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  W pięciu tomach współcześni autorzy książek dla dzieci i młodzieży, pasjonaci 

historii, ukazali ważne punkty naszych dziejów widziane oczami zwyczajnych ludzi: dzieci 

wojów, rycerzy, chłopów, mieszczan i szlachty – naszych przodków.  

 Książki z tej serii polecamy tym, którzy cenią i lubią historię oraz tym, którzy… za nią 

nie przepadają! Dzięki nim przekonają się, że historia Polski jest barwna i ciekawa, pełna 

nieoczekiwanych zwrotów akcji i trzymających w napięciu, dramatycznych wydarzeń. 

 

,,Piastowskie orłyˮ – 10 opowiadań z czasów Piastów  

Czytelnik Piastowskich orłów stanie się świadkiem chrztu Polski i zjazdu gnieźnieńskiego, ujrzy 

bohaterów bitwy pod Legnicą i krwawej łaźni gąsawskiej, będzie towarzyszył Bolesławowi 

Chrobremu, Władysławowi Łokietkowi i Kazimierzowi Wielkiemu w najważniejszych chwilach 

ich życia… i śmierci. 

 

,,Od morza do morzaˮ  - 10 opowiadań z czasów Jagiellonów  

Czytelnik Od morza do morza ujrzy ostateczną klęskę zakonu krzyżackiego, zmierzy się             

z czarną legendą królowej Bony, będzie towarzyszył Zygmuntowi Augustowi w jego ostatnich 

chwilach. Spotka na swojej drodze nie tylko koronowane głowy, lecz także wybitnych uczonych, 

poetów i humanistów. 

 

,,Husarskie skrzydłaˮ - 10 opowiadań z czasów Rzeczypospolitej szlacheckiej 

Za sprawą Husarskich skrzydeł czytelnik przeniesie się w czasy Stefana Batorego, Zygmunta III 

Wazy, Jana III Sobieskiego, będzie świadkiem pierwszej wolnej elekcji, bitwy pod Chocimiem    

i obrony Częstochowy. Dowie się o tragicznych losach Maryny Mniszchówny i Samuela 

Zborowskiego oraz... skąd w Europie wzięła się kawa! 

 

,,Walka o wolnośćˮ - 10 opowiadań z czasów rozbiorów 

Walka o wolność pozwoli przenieść się w czasy, gdy Polska została wymazana z mapy Europy, 

lecz wciąż żyła w sercach ludzi. Czytelnik będzie towarzyszył Napoleońskim żołnierzom, 

powstańcom styczniowym i rewolucjonistom. Usłyszy pierwszy koncert ośmioletniego 

Fryderyka Chopina, zobaczy Adama Mickiewicza piszącego Dziady i Marię Skłodowską 

walczącą o prawo do edukacji kobiet. 

 

,,Odzyskana niepodległośćˮ - 10 opowiadań z czasów XX wieku 

W tomie Odzyskana niepodległość przedstawiono II Rzeczpospolitą, okupację hitlerowską         

i czasy PRL widziane oczami naszych przodków: powstańców śląskich, uczestników bitwy 

warszawskiej, żołnierzy Armii Krajowej, cywilów deportowanych na nieludzką ziemię               



i repatriantów zza Buga. Za ich sprawą czytelnik stanie się świadkiem zamachu na prezydenta 

Gabriela Narutowicza i przewrotu majowego, przeniesie się do bombardowanego                

przez Niemców Wielunia i płonącego warszawskiego getta. Będzie towarzyszyć tym, którzy     

do wolnej Polski szli u boku generała Andersa, i tym, którzy podążali do niej razem                   

z generałem Berlingiem, a także tym, którzy walczyli o nią podczas strajków robotniczych        

w Poznaniu, Radomiu i Gdańsku. 

 

Historia, zwłaszcza Polski, jest fascynująca i da się lubić! 
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