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Link do produktu: https://hobbywear.pl/r-sikora-husaria-rsikora-nie-tylko-husaria-zestaw-p-148.html

R. Sikora, Husaria +
R.Sikora, Nie tylko
Husaria - zestaw
Cena

88,00 zł

Cena poprzednia

119,80 zł

Opis produktu
'HUSARIA'
Kopie skrzydeł jeźdźców dosięgną cię, zanim zdążysz wrogom zrobić jakąkolwiek krzywdę. Jeśli przetrwasz
pierwszą szarżę, to Polacy zaatakują ponownie. Możesz się nie obronić, nawet gdy masz piętnastokrotną
przewagę liczebną. A jeżeli na jednego husarza przypada was aż stu? Oni wciąż mogą wygrać.
Powszechnie uważana za najskuteczniejszą i najpiękniejszą kawalerię. Przez 300 lat broniła Rzeczpospolitej. Stanowiła jej
kluczową siłę ofensywną i decydowała o jej najwspanialszych zwycięstwach. Na polach bitew wzbudzała strach i podziw. Choć
wielokrotnie mierzyła się z liczniejszym przeciwnikiem, niewielu potrafiło stawić jej czoła.
Jaka naprawdę była polska husaria? W czym tkwił fenomen jej zabójczej skuteczności? Jak wyglądali husarze? Jak walczyli i co
robili, gdy przeciwnika nie było w pobliżu? Czemu ich czas bezpowrotnie przeminął?
Husaria obrosła legendami, jednak jej prawdziwa historia jest dużo bardziej niezwykła.*
Oprawa twarda
Liczba stron: 400
Format: 163x235 mm
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
*opis pochodzi z okładki książki
'NIE TYLKO HUSARIA'
Niewykonalne zadanie? Najlepiej posłać tam Polaków!
Skrzydlata husaria z impetem przełamuje szyki nieprzyjaciela. Niewielki oddział petyhorców rozbija nawet
sześćdziesięciokrotnie liczniejszą armię Moskali. Owiane nie najlepszą sławą pospolite ruszenie masakruje
regularną armię szwedzką. Lekka kawaleria roznosi w pył "lud ognisty".
Uzbrojeni w kopie skrzydlaci jeźdźcy to największa duma polskiego oręża, Uważani są powszechnie za najwspanialszą i
najskuteczniejszą polską formację wojskową. I słusznie. Jednak obok nich na polach bitew nie brakowało innych zabójczo
skutecznych żołnierzy.
Radosław Sikora oddaje sprawiedliwość innym formacjom wojskowym, które obok husarii broniły interesów I Rzeczypospolitej.
Przypomina ich największe sukcesy. Opisuje tych, o których historia zapomniała. Jednak nie byłby sobą, gdyby nie wspomniał
również o husarii, której prawdziwa historia jest wspanialsza od legend.*
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Radosław Sikora
Doktor nauk humanistycznych, wybitny znawca husarii i autor książek z zakresu staropolskiej wojskowości i kawalerii.
Nie tylko teoretyk, ale również rekonstruktor.
Oprawa: twarda
Liczba stron: 368
Format: 163 x 235mm
Rok wydania: 2020
Wydawnictwo: Znak Horyzont
*opis pochodzi z okładki książki
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