
Aby zamówić proszę kliknąć w pozycję: 

 

1. Piekiełko nad Wisłą/ Sławomir Koper.- Warszawa: „Bellona”, 2019 

Czy wszyscy kurierzy wysyłani do okupowanego kraju byli kryształowo 

uczciwi? Dlaczego gen. Sikorski zlikwidował pierwszą masową organizację 

konspiracyjną Służbę Zwycięstwu Polski? Z jakiego powodu                              

gen. Grot-Rowecki ukrywał fakt, że polecił zamordować Stefana 

Witkowskiego, szefa legendarnych „Muszkieterów”? Co spowodowało, że pod 

okupacją sowiecką we Lwowie działały dwie konkurencyjne organizacje 

noszące nazwę Związek Walki Zbrojnej, a potem nawet trzy?   Dlaczego AK 

skazało na śmierć Józefa Mackiewicza i z jakich powodów Sergiusz Piasecki 

odmówił wykonania wyroku? Czy za ewakuacją z Polski do Francji córki 

generała Sikorskiego, żony generała Sosnkowskiego i żon szefów polskiego 

wywiadu stała niemiecka Abwehra? Jaka była prawda o Brygadzie 

Świętokrzyskiej?  

Na te i wiele innych pytań odpowiada Sławomir Koper w swojej najnowszej 

książce. 

1. Matka diabła/ Wiktor Suworow ._Warszawa: Dom Wydawniczy 

„Rebis”,2019 

 

Historyk i analityk wojskowy Wiktor Suworow w swojej najnowszej książce 

odtwarza wydarzenia z przełomu lat 50. i 60., na skutek konfrontacji ZSRR         

i USA ludzkość znalazła się wtedy na progu trzeciej wojny światowej i o mało 

nie została unicestwiona w globalnej katastrofie atomowej. 

Łącząc znane i mało znane fakty w jedną całość, autor ukazuje kulisy rządów 

Nikity Chruszczowa w latach 1953–1964. Przedstawia rzeczywisty obraz 

radzieckiej kosmonautyki, wraz z legendarnym lotem Jurija Gagarina, oraz 

prawdziwe przyczyny kryzysu berlińskiego i kubańskiego, przemilczane przez 

oficjalną propagandę, polityków i historyków. 

https://opac.pbw.org.pl/integro/853001523489/koper-slawomir/piekielko-nad-wisla?bID=86
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2. Dziewczyny z Wołynia: prawdziwe historie/ Anna Herbich.- Kraków: „Znak 

Horyzont”, 2018 

 

Dzieci przetrwały rzeź. Teraz opowiadają historię zamordowanych rodziców                   

i dziadków.  Polska upada, zmieniający się okupanci sieją postrach. Jednak największe 

zagrożenie przychodzi ze strony, z której nikt się tego nie spodziewał. Sąsiadów. 

Kumów. Ukraińców. Wiedzeni banderowską wizja Ukrainy zaczynają mordować 

Polaków. Wołyńskie dziewczęta były jeszcze dziećmi, gdy rozpoczął się pogrom. 

Widziały śmierć rodziców, braci, sióstr i rzeź całych wsi. Słyszały błagania 

bezbronnych ofiar opętanych szałem mordu Ukraińców. Z dnia na dzień straciły nie 

tylko najbliższych, ale również swoją ojcowiznę. 

3. Sto lat!: jak w ostatnim stuleciu czciliśmy przywódców/ Michał Ogórek.- 

Warszawa: Wydawnictwo Agora, 2018 

Książka Michała Ogórka to doskonała odtrutka na historię zmienianą                 

w bajkopisarstwo i kult jednostek. Ogórek pieczołowicie odtwarza obraz 

Polski, jaki w poszczególnych okresach niepodległości rysowano. Za każdym 

razem była to Polska jej zbawców i „zbawców”: Piłsudskiego, Śmigłego-Rydza, 

Bieruta, Gomułki, Gierka, Jaruzelskiego, Wałęsy, Lecha i Jarosława 

Kaczyńskiego. Im wyżej każdy z nich bywał wyniesiony, tym boleśniejszy 

zazwyczaj był jego upadek. Rozmiary kultu przywódców powodowały,               

że ludzie płakali ze wzruszenia, a potem z zawodu i wściekłości. Ale przy tej 

książce popłakać się można tylko ze śmiechu. 

4. Z Polski Ludowej do Wolnej Europy/ Marek Walicki.- Warszawa: „Bellona”, 

cop. 2018 

Harcerz z Szarych Szeregów, uciekinier z komunistycznej Polski i emigrant, 

wieloletni radiowiec przekazujący informacje z wolnego świata do 

zniewolonego kraju, ale nade wszystko polski patriota – Marek Walicki swoim 

bogatym życiorysem mógłby obdzielić kilku ludzi. W czasie II wojny 

światowej jako dwunastolatek wstąpił do tajnego harcerstwa. Po wojnie,        

nie chcąc żyć w komunizmie, wraz z kolegą przedarł się przez żelazną kurtynę 
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do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech Zachodnich. W 1952 roku 

został przyjęty do Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium.       

W 1955 roku rozpoczął amerykański etap życia na emigracji. Przez 16 lat był 

redaktorem nowojorskiego oddziału RWE. Potem przeszedł do Polskiej Sekcji 

Głosu Ameryki w Waszyngtonie, w której doszedł do funkcji dyrektora. Mimo 

prawie siedmiu dekad przeżytych poza ojczyzną nosi ją w sercu. Moją „partią” 

była zawsze i jest Polska – o jej wolność i niepodległość walczyłem w miarę 

moich sił i zdolności– pisze w ostatnim rozdziale. 

 

Na podstawie recenzji wydawców przygotowała L. Zabrońska 

 

 

 

 

 

 

 


