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Tematyka
Powieść, której akcja rozgrywa się głównie na pokładzie szonera „Witeź”. Kim jest nowy
członek załogi? Jakie tajemnice kryje szoner? Czy załodze zawsze można ufać? Główny
bohater podczas podróży będzie musiał stawić czoło wielu zagrożeniom.
Autorka pierwszej i jedynej biografii I. Sendlerowej prezentuje zweryfikowane fakty
dotyczące życia bohaterki, która całą wojnę pomagała Żydom. Do pracy nad tym wydaniem
włączyła się również córka Sendlerowej. Dzięki temu dowiadujemy się jak wojenna
działalność Matki dzieci Holocaustu wpłynęła na życie najbliższych.
Losy trzech członków oddziału „Krwawe psy” Lisowskiego uznanego za najlepszą lekką jazdę,
jaką znał świat. Mimo iż pełnili służbę dla Rzeczypospolitej u boku syna Zygmunta III i mieli
postępować honorowo, to gdy nie dostali należnego żołdu, sami go sobie odbierali,
zostawiając za sobą tylko ogień i śmierć.
Próba skrótowego ujęcia tematyki katyńskiej: drogi Polaków do niewoli i do dołów śmierci,
dramatycznych poszukiwań, odkrycia ponurej prawdy i walki o jeszcze jedną prawdę –
historyczną.
Autor opisuje szeroko pojętą drogę do Niepodległości Polski oraz wydarzenia z nią związane,
takie jak Konferencja Pokojowa w Wersalu.
Poruszająca opowieść syna wspominającego losy ojca, majora Adama Lazarowicza –
współtwórcy powojennej antykomunistycznej organizacji „Wolność i Niezawisłość”.
Zbiór, burzących utarte schematy, felietonów poświęconych postaciom historycznym. Są
wśród nich wielkie indywidualności i pozornie szare myszki, Polacy i cudzoziemcy,
koronowane głowy i sługusy reżimu – od Zygmunta Augusta po prezydenta Lecha
Kaczyńskiego.
Wspomnienia z carskiej Rosji widzianej oczami studenta historii. Z wnikliwą szczerością
autor opowiada o wielu znaczących potem postaciach (Miłosz), ale także o tych, którzy nie
najlepiej zapisali się na kartach historii (krwawy generał Zarako-Zarakowski)
Tytułowy generał wymieniany jest jednym tchem z Tadeuszem Kościuszką jako sławny
bohater amerykańskiej wojny o niepodległość. I to niestety wszystko co o Pułaskim wie
większość z nas. Publikacja autora przyczynia się do spopularyzowania tej postaci.
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Opis polskiej rzeczywistości na Kresach, widzianej oczami „wyzwolicieli”. Autor
w humorystycznej formie pokazał zderzenie dwóch różnych światopoglądów.
Białemu Kapitanowi wydawało się, że osiągnął swój cel. Wystarczyła notatka prasowa, by
odsunął na bok syberyjskie plany i udał się w przeciwnym kierunku. Jednak czy łatwo
ludziom pochłoniętym walką o bogactwo wskazać właściwą drogę?
Konsekwencje braku rozliczeń z komunistyczną przeszłością. Autor twierdzi, że w Polsce
istnieje coś, co można określić mianem „podziemnego państwa”
Przez blisko pół wieku o Dance Siedzikównej pamiętali tylko jej najbliżsi. Na początku lat 90.
zaczęto szukać śladów tajemniczej sanitariuszki od Łupaszki, dziewczyny zamordowanej
przez UB. Tak historia Inki ujrzała światło dzienne
Kilkaset osób, głównie naukowców, cały swój talent poświęca walce z komunizmem. W ich
warsztatach powstają np. systemy łączności włamujące się do sztucznych satelitów. Dzięki
temu powstają m.in. niemożliwe do zlokalizowania rozgłośnie radiowe.
Wszechstronna analiza geopolityczna dowodząca, że w zbliżającej się wojnie Polska
powinna opowiedzieć się przeciwko Niemcom, a szukać porozumienia z Rosją.
Mali zwycięzcy to trójka rodzeństwa. Ze swoim ojcem uciekają z Chin przed wojną. Niestety
z powodu tajfunu lądują awaryjnie na odludzi. Gdy ojciec i pilot wyruszają na poszukiwanie
paliwa i nie wracają, dzieci muszą radzić sobie same.
Powieść, której akcja rozgrywa się w dwudziestoleciu międzywojennym. Powołany do
wojska młody bohater trafia do warszawskiego pułku. Los zmusza go, by wykazał się hartem
ducha i ciała.
Opowieść o premierze Węgier - Viktorze Orbanie - zagorzałym kibicu piłki nożnej, czułym
ojcu pięciorga dzieci i niezwykle barwnym oraz kontrowersyjnym przywódcy politycznym.
Opis funkcjonowania konspiracyjnych wydawnictw. Poznajemy tajniki redagowania
i powielania zakazanych druków, zorganizowaną siatkę konspiracyjnych redakcji i metody
przemycania pism poza granicę zaboru.
Wzruszająca opowieść o osieroconym chłopcu i jego przyjacielu rozgrywająca się podczas II
Wojny Światowej.
Losy porucznika Władysława Lisa, zesłanego na Syberię za udział w wojnie polsko-rosyjskiej.
Jego żona dobrowolnie dołącza do niego, by osiedlić się w pobliskiej wiosce. Autor barwnie
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przedstawia styl życia lokalnej ludności oraz sposoby radzenia sobie z trudnymi warunkami.
Wspomnienia o pierwszych bojach stoczonych w czasie formowania Legionów Polskich
i walk podczas I wojny światowej. To opowieści Naczelnego Wodza z czasów, kiedy dopiero
zaprawiał się w walce jako dowódca
Zbiór opowieści napisanych przez ludzi chwilowo wolnych. Gdy przeczytasz pierwszą, być
może nie będziesz musiał stosować się do porad z dwóch następnych.
Opowieść dowódcy ostatniego oddziału partyzanckiego na Wieleńszczyźnie. Brawurowe
akcje, wysadzane pociągi, napad na rodzinny dwór, zima w puszczy. Młodzieńcza przygoda,
miłość i walka o Ojczyznę.
Opis burzliwego życia, od patriotycznej i głęboko religijnej atmosfery w domu po lata
spędzone na emigracji. To głos dowódcy wielkich polskich formacji wojskowych, dzielnego
żołnierza i dobrego polityka, pozostającego w cieniu Marszałka.
Do tej pory nie opublikowano pełnej monografii o gen. Andersie. Ten utwór to próba
odpowiedzi na pytania: W jakich warunkach kształtowała się osobowość generała? Czy
świadomie tworzył polską historię? Czy był żołnierzem i dowódcą czy politykiem?
Duchowy pamiętnik ks. Frelichowskiego. Już 11.09.1939 r. został aresztowany przez
Niemców. Uważano go za szczególnie podejrzanego ze względu na wielki wpływ, jaki miał na
młodzież. Do śmierci, czyli do 23.02.1945 r., pełnił w Dachau posługę kapłańską.
Losy kilku pokoleń rodziny Borków, którym historia nie oszczędziła niczego ani cierpienia,
ani zdrady, ani zbrodni, ani ideologicznego zaczadzenia. Autor raz po raz cofa narrację,
zmienia epoki i kraje, mistrzowsko opowiadając historie poszczególnych postaci.
Autor postanowił przypomnieć tych Powstańców, którzy zostali odznaczeni Krzyżem
Niepodległości. To odznaczenie, które ustanowiono w 1930 r. dla uhonorowania tych, którzy
w sposób czynny zasłużyli się dla sprawy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Życiorysy sześciu wybitnych postaci: J. Piłsudskiego, E. Rydza Śmigłego, W. Sikorskiego, K.
Sosnkowskiego, T. Bora Komorowskiego i W. Andersa. Przesłaniem jest prawda historyczna.

