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»Oumbärligt om polsk historia.« Tidskriften Axess

»En utmärkt bok som ger värdefull läsning för den som vill
fördjupa sig i Polens historia och försöka förstå dagens

utveckling.« Skaraborgs Allehanda

»Artur Szulcs bok Polens historia borde läsas av varje person
som intresserar sig för europeisk politik och historia.«

Ledarsidorna

Omvärldens intresse för Polen har tilltagit de senaste åren, något som
bland annat återspeglas i ökad turism. Polen har även hamnat i

blickfånget av politiska skäl. För nutida betraktare kan landet vara
svårt att få grepp om. Ett skäl är att man missar det förflutnas
betydelse för polsk mentalitet och landets politiska klimat.

Författaren och historikern Artur Szulc skildrar initierat huvuddragen
i Polens historia med nedslag i särskilda händelser.

Artur Szulc har tidigare skrivit ett flertal böcker, däribland den



kritikerrosade boken I skuggan av Auschwitz.

Fler pressröster om boken:

»Kort och koncist skildrar Artur Szulc Polens historia från 900-talet
fram till idag och boken är ett måste för den som vill veta mer om
landet ... En läsupplevelse som förhoppningsvis kan inspirera till en

semesterresa söderut.« Nerikes Allehanda

»Boken utgör en mycket informativ och välskriven introduktion till
den polska historien.« Historielärarnas förenings årsskrift

»Boken är välskriven och ger en god grund för den som vill fördjupa
sig i Polens moderna historia«. Bibliotekstjänst

»Sammantaget är Polens historia en väldigt bra och stundom
förträffligt skriven översikt över de viktigaste händelserna.« Nya

Polska tidningen

»Artur Szulc för läsaren med fast hand genom alla labyrintiska
skeenden i detta lands historia.« Gotlands Allehanda

»Det skrivs för lite om Polen i Sverige, och Artur Szulc nya bok är
ett välkommet tillskott ... den är rappt skriven och beskrivningen av

Polens historia fyller i luckor i kunskapen.« Bulletinen

»Ger en god bild av Polens historia och nusituation.« Hemmets vän

Pressröster om Artur Szulcs tidigare bok I skuggan av
Auschwitz:

»Szulc leder läsaren med säker hand genom en uppsjö av vittnesmål
och tidigare forskning på området ett imponerande arbete.« Historisk

tidskrift

»En lika förfärlig som nödvändig kartläggning av fasans tid Artur
Szulcs bok är fylld av svar, av fakta, siffror, tidsangivelser, namn.
Hans kartläggning av operation Reinhard, som var samlingsnamnet
för denna fas i förintelsens historia och där Belzec, Sobibór och
Treblinka var centrum, är imponerande.« Göteborgs-Posten

»Värdefull läsning i tider när de som finns kvar och kan berätta om
detta folkmord blir färre och färre Den här boken lämnar ingen läsare

oberörd.« Skaraborgs Allehanda

»Artur Szulc framstår alltmer som en av de bästa svenska
populärhistorikerna när det gäller att förmedla kunskap och nya
insikter om vad som hände i vårt södra grannland under andra



världskriget I sin nya bok I skuggan av Auschwitz berättar han
fängslande och sakligt om det system av koncentrations- och

förintelseläger som den tyska ockupationsmakten byggde upp över
Polen.« Amnesty Press

»Allt är mycket övertygande, effektfullt. Och obehagligt. Jag har läst
många böcker om förintelsen. Denna är speciellt drabbande. För sin

saklighet.« Socialpolitik
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