferta 
wydawnicza obejmuje 750 tytułów poświęconych humanistyce, głównie historii, a także 
historii sztuki, filozofii, literatury i pokrewnym dziedzinom.

WYDAWNICTWO NERITON

Gábor Lagzi
POLSKI REDAKTOR 
I WĘGIERSKI POLONISTA. 

Współpraca Jerzego Giedroycia 
i Györgya Gömöriego była nie-
zwykle owocna. Redaktor miał 
pośrednika do spraw węgier-
skich, a tematyka węgierska była 

obecna na łamach paryskich czasopism przez dekady.
wyd. I, format 240 × 165 mm, s. 266, okładka twarda, EAN 97883660180441, 

cena 39,00 zł

Romana Rupiewicz
SĄD NAD JEZUSEM

Książką jest obowiązkową lek-
turą dla wszystkich, którzy są 
zainteresowani pasją Jezusa 
z Nazaretu. Zawiera cenne 
i zapomniane teksty źródłowe 
dające nowe światło na interpre-

tację znakomitych dzieł sztuki.
wyd. I, 240 × 165 mm, s. 325, il. kol., okładka twarda, EAN 9788366018037, 

cena 47,00 zł

Dieter Langewiesche 
LIBERALIZM W NIEMCZECH

Historia liberalizmu jako idei 
i praktyki politycznej może być 
traktowana i rozumiana tylko jako 
nieustanna walka o znaczenia. 
Jej rozwój opisywany jest w tej 
książce począwszy od XIX w.

wyd. I, format 210 × 140 mm, s. 435, okładka miękka ze skrzydełkami, 

EAN 9788366018020, cena 33,00 zł

Piotr Madajczyk 
MARZENIE O NARODZIE 
DOSKONAŁYM. MIĘDZY 
BIOPOLITYKĄ A ETNOPOLITYKĄ

Znaczenie biopolityki 
w Europie Środkowo- 
i Południowo-Wschodniej 
można zrozumieć jedynie 

wtedy, gdy ukazana zostanie ona w szerokim kon-
tekście inżynierii społecznej.
wyd. I, format 240 × 165 mm, s. 396, 2 kol. mapy, 27 il. cz-b, okładka twarda, 

EAN 97883948526961, cena 54,00 zł

Janusz Antoni Wiśniowiecki
ILIAS POLSKI (1700–1710)

Pierwsze wydanie odnale-
zionego w 2015 r. oryginału 
dzieła Janusza Antoniego 
Wiśniowieckiego (1678–1741), 
przedstawiciela sławnego ksią-
żęcego rodu, opisujące dzieje 

Rzeczypospolitej w latach 1700–1710.
wyd. I, format 240 × 165 mm, s. 329, okładka twarda, EAN 9788366018013, 

cena 48,00 zł

Marek Czapelski
MODUŁY I WIEŻOWCE 
POLSCY ARCHITEKCI WOBEC PRZEMIAN 

W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM 1956–1970

Książka ukazuje dążenia części 
środowiska architektonicznego 
do technicznego i estetycznego 
unowocześnienia pracy projek-

towej w okresie Polski Ludowej.
wyd. I, format 240 × 165 mm, s. 246, il. kol. i cz. -b, okładka twarda, 

ISBNEAN 9788366018006, cena 36,00 zł
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WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE

Dariusz Sikorski
RELIGIE DAWNYCH SŁOWIAN

Poruszając się w gąszczu 
przekłamań i romantycznych 
wizji przedchrześcijańskiej 
Słowiańszczyzny autor prezen-
tuje własny pogląd na kwestię 
słowiańskiej duchowości, opie-

rając się na rzetelnej wiedzy. 
wyd. 1, 145/205 mm, oprawa miękka, zdjęcia, s. 352, ISBN 9788379760367, 

cena 39,90 zł

Nathaniel Philbrick
MAYFLOWER. OPOWIEŚĆ 
O POCZĄTKACH AMERYKI

To wyjątkowa i niezwykle wcią-
gająca książka o pierwszych 
kilkudziesięciu latach historii 
kolonii amerykańskich: przy-
byciu purytanów, pierwszych 

latach zasiedlenia i krwawej wojnie z Indianami.
wyd. 1, 150/225 mm, oprawa twarda, zdjęcia, s. 448, ISBN 9788379760121, 

cena 59,90

Jarosław Nikodem
LITWA. POCZĄTKI PAŃSTW

Litwa była ostatnim z państw, 
które w efektownych oko-
licznościach wkroczyło na 
mapę średniowiecznej Europy. 
Jej pierwsi wielcy władcy – 
Mendog, Giedymin, Olgierd 

wynieśli państwo do wielkości.
yd. 1, 145/205 mm, oprawa miękka, zdjęcia, s. 536, ISBN 9788379769087, 

cena 44,90

Radosław Golec
IRA HITLERA. PAKT TRZECIA 
RZESZA – IRLANDZKA ARMIA 
REPUBLIKAŃSKA

Już w latach 30. XX w. między 
III Rzeszą a IRA zawarty został 
układ o współpracy. Sojusz ten 
dotrwał tylko do początków lat 

40., bo irlandzkim bojownikom obca była nazistowska 
ideologia.
wyd. 1, 145/205 mm, oprawa miękka, s. 360, ISBN 9788379760145, cena 36,90

Marek Rezler
POLSKA NIEPODLEGŁOŚĆ 
1918

Autor rozprawia się z szere-
giem mitów, które na stałe 
weszły do kanonu narodowej 
megalomanii. Śmiałe, ale uza-
sadnione oceny wnoszą powiew 

świeżości do narodowego dialogu.
wyd. 1, 145/205 mm, oprawa twarda, s. 416, ISBN 9788379769100, cena 44,90

Anna Wolff Powęska
POLACY-NIEMCY. SĄSIEDZI 
POD SPECJALNYM NADZOREM

W książce autorka śledzi prze-
obrażenia w świadomości spo-
łecznej Polaków i Niemców, 
które traktuje jako dynamiczny 
proces. Opowiada się za tym, co 

zbliża i łączy, ale widzi też to, co dzieli i różni. 
wyd. 1, 150/220 mm, oprawa twarda, s. 568, ISBN 9788379768769, cena 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 pięć-
dziesiątych XX wieku. Od prawie sześćdziesięciu lat wydajemy książki naukowe i popular-
nonaukowe, które cieszą się uznaniem w Polsce i na świecie.
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Dariusz Rozwadowski
MARKSIZM KULTUROWY. 50 
LAT WALKI Z CYWILIZACJĄ 
ZACHODU

Rewolucja marksistowska nie 
skończyła się wraz z upad-
kiem komunizmu. Jak do tego 
wszystkiego doszło? Na jakim 

etapie rewolucji jesteśmy? Co nas jeszcze czeka? 
O tym jest ta książka.
ISBN, 9788365546357, rok wydania, 2018, Il. stron, 320, oprawa miękka, format, 

148 × 210 mm, cena 39,90

Feliks Koneczny
GEOGRAFIA HISTORYCZNA

Esej z 1906 r. o tym, jak nie tylko 
warunki geograficzne wpływają 
na społeczeństwo i dziedzictwo 
materialne, ale przede wszystkim 
jaki wpływ na wykorzystanie 
tychże warunków ma dominująca 

cywilizacja.
ISBN, 9788365546364, rok wydania, 2018, Il. stron, 120, oprawa miękka, format, 

125 × 195 mm, cena 20,00 zł

Sławomir Suchodolski
CZARNA KSIĘGA SANACJI

Kilkadziesiąt esejów historycz-
nych pokazujących nieznane 
oblicze ludzi sanacji i rządów po 
1926 roku zgodnie z mottem, iż 
jedynie prawda jest ciekawa. 
ISBN, 9788365546340, rok wydania, 2018, Il. stron, 

560, oprawa miękka, format, 148 × 210 mm, cena 49,90

Robert Rudnicki
WIESŁAW IGNACY RENKE 
1912–1944. ŻYCIE 
I DZIAŁALNOŚĆ KIEROWNIKA 
POLITYCZNEGO OBOZU 
NARODOWEGO 

Pierwsza biografia zapo-
mnianego działacza Obozu 

Narodowo-Radykalnego a podczas okupacji niemiec-
kiej – głęboko zakonspirowanej.
ISBN, 9788365546326, rok wydania, 2018, Il. stron, 376, oprawa twarda, format, 

165 × 235 mm, cena 49,90 zł

Grzegorz Braun
UKŁADY I UKŁADANKI

Wybór tekstów, komentarzy 
i wywiadów. Każdy może ocenić 
na ile wcześniejsze przewidy-
wania i scenariusze polityczne 
kreślone przez Brauna oka-
zały się trafione! Będą Państwo 

zaskoczeni!
ISBN, 9788365546340, rok wydania, 2018, Il. stron, 560, oprawa miękka, format, 

148 × 210 mm, cena 49.90

MÓJ NIEDZIELNY MSZALIK

Reprint Mojego Mszalika 
Niedzielnego z 1940 roku wydany 
przez ks. Józefa Stedmana może 
stać się nieocenioną pomocą dla 
wszystkich, którzy pragnęliby 
świadomie uczestniczyć w Mszy 
Świętej Wszechczasów. 

ISBN 9788365546234, rok wydania 2018, Il. stron 352, oprawa skórzana, format 

100 × 140 mm. cena 75,00 zł

ul. Dymińska 4, 01-519 Warszawa, tel. 22 425 66 68, 
wydawnictwo@prohibita.pl, www.prohibita.pl

Wydawnictwo zostało założone przez Pawła Tobołę-Pertkiewicza w 2007 roku. W ciągu 
blisko 10 lat istnienia wydaliśmy ponad sto książek z zakresu ekonomii wolnorynkowej, 
historii i polityki, a także kwestii cywilizacyjnych. 

WYDAWNICTWO PROHIBITA
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Wojciech Jedlina-Jacobson 
Z LUDEM WIELKOPOLSKIM 
PRZECIW ZABORCOM

 WSPOMNIENIA

Jacobson ukazuje nastroje 
Polaków w szeregach wojsk 
niemieckich, swój udział 
w Powstaniu Wielkopolskim 

i wojnie polsko-bolszewickiej. Na koniec przygląda się 
ponownie ważnym epizodom Powstania.
wyd. I, format 145 × 205 mm, oprawa twarda, zdjęcia i ilustracje czarno-białe, s. 

368, EAN 9788376747279, cena 39,90 zł

Marek A. Koprowski 
LEGIONY

 DROGA DO LEGENDY 
NIE TYLKO I BRYGADA. 1915–1916

I Brygada i komendant Piłsudski 
odgrywają w dziejach legionów 
rolę ważną, ale poczesne 
miejsce zajmują w niej także 

inne formacje oraz zaplecze polityczne, bez którego 
oddziały nie wyruszyłyby w pole.
wyd. I, format 160 × 230 mm, oprawa miękka, zdjęcia i ilustracje czarno-białe 

i kolorowe, s. 384, EAN 9788376747286, cena 39,90 zł

Leszek Adamczewski 
W KRÓLESTWIE 
HANSA FRANKA 
SENSACJE Z GENERALNEGO 
GUBERNATORSTWA

Generalne Gubernatorstwo – 
nielegalne „państwo” utworzone 
przez Niemców. Polakom ten 

dziwny twór kojarzył się głównie z ulicznymi łapan-
kami, egzekucjami i deportacjami do obozów.
wyd. I, 145 × 205 mm, oprawa miękka, zdjęcia, s. 448, EAN 9788376747316, 

cena 39,90 zł

Marek A. Koprowski 
LEGIONY – DROGA 
DO LEGENDY. PRZED 
WYRUSZENIEM W POLE
1906–1914

Historia Legionów Polskich jest 
mało znana, a mity pokutujące 
na ich temat nie odpowiadają 

prawdzie historycznej. 
wyd. I, format 160 × 230 mm, oprawa miękka, zdjęcia i ilustracje czarno-białe 

i kolorowe, s. 384, EAN 9788376747118, cena 39,90 zł

Marek A. Koprowski 
KRESY NA POMORZU. 
TUŁACZKA PO ZIEMIACH 
ODZYSKANYCH

Opowieść o Pomorzu 
Zachodnim, gdzie w końcu 
1945 r. przybyli przesiedleńcy 
z Lwowszczyzny. Z wyroku 

historii musieli oni opuścić rodzinne tereny, by ruszyć 
w nieznane i zacząć życie na nowo. 
wyd. I, format 160 × 230 mm, oprawa twarda, zdjęcia i ilustracje czarno-białe 

i kolorowe, s. 416, EAN 9788376747071, cena 39,90 zł

Leszek Adamczewski 
NA PODBÓJ ŚWIATA
ŚLĄSKIE SENSACJE WOJENNE

Sensacyjne epizody z dziejów 
Śląska lat 30. i 40. XX wieku. 
To stąd Adolf Hitler wyruszył 
na podbój świata. Z kwatery 
w pociągu „Amerika” pilnował 

napaści na Polski i zachęcał do mordowania Polaków.
wyd. I, format 145 × 205 mm, oprawa miękka, zdjęcia czarno-białe i kolorowe, s. 

444, EAN 9788376746968, cena 39,90 zł

ul. Szarotkowa 134, 60–175 Poznań, tel. 61 868 25 37,
redakcja@replika.eu, www.replika.eu

Replika proponuje bogatą ofertę książek, w tym także powieści, poświęconych różnym 
okresom historycznym. Szczególnie eksponuje czasy II wojny światowej – przebieg walk 
i żołnierskie zmagania, sensacje i tajemnice, a także losy zwykłych ludzi.

WYDAWNICTWO REPLIKA
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Klaus-Michael Mallmann, 
Andrej Angrick
GESTAPO PO 1945 ROKU 
KARIERY, KONFLIKTY, 
KONTEKSTY

Jak członkowie zbrodniczej 
tajnej policji Gestapo odnaleźli 
się po II wojnie światowej? Jak 

potraktowało ich niemieckie społeczeństwo? 
wyd. I, 145 × 205 mm, oprawa miękka, zdjęcia, s. 464, EAN 9788376746159, 

cena 49,90 zł

Kevin Prenger 
SĘDZIA W AUSCHWITZ 
SĘDZIA SS KONRAD MORGEN I JEGO 

WALKA Z KORUPCJĄ ORAZ „NIELEGALNYMI” 

MORDERSTWAMI W OBOZACH 

KONCENTRACYJNYCH 

Z ośmiuset spraw Morgena dwieście 
kończy się wyrokami skazującymi.

wyd. I, format 145 × 205 mm, oprawa twarda, zdjęcia i ilustracje czarno-białe, 

 s. 336, EAN 9788376746746, cena 49,90 zł

Eino Luukkanen 
MYŚLIWCE NAD FINLANDIĄ. 
WSPOMNIENIA PILOTA DWÓCH 
WOJEN

Unikatowe wspomnienia asa 
myśliwskiego z walk w latach 
1939–1945. Eino Luukkanen był 
trzecim najskuteczniejszym fiń-

skim myśliwcem II wojny światowej. 
wyd. I, format 145 × 205 mm, oprawa miękka, zdjęcia i ilustracje czarno-białe, s. 

352, EAN 9788376746128, cena 39,90 zł

J. Ted Hartman 
CZOŁGISTA
Z 11 DYWIZJĄ PANCERNĄ
OD BITWY W ARDENACH PO 
DZIEŃ ZWYCIĘSTWA

Historia bojowej inicjacji mło-
dego człowieka rzuconego 
w wir walki. 

wyd. I, format 145 × 205 mm, oprawa miękka, zdjęcia i ilustracje czarno-białe, s. 

320, EAN 9788376746173, cena 39,90 zł

Robert Kershaw 
WE WRZEŚNIU 
NIE PADA ŚNIEG
NOWE SPOJRZENIE NA 
OPERACJĘ „MARKET-GARDEN”

Dzieje największej operacji desan-
towej z perspektywy odmiennej 
niż zwykle, na ogół ignorowanej 

lub spychanej na drugi plan – oczami Niemców. 
wyd. I, format 145 × 205 mm, oprawa miękka, zdjęcia i ilustracje czarno-białe, s. 

568, EAN 9788376746166, cena 49,90 zł

Walter Schuck 
ZESTRZELONY! 
OD BF 109 DO ME 262 – WSPOMNIENIA PILOTA 

JAGDGESCHWADER 5. I 7.

Schuck zaliczył 206 strąceń. 
Oto jego relacja z walk nad 
Oceanem Arktycznym.
wyd. I, format 145 × 205 mm, oprawa miękka, 

zdjęcia i ilustracje czarno-białe i kolorowe, s. 400, EAN 9788376746142, 

cena 49,90 zł

Kamen Nevenkin
ZDOBYĆ BUDAPESZT 
KAMPANIA
NA WĘGRZECH 1944

Ogromna ofensywa – operacja 
na miarę „Market-Garden”. 
W październiku 1944 roku 
Sowieci przypuścili potężny 

atak, mający na celu wyparcie sił Osi z Bałkanów. 
wyd. I, format 145 × 205 mm, oprawa miękka, zdjęcia i ilustracje czarno-białe, s. 

608, EAN 9788376746111, cena 49,90 zł

Tomasz Borowski 
CENA PRZYSIĘGI. FRANCUSKI 
BATALION SZTURMOWY SS 
W BITWIE O BERLIN

Autor rzuca nowe światło na 
przełom kwietnia i maja 1945 
roku. Oddaje głos świadkom, 
których wspomnienia ukazują 

się drukiem po raz pierwszy. 
wyd. I, format 145 × 205 mm, oprawa miękka, zdjęcia i ilustracje czarno-białe 

i kolorowe, s. 368, EAN 9788376746203, cena 39,90 zł
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ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, tel. 22 870 60 46,
rm@rm.com.pl, www.rm.com.pl

Krótka Historia, Historia broni, czy też Sekrety Historii – to cenione przez dorosłych czytel-
ników serie książek historycznych, które nieustannie są rozwijane. Z myślą o młodszych 
pasjonatach historii Wydawnictwo RM przygotowało serię Polscy Superbohaterowie oraz ilu-
strowane tytuły poświęcone życiu w dawnej i obecnej Polsce. 

WYDAWNICTWO RM

Kim Hjardar 
WIKINGOWIE
NAJEŹDŹCY Z MORZA
SERIA: KIESZONKOWA HISTORIA

Od IX do XI wieku wikingowie 
dotarli do prawie wszystkich 
wybrzeży zachodniego świata. 
Przedstawiona historia wikingów 

opowiada o ich najazdach, statkach, uzbrojeniu i nie-
zwykłym stylu życia.
wyd. I, format 122 × 197 mm, s. 160, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka, 

EAN 9788377739235, cena 19,99 zł

Brian Fagan 
KRÓTKA HISTORIA 
ARCHEOLOGII
SERIA: KRÓTKA HISTORIA

Opowieść o wybitnych archeolo-
gach i zdumiewających odkry-
ciach, których dokonali w różnych 
zakątkach świata. Znajdziemy 

tu zarówno sztukę naskalną epoki lodowcowej, ruiny 
Majów i tajemnicze Stonehenge.
wyd. I, format 140 × 215 mm, s. 288, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka, 

EAN 9788377739358, cena 34,99 zł

Geoffrey Hindley 
SALADYN
POGROMCA 
CHRZEŚCIJAŃSTWA
SERIA: SEKRETY HISTORII

Studium życia i czasów wszech-
stronnego człowieka, który zdo-
minował Bliski Wschód w drugiej 

połowie XII wieku. Opowieść o błyskawicznym awansie 
Saladyna na wyżyny władzy, jego podbojach i intrygach.
wyd. I, format 158 × 213 mm, s. 224, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka, 

EAN 9788377739228, cena 34,99 zł

Chris Wickham 
ŚREDNIOWIECZNA EUROPA
SERIA: SEKRETY HISTORII

Obraz średniowiecza, który 
powinniśmy znać w XXI 
wieku – daleki od stereotypo-
wego wyobrażenia „ciemnych 
wieków średnich”, pełnych 

przemocy, ignorancji i zabobonów. 
wyd. I, format 165 × 240 mm, s. 376, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka, 

EAN 9788377737477, cena 39,99 zł

Thomas Anderson 
PANTERA
LEGENDARNY CZOŁG
SERIA: HISTORIA BRONI

Ilustrowane kompendium, 
w którym omówiono system 
uzbrojenia czołgu, jego zalety 
i wady, a także zanalizowano 

raporty z czasów wojny – porównano go z pojazdami 
będącymi na wyposażeniu wrogich armii. 
wyd. I, format 165 × 210 mm, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka, 

EAN 9788377739365, cena 34,99 zł

Mikołaj Łuczniewski 
POLSKA 
DZIEJE MĘŻNEGO NARODU

Książka, z której dzieci 
dowiedzą się, dlaczego warto 
poznawać historię własnego 
narodu, kim byli nasi najważ-
niejsi władcy i jak tysiąc lat 

temu wyglądało życie codzienne w ich ojczyźnie.
wyd. I, format 205 × 290 mm, s. 48, ilustracje kolorowe, oprawa twarda, 

EAN 9788377739211, cena 29,99 zł
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Marek Kornat, Wacław 
Uruszczak
550 LAT 
PARLAMENTARYZMU 
RZECZYPOSPOLITEJ

Album poświęcony historii 
polskiego parlamentaryzmu, 
wydany z okazji obchodów 

550-lecia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej.
2018, wyd. I, Stron 352, oprawa twarda, ISBN 9788376665733

Kamil Kacperski
KONCEPCJE SYSTEMU 
WYBORCZEGO DO SEJMU 
NA ZIEMIACH KRÓLESTWA 
POLSKIEGO W LATACH 
1917-1918

Monografia ukazuje inicjatywy 
prawodawcze, na podstawie któ-

rych zamierzano uregulować system wyborczy do ciał 
przedstawicielskich na terenach Królestwa Polskiego 
w okresie od stycznia 1917 do września 1918 r.
2018, wyd. I, stron 298, oprawa miękka, ISBN 9788376665122

Red. Jan Darus, Maciej 
Szymanowski
ŻYWE POCHODNIE.
ŚWIADECTWA SPRZECIWU I SOLIDARNOŚCI WOBEC 

AGRESJI NA CZECHOSŁOWACJĘ W 1968 ROKU

Publikacja skupia uwagę na 
pięciu „żywych pochodniach”; 
nad Wełtawą aktu samospa-

lenia dokonali Jan Palach i Jan Zajíc. Ofiarę z życia 
złożyli także Ryszard Siwiec oraz Sándor Bauer 
i Márton Moyses.
2018, wyd. I, stron 108, oprawa miękka, ISBN 9788376665832

Dariusz Kupisz
OD PIOTRKOWA DO 
WARSZAWY. 550-LECIE 
POLSKIEGO SEJMU 
DWUIZBOWEGO

To krótka historia pol-
skiego sejmu dwuizbo-
wego, ukazująca jego 

dzieje począwszy od sejmu w Piotrkowie w 1468 r. 
aż do Sejmu Czteroletniego i uchwalenia Konstytucji 
3 maja 1791 r. 
2018, wyd. I, Stron 128, oprawa twarda, ISBN 9788376665757

Henryk Bartoszewicz
ROMAN KNOLL – POLITYK 
I DYPLOMATA

Niniejsza monografia przed-
stawia sylwetkę i działalność 
wybitnego dyplomaty i polityka 
polskiego II Rzeczypospolitej. 
Publikacja wydana wspólnie 

z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
2018, wyd. I, stron 272, oprawa twarda, ISBN 9788376665603

Red. nauk. Jan Majchrowski
KONSTYTUCJA SOLIDARNOŚCI

Publikacja jest pokłosiem 
konferencji pt. Konstytucja 
Solidarności, która odbyła się 
w Senacie RP 3 kwietnia 2017 
roku pod patronatem Marszałka 
Sejmu Marka Kuchcińskiego. 
2018, wyd. I, Sstron 440, oprawa twarda, 

ISBN 9788376665122

ul. Zagórna 3, 00-441 Warszawa, tel. 22 694 13 30,  22 694 15 97 (sprzedaż), 
wydawnictwo@sejm.gov.pl, wydawnictwo.sejm.gov.pl, www.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. Moczyńskiego 5/1, 70-492 Szczecin, tel. 887 955 299
wydawnictwo@triglav.com.pl, www.triglav.com.pl 

Książki i komiksy popularyzujące historię, zwłaszcza kulturę dawnych Słowian oraz
szerzej wczesnego średniowiecza. W ofercie mamy książki dla dzieci i dorosłych, książki 
naukowe i popularnonaukowe, katalogi graficzne, albumy, powieści i poezję.

WYDAWNICTWO TRIGLAV

Paweł Szczepanik
SŁOWIAŃSKIE ZAŚWIATY
WIERZENIA, WIZJE I MITY
SERIA WSZECHNICA TRIGLAVA II

Autor na podstawie różnych 
źródeł buduje wielce erudy-
cyjną wizję słowiańskiego 
Kosmosu, zabierając czytelnika 

w podróż po różnych jego rewirach, pełnych bogów, 
demonów i zmarłych. 
Szczecin 2018, format B5, oprawa miękka, liczba stron 189,

ISBN 9788362586738, cena 42 zł

Kamil Kajkowski
MITY, KULT I RYTUAŁ
O DUCHOWOŚCI 
NADBAŁTYCKICH SŁOWIAN
SERIA WSZECHNICA TRIGLAVA I

Postęp badań nad religią 
Słowian wymusza potrzebę 
uwzględnienia najnowszych 

źródeł wykopaliskowych, trendów, ustaleń, a w kilku 
przypadkach sięgnięcia do źródeł dotąd rzadko 
wykorzystywanych.
B5, oprawa miękka, 308, ilustracje, ISBN 9788362586455, cena 44 zł

Marcin Wiechno
MIKOSZKA III. GONTYNA 
ŚWIĘTOWITA

Minęło kilka lat odkąd 
Mikoszce udało się uciec 
przed Polanami. Schronienie 
od wojenny i demonów zna-
leźli pośród prastarej, świętej 

dąbrowy, w kącinie potężnego bóstwa słowiańskiego 
– Świętowita. 
Szczecin 2017, format B5, oprawa miękka, liczba stron 46, ISBN 9788362586332, 

cena 15 zł

Kamil Rabiega
MODA WIKINGÓW. 
STROJE SKANDYNAWSKIE WE 
WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU

Autor zebrał informacje 
o wszystkich znaleziskach wią-
zanych ze Skandynawami żyją-
cymi w okresie wikińskim, tj. 

w IX–XI w. Interpretację ułatwiły mu własne doświad-
czenia z odtwarzaniem dawnych technik. 
Szczecin 2018, format B5, oprawa miękka, liczba stron 235,

ISBN 9788362586653, cena 56 zł

WIELKIE MORAWY 
GREAT MORAVIA 

Dwujęzyczny album zawie-
rający katalog zabytków 
z wystawy pod tym samym 
tytułem. Uzupełnieniem są 
bardzo ciekawe teksty czeskich 
i słowackich badaczy, zaprezen-

towane w językach polskim i angielskim. 
Szczecin-Gniezno 2017, format A4, oprawa miękka, liczba stron 400, 

ISBN 9788362586615, cena 79,90 zł

Igor D. Górewicz
BOREK I BOGOWIE 
SŁOWIAN 
– AUDIOBOOK
CZYTA WOJCIECH ŻOŁĄDKOWICZ

Oryginalny podkład 
muzyczny zespół 
Percival. Mitologia 

Słowian nie tylko dla dzieci. 
CD 1 książka czytana, mp3, CD 2 podkład muzyczny, CD audio
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Grzegorz Sojda, 
Grzegorz Śliżewski
GOD SAVE THE 303 
SQUADRON! HISTORIA 
DYWIZJONU 303 Z NIECO 
INNEJ PERSPEKTYWY

Historia najsłynniejszego pol-
skiego dywizjonu myśliwskiego 

napisana z fantazją i polotem rzadko spotykanym 
w tego typu opracowaniach. 
format 165 × 235 mm, stron 376, oprawa miękka, ISBN 9788377313084, 

cena 49,90 zł

Tapio A.M. Saarelainen, 
Przekład: Sławomir 
Kędzierski
BIAŁY SNAJPER
SIMO HÄYHÄ

Niniejsza książka poświęcona 
jest legendarnemu fińskiemu 
bohaterowi wojennemu – 

Simo Häyhä, który doskonale zasłużył się krajowi pod-
czas wojny zimowej.
format 140 × 205 mm, stron 240, oprawa miękka, ISBN 9788377312971, 

cena 34,90 zł

Krzysztof M. Kaźmierczak
ROZSTRZELANI
ZA URATOWANIE KOBIETY

Książka przedstawia oko-
liczności jedynej po II w.ś. 
potyczki między żołnierzami 
Wojska Polskiego i Armii 
Sowieckiej. Doszło do niej 

w 1947 roku w obronie kobiety, którą mąż wydał 
czerwonoarmistom.
format 145 × 205 mm, stron 256, oprawa twarda, ISBN 9788377313145, 

cena 34,90 zł

Tomasz Szczerbicki
BROŃ STRZELECKA WOJSKA 
POLSKIEGO 1943-2016

Prezentacja broni strzeleckiej 
używanej przez żołnierzy pol-
skich na froncie wschodnim 
II w. ś. następnie w okresie 
PRL, okresu transformacji 

ustrojowej i ostatnich lat, gdy armia stała się człon-
kiem NATO
format 216 × 280 mm, stron 344, oprawa twarda, ISBN 9788377312483, 

EAN 9788377312483, cena 79,90 zł

Robert Mason, Przekład: 
Janusz Ruszkowski
POWIEDZ, ŻE SIĘ BOISZ

Wstrząsające wspomnienia 
z wojny wietnamskiej pilota 
helikoptera UH-1 – Roberta 
Mansona. 
format 140 × 205 mm, stron 504, oprawa 

miękka, ISBN 9788377312896, cena 44,90 zł

ul. Gdyńska 30A, 62-004 Czerwonak, tel. 61 86 74 600
handlowy@inrock.pl, www.vesper.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. 

WYDAWNICTWO VESPER

Uwe Feist
WEHRMACHT UZBROJENIE
TOM 1

Wehrmacht to ilustrowany 
przewodnik po uzbrojeniu 
i wyposażeniu niemieckich 
sił zbrojnych w czasie II w.ś. 
łączący zdjęcia zachowanych 

zabytków z fotografiami z epoki, przedstawiającymi 
dany typ broni w akcji.
format 216 × 280 mm, stron 176, oprawa twarda, ISBN 9788377312780, 

cena 79,90 zł
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WYDAWNICTWO WEKTORY

Song Hongbing
WOJNA O PIENIĄDZ 4

Światowy krach ekonomiczny 
jest nieunikniony. Świat, zamiast 
wychodzić z recesji, coraz 
szybciej osuwa się w otchłań. 
Kolejna świetna książka Songa 
jest ostatnim ostrzeżeniem dla 

światowej gospodarki.
format B5, 401 s., okładka miękka

Natylie Baldwin, 
Kermit Heartsong
UKRAIŃSKA SZACHOWNICA 
KTO I PO CO WYWOŁAŁ WOJNĘ 
NA UKRAINIE

Książka niczym walec prze-
jeżdża po oficjalnej wersji 
wydarzeń rewolucji na kijow-

skim Majdanie, wojny w Donbasie i aneksji Krymu, 
oraz po prowadzącej do destabilizacji świata strategii 
amerykańskiej.
format B5, 279 s., okładka miękka

Dan Kovalik
ROSJA JAKO KOZIOŁ OFIARNY
ANTYROSYJSKA FOBIA USA

Kovalik analizuje rozpowszech-
nianą narrację o rzekomym 
zagrożeniu USA ze strony 
Rosji. Jak Stany Zjednoczone, 
ulegając fałszywej doktrynie 

geopolitycznej, przewrotnie prowokowały Rosję po 
rozpadzie ZSRR.
format A5, 216 s., okładka miękka

Antony C. Sutton
SKULL AND BONES
TAJEMNA ELITA AMERYKI

Książka umożliwiająca prze-
śledzenie dziejów, więzów krwi 
i zawikłanych związków biz-
nesowych amerykańskiego 
establishmentu oraz pro-

cesów kontroli jakie roztacza on nad amerykańskim 
społeczeństwem. 
format B5, 331 s., okładka miękka

Janusz Szewczak
KONIEC ŚWIATA STARYCH ELIT

Jak pieniądze, popkultura, mass 
media oraz propaganda kreują 
współczesne „elity”. Opis świata, 
w którym kompletni durnie, poli-
tyczni oszuści lub wytatuowani 
kopacze piłki odgrywają rolę 

arystokracji.
format B5, 210 s., okładka twarda

Ziemowit Miedziński
TRYUMF CZERWONYCH 
MIERNOT. PSEUDOINTELIGENCI 
W AKADEMIACH PRL

O tym jak komuniści położyli 
nacisk na tworzenie własnej 
pseudointeligencji, produko-
wanej masowo na przyspie-

szonych kursach, a także pseudo- i quasi-uczelniach, 
złożonej z partyjnych półanalfabetów.
format A5, 294 s., okładka miękka

ul. Atramentowa 7,11, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, tel. 693 977 999
info@wydawnictwowektory.pl, www.wydawnictwowektory.pl

Białe plamy w historii świata, demograficzne tendencje Europy, władza pieniądza i ekono-
miczne podboje, pełzające rewolucje i zagrożenie totalitaryzmami, burzenie fundamentów 
starej cywilizacji i wykluwający się niepostrzeżenie nowy globalny porządek.
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ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE – MUZEUM

red. Anna Kalinowska, Paweł 
Tyszka
MARIA KAZIMIERA 
SOBIESKA (1641–1716) 
W KRĘGU RODZINY, POLITYKI 
I KULTURY 

Publikacja aktualnych badań 
nad życiem Marii Kazimiery 

i jej działalnością. Opisuje m.in. relacje królowej z sze-
roko rozumianym kręgiem rodzinnym.
2017, wyd. I, format 190 × 240 mm, s. 312, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

ISBN 9788370222314, cena 49 zł

Andrzej Rottermund, 
Przemysław Mrozowski
ZAMEK KRÓLEWSKI 
W WARSZAWIE – MUZEUM 
PRZEWODNIK 

Bogato ilustrowana pozycja pre-
zentująca zamkowe zbiory i eks-
pozycję. Przewodnik po Zamku 

i jego historii.
2017, wyd. I, 165 × 235 mm, s. 172, oprawa miękka, ISBN 9788370222413, 

cena 29 zł

Anita Chiron-Mrozowska
BACCIARELLÓWKA – 
PRACOWNIA I SZKOŁA 
ARTYSTYCZNA KRÓLA 
STANISŁAWA AUGUSTA

Historia Marcella Bacciarellego, 
Pierwszego Malarza króla 
Stanisława Augusta, i jego pra-

cowni, tzw. Bacciarellówki – jednej z ciekawszych 
szkół artystycznych w tej części Europy.
2018, wyd. I, format 148 × 210 mm, s. 68, oprawa miękka, ISBN 9788370222444

red. Janusz Grabowski, 
Rafał Mroczek, Przemysław 
Mrozowski
DZIEDZICTWO KSIĄŻĄT 
MAZOWIECKICH. STAN 
BADAŃ I POSTULATY 
BADAWCZE 

Barwna mozaika dziejów śre-
dniowiecznego Mazowsza, oparta na analizie historii 
książąt panujących w tym rejonie przez ponad 300 lat. 
2017, wyd. I, 190 × 240 mm, s. 384, oprawa miękka ze skrzydełkami, 

9788370222369, cena 44 zł

Dorota Juszczak 
MARCELLO BACCIARELLI 
NAJPIĘKNIEJSZE 
PORTRETY 

Eleganckie wydanie kata-
logu portretów autorstwa 
Marcella Bacciarellego. 
Jedna z ważniejszych pozycji 

poświęconych temu artyście. Zawiera reprodukcje 
obrazów, szczegółowe noty i specjalistyczne eseje.
2018, wyd. I, format 230 × 280 mm, s. 312, oprawa miękka, ISBN 9788370222420, 

cena 79 zł

INFORMATOR O ZASOBIE 
ARCHIWUM ZAMKU 
KRÓLEWSKIEGO 
W WARSZAWIE – MUZEUM 

Publikacja opisuje i systema-
tyzuje bogaty zasób archi-
walny dokumenty z czasów 
odbudowy, pamiątki po dar-

czyńcach i poprzednich dyrektorach.
2018, wyd. I, format 165 × 236 mm, s. 168, oprawa miękka, ISBN 9788370222451

Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa, tel. 22 35 55 253, 
www.zamek-krolewski.pl

Arx Regia® – Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum specja-
lizuje się w publikacjach dotyczących historii i historii sztuki. W ofercie wydawnictwa znaj-
dują się książki naukowe powstałe we współpracy z cenionymi specjalistami, w tym pięknie 
wydane i bogato ilustrowane monografie, katalogi zbiorów i przewodniki.
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ZESPÓL BADAŃ I ANALIZ MILITARNYCH

WOJSKO I TECHNIKA

Czasopismo jest pismem pro-
fesjonalnym, skupiającym swą 
uwagę na najważniejszych pro-
blemach związanych z bezpie-
czeństwem Polski i naszym 
przemysłem zbrojeniowym. 
Wiele uwagi poświęcamy także 

bieżącej sytuacji polityczno-militarnej w regionie, 
nowym wzorom uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
cena 12,99 zł

MORZE

Miesięcznik dla miłośników 
tematów morskich i okręto-
wych. Poświęcone jest pro-
blemom militarnym, żegludze 
handlowej, polityce i prze-
mysłowi morskiemu – poru-
szając problemy współczesne 
i historyczne.
cena 14,99 zł

LOTNICTWO AVIATION 
INTERNATIONAL

Miesięcznik dla miłośników 
lotnictwa wojskowego, 
cywilnego i kosmonau-
tyki. Skoncentrowany przede 
wszystkim na wydarzeniach 
bieżących, postępie naukowo – 

technicznym, przemyśle i ludziach z nim związanych, 
siłach powietrznych świata, komunikacji lotniczej, 
monografiach i opisach samolotów.
cena 14,99 zł

WOJSKO I TECHNIKA HISTORIA

Czasopismo wojskowo-histo-
ryczne poruszające na swoich 
łamach tematy związane z woj-
nami, kampaniami i bitwami XX 
wieku, prezentujące monografie 
uzbrojenia i sprzętu wojskowego, 
przybliżające sylwetki wybitnych 

dowódców i bohaterstwo żołnierzy na polu walki.
cena 18,50 zł

ul. Bagatela 10/19, 00-585 Warszawa
office@zbiam.pl, www.zbiam.pl

Firma działająca między innymi na rynku mediów, ale także doradztwa i analiz dla szeroko 
pojętego sektora obronności i bezpieczeństwa. Założona została przez znanych specjali-
stów z wieloletnim doświadczeniem.
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Jacek Bartosiak
RZECZPOSPOLITA MIĘDZY 
LĄDEM A MORZEM. O WOJNIE 
I POKOJU

Świat znalazł się na kra-
wędzi zmian, które ukształtują 
XXI w. Dynamika globalnych 
przeobrażeń wymusi zrozu-

mienie na nowo znaczenia przestrzeni – obszarów 
w sąsiedztwie i tych dalekich, ale które wpływają na 
los Polski.
wyd. I, 165 × 240 mm, 848 s., okładka twarda, 988395019364, cena 90 zł

Magdalena Ogórek 
LISTA WÄCHTERA. SS-MAN, 
KTÓRY OKRADŁ KRAKÓW

Gdzie podziała się Walka karna-
wału 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 × 230 mm, s. 416, okładka zintegrowana, EAN, 9788394833626, 

cena 49,90 zł

Marcin Ludwicki
PŁONĄCE PUSTKOWIE. 
WARSZAWA OD UPADKU 
POWSTANIA DO STYCZNIA 
1945. RELACJE ŚWIADKÓW 

Pozbawione mieszkańców 
miasto widmo zostało skazane 
na zagładę. Specjalne oddziały 

niemieckie niszczyły je metodycznie, kwartał po 
kwartale. 
wyd. I, format 145 × 205 mm, s. 368, okładka zintegrowana, EAN 9788366177291, 

cena 39,90 zł

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 przetrwały 

czasy komuny? Jak odnaleźli się po roku 1989?
wyd. I, format 160 × 225 mm, s. 376, okładka miękka, EAN 9788394874391, 

cena 39,90 zł

Katarzyna Wróblewska
RAJD KATYŃSKI. TWARDZIELE 
Z POLSKĄ W SERCACH

Długodystansowy rajd dla 
prawdziwych twardzieli. 
Pomysłodawcą i twórcą rajdu 
był Wiktor Węgrzyn, który 
w 2000 roku zaproponował 

wyprawę motocyklową do miejsc związanych ze 
zbrodnią katyńską i historią Polski.
wyd. I, format 145 × 205 mm, s. 360, okładka miękka, EAN 9788395019388, 

cena 39,90 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 × 225 mm, s. 354,okładka miękka, EAN 9788394613174, 

cena 37,00 zł

ZONA ZERO

ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa, tel. 22 83 65 444
wydawnictwo@zonazero.pl, www.zonazero.pl

Wydawnictwo literatury faktu, jego ideą jest promowanie wartościowej literatury. W ofercie 
wydawniczej znajdują się książki historyczne poruszające istotne elementy z dziejów Polski, 
autorstwa badaczy i znawców tematu. Książki, które mogą być sprawdzonym źródłem 
wiedzy.
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Joanna Jurgała-Jureczka 
KOSSAKOWIE. BIAŁY MAZUR

Kolejna książka biografki Zofii 
Kossak i autorki Kobiet Kossaków 
ujawnia nieznane, zaskakujące 
fakty dotyczące ziemiańskiej 
i artystycznej rodziny Kossaków. 
stron  368, format 145 × 205 mm, wydanie I, 

oprawa miękka, ISBN 9788381163866, cena 39,90 zł

Przemysław Urbańczyk
CO SIĘ STAŁO W 1018 ROKU?

Rok 1018. Dla państwa piastow-
skiego i dla jego władcy to czas 
brzemienny w skutki. Syn Mieszka 
rządził bowiem z rozmachem, 
jakiego nie miał nikt przed nim – 
ani nikt po nim.
stron 160, format 125 × 195 mm, wydanie I, oprawa 

twarda, Gatunek historia, ISBN 9788381164474, cena 29,90 zł

Peter Ackroyd
LONDYN
MIASTO QUEER

Fascynująca historia płci 
i seksu w jednej z najstar-
szych metropolii Europy Peter 
Ackroyd odsłania tajemną 
historię Londynu w całym 

jej zróżnicowaniu, ze wszystkimi wabikami, ale 
i niebezpieczeństwami.
stron 300, format 140 × 205 mm, wydanie I, oprawa twarda, 

ISBN 9788381163897, cena 42 zł

Jerzy Besala
ALKOHOLOWE DZIEJE POLSKI 
CZASY WIELKIEJ WOJNY I II 
RZECZPOSPOLITEJ

Kontynuacja niezwykle 
poczytnych Alkoholowych 
dziejów Polski. Czasy Piastów 
i Rzeczypospolitej szlachec-

kiej oraz Alkoholowych dziejów Polski. Czasy rozbiorów 
i powstań.
stron  744, format 165 × 230 mm, wydanie I, oprawa twarda, 

ISBN 9788381164979, cena 59,90 zł

Włodzimierz Lewandowski
UDZIAŁ WIELKOPOLSKI 
W ODBUDOWIE 
RZECZYPOSPOLITEJ W LATACH 
1918 I 1919

Włodzimierz Lewandowski 
– powstaniec wielkopolski, publi-
cysta. Jak sam pisze, zamiast 

o powstaniu wielkopolskim należy pisać o udziale 
Wielkopolski w odbudowie Rzeczypospolitej.
stron 184 , 145 × 215 mm, oprawa twarda, ISBN 9788381164795, cena 39,90 zł

Marcin Hermanowski
RADIOFONIA W POLSCE
ZARYS DZIEJÓW

Radiofonia w Polsce jest 
książką dla pasjonatów i ama-
torów – każdy zaintereso-
wany powstaniem, działaniem 
i rozwojem radia znajdzie tu 

zarówno solidną syntezę naukową jak i moc radio-
wych ciekawostek.
stron  350, format 165 × 230 mm, wydanie I, oprawa twarda, 

ISBN 9788381162951, cena 55 zł

ul. Wielka 10, 61-774 Poznań, 
sekretariat@zysk.com.pl, www. zysk.com.pl

Zysk i S-ka Wydawnictwo powstało w 1994 roku. Literatura historyczna,  
popularnonaukowa i naukowa stanowi około 30% ogólnej produkcji wydawniczej.
Wydawnictwo odkryło m.in. talent Elżbiety Cherezińskiej.

ZYSK I S-KA WYDAWNICTWO
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Hans-Christian Dahlmann,
ANTYSEMITYZM W POLSCE 
ROKU 1968. MIĘDZY PARTIĄ 
A SPOŁECZEŃSTWEM

Oddziaływanie kampanii antyse-
mickiej na społeczeństwo roz-
patrywane jest w odniesieniu do 
żydowskich i do nieżydowskich 

Polaków. Jak przeżywali ją ci pierwsi? Jaki stosunek 
do niej mieli ci drudzy?
2018, wyd. I, format 165 × 235 mm, s. 358, oprawa miękka, EAN/

ISBN 9788365254726, cena 81,00 zł

Emanuel Ringelblum
ŻYDZI W WARSZAWIE 
CZĘŚĆ DRUGA: 1527–1795
ARCHIWUM RINGELBLUMA. KONSPIRACYJNE 

ARCHIWUM GETTA WARSZAWY, TOM 35

Pierwszą część wydano w 1932 
r. W chwili wybuchu wojny 
publikowany przez nas tekst 

był w rękopisie i został ukryty w 1943 r. wraz z innymi 
dokumentami.
2018, wyd. I, format 170 × 240 mm, s. 392, oprawa twarda, płyta CD, EAN/

ISBN 9788365254757, cena 95,00 zł

Anna M. Rosner
OBRAZ SPOŁECZNOŚCI 
OCALAŁYCH W CENTRALNEJ 
KARTOTECE WYDZIAŁU 
EWIDENCJI I STATYSTYKI 
CKŻP

W archiwach Wydziału 
Ewidencji i Statystyki znajduje 

się trzysta tysięcy kart rejestracyjnych, które miały 
posłużyć zbudowaniu Centralnej Kartoteki.
2018, wyd. I, format 155 × 218 mm, s. 268, ilustracje 24, oprawa miękka ze 

skrzydłami, EAN/ISBN 9788365254771, cena 49,00 zł

Rabbi Abraham Abulafia
KSIĘGA ZNAKU, OPR. ARJE 
MIKOŁAJ KRAWCZYK

Rabbi Abraham Abulafia, czo-
łowy przedstawiciel kabały pro-
fetycznej, autor komentarzy do 
Tory. Jego Księga Znaku jest 
jedyną spośród ksiąg prorockich, 

która zachowała się do naszych czasów.
2018, wyd. I, format 165 × 235 mm, s. 376, oprawa miękka ze skrzydłami, EAN/

ISBN 9788365254443, cena 79,00 zł

Paweł Śpiewak
WIECZNY HIOB

Zbiór rozważań nad biblijną 
Księgą Hioba oraz miej-
scem Hioba w filozofii i twór-
czości m.in. takich osób, jak: 
Majmonides, Raszi, Søren 
Kierkegaard, Carl Gustav Jung, 

Martin Buber.T
2018, wyd. I, format 160 × 240 mm, s. 240, oprawa miękka, EAN/

ISBN 9788365254702, cena 64,00 zł

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 IM. EMANUELA RINGELBLUMA

Katarzyna Person,
POLICJANCI. WIZERUNEK 
ŻYDOWSKIEJ SŁUŻBY 
PORZĄDKOWEJ W GETCIE 
WARSZAWSKIM

Policja gettowa m.in. asystowała 
okupantom podczas deportacji 
Żydów do Treblinki latem 1942 r. 

Książka opisuje powstanie służby i to, jak została wcią-
gnięta w pomoc Niemcom w ludobójstwie.
2018, wyd. I, format 145 × 205 mm, s. 296, ilustracje 31 cz-b, oprawa miękka, 

EAN/ISBN 9788365254788, cena 39,00 zł
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Jury Nagrody KLIO po rozpatrzeniu zgłoszonych 180 propozycji książek wydanych w latach 2017–2018
postanowiło przyznać następujące nagrody.

WYNIKI KONKURSU O NAGRODĘ KLIO
W 2017 ROKU

W KATEGORII 
AUTORSKIEJ 
I MONOGRAFII 
NAUKOWYCH 
PRZYZNANO:

NAGRODĘ I STOPNIA 

MICHAŁ TYMOWSKI
Europejczycy i Afrykanie
(Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)

NAGRODĘ II STOPNIA

GRZEGORZ MOTYKA
Wołyń’43. Ludobójcza czystka 
– fakty, analogie, polityka 
historyczna 
(Wydawnictwo Literackie)

NAGRODĘ III STOPNIA

ŁUKASZ KRZYŻANOWSKI
Dom, którego nie było. Powroty 
ocalałych do powojennego 
miasta
(Wydawnictwo Czarne)

W KATEGORII 
EDYTORSKIEJ:

CZTERY RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA:

WYDAWNICTWO NAUKOWE 
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA 
KOPERNIKA
Katalog rękopisów 
średniowiecznych Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Toruniu 
(opracowanie Marta Czyżak)

ZAMEK KRÓLEWSKI 
W WARSZAWIE – MUZEUM
Władza, symbole i rytuały
(autor Aleksander Gieysztor)

WYDAWNICTWO 
TATRZAŃSKIEGO PARKU 
NARODOWEGO
O tatrzańskich pocztówkach 
(autor Adam Czarnowski)

WYDAWNICTWO 
UNIWERSYTETU JANA 
KOCHANOWSKIEGO
Seria Kresy w polskich 
pamiętnikach i listach 
(1795–1918)

W KATEGORII 
VARSAVIANA:

PIĘĆ RÓWNORZĘDNYCH NAGRÓD:

MAGDALENA STOPA
Julian Kulski. Prezydent 
okupowanej walczącej 
Warszawy
(Editions Spotkania)

PAWEŁ FIJAŁKOWSKI
Warszawska społeczność 
żydowska w okresie 
stanisławowskim 1764–1795. 
Rozwój w dobie wielkich zmian
(Żydowski Instytut Historyczny)

ANDRZEJ LEON SOWA
Kto wydał wyrok na miasto? 
Plany operacyjne ZWZ-AK (1940–
1944) i sposoby ich realizacji
(Wydawnictwo Literackie)

OŚRODEK KARTA
SALON. Niezależni w „świetlicy” 
Anny Erdman i Tadeusza 
Walendowskiego 1976–1979 
(Ośrodek Karta)

MAŁGORZATA SZAFRAŃSKA
Ogrody Zamku Królewskiego 
w Warszawie
(Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum)

WYNIKI KONKURSU O NAGRODĘ KLIO W 2017 ROKU



137

IX SALON KSIĄŻKI MUZEALNEJ

1. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu
2. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
3. Muzeum Archeologiczne w Krakowie
4. Muzeum Historii Polski w Warszawie
5. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie
6. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
7. Muzeum Historyczne w Legionowie
8. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
9. Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie
10. Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich  

we Wdzydzach Kiszewskich
11. Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
12. Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie 

– Oddz. Muz. Pomorza Środkowego w Słupsku
13. Muzeum Lubelskie w Lublinie
14. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
15. Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu – O/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
16. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Warszawie
17. Muzeum Mazowieckie w Płocku
18. Muzeum Miasta Gdyni
19. Muzeum Narodowe w Gdańsku
20. Muzeum Niepodległości w Warszawie
21. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
22. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
23. Muzeum Powstania Warszawskiego
24. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
25. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
26. Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni
27. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie
28. Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
29. Muzeum Warszawy
30. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
31. Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach – Oddz. Muz. Pomorza Środkowego w Słupsku
32. Muzeum Zamkowe w Malborku
33. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
34. Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
35. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
36. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
37. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
38. Prywatne Muzeum Regionalne w Górze Kalwarii
39. Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Mazowiecki
40. Towarzystwo Rapperswilskie
41. Zamek Królewski w Warszawie

IX SALON KSIĄŻKI MUZEALNEJ
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Polska� 
Agencja� 
 Pra�sowa�
kontynuuje działalność 
utworzonej w 1918 roku 
Polskiej Agencji Telegraficznej.  
Na mocy ustawy o PAP zbiera, 
opracowuje i przekazuje 
obiektywne i wszechstronne 
informacje z kraju i zagranicy.

Baza zdjęć zawiera:

fotografii w archiwum zdigitalizowanych fotografii 

Największa baza zdjęć

historia ludzie ilustracje sport show-biznes 

18 mln 13 mln 





Czytaj też  
w prenumeracie cyfrowej 
Wyborcza.pl/ksiazki

Kolejny numer 
od 4 grudnia

NAJWIĘKSZE PISMO LITERACKIE W POLSCE

DWUMIESIĘCZNIK 



















50 chwalebnych 
bitew Polaków, 
o którytch każdy
powinien pamiętać

Niezłomne wojska Jagiełły łamiące teutońską butę na polach 
Grunwaldu.

Skrzydlate oddziały husarii roznoszące w pył Szwedów 
pod Kircholmem i odsiecz Sobieskiego dla Wiednia, która 
odmieniła losy Europy i całego świata.

Genialny manewr w bitwie warszawskiej, który w 1920 
roku uchronił kontynent przed najazdem bolszewików.

Heroiczne, okupione krwią natarcie Polaków na Monte 
Cassino i bohaterska szarża kawalerii pancernej Maczka 
pod Falaise.

Historia Polski pełna jest zwycięskich bojów, wybit-
nych dowódców i nieugiętych wojowników śmiejących się 
śmierci prosto w twarz.

Poznaj starcia, które zmieniły bieg dziejów. Od trium-
falnych bojów w czasach Bolesława Chrobrego, po zacięte 
walki drugiej wojny światowej. Sukcesy, o których każdy 
Polak powinien pamiętać.

50 najważniejszych i najchwalebniejszych polskich zwy-
cięstw opisanych przez czołowych historyków i najbardziej 
poczytnych publicystów. Książka przygotowana przez redak-
cję najpopularniejszego polskiego magazynu o historii – 
Ciekawostek historycznych.

Do nabycia na stoisku
ciekawostekHistorycznych.pl



Inauguracja V tomu książki prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego 

Polska – Rosja.  
Myśli o Rosji i bolszewizmie  
w 100-lecie niepodległości 

Zapraszamy na spotkanie autorskie i debatę: 

Stosunki polsko-rosyjskie w stulecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości
w dniu 30 listopada 2018 r. na XXVII Targach Książki Historycznej
Sala konferencyjna o godz. 11:15

„
„

www.ksiegarnia.isp-modzelewski.pl










