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Na stulecie odzyskanej Niepodległości oferujemy m.in. książki o  Józefie 
Piłsudskim, Romanie Dmowskim oraz innych bohaterach tamtych dni 
(s. 10-13). Gorąco polecamy najnowszy tytuł Joanny Wieliczki-Szarkowej 
o najmłodszych bohaterach polskiej historii od powstania styczniowego do 
stanu wojennego (s. 1, 3). Oferujemy również coraz bogatszą serię komiksów 
dla dzieci i młodzieży o historii naszej Ojczyzny, w tym najnowsze tytuły: Poczet 
władców polskich oraz Dywizjon 303. Godne szczególnej uwagi są również: 
książka prof. Ryszarda Terleckiego opisująca dzieje Solidarności do 1989 r. 
(s. 100), nowa publikacja Stanisława Michalkiewicza Niemcy, Żydzi i folksdojcze 
(s. 39) oraz szereg innych wartościowych tytułów. Polecamy także atrakcyjną 
ofertę związaną ze zdrowiem (s. 82-96), w tym: bestsellerowe książki znawcy 
ziół i eksperta telewizyjnego Zbigniewa T. Nowaka, komplet poradników Święta 
Hildegarda leczy, zioła Ojca Klimuszki oraz serię ekologicznych herbatek. Znajdą 
Państwo u nas również smaczne i praktyczne upominki (s. 97-99).

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2019 
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. 

Kierownik sprzedaży
oraz zespół pracowników klubu wysyłkowego „Historia Moja Pasja”

TERMINARZ POLSKI 2019
OPRACOWANIE: JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

Unikatowy terminarz opracowany przez autorkę wielu historycznych bestsellerów. 
Każdy dzień opatrzono informacją o najważniejszych wydarzeniach z dziejów Polski, 
które owego dnia miały miejsce, a także o wybitnych Polakach, którzy danego dnia 
urodzili się lub zmarli. Praktyczna pomoc na cały rok, która upamiętnia dzieje i wielkie 
postaci naszej Ojczyzny. W części informacyjnej zamieszczono Kronikę dziejów Polski, 
Poczet władców Polski, Polskie Hymny, teksty opisujące gen. Józefa Hallera i jego 
Błękitną Armię, ulubionego żołnierza Komendanta Piłsudskiego Leopolda Lisa-Kulę, 
który poległ w roku 1919, Powstania Śląskie (I wybuchło w roku 1919), oraz biogramy 
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, których 
setną rocznicę urodzin będziemy obchodzić w 2019 r.

WYDAWNICTWO AA, 14x20, s. 416, twarda
KOD: 643142

Terminarz, 
jakiego jeszcze nie było!

24,90
29,90

24,90
29,90

BESTSELLER

W przededniu Świąt 
Bożego Narodzenia 
polecamy Państwu 
szeroki wybór 
znakomitych książek!



3

Szczególnie polecamy

24,90
29,90

24,90
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JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA, FRANCISZEK SZAREK

DZIŚ IDĘ WALCZYĆ, MAMO
Książka, nawiązująca tytułem do wiersza młodego poety i żołnierza, Józefa Szczepańskiego „Ziutka”, 
poległego w Powstaniu Warszawskim, przedstawia wybrane postaci z Panteonu Polskich Dzieci, czyli 
tych najmłodszych Polaków, którzy z miłości do Ojczyzny stawali w obronie ojczystego języka, wiary 
i niepodległości. W walce o te wartości byli gotowi do największych poświęceń aż do ofi ary życia. 
Są wśród nich kilkunastoletni Powstańcy Styczniowi, strajkujący uczniowie we Wrześni, nieletni 
legioniści Józefa Piłsudskiego, Orlęta Lwowskie i Przemyskie, obrońcy Płocka w roku 1920 i Grodna 
w 1939, Powstańcy Warszawscy, Żołnierze Wyklęci, polegli w Poznaniu w 1956 roku i zabici przez 
komunistów w stanie wojennym.

WYDWYDAWNICTWO AA, 17x24, s. 192, twarda, cz.-b. ilustracje
KOD: 644743

Najmłodsi w walce o wolną Polskę
1863-1989

NOWOŚĆ
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Seria komiksów historycznych na 100-lecie Niepodległości

198 199

ZA SIEDMIOMA LASAMI, ZA SIEDMIOMA GÓRAMI 
BYŁ SOBIE SIEDMIOGRÓD, KTÓRYM WŁADAŁ 
WŁADCA WŁADAJĄCY SIEDMIOMA JĘZYKAMI,  

A ZWAŁ SIĘ ON STEFAN BATORY.

KIEDY ZGŁOSIŁ SWĄ KANDYDATURĘ DO TRONU POLSKIEGO BYŁ JUŻ CZTERDZIESTOLATKIEM. JEGO WĄSY, BUDOWA, SŁYNNA WĘGIERSKA CZAPKA,  
          JEGO DOŚWIADCZENIE   RYCERSKIE ZJEDNAŁY MU SZLACHTĘ …

… A NAWET  
ANNĘ JAGIELLONKĘ.

 ... zaraz, zaraz z czym mi się  
kojarzy ten herb… aaaa! Taka sama,

    szczęka wilcza - jak z mego 
          ogródka...

Chyba już wiem:  
to ten! Mój Ci on jest!

OJ...
BĘDZIE GROŹNIE!!!!

W 1575 SZLACHTA WYBRAŁA GO SPOŚRÓD WIELU INNYCH KANDYDATÓW NA KRÓLA POLSKI.

PONIEWAŻ POLSKIM INFLANTOM  
GROZIŁO NIEBEZPIECZEŃSTWO ZE 

STRONY GROŹNEJ MOSKWY RZĄDZONEJ 
PRZEZ IWANA GROŹNEGO..., ... STEFAN BATORY ROZPOCZĄŁ 

PRZYGOTOWANIA DO WOJNY 
NA WSCHODZIE.

Najjaśniejszy Panie jeśli uda Ci 
się pogromić Moskwę, to na wieki 

będziesz najpopularniejszym królem 
nazwany pogromcą Moskwy…

KRÓL OTACZAŁ 
SIĘ WYBITNYMI 

OSOBISTOŚCIAMI 
TAKIMI JAK JAN 

ZAMOJSKI.

Najpierw czyny, 
potem słowa…

Polak - Węgier...

Niech nikomu 
się nie wydaje…

... że będę  
królem…

… królem  
malowanym!!

… bo nie będę! No chyba  
że mnie ktoś namaluje…

Do aaaataku!!!

... dwa bratanki...
i do szabli

i do szklanki!

OD 1585 ROKU POLSKA PONOWNIE PRZYGOTOWYWAŁA SIĘ  
DO WIELKIEJ WOJNY Z MOSKWĄ …

  … A NASTĘPNIE Z TURCJĄ , 
KTÓRA NAPADŁA NA  

SIEDMIOGRÓD.

OJ...
BĘDZIE GROŹNIE!!!!

OJ...
BĘDZIE GROŹNIE!!!!

OJ...

W 1575 SZLACHTA WYBRAŁA GO SPOŚRÓD WIELU INNYCH KANDYDATÓW NA KRÓLA POLSKI.

PONIEWAŻ POLSKIM INFLANTOM 
GROZIŁO NIEBEZPIECZEŃSTWO ZE 

STRONY GROŹNEJ MOSKWY RZĄDZONEJ 
PRZEZ IWANA GROŹNEGO...,

STRONY GROŹNEJ MOSKWY RZĄDZONEJ 
PRZEZ IWANA GROŹNEGO...,

STRONY GROŹNEJ MOSKWY RZĄDZONEJ 
... STEFAN BATORY ROZPOCZĄŁ 
PRZYGOTOWANIA DO WOJNY 

NA WSCHODZIE.

Najjaśniejszy Panie jeśli uda Ci 
się pogromić Moskwę, to na wieki 
Najjaśniejszy Panie jeśli uda Ci 

się pogromić Moskwę, to na wieki 
Najjaśniejszy Panie jeśli uda Ci 

będziesz najpopularniejszym królem 
się pogromić Moskwę, to na wieki 

będziesz najpopularniejszym królem 
się pogromić Moskwę, to na wieki 

nazwany pogromcą Moskwy…
będziesz najpopularniejszym królem 

nazwany pogromcą Moskwy…
będziesz najpopularniejszym królem 

KRÓL OTACZAŁ 
SIĘ WYBITNYMI 

OSOBISTOŚCIAMI 
SIĘ WYBITNYMI 

OSOBISTOŚCIAMI 
SIĘ WYBITNYMI 

TAKIMI JAK JAN 
ZAMOJSKI.

Najpierw czyny, 
potem słowa…

Najpierw czyny, 
potem słowa…

Najpierw czyny, 

POCZET WŁADCÓW POLSKICH W KOMIKSIE
Poczet władców polskich w komiksie jest adresowany do młodych ludzi. Komentarze i dialogi, pisane językiem 
zrozumiałym dla młodzieży, pełne są odniesień do współczesności. Anegdota, humor, żywa i potoczysta narracja 
książki będą najlepszą zachętą dla tych, którzy nie przepadają za historią w szkolnym, podręcznikowym wydaniu. 
Młody czytelnik zapoznając się z dziejami polskich władców, oprócz podstawowych informacji o królach i królowych, 
dowiaduje się o zwyczajach, strojach i rekwizytach z dawnych epok. W ten oryginalny i unikalny sposób poznaje 
historię Polski.

Poczet władców polskich w komiksie to sprawne i przemyślane połączenie słowa i obrazu, dobranych tak, by trafi ć 
do młodego pokolenia. 

WYDAWNICTWO AA, 24x33, s. 272, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 644064

99,00
149,00

99,00
149,00

RABAT
33 %

Oszczędzasz 

50 zł!

Książka dostępna od 29 listopada 2018 r.

Efektowne Efektowne Efektowne 
ilustracjeilustracjeilustracje

Ciekawe Ciekawe Ciekawe 
dialogidialogidialogi

Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury

NOWOŚĆ
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Seria komiksów historycznych na 100-lecie Niepodległości

1050 lat 1050 lat 1050 lat 
polskiej historiipolskiej historiipolskiej historii

Wielki Wielki Wielki 
formatformatformat

Zachwyca Zachwyca Zachwyca 
kolorem kolorem kolorem 

i rozmachemi rozmachemi rozmachem

Piękne Piękne Piękne 
ilustracjeilustracjeilustracje

BESTSELLER

PAWEŁ KOŁODZIEJSKI, BOGUSŁAW MICHALEC

HISTORIA POLSKI W KOMIKSIE
Doskonałe wprowadzenie do dziejów Polski dla młodych 
i  starszych czytelników, pełne humoru, lecz również 
powagi i narodowej dumy, ukazujące najważniejsze dla 
naszej Ojczyzny wydarzenia i postaci oraz jej niezbywalne 
miejsce w historii Europy.

WYDAWNICTWO AA, 23x33, s. 168, 
twarda, kolorowe ilustracje, mapy
KOD: 640462

Jedyny taki komiks!

99,00
149,00

99,00
149,00

RABAT
33 %

Oszczędzasz 

50 zł!
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Seria komiksów historycznych na 100-lecie Niepodległości

KONFEDERACJA 
BARSKA
W 250 rocznicę zawiązania Konfederacji Barskiej pro-
ponujemy znakomity komiks przywołujący pamięć 
bohaterskich konfederatów. Akcja komiksu rozgrywa się 
w Małopolsce: w czasie walk o Lanckoronę oraz podczas 
oblężenia klasztoru w Tyńcu…

WYDAWNICTWO AA, 
23x33, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 641261  

W roku 1764 przy wydatnej pomocy Rosji wybrano na króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Już wówczas w granicach Rzeczpospolitej stanęło ok. 7 tys. rosyj-
skich żołnierzy, którzy swoimi bagnetami wsparli wybór kandydata imperatorowej. 
Trzy lata później ich liczba wzrosła do 40 tysięcy pod pretekstem obrony praw pro-
testantów i prawosławnych przed rzekomymi krzywdami, jakich mieli doznawać 
w Rzeczpospolitej.

W odpowiedzi 29 lutego 1768 roku w małym miasteczku Bar na Podolu zawiązała się 
konfederacja w obronie wiary i wolności katolickiej, która miała na celu detronizację 
Stanisława Augusta Poniatowskiego i odrzucenie praw narzucanych Polsce przez 
Rosję. Choć konfederacja rozprzestrzeniała się szybko na kresach południowo-wschod-
nich, a później także na innych ziemiach Rzeczypospolitej (m.in. w Małopolsce, 
Wielkopolsce i na Mazowszu), jej źle uzbrojone pospolite ruszenie zostało ostatecznie 
pokonane przez wspólnie działające wojska rosyjskie i królewskie. 

Bohaterowie polskiej 
historii!

59,00
119,00

59,00
119,00

RABAT
50 %!

Oszczędzasz 

60 zł!

Wielki Wielki Wielki 
formatformatformat

Zachwyca Zachwyca Zachwyca 
kolorem kolorem kolorem 

i rozmachemi rozmachemi rozmachem
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1716

POMIĘDZY LOTAMI  SZLIFOWALIŚMY  
JĘZYK, POZNAWALIŚMY TECHNIKĘ 
LOTÓW, TOPOGRAFIĘ TERENU…

PANOWIE PODLATUJEMY JAK  
NAJBLIŻEJ, A POTEM GRZMOCIMY...

MELDUJĘ, ŻE MASZYNA 
ZDOLNA DO LOTU!

... JASNE, DO TEGO NIE  
POTRZEBUJEMY SZKOLEŃ...

OTO SIERŻANT 
STEFAN KARUBIN. 

MAŁY CIAŁEM, 
WIELKI DUCHEM.

MELDUJĘ, PILOT  
ZDOLNY DO LOTU! OBYM SIĘ TERAZ NIE NATKNĄŁ 

NA NIEMIECKI MYŚLIWIEC... 

A NIECH TO!! WYKRĘCĘ...

A JEDNAK...

PEWNEGO DNIA STEFAN KARUBIN GONIŁ ZE SWYM  
DYWIZJONEM WYPRAWĘ NIEMIECKICH BOMBOWCÓW. 

MYŚLIWCE WROGA ZAATAKOWAŁY 
JEGO KLUCZ, ALE PO ZAŻARTYM 

POŚCIGU, UMKNĄŁ IM...

TERAZ TO NIEMIECKIE MYŚLIWCE  
SIEDZIAŁY MU NA OGONIE.

NAGLE ZOBACZYŁ SMUGI POCISKÓW.

OCZY WYCHODZĄ MI Z ORBIT… GAZZZZUUUUUU…
PEWNE SŁOWA WYPOWIEDZIANE SĄ W NIEWŁAŚCIWYM MOMENCIE...

CHYBA STRACIŁEM KONTAKT  
ZE SWOIM DYWIZJONEM. 

O, SAMOTNY MESERSZMIT,  
TO COŚ DLA MNIE! 

WEJŚĆ SZKOPOWI NA OGON... 
TO DOPIERO SZTUKA...

KRÓTKA SERIA... 
I PO ROBOCIE...

16

POMIĘDZY LOTAMI  SZLIFOWALIŚMY POMIĘDZY LOTAMI  SZLIFOWALIŚMY 
JĘZYK, POZNAWALIŚMY TECHNIKĘ JĘZYK, POZNAWALIŚMY TECHNIKĘ 
LOTÓW, TOPOGRAFIĘ TERENU…

PANOWIE PODLATUJEMY JAK 
NAJBLIŻEJ, A POTEM GRZMOCIMY...

MELDUJĘ, ŻE MASZYNA 
ZDOLNA DO LOTU!

... JASNE, DO TEGO NIE 
POTRZEBUJEMY SZKOLEŃ...

OTO SIERŻANT 
STEFAN KARUBIN. 

MAŁY CIAŁEM, 
WIELKI DUCHEM.

MELDUJĘ, PILOT 
ZDOLNY DO LOTU!

PEWNEGO DNIA STEFAN KARUBIN GONIŁ ZE SWYM 
DYWIZJONEM WYPRAWĘ NIEMIECKICH BOMBOWCÓW. 

MYŚLIWCE WROGA ZAATAKOWAŁY 
JEGO KLUCZ, ALE PO ZAŻARTYM 

POŚCIGU, UMKNĄŁ IM...

CHYBA STRACIŁEM KONTAKT 
ZE SWOIM DYWIZJONEM. 

O, SAMOTNY MESERSZMIT, 
TO COŚ DLA MNIE! 

WEJŚĆ SZKOPOWI NA OGON... WEJŚĆ SZKOPOWI NA OGON... WEJŚĆ SZKOPOWI NA OGON... WEJŚĆ SZKOPOWI NA OGON... 
TO DOPIERO SZTUKA...

KRÓTKA SERIA... KRÓTKA SERIA... KRÓTKA SERIA... KRÓTKA SERIA... 
I PO ROBOCIE...

NOWOŚĆ

19,90
24,90

19,
24,90

PAWEŁ KOŁODZIEJSKI

DYWIZJON 303 W KOMIKSIE
Nowy komiks adresowany do młodych czytelników opowiada pasjonujące dzieje Dywizjonu 303, 
który zasłynął z bohaterskiej postawy lotników i nadzwyczajnej skuteczności bojowej podczas słynnej 
Bitwy o Anglię. Czyny, jakich dokonali żołnierze tej formacji, inspirują nowe pokolenia Polaków, czego 
dowodem jest wielka popularność, jaką zdobyły dwa szlagierowe fi lmy fabularne emitowane w polskich 
kinach. Teraz zapraszamy na spotkanie z bohaterskimi lotnikami w formie komiksowej. 

WYDAWNICTWO AA, 21x30, s. 40, 
twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 644422

Chwała bohaterom!
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100. Rocznica odzyskania Niepodległości

GENIUSZ NIEPODLEGŁOŚCI
Album Geniusz Niepodległości opiera się na książce o tym samym tytule wydanej w 1932 roku we Lwowie w „święto 
zmartwychwstania Polski” i stanowi hołd dla Marszałka Józefa Piłsudskiego. Publikacja zawiera bogaty zbiór tekstów 
poświęconych Marszałkowi, m. in. takich postaci jak Walery Sławek, Juliusz Kaden-Bandrowski, bp Władysław Bandurski, 
Julian Ejsmond, Stanisław Mackiewicz. Ponadto znajdziemy tu relacje z walk i wspomnienia. Album został bogato 
zilustrowany archiwalnymi zdjęciami związanymi z tematyką legionową.

WYDAWNICTWO M, 24x33, s. 304, twarda, czarno-białe i kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 433878

NOWOŚĆ

99,00
149,00

99,00
149,00

RABAT
33 %!

Oszczędzasz 

50 zł!
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100. Rocznica odzyskania Niepodległości

24,90
29,90

24,
29,90

JÓZEF PIŁSUDSKI

MOJE PIERWSZE BOJE
Moje pierwsze boje to spisane przez Marszałka w czasie niewoli magdeburskiej wspomnienia wydarzeń z początków 
Legionów Polskich. Jest to bezcenne świadectwo pierwszych wojennych szlifów Komendanta Piłsudskiego i Legionów 
Polskich – żołnierzy, którzy wywalczyli Niepodległość dla Polski. Marszałek Piłsudski opowiada tu o pierwszych bitwach 
legionistów oraz ułanów Beliny-Prażmowskiego, o swoich wojennych doświadczeniach, o trafnych i błędnych decyzjach, 
rozterkach, taktyce, trudach, znoju, odwadze i bohaterstwie żołnierzy. Dzięki tym wspomnieniom możemy bliżej poznać 
samego autora, człowieka, pod którego dowództwem polska armia w sierpniu 1920 roku ocaliła Polskę i Europę przed 
bolszewickim barbarzyństwem. Autor zawarł tu również zabawne anegdoty z życia Legionów. 

Najnowsze wydanie zawiera zdjęcia Komendanta i jego legionistów z kampanii roku 1914, a także mapy terenów 
działań 1 Brygady Legionów, które zamieszczono w pierwszym wydaniu książki, w roku 1925. 

WYDAWNICTWO AA, 14x20, s. 272, miękka
KOD: 643227

NOWE WYDANIE!

Nowe wydanie bestsellerowej książki 
w 100. rocznicę odzyskania 

Niepodległości!
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100. Rocznica odzyskania Niepodległości

19,90
24,90

19,90
24,90

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

1918 POLONIA RESTITUTA
Bogato ilustrowany album przedstawia okoliczności, najważniejsze wydarze-
nia, ojców i bohaterów polskiej drogi do niepodległości w 1918 roku. Mamy 
tu ukazaną sytuację ziem Polski u zarania zwycięskiego boju o niepodległość, 
walki żołnierzy polskich formacji zbrojnych, legendarne boje polskiej kawalerii 
w czasie I wojny światowej, życiorysy wielkich architektów niepodległej 
Polski, opis przejęcia władzy w kraju przez Polaków jesienią 1918 roku, 
obronę Lwowa, walki powstańcze w Wielkopolsce i na Śląsku oraz wielki 
zwycięski bój z bolszewikami w obronie odrodzonej Ojczyzny w 1920 r. 
Zamieszczono tu również kalendarium wydarzeń, które doprowadziły do 
odzyskania niepodległości. 

WYD. AA, 21x30, s. 72, twarda, kolorowe fotogra� e
KOD: 649731

BESTSELLER

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

ŻOŁNIERZE 
NIEPODLEGŁOŚCI
Wstęp: PROF. ANDRZEJ NOWAK
Sylwetki żołnierzy, którzy wsławili 
się w walce o niepodległość Polski 
w  latach pierwszej wojny świato-
wej. Wśród nich m.in. tak wybitne 
postaci jak Walery Sławek, Kazimierz 
Sosnkowski, Władysław Belina-
Prażmowski, Bolesław Wieniawa-
Długoszowski, Józef Haller. 

AA, 14x20, s. 416, twarda 
KOD: 643968

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!

SZLAK BOJOWY 
LEGIONÓW POLSKICH
Ilustrowana publikacja przedstawia 
zarys historii Legionów Polskich, 
kalendarium szlaków bojowych I, II 
i III Brygady Legionów, najważniejsze 
miejsca bitew oraz fragmenty wspo-
mnień uczestników walk. Książka 
pełna archiwalnych zdjęć i dzieł sztuki 
o tematyce legionowej. 

WYD. M, 14x20, s. 120, miękka
KOD 958577

7,90
19,90

7,90
19,90

RABAT
60 %

JOANNA 
WIELICZKA-SZARKOWA

JÓZEF PIŁSUDSKI 1867-1935 
WSZYSTKO DLA NIEPODLEGŁEJ
W tym roku mija 80 lat od śmierci Józefa Piłsudskiego, którego nazwisko 
nierozerwalnie związane jest z wydarzeniem odzyskania przez Polskę nie-
podległości w roku 1918 oraz obroną przed sowiecką agresją w roku 1920. 
Biografi a Józefa Piłsudskiego, szczególnie uwzględniająca pisma i wspomnienia 
samego Marszałka oraz innych osób, przedstawia całe, zarówno publiczne 
jak i prywatne życie bohatera: od działalności konspiracyjnej pod zaborem 
rosyjskim do śmierci w 1935 r. 

WYD. AA, 14x20, s. 336, twarda, zdjęcia czarno-białe 
KOD: 649809

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

Doskonałe 
kompendium 
wiedzy o życiu 
Marszałka

MARIUSZ KUŁAKOWSKI

ROMAN DMOWSKI W ŚWIETLE LISTÓW I WSPOMNIEŃ
Monumentalna biografi a lidera obozu narodowego dotycząca jego kariery 
politycznej i życia osobistego. Książka zawiera prawie 900 stron niezwykle 
oryginalnego materiału, m.in.: wspomnienia i fotografi e nieznane szerokiemu 
gronu czytelników. A przede wszystkim listy pisane do ówczesnej polskiej elity 
politycznej i intelektualnej, m.in. do Reymonta, Żeromskiego, Paderewskiego 
i wielu innych. 

DĘBOGÓRA, 17x24, s. 892, twarda z obwolutą
KOD: 374107

HIT CENOWY!

69,00
99,90

69,00
99,90

RABAT
30 %!

Oszczędzasz 

30 zł!
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100. Rocznica odzyskania Niepodległości

KACPER ŚLEDZIŃSKI

W TAJNEJ SŁUŻBIE
WOJNA WYWIADÓW W II RP
Polski superszpieg już w 1929 roku wykrada tajne plany wojny z polską. Genialni 
matematycy łamią szyfry enigmy. Polski kontrwywiad przechwytuje niemiecką 
korespondencję i poznaje sekrety III Rzeszy… 

Dzięki książce Kacpra Śledzińskiego poznamy wiele spektakularnych sukcesów 
i bolesnych porażek wywiadu II RP. Autor snuje fascynującą opowieść o nie-
zwykłych ludziach, ofi cerach polskiego wywiadu, szpiegach, podwójnych 
agentach i specjalistach od łamania szyfrów.

ZNAK, 16x22, s. 352, twarda
KOD: 054619

PROF. ANDRZEJ NOWAK

PIERWSZA ZDRADA ZACHODU
Co się działo w Europie, gdy latem 
1920 roku Armia Czerwona dotarła 
pod Warszawę? Prof. Andrzej Nowak 
ujawnia nieznane dokumenty, z któ-
rych wynika, że w  1920 roku eu-
ropejskie mocarstwa były gotowe 
przehandlować Polskę w  zamian 
za pokój z bolszewicką Rosją. Taki 
wniosek wyłania się z analizy tajnych 
działań, które w 1920 roku państwa 
zachodnie podjęły wobec Polski…

WYD. LITERACKIE, 17x24, s. 606, 
twarda
KOD: 055502

59,90

BESTSELLER

STEFAN KORBOŃSKI

POLONIA RESTITUTA 
Barwny obraz II Rzeczypospolitej 
widzianej oczyma pokolenia, które 
cieszyło się odzyskaną niepodległo-
ścią. W książce – okraszonej humorem 
i  licznymi anegdotami – znajdziemy 
wiele obserwacji dotyczących życia 
codziennego i ówczesnych zwyczajów, 
m.in. kulisy działania polskich sądów 
i prokuratury, umiejętności targowa-
nia się, wypoczynku nad Bałtykiem, 
a nawet tajniki podrywania dziewcząt.

PROHIBITA, 14x20, s. 468, miękka
KOD: 344674

34,90
39,90

34,90
39,90

JENÖ SZENTIVÁNYI

ORLĘTA LWOWSKIE
Fabularyzowana opowieść o obronie Lwowa w latach 1918-1919 przez jego 
nastoletnich  mieszkańców – młodych polskich patriotów. Bez ich heroicznej 
walki nie byłoby polskiego Lwowa i wielkiej legendy Orląt Lwowskich! Historia 
najwspanialszych czynów młodych bohaterów wprowadza nas w dramatyczne 
wydarzenia tamtych dni, gdy ważyły losy odrodzonej Rzeczpospolitej i przebieg 
jej granic. Jenö Szentiványi  (1909-1986), węgierski prozaik i autor powieści 
młodzieżowych, napisał tę książkę przed drugą wojną światową. Książka do-
czekała się jednego zaledwie wydania w 1939 r. i od tej pory nie została nigdy 
na Węgrzech wznowiona…  

WYD. M, 14x20, s. 276, miękka
KOD: 956382

24,90
29,90

24,90
29,90

JAROSŁAW SZAREK

1920. PRAWDZIWY CUD NAD WISŁĄ
Przebieg dramatycznych wydarzeń poprzedzających bitwę warszawską 
w 1920 roku. Prawdziwa historia sowieckiej agresji odzwierciedlona w posta-
wach Polaków, działaniach polityków i bierności Zachodu. Jak w tej skrajnie 
niekorzystnej sytuacji udało się ocalić niepodległość? Jak doszło do niezwykłej 
mobilizacji narodu? Jaką rolę w ocaleniu Polski i świata przed bolszewikami 
odegrały Kościół i nagłe przebudzenie religijne Polaków?

WYD. AA, 14x20, s. 496, twarda, zdjęcia czarno-białe 
KOD: 641490

BESTSELLER

Wyróżnienie Stowarzyszenia 
Wydawców Katolickich

FENIKS 2016
w kategorii historycznej

39,90
49,90

39,90
49,90

29,90
49,90

29,90
49,90

RABAT
40 %!

Wywiad II RP 
kontra 
tajne służby 
III Rzeszy i ZSRR!

NOWOŚĆ
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1050 lat polskiej historii

Największy atlas całych dziejów Polski!

Wydanie specjalne 
na 100-lecie odzyskania niepodległości

WIELKI ATLAS HISTORII POLSKI
Barwna panorama dziejów Polski w układzie chronologicznym: od momentu pojawienia 
się człowieka w tej części Europy, aż do czasów współczesnych. Zawiera kilkaset starannie 
opracowanych map obrazujących zmiany polityczne, wydarzenia militarne oraz wiele 
zagadnień gospodarczych i  społecznych (m.in. dotyczących wyznań, mniejszości naro-
dowych oraz szeroko pojętej kultury i sztuki). W atlasie wiele miejsca poświęcono polskiej 
historii współczesnej, czyli wydarzeniom związanym z odzyskaniem niepodległości w 1918 r., 
II wojną światową, z okresem PRL-u oraz z Polską po 1989 r. Prezentacjom kartografi cznym 
towarzyszą cenne komentarze wybitnych historyków oraz bogactwo ilustracji: fotografi i 
ważnych postaci, wydarzeń i obiektów, reprodukcji dzieł sztuki oraz prezentacji odznaczeń 
i umundurowania z różnych epok. Zamieszczono tu również poczet władców Polski oraz 
biogramy czołowych polityków, którzy sprawowali władzę w naszym kraju od 1918 roku do 
dziś (włącznie z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło). 

DEMART, 23x33, s. 576, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 122004

99,00
119,00

99,
119,00

ENCYKLOPEDIA
HISTORIA POLSKI
Najważniejsze wydarzenia w dziejach naszego narodu. Niebanalna i przystępna forma 
przybliży i uporządkuje czytelnikowi zmiany, jakie zachodziły na przestrzeni wieków 
zarówno w sferze politycznej, gospodarczej, jak i społecznej i kulturalnej – od chrztu 
Polski w 996 roku przez czasy panowania Jagiellonów, okres demokracji szlacheckiej, 
rozbiorów oraz tragicznych wydarzeń XX wieku do końca pierwszej dekady nowego 
stulecia. Publikacje obejmuje również najnowsze wydarzenia w życiu politycznym 
i społecznym naszego kraju – z 2016 i 2017 r. Dzieło – napisane fachowo, a zarazem 
przystępnym językiem – zostało wspaniale zilustrowane. Zamieszczono tu liczne ryciny, 
reprodukcje dzieł sztuki, mapy i archiwalne fotografi e. Znakomita propozycja dla wszyst-
kich zainteresowanych dziejami naszej Ojczyzny. Pomysł na prezent. 

DRAGON, 24x33, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 875055

69,00
99,90

69,00
99,90

RABAT
30 %! Oszczędzasz 

30 zł!
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1050 lat polskiej historii

GRZEGORZ KUCHARCZYK

WIELKA HISTORIA POLSKI
Albumowe opracowanie 
dziejów Polski, 
od czasów legendarnych 
po rok 2016. 
Znakomicie opowiedziana historia naszej Ojczyzny wzbo-
gacona o wiele barwnych ilustracji, map, not, biogramów 
i dokumentów. Publikacja wolna od stereotypów i poli-
tycznej poprawności, która nie unika najbardziej gorących 
i kontrowersyjnych tematów w naszej historii. 

WYDAWNICTWO AA, DĘBOGÓRA, 20x29, s. 496, 
twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier  
KOD: 646099

BESTSELLER

99,00
110,00

99,
110,00

Nowe wydanie 
jubileuszowe!
Przedstawia również 

najnowsze wydarzenia,
 m.in. wybory prezydenckie 
i parlamentarne w 2015 r., 

oraz 
obchody 1050-lecia Chrztu Polski 

 

Niemal 500 stron!
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Dzieje naszej Ojczyzny

PROF. ANDRZEJ NOWAK

DZIEJE POLSKI, t. 1 
DO 1202, 
SKĄD NASZ RÓD
Pierwsza część poświęcona jest początkom narodu 
i państwa polskiego i opowiada o wydarzeniach, 
które nastąpiły do 1202 r. 

BIAŁY KRUK, 19x24, s. 384, 
twarda ze złoceniami, kolorowe ilustracje
KOD: 531602

PROF. ANDRZEJ NOWAK

DZIEJE POLSKI, t. 2 
1202-1340, 
OD ROZBICIA DO NOWEJ POLSKI
Druga część, obejmująca lata 1202-1340, omawia 
okres rozbicia dzielnicowego, a następnie odrodzenia 
Polski pod berłem ostatnich Piastów. 

BIAŁY KRUK, 19x24, s. 384, 
twarda ze złoceniami, kolorowe ilustracje
KOD: 531961

79,00
82,95

79,00
82,95

79,00
82,95

79,00
82,95

Monumentalne opracowanie dziejów Polski autorstwa wybitnego historyka 
prof. Andrzeja Nowaka. Wszystkie tomy – znakomite zarówno pod względem 
historiografi cznym, jak i literackim – są doskonałą lekturą dla każdego, kto pragnie 
lepiej poznać dzieje naszej Ojczyzny: historię, z której możemy być tylko dumni.

79,00
82,95

79,00
82,95

PROF. ANDRZEJ NOWAK

DZIEJE POLSKI, t. 3
1340-1468, 
KRÓLESTWO ZWYCIĘSKIEGO ORŁA
Trzecia część przedstawia wzrost potęgi państwa 
polskiego w latach 1340-1468, czyli od rządów króla 
Kazimierza Wielkiego do panowania Kazimierza 
Jagiellończyka.

BIAŁY KRUK, 19x24, s. 464, 
twarda ze złoceniami, kolorowe ilustracje
KOD: 532234 

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA
JAROSŁAW SZAREK

KRONIKA 
DZIEJÓW POLSKI
Pasjonująca podróż w czasie przez najważniejsze wydarzenia naszych dziejów 
– od chrztu przed 1050 laty aż po współczesność. Bogato ilustrowana kronika 
opisuje nie tylko same fakty historyczne, ale przypomina barwne cytaty z epoki 
i przywołuje głos świadków. Książka pozwala poznać bogactwo naszej historii 
od najdawniejszych czasów, zarówno chwile wielkości jak i upadków. Pokazuje 
dzieje dumnego narodu, który pozostaje wierny chrześcijańskiej tradycji oraz 
wartościom, które inni porzucili.

WYD. AA, 21x30, s. 80, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 643777

19,90
Tylko

Wyróżnienie Stowarzyszenia 
Wydawców Katolickich

FENIKS 2017
w kategorii „Historia”

BESTSELLER

CHRZEŚCIJAŃSTWO
1050 LAT HISTORII 966-2016
Bogato ilustrowany album upamiętniający dzieje chrześcijaństwa w naszej 
Ojczyźnie, często ściśle związane z trudnymi losami Kościoła w Europie i na 
świecie. Poszczególne rozdziały albumu zostały poświęcone wielkim wyda-
rzeniom historycznym i wybitnym postaciom. Barwne ilustracje opatrzono 
komentarzem historycznym.

ARYSTOTELES, 21x30, s. 60, twarda
KOD: 381964

Chrzest Polski, 

Chrześcijaństwo 
w średniowiecznej Polsce, 

Piotr Skarga – polski 
kaznodzieja narodowy, 

Śluby Jana Kazimierza, 

Polska przedmurzem 
chrześcijaństwa, 

Kościół zawsze 
z narodem, 

Kościół w PRL, 

Polak papieżem, 

Maryja Królową Polski, 

Tradycja polskiego 
pielgrzymowania. CHRZEŚCIJAŃSTWOCHRZEŚCIJAŃSTWO

19,90
Tylko

Historia chrześcijaństwa w Polsce!
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BESTSELLER

Historia chrześcijaństwa w Polsce! Cena kompletu:

POLSKA WIEK XX. HISTORIA PRAWDZIWA
KOMPLET 11 KSIĄŻEK W ETUI  
W skład kompletu wchodzą następujące tytuły: 

1. CZARNA KSIĘGA KRESÓW, s. 384
2. ŻOŁNIERZE NIEPODLEGŁOŚCI, s. 416
3. JÓZEF PIŁSUDSKI 1867-1935. WSZYSTKO DLA NIEPODLEGŁEJ, s. 336
4. 1920. PRAWDZIWY CUD NAD WISŁĄ, s. 496
5. CZERWONA APOKALIPSA. AGRESJA ZWIĄZKU SOWIECKIEGO 

NA POLSKĘ I JEJ KONSEKWENCJE, s. 384

6. BITWY POLSKICH ŻOŁNIERZY 1940-1944, s. 384
7. POWSTANIE WARSZAWSKIE 1944. GLORIA VICTIS, s. 320
8. WOŁYŃ WE KRWI 1943, s. 400
9. ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. NIEZŁOMNI BOHATEROWIE, s. 464
10. BOHATERSKIE AKCJE ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH, s. 336
11. POLSKA W NIEWOLI 1945-1989, s. 512

SUPER
CENA!

Każda książka:
WYDAWNICTWO AA, 14x20, twarda 

Łącznie ponad 4400 stron!

Cena kompletu:

299,00
Tylko

KOD KOMPLETU:  
646211 Nagroda Stowarzyszenia 

Wydawców Katolickich

FENIKS 2017
w kategorii  „Seria wydawnicza”

FELIKS KONECZNY

DZIEJE POLSKI
OD POCZĄTKU PIASTÓW DO III ROZBIORU POLSKI 
Praca profesora Feliksa Konecznego jest jedną z najciekawszych i najbardziej 
przystępnych pozycji książkowych opisujących nasze dzieje narodu i państwa 
polskiego. Napisana dla dojrzałych czytelników (w odróżnieniu od innej słynnej 
publikacji Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży). Autor z należytą staran-
nością wnikliwie bada wydarzenia, które miały największy wpływ na naszą 
historię. Opisuje dzieje Polski od początków państwa aż po czas rozbiorów. 
Ukazuje nie tylko ważne wydarzenia, ale też sylwetki osób, które odegrały w 
historii naszego kraju decydującą rolę. 

CAPITAL, 14x20, s. 400, miękka
KOD: 037450

1050 Lat polskiej historii

39,90
45,00

39,90
45,00

WIELCY POLACY
Bogato ilustrowany album prezentuje żywy, barwny i realistyczny obraz życia 
wybitnych polskich twórców, naukowców, władców, dowódców, mężów 
stanu, laureatów Nagrody Nobla oraz innych naszych rodaków, którzy stali się 
sławni w świecie. Zostali tu przedstawieni m.in. najwybitniejsi polscy artyści 
(malarze, rzeźbiarze, grafi cy), prozaicy, poeci, dramatopisarze, królowie i ksią-
żęta, bohaterscy wodzowie (hetmani, generałowie, powstańcy) oraz Polacy, 
którzy zasłynęli na arenie międzynarodowej w XX w. (np. Jan Paweł II i Krzysztof 
Penderecki). Biogramy wzbogacono barwnymi anegdotami, ciekawostkami 
z życia omawianych postaci oraz fotografi ami. Interesująca, pozycja dla mło-
dzieży i dorosłych – wydana w atrakcyjnej szacie grafi cznej. Może służyć jako 
pomoc dydaktyczna dla uczniów gimnazjów i szkół średnich.

FENIX, 25x34, s. 304, twarda, kolorowe i cz.-b. fotogra� e
KOD: 058565

39,90
49,99

39,90
49,99

NOWOŚĆ
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KAMIL JANICKI 

DAMY ZE SKAZĄ
Matylda, Rycheza, Przedsława… 
Kobiety, które dały Polsce koronę.  
Kamil Janicki opowiada burzliwe 
dzieje najbardziej wpływowych 
dam w toku zmagań o polską ko-
ronę w pierwszym stuleciu naszej 
państwowości. W świecie pełnym 
przemocy i namiętnej walki o władzę 
te wielkie damy zrobiły wszystko, by 
na trwałe zapisać się na kartach pol-
skiej historii i zdobyć sławę silniejszą 
od śmierci.

ZNAK, 15x22, s. 448, twarda
KOD: 034666

KAMIL JANICKI KAMIL JANICKI

DAMY ZŁOTEGO WIEKU
Bona Sforza, Barbara Radziwiłłówna, 
Anna Jagiellonka… Najbardziej 
wpływowe kobiety w epoce potęgi 
Rzeczpospolitej. Rzucone w świat 
dworskich intryg, politycznych 
rozgrywek, ambicji i  namiętności 
– pełniły ważne role w  świecie 
zdominowanym przez mężczyzn. 
Czy jednak rzeczywiście budowały 
potęgę Rzeczpospolitej, czy raczej 
przez ich intrygi Polska uległa 
osłabieniu?

ZNAK, 15x22, s. 400, twarda
KOD: 030309

KAMIL JANICKI

36,90
39,90

36,90
39,90

KAMIL JANICKI

ŻELAZNE DAMY
Dobrawa, Rycheza, Agnieszka, Judyta-
Maria, Helena Znojemska – żony 
i matki Piastów. Władczynie Polski 
w  pierwszych wiekach. Żelazne 
damy. Musiały być silne, by przeżyć 
w bezwzględnym świecie polityki. 
Dla dobra rodu, swoich dzieci i dla 
władzy nie wahały się użyć trucizny, 
przekupstwa czy podstępu. Jak za-
pamiętała je historia? Co jest prawdą, 
a co mitologią?

ZNAK, 15x22, s. 384, twarda
KOD:  030811

39,90
44,90

39,90
44,90

KAMIL JANICKIKAMIL JANICKI

39,90
44,90

39,90
44,90

DAMY POLSKIEGO IMPERIUM
Kobiety, które zbudowały 
mocarstwo
Bohaterkami tej książki są: Jadwiga 
Piastówna, żona Władysława Łokietka, 
ich córka Elżbieta Łokietkówna, siostra 
Kazimierza Wielkiego i matka Ludwika 
Węgierskiego, oraz córka Ludwika 
św.  Jadwiga Andegaweńska. Święte 
królowe, które mądrze sprawowały 
władzę. Wybitne damy, których pokora, 
pobożność i polityczne talenty w tamtym 
przełomowym momencie dziejów stały 
się fundamentem wielkiej Polski.

ZNAK, 16x22, s. 448, twarda, czarno-
-białe ilustracje
KOD: 042487

DAMY POLSKIEGO IMPERIUMDAMY POLSKIEGO IMPERIUMDAMY POLSKIEGO IMPERIUMDAMY POLSKIEGO IMPERIUM

39,90
44,90

39,90
44,90

Oferujemy Państwu kolekcję bogato ilustro-
wanych książek o rządach polskich władców 
z dynastii Piastów, Jagiellonów oraz królów 
elekcyjnych. Czytelnicy znajdą tu nie tylko 
fakty historyczne, ale również ciekawostki 
i anegdoty z życia władców. Książki wzboga-
cono o teksty źródłowe oraz liczne ilustracje. 
Znakomita seria książek historycznych, napi-
sana barwnym językiem, łączy formę eseju 
z bogatą ikonografi ą. Każdą pozycję z serii 
sprzedajemy osobno.

Fascynująca podróż w czasie 
i bogate źródło wiedzy historycznej!

DARIUSZ WIZOR

NA JAGIELLOŃSKIM 
BRZEGU HISTORII
ARTI, 21x30, s. 144, twarda
KOD: 403808

DARIUSZ WIZOR

DROGI I BEZDROŻA 
MONARCHII ELEKCYJNEJ
ARTI, 21x30, s. 144, twarda
KOD: 406403

DARIUSZ WIZORDARIUSZ WIZOR DARIUSZ WIZOR

24,90
Tylko

24,90
Tylko

DARIUSZ WIZOR

PIASTOWSKIE SZLAKI

ARTI, 21x30, s. 144, twarda
KOD: 402382

DARIUSZ WIZOR

24,90
Tylko

1050 Lat polskiej historii
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Fascynująca podróż w czasie 
i bogate źródło wiedzy historycznej!

49,00
69,00

49,00
69,00

OSZCZĘDZASZ
20 zł!

BESTSELLER
JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

CO POLSKĘ STANOWI
Z tego „wszystkiego, co Polskę stanowi” zostało wybranych kilkadziesiąt postaci, świad-
ków naszych dziejów, tworzących łańcuch pokoleń, począwszy od Mieszka I do czasów 
współczesnych. Wśród nich są ci, którzy tworzyli fundamenty naszej tożsamości, ci, 
którzy w różnych czasach bronili wolności i walczyli o niepodległość Polski, ci, którzy 
rozwijali kulturę: naukę, język i sztukę, ci, którzy swoją pracą budowali gospodarczą 
pomyślność naszej ziemi, a także ci, którzy ofi arowali Ojczyźnie swoje cierpienie i prze-
szli przez życie dobrze czyniąc. Dzieje Polski od zarania jej państwowości są związane 
z dziejami Kościoła. Tę chrześcijańską tożsamość ukazują biografi e bohaterów książki. 
Wartości, które przyjęli i którym służyli są tym, „co Polskę stanowi”.

WYDAWNICTWO AA, 17x24, s. 512, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 648338

149,00
199,00

149,00
199,00

OSZCZĘDZASZ
50 zł!

POCZET 
WŁADCZYŃ POLSKI
Monumentalne dzieło przedstawia sylwetki kobiet, które były małżonkami 
władców Polski – od początku naszej państwowości aż po schyłek wieku 
XVIII (lub przez jakiś czas samodzielnie rządziły krajem). W  sumie za-
mieszczono tu obszerne biogramy 55 władczyń, począwszy od Dobrawy, 
a skończywszy na Marii Józefi nie Habsburg, żonie Augusta III. Z opisów 
uzyskamy ciekawe informacje o ich pochodzeniu, wykształceniu, osobi-
stych upodobaniach, o zaangażowaniu w życie polityczne i kulturowe 
Rzeczypospolitej, a także o losach ich potomstwa. Dzieło zostało pięknie 
zilustrowane szkicami, rycinami, reprodukcjami dzieł sztuki oraz fotogra-
fi ami obiektów związanych z życiem i działalnością polskich monarchiń.

WYD. M, 24x33, s. 384, twarda z obwolutą
KOD: 431409

POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH
Od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego!
Starannie wydane dzieło przedstawia życiorysy władców Polski od Mieszka I do 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, zarówno koronowanych jak i niekoronowa-
nych, w tym książąt pełniących rolę seniorów podczas rozbicia dzielnicowego. 
Przedstawione w publikacji obszerne biogramy uzupełniają liczne ilustracje, 
w tym reprodukcje dzieł sztuki (m.in. obrazów Jana Matejki), ryciny, mapy, 
drzewa genealogiczne rodów królewskich oraz współczesne fotografi e obiek-
tów historycznych związanych z życiem i panowaniem omawianych władców. 

DRAGON, 21x29, s. 376, twarda ze złoceniami
KOD: 874485

1050 Lat polskiej historii

79,00
119,00

79,00
119,00

RABAT
33 %!

Oszczędzasz 

40 zł!
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HERBARZ SZLACHTY POLSKIEJ
Herbarz Szlachty Polskiej przedstawia zbiór około 70 najbardziej popularnych 
herbów wraz z nazwiskami rodów, które się nimi posługiwały. Książka uzupeł-
niona jest opisami i barwnymi ilustracjami poszczególnych herbów szlachec-
kich, zarysem dziejów heraldyki oraz omówieniem zasadniczych elementów 
herbów występujących w polskiej heraldyce szlacheckiej.

DRAGON, 14x22, s. 160, twarda
KOD: 877240

HETMANI POLSCY I LITEWSCY
LEKSYKON
Ilustrowany leksykon hetmanów polskich i  litewskich. Od czasów Jana 
Tarnowskiego aż do XVIII wieku hetmani sprawowali ogromną władzę 
wojskową. Wielu z nich zasłynęło wielkim talentem militarnym prowadząc 
wojska Rzeczypospolitej do chwalebnych zwycięstw pod Orszą, Kircholmem, 
Kłuszynem, Chocimiem oraz na polach innych wielkich bitew.  Postaci het-
manów przedstawiono kolejno w porządku alfabetycznym. Każda prezen-
tacja zawiera życiorys, barwny portret, herb oraz wykaz urzędów i godności 
omawianej osoby. Zamieszczono tu również m.in. chronologiczne indeksy 
hetmanów polskich i litewskich oraz kalendarium wojen prowadzonych przez 
Polskę i Litwę od XV wieku do rozbiorów.

FENIX, 17x24, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 321148

HETMANI POLSCY I LITEWSCY

29,90
39,99

29,90
39,99

POLSKIE IMPERIUM
GDY POLSKA BYŁA MOCARSTWEM…

Był czas, gdy Polska była największym państwem Europy. Byliśmy pierwszymi 
władcami Berlina, zasiadaliśmy na moskiewskim tronie, posiadaliśmy Krym 
i forty na Karaibach. Kaff a, Kurlandia, Gambia, Tobago – dziś w ogóle nie koja-
rzą się z Polską. A jednak kiedyś wchodziły w skład polskiego mocarstwa. Od 
średniowiecza po XVIII wiek Polacy wojowali o Infl anty, Spisz, Krym, Mołdawię, 
Szwecję, Ukrainę! Dlaczego więc w naszej świadomości nie funkcjonuje pojęcie 
„polskie imperium”? Dlaczego jest nieobecne w naszej historii? 

ZNAK, 14x20, s. 320, twarda
KOD: 030781

36,90
39,90

36,90
39,90

Połowa Europy
pod naszymi rządami!

Biało-czerwone sztandary, 
przed którymi drżały 
obce wojska!

MICHAEL MORYS-TWAROWSKI

NARODZINY POTĘGI
WSZYSTKIE PODBOJE BOLESŁAWA CHROBREGO
Mocarstwo, przed którym karki zginali wszyscy sąsiedzi.
Tysiącletnia chwała człowieka, który zbudował Polskę.

Bolesław Chrobry. Jego imię budziło grozę w całej Europie. Jego armia siała 
postrach od Łaby po Kijów. Bali się go Niemcy i Czesi. Dla Polaków był jednak 
ojcem nowego mocarstwa. Zdobył Kraków, podbił Pragę, zaorał Połabie i zagar-
nął Kijów. Szydził z niemieckiego cesarza, wbijając słupy graniczne w toń rzeki 
przepływającej przez środek jego królestwa. Zasiadł na legendarnym tronie 
Karola Wielkiego. I miał nie mniejsze od niego ambicje. Nieustannie walczył 
ze wszystkimi sąsiadami, aby wydrzeć im ziemie należne Polsce. 

ZNAK, 14x20, s. 352, twarda
KOD: 042302

Podboje, 
które przeszły 
do legendy!

31,90
39,90

31,90
39,90

1050 Lat polskiej historii

24,90
29,90

24,90
29,90

PO RAZ PIERWSZY  
W NASZYM KATALOGU!
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POLSKIE 
POWSTANIA NARODOWE
Album przedstawia dzieje trzech zrywów narodowowyzwoleńczych: insurekcji 
kościuszkowskiej (1794), powstania listopadowego (1830-1831) i powstania 
styczniowego (1863-1864). Obszerny, fachowy komentarz historyczny został 
wzbogacony barwnymi reprodukcjami dzieł sztuki ilustrującymi omawiane 
wydarzenia. 

Książka o cennych walorach edukacyjnych!

BELLONA, 21x30, s. 104, twarda
KOD: 140912

1050 lat polskiej historii

16,90
19,90

16,90
19,90

DZIELNE POLKI
Biografie 14 zasłużonych kobiet. Swoją odwagą, wiarą w  zwycięstwo 
i bohaterskimi czynami wykazały się w okresie konfederacji barskiej, wojen 
napoleońskich, powstań listopadowego i  styczniowego, drugiej wojny 
światowej i komunizmu. One same, mimo iż żyły w różnych epokach, są do 
siebie bardzo podobne: wszystkie dokonywały czynów bohaterskich, wręcz 
heroicznych – i to w okolicznościach pozornie beznadziejnych. Bez żadnych 
korzyści własnych. 

FRONDA, 16x22, s. 144, miękka 
KOD: 268993

Ryzykowały życiem, 
by urzeczywistnić sen 
o wolnej Polsce

DZIELNE POLKI

16,00
32,00

16,00
32,00

RABAT
50 %!

JAROSŁAW SZAREK

POWSTANIE STYCZNIOWE
ZRYW WOLNYCH POLAKÓW
Porywająca opowieść rzetelnego historyka i znakomitego publicysty, doktora Jarosława Szarka, 
przy pomocy słowa podejmuje walkę o pamięć Powstania Styczniowego. W barwnych obrazach 
tym słowem wyczarowanych przypomina historię 1863, 1864, 1865 roku: od „obudzonych 
marzeń” aż po „testament wolnych Polaków”. Broni znaczenia słowa „patriotyzm” i nazywa po 
imieniu tchórzostwo i zdradę (…)

Książka Jarosława Szarka pomaga odkryć nieznane niektórym z ojców (i synów) III RP poczucie 
wstydu, przywołuje wzory antyimperialnej rebelii, przypomina pojęcie obowiązku wobec 
Ojczyzny. To jest sens pamięci roku 1863 w naszym czasie i miejscu.

Prof. dr hab. Andrzej Nowak

WYDAWNICTWO AA, 14x20, s. 416, miękka ze skrzydełkami, czarno-białe fotogra� e 
KOD: 644644

19,90
34,90

19,90
34,90

RABAT
40 %!
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Polacy w drugiej wojnie światowej

MATEUSZ SZPYTMA, 
JAROSŁAW SZAREK

RODZINA ULMÓW
Książka, na przykładzie rodzi-
ny Ulmów i  innych rodzin we wsi 
Markowa ukrywających Żydów, 
opowiada o  heroicznej postawie 
Polaków, katolików, którzy motywo-
wani ewangeliczną zasadą miłości 
bliźniego narażali życie dla innych. 
Tę historię powinien poznać każdy, 
szczególnie w obliczu popularności 
tez głoszonych przez takich autorów 
jak Tomasz Gross.  

RAFAEL, 20x29, s. 80, twarda
KOD: 01735E

19,90
29,90

19,90
29,90

RABAT
33 %!

JAN KARSKI
CZŁOWIEK, KTÓRY CHCIAŁ 
ZATRZYMAĆ HOLOKAUST 
Portret wybitnego Polaka, który pod-
czas II wojny światowej dokonał 
czynów heroicznych. Nie walczył 
na polach bitewnych, ale na tajnym 
froncie zmagał się z hitlerowskim im-
perium zbrodni, niejednokrotnie ryzy-
kując życie. Dostarczywszy niezbędne 
informacje o zbrodniach, apelował 
do aliantów, by zrobili cokolwiek, aby 
przerwać ten mord…

AA, 21x30, s. 104, 
miękka, czarno-białe ilustracje
KOD 881230

14,90
28,00

14,90
28,00

RABAT
45 %!

AK 75
BRAWUROWE AKCJE ARMII KRAJOWEJ
Żołnierze Armii Krajowej. Utworzyli Polskie Państwo Podziemne – największą 
strukturę konspiracyjną okupowanej Europy. Siali postrach wśród hitlerowców. 
Wymierzali Niemcom sprawiedliwość za zbrodnie popełniane na Polakach. 
Przeprowadzali zamachy na okupantów. Likwidowali konfi dentów i agentów 
gestapo. Odbijali więźniów z rąk oprawców. Wysadzali w powietrze niemieckie 
pociągi z żołnierzami i uzbrojeniem. Prowadzili wojnę psychologiczną i zaj-
mowali się dywersją. O najbardziej spektakularnych akcjach AK przeczytamy 
w tej pasjonującej książce.

ZNAK, 16x23, s. 480, twarda, cz.-b. ilustracje
KOD: 042326

75 spektakularnych 
akcji AK!

39,90
46,90

39,90
46,90

GRYF 
Fascynująca biografia Janusza 
Brochwicza-Lewińskiego, ps. „Gryf”, 
jednego z  legendarnych żołnierzy 
polskiego podziemia w latach II woj-
ny światowej, uczestnika Powstania 
Warszawskiego (ciężko rannego 
podczas walk na Woli), a w  latach 
powojennych ofi cera wywiadu bry-
tyjskiego, który powrócił do Polski 
w  2002 r. i  zmarł 5  stycznia 2017 
roku  w Warszawie. 

FRONDA, 16x24, s. 520, miękka, 
kolorowe i czarno-białe ilustracje
KOD: 791091

29,90
54,90

29,90
54,90

RABAT
45 %!

KACPER ŚLEDZIŃSKI 

CICHOCIEMNI
Było ich 300. Najlepiej wyszkole-
ni sabotażyści w  historii, gotowi 
poświęcić wszystko dla wolnej 
Polski. Najlepsi z najlepszych – sta-
rannie wyselekcjonowani spośród 
tysięcy kandydatów. Zrzuceni na 
spadochronach do okupowanej 
Polski, podejmowali nadzwyczaj 
ryzykowne misje. Nieliczni, którzy 
przeżyli, trafi li po wojnie do piekła 
komunistycznych więzień.
ZNAK, 16x23, s. 420, twarda 
KOD: K05059

44,90
49,90

44,90
49,90

NIEZATAPIALNI 
I ŁÓDŹ PODWODNA
Pasjonująca opowieść o  losach 
bohaterskiej rodziny Rodowiczów 
oraz o  ich warszawskim domu przy 
ul.  Fortecznej  4, w  którego piwnicy 
podczas okupacji znajdowała się „Łódź 
Podwodna” – najnowocześniejsza kon-
spiracyjna radiostacja Polski Podziemnej. 
Komfortowo urządzona, znakomicie 
ukryta. Niezatapialna. Niemcy poszuki-
wali jej bezskutecznie…

FRONDA, 16x22, s. 304, opr. zintegro-
wana, cz.-b. I kolorowe ilustracje
KOD: 791305

19,90
44,90

19,90
44,90

RABAT
55 %!

ŚWIAT MUSZKIETERÓW
Wnikliwa monografi a Muszkieterów 
– tajnej organizacji o charakterze wy-
wiadowczym działającej na terenach 
polskich pod okupacją niemiecką. 
Unikalne źródło wiedzy o  grupie  
ludzi budzących do dziś kontrowersje 
(utrzymywali kontakty z wywiadem 
brytyjskim, ale posądzani też byli 
o  współpracę z  Abwehrą). Autor 
przedstawia osiągnięcia i skompliko-
wane życiorysy Muszkieterów.

REBIS, 15x22, s. 424, 
twarda z obwolutą
KOD: 188797

29,90
49,90

29,90
49,90

RABAT
40 %!
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Polacy w drugiej wojnie światowej

ELŻBIETA BERUS-TOMASZEWSKA
JERZY TOMASZEWSKI

WALCZĄCA 
WARSZAWA ‘44

Unikalne fotografi e i relacje 
korespondenta 
wojennego!

Powstanie Warszawskie w fotoreportażu i relacjach Jerzego Tomaszewskiego – 
korespondenta i sprawozdawcy z ramienia Delegatury Rządu na Kraj i Komendy 
Głównej Armii Krajowej. Powierzone mu zadania wykonywał od 1 sierpnia do 
6 września 1944 roku – do dnia, w którym został ciężko ranny i aresztowany 
przez Niemców… 

WYD. AA, 20x29, s. 256, twarda, czarno-białe i kolorowe ilustracje
KOD: 646686

29,90
59,90

29,90
59,90

RABAT
50 %!

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

POWSTANIE WARSZAWSKIE 1944
GLORIA VICTIS
Książka wprowadza nas w  rzeczywistość Powstania – począwszy od 
przygotowań i nastrojów przed jego wybuchem. Autorka opisuje pierwsze 
zwycięskie walki Powstańców, najważniejsze boje z wojskami okupanta, 
kreśli sylwetki bohaterów Powstania. Przedstawia dramat mieszkańców 
Warszawy opuszczonych przez aliantów i skazanych wraz ze swym miastem 
na całkowitą zagładę.

Choć miasto legło w  gruzach, a  Powstańcy ulegli przytłaczającej sile 
nieprzyjaciela, pozostali bohaterami, gotowymi poświęcić dla Ojczyzny 
to, co najdroższe. Gloria victis!

WYD. AA, 14x20, s. 320, twarda
KOD: 646563

Do książki dołączono płytę CD 
z pieśniami powstańczej Warszawy 

w wykonaniu Chóru Akademii 
Muzycznej w Warszawie

26,90
44,90

26,90
44,90

RABAT
40 %!

MONIKA KICMAN

POKONAĆ STRACH
Dramatyczne wspomnienia Moniki Kicman, młodej 
żony i matki, której przyszło wraz mężem i małym 
synkiem przeżywać tragiczne lata II  wojny świato-
wej. Była ona naocznym świadkiem rzezi Woli oraz 
innych zbrodni dokonanych przez hitlerowskich 
oprawców w  okupowanej Polsce. Okupacyjna rze-
czywistość każdego dnia przynosiła grozę, strach 
i głód, ale to wcale nie zniechęcało bohaterów do 
walki o przetrwanie. Autorka, odznaczona Krzyżem 
AK i Krzyżem Partyzanckim, przeżyła wojnę i przez 
lata dawała świadectwo o gigantycznej zbrodni, jakiej 
okupanci dopuścili się na mieszkańcach Warszawy. 
Dziś strażnikiem pamięci o autorce i propagatorem 
jej wspomnień jest jej syn, ks.  Stanisław Kicman, 
który jako małe dziecko towarzyszył matce podczas 
wojennej gehenny. 

WYDAWNICTWO AA, 14x20, s. 384, miękka
KOD: 643265

Niemieckie zbrodnie 
w relacji naocznego świadka

Do książki dołączono � lm 
dokumentalny TVP o rzezi Woli

Płyta DVD bez lic
encji do wypożyczania bądź dalszej odsprzedaży. Wszelkie inne prawa autorskie są zastrzeżone. Kopiow

anie, rozpow
szechnianie, publiczne odtw

arzanie, nadaw
anie poprzez RTV całości lub fragmentów oraz wtórny obieg płyt DVD bez zezwolenia są zabronione.

Producent: Telewizja Polska S.A.
Scenariusz i reżyseria: Rafał GeremekRok produkcji: 2017Czas trwania: 48:26 min

RZEZWOLI

,

ożyczaniabądźdalszej ej eodsprzedaży.Wszelkieinneprawaautorskiesązastrzeżone.Kopiow
anie

RZEZWOLI

,RZEZ,RZEZ

Scenariusz i reżyseria: 
Rafał Geremek

Rzez
WOLI

,

cj c

29,90
34,90

29,90
34,90

NOWOŚĆ
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19,90
44,90

19,90
44,90

RABAT
55 %!

BITWY POLSKICH ŻOŁNIERZY 
1940-1944
Historyczna opowieść o  wielkich 
bitwach polskich żołnierzy (Narwik, 
Bitwa o Anglię, Tobruk, Monte Cassino, 
Falaise,  Arnhem). Przedstawia losy 
obrońców Ojczyzny z września 1939 r., 
którzy po klęsce nie złożyli broni, lecz 
sformowali nowe polskie oddziały 
wojskowe we Francji, Wielkiej Brytanii 
i na Bliskim Wschodzie, widząc przed 
sobą tylko jeden cel – wolną Polskę. 

AA, 14x20, s. 384, twarda
KOD: 645887

KACPER ŚLEDZIŃSKI 
ODWAGA STRACEŃCÓW
Doskonale wyszkoleni, niezłom-
ni – bohaterscy marynarze pol-
skich okrętów podwodnych, którzy 
potrafili dokonywać rzeczy zgoła 
niemożliwych. Książka przedstawia 
fascynujące historie załóg ORP „Wilk”, 
ORP „Orzeł” i innych polskich okrę-
tów podwodnych podczas II wojny 
światowej. 
ZNAK, 16x22, s. 390, twarda
KOD: 027743

KACPER ŚLEDZIŃSKI 

44,90
49,90

44,90
49,90

79,00
89,90

79,00
89,90

NORMAN DAVIES

SZLAK NADZIEI
ARMIA ANDERSA
Norman Davies przedstawia marsz Armii Andersa, który nie ma sobie równych 
w historii! Trasa formacji wiodła od syberyjskich gułagów, przez Azję Środkową, 
Bliski Wschód, Afrykę Północną, aż do pól bitewnych we Włoszech. Wraz 
z żołnierzami szły dzieci, kobiety i starcy. Wszyscy próbowali normalnie żyć 
(przy armii funkcjonowały szkoły, szpitale, sierocińce). Gdy przekraczali granice 
Związku Sowieckiego, mieli nadzieję na powrót do domów. Gdy zwyciężali 
Niemców pod Monte Cassino, Anconą i Bolonią, wiedzieli już, że te nadzieje 
pozostaną niespełnione.

Fascynująca opowieść historyczna została zilustrowana niepublikowanymi 
materiałami archiwalnymi oraz licznymi fotografi ami dokumentującymi 
pasjonującą podróż „szlakiem nadziei”.

ROSIKON PRESS, 20x26, s. 592, twarda z obwolutą
KOD: 981052

BESTSELLER

KACPER ŚLEDZIŃSKI

WYKLĘTA ARMIA
Wyklęta armia to znakomita książka 
historyczna. Łączy w sobie lekkość 
pióra i porywającą narrację z cało-
ściowym ujęciem złożonej historii 
armii Andersa. Żołnierze Andersa 
przetrwali niewolę gułagu oraz 
brali udział w krwawych bitwach we 
Włoszech, w tym w tej najważniejszej 
– o Monte Cassino. Choć zdawali so-
bie sprawę, że szanse na odzyskanie 
ojczyzny stają się coraz mniejsze, nie 
poddawali się. Wojenne losy dzielili 
wraz z nimi cywile i rodziny…

ZNAK, 15x22, s. 544, twarda
KOD: 041855

44,90
49,90

44,90
49,90

AGNIESZKA LEWANDOWSKA-KĄKOL

DZIEWCZYNY OD ANDERSA
Losy 19 dzielnych kobiet, które wy-
rwały się ze Związku Sowieckiego 
i przeszły cały szlak bojowy z żołnie-
rzami II Korpusu Polskiego. Koledzy 
z polskiej armii na Zachodzie mówili 
o nich „pestki” (od nazwy Pomocniczej 
Służby Kobiet – kobiecej formacji, 
w której służyły). „Pestki” po wojnie 
wylądowały w  różnych zakątkach 
globu: w Afryce, w Australii, w Szkocji, 
Kanadzie i na Podkarpaciu.

FRONDA, 16x23, s. 424, miękka
KOD: 584734

22,90
39,90

22,90
39,90

RABAT
40 %!

KACPER ŚLEDZIŃSKI KACPER ŚLEDZIŃSKI 

ANDRZEJ FEDOROWICZ

SŁYNNE UCIECZKI POLAKÓW
W tej pasjonującej książce zrelacjonowano brawurowe ucieczki polskich 
bohaterów. Zostali uwięzieni, ale niepokonani. Uciekali z pilnie strzeżonych 
obozów czy więzień, skąd często nikt przed nimi nawet nie próbował uciekać. 
Aby dotrzeć do tych, którzy czekali na ich powrót, potrafi li przejść przez wrogie 
kraje tysiące kilometrów! Bohaterowie tej książki to m.in.: Maurycy Beniowski, 
Ferdynand Ossendowski, Jędrzej Giertych, Bronisław Szeremeta i Wanda 
Pawłowska. Opisano tu również wielką ucieczkę z obozu zagłady w Sobiborze.

FRONDA, 16x22, s. 320, miękka
KOD: 793651

29,90
34,90

29,90
34,90
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WYSPA WĘŻY 
Kłopotliwy epizod drugiej wojny 
światowej: obóz odosobnienia na 
brytyjskiej wyspie Bute, w którym 
osadzono kilkuset ofi cerów podej-
rzewanych przez polskie dowództwo 
na zachodzie o nieprawomyślność. 
Osadzeni w nim oficerowie mogli 
grać w brydża, chodzić na potańców-
ki i uczyć się angielskiego. Bomby nie 
spadały na Bute, ale odizolowanie na 
wyspie polscy wojskowi odczuwali 
jako ciężką i niezasłużoną karę. 

ZNAK 17x24, s. 400, twarda
KOD: 053582

24,90
29,90

24,90
29,90

TADEUSZ DYTKO

LIBERATOREM DO POLSKI
Prawdziwa historia jednego z najlepszych pilotów lotnictwa bombowego i specjalnego 
RAF, Jana Cholewy, opowiedziana w konwencji „Dywizjonu 303”. Fascynująca biografi a 
pochodzącego z Ustronia wybitnego harcmistrza i pilota została ukazana na tle wojennych 
losów dywizjonu bombowego 300 i 1586 Polskiej Eskadry Specjalnego Przeznaczenia, 
przekształconej następnie w dywizjon bombowy 301 Ziemi Pomorskiej „Obrońców 
Warszawy”.

Opowieść została uzupełniona przez unikatowy pamiętnik bohaterskiego pilota, który 
w czasie wojny wykonał 110 lotów operacyjnych – 35 razy do Polski, z czego osiem razy 
ze zrzutami dla powstańczej Warszawy. Wynik ten stawia go w rzędzie rekordzistów lot-
nictwa bombowego i specjalnego RAF. Za męstwo i zasługi bojowe Jan Cholewa został 
odznaczony m.in. orderem Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, wieloma 
innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi, a pośmiertnie Warszawskim Krzyżem 
Powstańczym – za pomoc udzieloną walczącej stolicy.

Historia „małego Janka z RAF-u” to opowieść o człowieku wielkiego ducha, wspaniałym 
pilocie, wielkim patriocie, który dla ojczyzny gotów był na największe ofi ary, a swoją 
miłością do Polski natchnął wiele pokoleń harcerzy i harcerek.

WYD. AA, 14x20, s. 400, miękka, cz.-b. ilustracje
KOD: 643784

Prawdziwa historia 
małego Janka z RAF

DYWIZJON 303
WALKA I CODZIENNOŚĆ
Losy najsłynniejszej polskiej formacji 
lotniczej z czasów II wojny światowej: 
od chwili jej sformowania w atmos-
ferze zakulisowych gier po jej udział 
w krytycznym okresie powietrznej 
batalii latem 1940 roku. Historia dy-
wizjonu została opowiedziana z wy-
korzystaniem fragmentów raportów 
i dzienników samych pilotów oraz 
niepublikowanych dotąd fotografi i.

RM, 15x21, s. 432, miękka
KOD: 733240

WYSPA WĘŻY 

34,90
39,90

34,90
39,90

39,90
49,90

39,90
49,90

ARKADY FIEDLER

DYWIZJON 303
Znakomita, kultowa książka jednego z najwybitniejszych polskich po-
dróżników i pisarzy Arkadego Fiedlera o słynnym polskim dywizjonie 
myśliwskim 303. Autor przenosi nas w czasy Bitwy o Anglię w 1940 r., 
kiedy to ważyły się losy Europy zniewolonej pod jarzmem III Rzeszy. Ciężar 
obrony wyspy spoczął na barkach pilotów myśliwskich, którzy musieli 
odpierać potężne ataki Luftwaff e. W tym niezwykłym boju brali udział 
Polacy, a wśród nich – bohaterscy piloci z legendarnego 303. Dywizjonu 
Myśliwskiego, którzy w godzinie ciężkiej próby spisali się znakomicie, 
osiągając imponującą skuteczność. Arkady Fiedler towarzyszył im w czasie 
bitwy o Anglię i barwnie opisał ich służbę. 

BERNARDINUM, 14x20, s. 152, miękka
KOD: 239840

14,90
Tylko

BESTSELLER

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Kresy we krwi

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

CZARNA KSIĘGA KRESÓW
Niezwykła opowieść o bohaterach, walce, cierpieniu, nadziei i umiłowaniu 
Ojczyzny, aż po najwyższą ofi arę. W książce m.in.: wojny z Tatarami, konfl ikty 
z Rosją, hajdamackie bandy, represje podczas rozbiorów, walka o niepod-
ległość i polskość Kresów, wojna z bolszewikami, represje i prześladowania 
w okresie międzywojennym, zbrodnie sowieckich komunistów, Wielki Głód, 
stalinowski i hitlerowski horror w czasie II wojny światowej, tragedia Polaków 
na Wołyniu, powojenne losy i tułaczka Kresowian.

WYD. AA, 14x20, s. 384, twarda 
KOD: K01022

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

WOŁYŃ WE KRWI 
1943
Historia Rzezi Wołyńskiej – zbrodni ludobójstwa, dokonanej przez nacjo-
nalistów ukraińskich na Polakach z Wołynia, podczas okupacji terenów 
II Rzeczypospolitej przez III Rzeszę, w okresie od lutego 1943 do lutego 1944. 
Apogeum ludobójstwa przypadło na 11 lipca 1943 roku…

WYD. AA, 14x20, s. 400, twarda, czarno-białe fotogra� e
KOD: 642602

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

BESTSELLERBESTSELLER

Relacje naocznych 
świadków zbrodni,
pogromów 
i prześladowań

Prawda 
o przemilczanej 
zbrodni!Wstęp:  PROF. ANDRZEJ NOWAK

KS. TADEUSZ ISAKOWICZ-ZALESKI

PRZEMILCZANE 
LUDOBÓJSTWO NA KRESACH
Oparta na dokumentach i  relacjach 
naocznych świadków historia ludo-
bójstwa dokonanego przez ukra-
ińskich nacjonalistów na Wołyniu 
i Kresach Południowo-Wschodnich 
w czasie II wojny światowej. Zawiera 
szczegółowe opisy mordów do-
konanych we wsi Korościatyn 
k. Monasterzysk oraz w Kutach nad 
Czeremoszem.
MAŁE WYDAWNICTWO, 14x20, 
s. 175, miękka 
KOD: K01133

19,9034,90
39,90

34,90
39,90

MAREK A. KOPROWSKI

ŚMIERĆ ZA SIENKIEWICZA
XX-wieczna historia Polaków na 
Podolu, która – podobnie jak na 
Wołyniu – pisana była krwią, bólem 
i  walką. Książka ta zawiera relacje 
osób, które pamiętają wydarzenia 
wojenne, stalinowski terror, a później 
długie boje o odzyskiwanie świątyń 
oraz przetrwanie polskości na tych 
terenach. Całość przeplatana jest 
historią miejsc przepełnionych bo-
gactwem polskiej historii i kultury.

REPLIKA, 14x20, s. 432, miękka
KOD: 744476

BŁ. BP GRZEGORZ CHOMYSZYN

DWA KRÓLESTWA
Polskie tłumaczenie zapisków bł. biskupa Grzegorza Chomyszyna, grec-
kokatolickiego ordynariusza Stanisławowa w  latach 1904-1945. Dzieło 
jest świadectwem mężnego oporu biskupa wobec zagrożeń związanych 
z ekspansją fałszywej ideologii nacjonalizmu ukraińskiego. Bp Chomyszyn 
zawarł tu druzgocącą ocenę ideologii banderyzmu. Poddał również kry-
tyce postawę metropolity lwowskiego Andrzeja Szeptyckiego. Pomimo 
wrogiego nastawienia banderowców do bpa  Chomyszyna to nie oni, 
lecz bolszewicy uwięzili go i zamordowali w katowni NKWD w Kijowie 
28 grudnia 1945 r. Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfi kował go we Lwowie 
27 czerwca 2001 r.

WYD. AA, 17x24, s. 448, twarda, cz.-b. fotogra� e
KOD: 648376

49,90
59,90

49,90
59,90

Wyróżnienie Stowarzyszenia 
Wydawców Katolickich

FENIKS 2018
w kategorii „Świadectwa”

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

Relacje naocznych 

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!
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W czerwonej niewoli

UWAGA: oferta ważna 
do wyczerpania zapasów!

DZIEWCZYNY Z SYBERII
Dramat sowieckiego zesłania oczami 
cudem ocalałych kobiet! Wszystkie 
zapamiętały to samo: niewolnicza 
praca w sowieckich łagrach, walka 
o życie swoje i bliskich, głód, choroby 
i straszliwe syberyjskie mrozy. Po am-
nestii część wyruszyła w wędrówkę 
z armią Andersa. Wiele zaczęło nowe 
życie w  różnych zakątkach świata. 
Inne zdecydowały się na powrót do 
ojczyzny.  

ZNAK, 16x22, s. 320, twarda
KOD: 030538

39,90
44,90

39,90
44,90

do wyczerpania zapasów!

SPRAWA 
MORDU KATYŃSKIEGO
Józef Mackiewicz – świadek eks-
humacji 1943 roku (!) – stał się 
pierwszym historykiem zbrodni 
katyńskiej. Książka, napisana tuż 
po wojnie, jest podsumowaniem 
wiedzy o zbrodni katyńskiej, jaką do 
tamtego czasu udało się zgromadzić. 
Przetłumaczona na kilka języków, 
przez dziesięciolecia niosła prawdę 
o Katyniu. 
KONTRA, 13x20, s. 264, twarda
KOD:  K05056

56,00

PIOTR SZUBARCZYK

CZERWONA 
APOKALIPSA
AGRESJA ZWIĄZKU 
SOWIECKIEGO NA POLSKĘ 
I JEJ KONSEKWENCJE
Historyczna opowieść o kulisach sowieckiej agresji na Polskę 17 wrześ nia 1939 r. 
Autor – ceniony historyk i publicysta – relacjonuje przebieg najważniejszych 
wydarzeń z września 1939 r. na wschodzie kraju oraz intensywnej eksterminacji 
obywateli Rzeczypospolitej w sowieckiej zonie okupacyjnej. W książce przed-
stawiono kulisy wydarzeń poprzedzających agresję (zwłaszcza okoliczności 
zawarcia paktu Ribbentropp-Mołotow) oraz jej dramatyczne konsekwencje: 
aresztowania, sowieckie zbrodnie więzienne i marsze śmierci, zagładę pol-
skich ofi cerów w Katyniu, zbrodnicze deportacje oraz liczne prześladowania 
wymierzone w Kościół katolicki i polską inteligencję. 

WYD. AA, 14x20, s. 384, twarda, czarno-białe zdjęcia
KOD: 647126

26,90
44,90

26,90
44,90

RABAT
40 %!

17 IX 1939
Pamiętamy!

POD CZERWONĄ 
OKUPACJĄ
ADAM MACEDOŃSKI
W ROZMOWIE 
Z ANNĄ ZECHENTER

Był świadkiem dwukrotnego wkroczenia Sowietów na polskie ziemie…
Doświadczył dziesiątków lat czerwonej niewoli…
Walczył o prawdę o Zbrodni Katyńskiej…
10 kwietnia 2010 roku z powodu choroby nie poleciał do Smoleńska…

Niezwykły wywiad-rzeka! Pasjonująca opowieść o  życiu niezwykłego 
człowieka, całe życie walczącego o prawdę, wolność i niepodległość Polski, 
założyciela Komitetu Katyńskiego, artysty plastyka, pieśniarza, poety. To także 
opowieść o naszej najnowszej historii, począwszy od sowieckiej okupacji 
Lwowa i Kresów, poprzez okupację hitlerowską, ponowne wejście Sowietów, 
komunistyczną niewolę, walkę o wolność i prawdę, aż po Smoleńską kata-
strofę z kwietnia 2010 r. 

WYD. AA, 14x20, s. 448, miękka ze skrzydełkami, zdjęcia, kolorowe gra� ki 
KOD:  643289

9,90
29,90

9,90
29,90

RABAT
65 %!

HIT CENOWY!

IRENA OSTROWSKA

NIEZŁOMNI KAPŁANI 
Z PODOLA

Książka jest zbiorem barwnych wspomnień o sześciu bohaterskich kapłanach, 
którzy sprawowali kapłańską posługę na Podolu podczas najstraszniejszych 
lat komunistycznej dyktatury. Za wierność Chrystusowi czekały ich szykany, 
prześladowanie, wieloletnie więzienie lub zsyłka. Mimo tych trudów, trwali. 
Przeżywali również chwile zniechęcenia. Zastanawiali się, czy nie byłoby 
lepiej, gdyby wyjechali do Polski, gdzie Kościół nie był poddawany tak silnym 
represjom jak w ZSRR. O swoich wątpliwościach pisali do św. Ojca Pio, który 
im odpowiedział jednym słowem: „Trwajcie”. Dzięki temu trwaniu odrodziły 
się prawdziwe wspólnoty wierzących, a diecezja kamieniecko-podolska, 
gdzie wspomniani kapłani pracowali, wydała liczne powołania do kapłaństwa 
i życia zakonnego. 

WYD. AA, 14x20, s. 248, miękka
KOD: 649212

19,90
24,90

19,90
24,90

NOWOŚĆ
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W czerwonej niewoli

WIESŁAW CHRZANOWSKI

WIĘŹNIOWIE POLITYCZNI 
W POLSCE 1945-1956
Autor, który sam prawie sześć lat 
spędził w ubeckich aresztach i wię-
zieniach, relacjonuje wydarzenia, 
które miały miejsce w owianych złą 
sławą katowniach komunistycznego 
aparatu represji. Opisane tu historie 
to żywe świadectwo patriotyzmu 
i bohaterstwa więźniów okresu stali-
nowskiego, którzy byli skazywani na 
więzienie i śmierć.  

DĘBOGÓRA, 16x23, s. 112, miękka
KOD: 964978

LISTA OPRAWCÓW

Tadeusz Płużański 
na tropie ubeków! 
Sylwetki renegatów, którzy zdra-
dzili Polskę i  zaprzedali swoje dusze 
Związkowi Sowieckiemu. W  książce 
mamy 118 opowieści. Wśród bohaterów 
są m.in. Stefan Michnik, Józef Światło, 
Julia Brystygierowa, Anatol Fejgin, Jacek 
Różański, Józef Cyrankiewicz, Adam 
Humer, Helena Wolińska, Zygmunt 
Bauman, Mieczysław Moczar, Czesław 
Kiszczak i inni. 

FRONDA, 14x20, s. 456, twarda
KOD: 095269 

24,90
42,00

24,90
42,00

RABAT
40 %!

14,90
24,90

14,90
24,90

RABAT
40 %!

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

ORLĘTA RUDNICKIE
W okresie największego terroru stalinowskiego narzuconemu siłą sowiec-
kiemu systemowi niewoli próbowali przeciwstawiać się m.in. młodzi ludzie 
wychowani na tradycyjnych wartościach i przepojeni etosem walki o nie-
podległość. Według badań IPN w latach 1944-1956 istniały 972 podziemne 
organizacje młodzieżowe, skupiające około 11 tysięcy członków. Książka 
opowiada o jednej z takich organizacji – Orlętach, założonych wiosną 1947 
roku przez pięciu przyjaciół, uczniów gimnazjum w Rudniku nad Sanem. 
Młodzi wyklęci i niezłomni zapłacili wysoką cenę za swoją miłość do Boga 
i Ojczyzny. Orlęta zostały rozbite przez Urząd Bezpieczeństwa jesienią 1949 
roku. Przez okrutne śledztwo i komunistyczne procesy przeszło kilkudzie-
sięciu członków Orląt. Mimo młodego wieku otrzymali wyroki od kilku do 
kilkunastu lat więzienia.

WYD. AA, 14x20, s. 144, miękka
KOD: 648093

14,90
Tylko

POCZET ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Biografi e żołnierzy podziemia antykomunistycznego – bohaterów, którzy 
w obliczu okupacji komunistycznej dzielnie stawiali opór Armii Czerwonej 
i sowieckim kolaborantom. Autor przedstawia losy 75 bohaterów, którzy 
szczególnie zasłużyli się dla Ojczyzny i są wzorem patriotyzmu dla kolejnych 
pokoleń młodych Polaków. Wśród opisanych bohaterów znaleźli się m.in. 
Zdzisław Badocha „Żelazny”, Hieronim Dekutowski „Zapora”, Mieczysław 
Dziemieszkiewicz „Rój”, August Emil Fieldorf, Józef Franczak „Lalek”, Józef 
Kuraś „Ogień”, Witold Pilecki „Witold”, Jan Rodowicz „Anoda”, Danuta 
Siedzikówna „Inka”, Stanisław Sojczyński „Warszyc”, Zygmunt Szendzielarz 
„Łupaszko”, Antoni Żubryd „Zuch” i wielu innych.

CAPITAL, 14x20, s. 320, miękka
KOD: 037245

34,90
39,90

34,90
39,90

Opracowanie: LESZEK ŻEBROWSKI

BRYGADA ŚWIĘTOKRZYSKA NSZ W FOTOGRAFIACH 
I DOKUMENTACH. ALBUM
Brygada Świętokrzyska NSZ działająca na Kielecczyźnie toczyła walki z niemiec-
kimi siłami okupacyjnymi oraz z oddziałami komunistycznymi, które uważała 
za forpocztę NKWD na ziemiach polskich. W styczniu 1945 r., gdy ruszył front 
wschodni, Brygada rozpoczęła marsz na zachód, wykorzystując chaos na za-
pleczu frontu. Od kilkudziesięciu lat trwają kontrowersje dotyczące walki oraz 
jej przemarszu na zachód. Aby poznać prawdziwą historię tej nadzwyczajnej 
formacji, warto sięgnąć po ten unikalny album, złożony z fotografi i i dokumen-
tów – często dotychczas nieznanych.

CAPITAL, 23x29, s. 192, twarda, kredowy papier
KOD: 037238

49,90
59,99

49,90
59,99

BESTSELLER
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BITWY WYKLĘTYCH
15 największych bitew Żołnierzy 
Wyklętych! Spektakularne akcje, prze-
łomowe momenty walk, kulisy ubec-
kich operacji, powojenne, najczęściej 
tragiczne losy uczestników walk.

W książce zamieszczono archiwalne 
dokumenty i niepublikowane wcze-
śniej zdjęcia uczestników walk oraz 
unikatowe mapy z planami dyslokacji 
wojsk i kierunków uderzeń.

FRONDA, 14x20, s. 520, twarda
KOD: 790346

26,90
44,90

26,90
44,90

RABAT
40 %!

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI
NIEZŁOMNI BOHATEROWIE
Niezłomni bohaterowie – ścigani, 
chwytani, prześladowani, więzieni 
i mordowani przez władze komuni-
styczne. Wśród nich m.in. mjr Józef 
Kuraś „Ogień”, rtm. Witold Pilecki 
„Witold”, Danuta Siedzikówna „Inka”, 
mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” 
i  wielu innych. Autorka opowiada 
o ich dramatycznych losach. 
AA, 14x20, s. 464, twarda, 
KOD: 641483

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

BESTSELLER

Trzy unikalne zbiory relacji wyjątkowych świadków powojennej historii: 
uczestników walk Żołnierzy Wyklętych przeciw komunistycznej tyranii. 
Każda z  trzech książek Marka A. Koprowskiego przedstawia wspo-
mnienia żołnierzy m.in. Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość oraz innych podziemnych organizacji, którzy 
ocaleli, przeżyli wojnę oraz wyszli cało z ubeckich więzień czy katowni. 

Znajdziemy tu świadectwa ludzi, którzy walczyli w formacjach słyn-
nych dowódców, m.in. Antoniego Żubryda, „Zapory” Dekutowskiego, 
„Warszyca” czy „Jastrzębia”. W obliczu przewagi bezwzględnego wroga 
nie złożyli broni, wciąż stawiając opór komunistom. Wielu – zbyt wielu 
– przypłaciło to życiem.

29,90
34,90

29,90
34,90 29,90

34,90

29,90
34,90

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI 
PRZECIEŻ TO DZIECKO BANDYTY!
REPLIKA, 14x20, s. 328, miękka
KOD: 744001

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI
I ZNÓW ZA KRATY
REPLIKA, 14x20, s. 360, miękka
KOD: 744087

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI
ZŁAPALI GO I DOSTAŁ CZAPĘ
REPLIKA, 14x20, s. 304, miękka
KOD: 744780

29,90
34,90

29,90
34,90

Żołnierze Wyklęci w relacjach świadków

Żołnierze wyklęci

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

BOHATERSKIE AKCJE 
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Żołnierze wyklęci rozbijali więzienia 
i areszty, atakowali posterunki MO, siedzi-
by UB i urzędy, wygrywali bitwy z grupa-
mi operacyjnymi KBW, UB, MO i NKWD. 

O wielu brawurowych akcjach Żołnierzy 
Wyklętych przeczytamy w fascynującej 
książce Joanny Wieliczki-Szarkowej!

AA, 14x20, s. 336, twarda 
KOD: 643333

Do książki dołączamy gratis: 

ZDOBYĆ WIĘZIENIE 
FILM DOKUMENTALNY DVD

Historia śmiałej operacji uwol-
nienia kilkuset osób z więzie-
nia UB w Kielcach w sierpniu 
1945 r.

RAFAEL, reż. Dariusz Walusiak 
Czas trwania: 25 min.

Prezent do książki
Bohaterskie akcje 

żołnierzy wyklętych29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!
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Żołnierze wyklęci

ROTMISTRZ PILECKI 
Fascynująca opowieść o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, który według brytyjskiego historyka Michaela 
Foota był jednym z sześciu najodważniejszych żołnierzy II wojny światowej! Człowiek, który na 
ochotnika dał się zamknąć w KL Auschwitz, gdzie przeżył dwa lata i 7 miesięcy. W tym czasie infor-
mował dowództwo AK o dokonywanym przez Niemców ludobójstwie. Po brawurowej ucieczce 
napisał szczegółowe raporty z Auschwitz, których niezwykłe losy zostały opisane w książce. Walczył 
w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie został aresztowany przez UB. Był torturowany w mokotow-
skim więzieniu, przy którym „Oświęcim to była igraszka”. W pokazowym procesie skazany na karę 
śmierci i zamordowany strzałem w tył głowy 25 maja 1948 roku.

WYDAWNICTWO AA, 12x19, s. 160, miękka
KOD: 641667 

70. rocznica mordu 
na rotmistrzu Pileckim

Polak, który próbował powstrzymać Zagładę!

14,90
Tylko

BESTSELLER
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Najnowsza historia Polski

MAREK GĘDEK

NIEZNANE DZIEJE POLSKI 1943-2015
W swojej nowatorskiej publikacji dr Gędek przedstawia na mapach procesy 
historyczne, polityczne i gospodarcze zachodzące w Polsce po 1943 r. Wykazuje 
istotne korelacje pomiędzy podskórnymi procesami, często niewidocznymi dla 
przeciętnego odbiorcy, a zjawiskami w skali makro. Znajdziemy tu unikatowe 
mapy pokazujące m.in. lokalizację oddziałów Armii Czerwonej i grup party-
zanckich w Polsce, zasięg reformy rolnej, założenia planu sześcioletniego, mapy 
przedstawiające zasięg strajków w 1980 roku oraz późniejszą walkę podziemnej 
opozycji z władzami PRL, a z najnowszej historii (1989-2015) mapy przedsta-
wiające wyniki wyborów parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych.

FRONDA, 20x28, s. 925, miękka
KOD: 791053

59,90
89,90

59,90
89,90

RABAT
33 %!

HIT CENOWY!

LESZEK ŻEBROWSKI

W SZPONACH CZERWONYCH
Komunizm w Polsce formalnie dobiegł końca, jednak w rzeczywistości pozo-
stały struktury z tamtego czasu, grupy wpływów i interesów. Aby rzucić światło 
na działanie tych struktur w ramach III RP, autor tłumaczy, jak działała bezpieka 
i funkcjonariusze propagandy w czasach PRL. Z książki Leszka Żebrowskiego 
dowiemy się m.in. jak Sowieci instalowali w Polsce komunizm, jak funkcjono-
wał zbrodniczy aparat represji, jak prześladowano bohaterów oraz kto i w jaki 
sposób dziś próbuje zamazywać prawdę o tamtym okresie.

NASZ DZIENNIK, 14x20, s. 270, miękka
KOD: 187606

26,90
29,90

26,90
29,90

Komunizm 
i postkomunizm 
w Polsce po 1944 r.

LECH KOWALSKI

KORPUS BEZPIECZEŃSTWA 
WEWNĘTRZNEGO 
A ŻOŁNIERZE WYKLĘCI
Monumentalna historia walk i zbrodniczych działań Korpusu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (zwanego niekiedy polskim NKWD i przyrównywanego do 
SS) wymierzonych przeciwko Żołnierzom Wyklętym. Kiedy żołnierze anty-
komunistycznego podziemia stawali do boju na śmierć i życie, na jednego 
z nich przypadało niekiedy po trzystu zbirów z formacji wojskowych NKWD, 
z sowieckiego kontrwywiadu „Smiersz”, KBW, LWP, MO, UB czy ORMO. Oprawcy 
dniami i nocami bezlitośnie tropili Żołnierzy Wyklętych, nieustępliwie i me-
todycznie pacyfi kując, mordując skrycie w  lochach więziennych i zabijając 
w nierównej walce. Ciała porzucano w leśnych jamach, przydrożnych rowach, 
chaszczach i kniejach oraz w bezimiennych dołach cmentarnych… O wielu 
tych wydarzeniach, ze szczególnym udziałem funkcjonariuszy KBW, opowiada 
Lech Kowalski w swej znakomitej książce.

ZYSK I S-KA, 17x24, s. 872, twarda
KOD: 859568

49,90
59,00

49,90
59,00

KAMIENIE WRACAJĄ NOCĄ
Wspomnienia więzienne Krzysztofa Czerwińskiego, ucznia szkoły średniej 
w Staszowie, uwięzionego w związku z zaangażowaniem w działalność kon-
spiracyjnej organizacji „Młode Wojsko Polskie”. Autor przedstawia swój pobyt 
w więzieniu w Strzelcach Opolskich oraz w areszcie Urzędu Bezpieczeństwa 
w Opolu. 

WYD. AA, 14x20, s. 192, miękka
KOD: 647683

9,90
19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!

Wspomnienia 
więźnia 
politycznego 
z okresu 
stalinowskiego

Oszczędzasz 

30 zł!
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STAWKA WIĘKSZA 
NIŻ KŁAMSTWO
Dziennikarskie śledztwo wraca do roku 1966, kiedy powstawał scenariusz, 
sięga też po dokumenty odtajnione po roku 1989. Dzięki dziennikarskiemu 
dochodzeniu autor uzyskał odpowiedź na wiele frapujących pytań. Który 
z twórców fi lmu pisał donosy do komunistycznej bezpieki? Do czego Kloss 
był potrzebny PRL-owskiej propagandzie? Kogo miał wynieść do władzy, 
a kogo zohydzić? Ile brawurowych życiorysów asów wywiadu złożyło się na 
sylwetkę kapitana Klossa? Którzy z bohaterów fi lmu istnieli naprawdę? Jakie 
były ich prawdziwe losy? Jak potoczyło się życie gwiazd serialu?

FRONDA, 16x24, s. 400, miękka
KOD: 095931

STAWKA WIĘKSZA 

34,90
39,90

34,90
39,90

NIEWYJAŚNIONE ZABÓJSTWA
Tajemnicze, do dziś niewyjaśnione 
zabójstwa w mrocznych czasach PRL! 
Śledztwa w ich sprawie były celowo 
gmatwane przez komunistyczne 
służby. Do grona tego typu spraw 
należą m.in.: zabójstwo Bogdana 
Piaseckiego (piętnastoletniego syna 
szefa PAX-u Bolesława Piaseckiego), 
proces „Wampira z Zagłębia” Zdzisława 
Marchwickiego, śmiertelne pobicia 
studenta Stanisława Pyjasa i licealisty 
Grzegorza Przemyka oraz morderstwa 
popełnione na kapłanach. 

FRONDA, 16x23, s. 360, miękka
KOD: 791527

14,90
34,90

14,90
34,90

RABAT
55 %!

WIELKIE AFERY
W książce omówiono tak głośne PRL-
owskie afery jak ucieczka na Zachód 
ubeckiego oprawcy Józefa Światły, 
tzw. afera mięsna, sprawa fałszywego 
austriackiego konsulatu „założonego” 
przez słynnego „Konsula” Czesława 
Śliwę, casus Jerzego Kalibabki – oszu-
sta matrymonialnego wszechczasów 
oraz międzynarodowy handel zło-
tem i dziełami sztuki, którego skala 
i  rozmach do dziś budzą szacunek 
znawców kryminalistyki.

FRONDA, 16x23, s. 400, miękka
KOD: 791206 

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!

KNEBEL. CENZURA Z PRL-U
21 rozmówców Błażeja Torań skiego: 
dziennikarzy, reżyserów, grafików, 
kompozytorów i  estradowców 
odsłania kulisy swoich kontaktów 
z  PRL-owską cenzurą. Ujawniają 
mechanizmy, dzięki którym władza 
potrafi ła skutecznie zmusić twórców 
do trudnych ustępstw, a wielu nawet 
do współpracy. W książce znalazły 
się również ocenzurowane zdjęcia 
CAF – PAP.

ZONA ZERO, 14x22, s. 280, miękka
KOD: 613105

19,90
34,90

19,90
34,90

RABAT
40 %!

SŁAWOMIR CENCKIEWICZ

ATOMOWY SZPIEG
RYSZARD KUKLIŃSKI 
I WOJNA WYWIADÓW
Rzetelna książka o kulisach działal-
ności płk. Kuklińskiego. W oparciu 
o archiwa tajnych służb PRL oraz do-
kumenty pochodzące z Rosji i USA, 
Sławomir Cenckiewicz i  Sebastian 
Rybarczyk omawiają szpiegowską 
działalność Kuklińskiego w  per-
spektywie wojny wywiadów po-
między KGB i GRU a CIA.

ZYSK I S-KA, 15x21, s. 592, miękka
KOD: 854778

34,90
39,90

34,90
39,90

SŁAWOMIR CENCKIEWICZ

DŁUGIE RAMIĘ MOSKWY
WYWIAD WOJSKOWY POLSKI 
LUDOWEJ 1943-1991 
Sławomir Cenckiewicz opisuje genezę 
wywiadu wojskowego w  komuni-
stycznej Polsce oraz rolę Sowietów 
w jego działalności. Autor przedstawia 
kierunki jego działania, politykę perso-
nalną i struktury. Udowadnia, że drogą 
badań historycznych można wykazać 
fałszywość wielu mitów i legend na 
temat PRL i III RP.

ZYSK I S-KA, 17x24, s. 536, miękka
KOD: 068757

29,90
49,90

29,90
49,90

RABAT
40 %!

HIT CENOWY!

LECH KOWALSKI

KRÓTSZE RAMIĘ MOSKWY
Historia kontrwywiadu wojskowego 
PRL. Niniejsza monografi a obejmuje 
lata 1957-1990, wszechstronnie do-
kumentując działalność wojskowych 
służb specjalnych Polski Ludowej. 
Ukazuje zasady funkcjonowania 
formacji, przedstawia kadrę dowód-
czą i  motywy jej postępowania, 
ułatwiając zrozumienie pozornie nie-
związanych ze sobą mechanizmów 
transformacji po roku 1989.

FRONDA, 15x23, s. 990, miękka
KOD: 793255

Najnowsza historia Polski

Sensacyjne kulisy 
powstania 
pierwszej 
polskiej fi lmowej 
superprodukcji 

49,90
59,90

49,90
59,90



33

ANNA HERBICH

DZIEWCZYNY 
Z SOLIDARNOŚCI
Książka o bohaterkach, które należały 
do Solidarności u  jej początków. 
Chciały lepszej Polski dla swoich 
dzieci. Czasem walczyły ramię w ra-
mię z mężczyznami. Produkowały 
i  kolportowały „bibułę”, strajkowa-
ły, chodziły na demonstracje. Były 
prześladowane. Długo pozostawały 
w  cieniu wielkiej historii. Książka 
Anny Herbich przywraca im należne 
miejsce w polskiej historii.

ZNAK, 15x22, s. 368, twarda
KOD: 034642

ANNA SOLIDARNOŚĆ
Historia życia Anny Walentynowicz 
– ściśle zespolona z losami Polaków 
w XX wieku – jest jak portret zbioro-
wy polskich robotników wstających 
z kolan, by zbuntować się przeciwko 
komunizmowi. Zawsze skromna, 
swoje życie traktowała jako służbę. 
10 kwietnia 2010 r. zginęła w  ka-
tastrofie lotniczej razem z  prezy-
dentem Rzeczypospolitej Lechem 
Kaczyńskim… Obszerna, poruszająca 
biografi a „matki Solidarności” pióra 
cenionego historyka Sławomira 
Cenckiewicza.

ZYSK I S-KA, 17x24, s. 760, miękka
KOD: 065077

29,90
49,90

29,90
49,90

RABAT
40 %!

26,90
44,90

26,90
44,90

RABAT
40 %!

HIT CENOWY!

LECH KOWALSKI

CZE. KISZCZAK
Obszerna biografi a Kiszczaka pió-
ra Lecha Kowalskiego to historia 
PRL w pigułce: ze zbrodniami, 
skrytobójczymi mordami, tor-
turami, walkami bratobójczymi, 
pałowaniem, aresztami, więzie-
niami i innymi bezeceństwami 
– z udziałem bohatera niniejszej 
książki.

ZYSK I S-KA, 17x24, s. 728, miękka
KOD: 858363

29,90
49,90

29,90
49,90

RABAT
40 %!

JOANNA I ANDRZEJ GWIAZDOWIE

HISTORIA 
PRZYZNAŁA NAM RACJĘ
Osobiste świadectwo Joanny 
i  Andrzeja Gwiazdów, bohate-
rów Sierpnia ’80 i  współtwórców 
„Solidarności”, dwojga osób, którzy 
nigdy nie szli na dwuznaczne kom-
promisy, lecz od lat głoszą prawdę, 
o której inni boją się mówić. Wciąż po-
zostają wierni – sobie i Polsce. Historia 
po latach przyznała im rację…

FRONDA, 14x22, s. 264, miękka
KOD: 790018

19,90
34,90

19,90
34,90

RABAT
40 %!

19,90
34,90

19,90
34,90

RABAT
40 %!

HIT CENOWY!

KAMIENIEM W KOMUNĘ
Opowieść o młodych ludziach, którzy 
dorastali w schyłkowym okresie PRL: 
od „karnawału” Solidarności, przez 
stan wojenny, aż do końca komuny. 
Nie godzili się z zastaną rzeczywisto-
ścią i na ile mogli, starali się ów system 
zwalczać. Nieobce im były starcia 
z ZOMO, demonstracje, happeningi, 
malowanie antyrządowych napisów 
na murach, druk i kolportaż podziem-
nej prasy, książek i ulotek.

FRONDA, 14x20, s. 272, miękka
KOD: 095344

SŁAWOMIR CENCKIEWICZ
SPRAWA LECHA WAŁĘSY
Sprawa Lecha Wałęsy powstała 
w oparciu o słynną książkę SB a Lech 
Wałęsa. Przyczynek do biografii. 
Sławomir Cenckiewicz, zdając sobie 
sprawę z obszerności pracy SB a Lech 
Wałęsa i jej naukowego charakteru, 
zdecydował się opublikować książkę 
bardziej przystępną, a  przy tym 
uzupełnioną o  relacje świadków, 
obszerny biogram Wałęsy oraz 
sporą liczbę fotografii i  fotokopii 
dokumentów.

ZYSK I S-KA, 14x20, s. 382, miękka
KOD: 062427

24,90
29,90

24,90
29,90

Najnowsza historia Polski

9,90
29,90

RABAT
60 %!

RYSZARD TERLECKI

POLSKA W NIEWOLI 
1945-1989
HISTORIA SOWIECKIEJ KOLONII
Książka prezentuje dzieje Polski zniewolonej przez Sowietów, a wcześniej 
zdradzonej przez zachodnich sprzymierzeńców i wydanej na pastwę komu-
nistycznego imperium zła. To trudna i bolesna historia zbrodni, represji i ucisku 
narodu przez sprawujących nad nim władzę sowieckich namiestników, m.in. 
Bieruta, Gomułki, Cyrankiewicza, Różańskiego, Spychalskiego, Gierka, Babiucha, 
Jaruzelskiego i wielu innych. 

WYD. AA, 14x20, s. 496, twarda, fotogra� e
KOD: 648529

29,9029,9029,90

CZARNA KSIĘGA PRL
BESTSELLER

Wyróżnienie Stowarzyszenia 
Wydawców Katolickich

FENIKS 2016
w kategorii historycznej

9,909,90
RABAT

60 %!24,90
49,90

24,90
49,90

RABAT
50 %!
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Najnowsza historia Polski

DOROTA KANIA 
JERZY TARGALSKI 
MACIEJ MAROSZ
RESORTOWE DZIECI 
MEDIA

Nieznane, zaskakujące fakty z życia wielu wpływowych postaci polskich 
mediów głównego nurtu. Demaskatorska publikacja o ludziach przeważnie 
pochodzących z rodzin działaczy i  funkcjonariuszy KPP, PZPR, Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego i SB, znakomicie  ustawionych w życiu dzięki 
koneksjom, a potem pieniądzom i „grubej kresce”. Wśród osób, które zaprezento-
wano w książce, są m.in.: Monika Olejnik, Janina Paradowska, Adam Michnik, 
Tomasz Lis, Daniel Passent, Ernest Skalski, Jerzy Baczyński, Krzysztof Teodor 
Toeplitz, Zygmunt Solorz, Mariusz Walter, Marek Niedźwiecki i inni. Ta 
książka jest właśnie o nich.

FRONDA, 15x21, s. 432, miękka ze skrzydełkami
KOD: 095092

DOROTA KANIA 

34,90
39,90

34,90
39,90

DOROTA KANIA 
JERZY TARGALSKI 
MACIEJ MAROSZ 
RESORTOWE DZIECI
SŁUŻBY

Bezpieka cywilna i wojskowa najpierw umacniała władzę ludową, później 
broniła socjalistycznej ojczyzny przed Kościołem i opozycją demokratyczną, 
by ostatecznie stać się zakulisowym animatorem III RP. Całe rodzinne klany 
zagnieździły się w strukturach MBP, MSW i MON. Ogromna władza, dostęp 
do informacji niejawnych i duże pieniądze. Poczucie bezkarności, znajomości, 
wpływy, międzynarodowe koneksje, haki na każdego i lewe interesy.

„Gruba kreska” dała im jeszcze większe możliwości. Wykształceni, obyci w świecie 
zaczęli służyć nowej władzy, zachodnim fi rmom i spekulacyjnemu kapitałowi. 
Dziś bohaterowie naszej książki wiodą beztroskie życie, pouczają i komentują 
polską rzeczywistość aspirując do miana autorytetów. Nie zapomnieli też pomóc 
swoim dzieciom w interesach lub zarekomendować komu trzeba.

FRONDA, 14x20, s. 920, miękka
KOD: 095719

BESTSELLER

RESORTOWE DZIECI. POLITYCY
Rzecz o polskich politykach, których życiorysy i kariery korzeniami sięgają 
PRL. Polityk – resortowe dziecko – nie musi mieć rodziców zatrudnionych 
lub współpracujących z resortami siłowymi. Sam też niekoniecznie musiał 
podpisywać kontrakt z SB, ale swoją karierę zbudował na sprawdzonych 
towarzyszach z komunistycznego aparatu. Czasem nie miał z resortem wiele 
wspólnego – to resort z daleka wspierał jego karierę. W książce opisano za-
kulisowe działania polityków z pierwszego planu, ale także tych, którzy ukryci 
w tle pociągali za sznurki polskiej polityki. Wielu z nich wykorzystało wpływy 
i koneksje uzyskane w poprzednim systemie, aby osiągnąć wysoką pozycję 
w dyplomacji, polityce, biznesie, nauce. 

ZYSK I S-KA, 14x20, s. 720, miękka
KOD: 790995

29,90
59,90

29,90
59,90

RABAT
50 %!

HIT CENOWY!

ROMAN GRACZYK

OD UWIKŁANIA 
DO AUTENTYCZNOŚCI
Obszerna, rzetelna, obiektywna 
biografia  pierwszego premiera 
III RP bez tabu i manipulacji – pióra 
Romana Graczyka. Obszerne opra-
cowanie, którego zamierzeniem nie 
jest opowiedzenie się po którejkol-
wiek ze stron politycznego sporu, 
lecz służba prawdzie. Książka, która 
odkrywa prawdę o polskiej historii 
współczesnej.
ZYSK I S-KA, 17x24, s. 472 + 56 
(wkładka zdjęciowa), twarda
KOD: 856444

ROMAN GRACZYK

24,50
49,00

24,50
49,00

RABAT
50 %!

HIT CENOWY!

JAN KULCZYK
BIOGRAFIA NIEZWYKŁA
Jan Kulczyk. Zmarły niedawno 
posiadacz ogromnej fortuny. 
Wpływowa osobistość świata 
biznesu. Biografi a odsłania kulisy 
jego sukcesu oraz tajemnice jego 
rozległych kontaktów i znajomo-
ści w  świecie polityki i  biznesu. 
Ujawnia fakty, które dla same-
go Kulczyka były niewygodne. 
Książka została uzupełniona o sło-
wa Jana Kulczyka, m.in. o  jego 
ostatnie wypowiedzi publiczne. 

FRONDA, 16x24, s. 400, twarda
KOD: 790032

19,90
44,90

19,90
44,90

RABAT
55 %!

HIT CENOWY!

39,90
69,90

39,90
69,90

RABAT
40 %!

UWAGA: oferta ważna 
do wyczerpania zapasów!

Oszczędzasz 

30 zł!
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PREZYDENT LECH KACZYŃSKI 
2005-2010
Sławomir Cenckiewicz i  Adam 
Chmielecki – w  oparciu o  relacje 
świadków i dokumentację zgroma-
dzoną w archiwach – szczegółowo 
omawiają lata prezydentury Lecha 
Kaczyńskiego. Owocem ich pracy 
jest rzetelne i obiektywne, bogato 
ilustrowane opracowanie, z którego 
dowiemy się jak Lech Kaczyński 
sprawował swój urząd i jakie są efekty 
jego prezydentury.

FRONDA, 16x24, s. 508, twarda, 
kolorowe i czarno-białe foto-
gra� e
KOD: 790490

PREZYDENT LECH KACZYŃSKI LECH KACZYŃSKI. BIOGRAFIA 
POLITYCZNA, tom I 1949-2005 
Część pierwsza biografii Lecha 
Kaczyńskiego (lata 1949-2005) 
przedstawia kolejne etapy jego ak-
tywności publicznej: począwszy od 
udziału w warszawskim Marcu ’68, 
poprzez udział w  Sierpniu 1980  r. 
i w „Solidarności”, aż po działalność 
parlamentarną, pełnienie funkcji mi-
nistra stanu w Kancelarii Prezydenta 
Lecha Wałęsy, prezesa NIK, mini-
stra sprawiedliwości i  prezydenta 
Warszawy.

ZYSK, 16,5x20,5, s. 900, miękka
KOD: 852293

24,90
49,90

24,90
49,90

RABAT
50 %!

26,90
44,90

26,90
44,90

RABAT
40 %!

JÜRGEN ROTH

SMOLEŃSK 2010
SPISEK, KTÓRY ZMIENIŁ ŚWIAT
Roth alarmuje, że choć od tragedii smoleńskiej minęło już ponad sześć lat, 
do tej pory nie została przeprowadzona wyważona ocena jej przyczyn. 
Każda krytyka ofi cjalnych raportów na temat okoliczności katastrofy była 
deprecjonowana jako teoria spiskowa i wytwór fantazji niezrównoważonych 
polityków. Z trudną do wytłumaczenia zaciekłością wyciszano wszelkie kwestie 
wskazujące na to, że w Smoleńsku mogło dojść do zamachu, a za wiarygodną 
przyjęto rosyjską wersję wydarzeń… Aby umożliwić czytelnikowi dokonanie 
samodzielnej oceny faktów, Jürgen Roth cytuje w całości raport Federalnej 
Służby Wywiadowczej (BND) wraz z załącznikami. 

ZYSK I S-KA, 14x20, s. 320, twarda
KOD: 521682

Jürgen Roth ponownie 
o tragedii smoleńskiej!

Najnowsza historia Polski

PIOTR LEGUTKO
JEDYNE TAKIE MUZEUM
ODZYSKANA PAMIĘĆ 
O POWSTANIU WARSZAWSKIM
Najważniejsze polskie muzeum, budzą-
ce wśród Polaków zrozumiałe emocje. 
Czemu musieliśmy czekać 60 lat, by 
uczcić ich pamięć? Komu zależało na 
tym, by Muzeum nie powstało? Jaką 
rolę w jego stworzeniu odegrał śp. pre-
zydent Lech Kaczyński? Książka Piotra 
Legutki odpowiada na te pytania gło-
sami twórców tej niezwykłej instytucji. 
Barwna, pełna anegdot opowieść o pro-
jekcie, który nie miał prawa się udać…

ZNAK, 14x20, s. 200, miękka
KOD: 030156

19,90
34,90

19,90
34,90

RABAT
40 %!

29,90
45,00

29,90
45,00

RABAT
33 %!

HIT CENOWY!

EWA STANKIEWICZ, JAN 
POSPIESZALSKI

KRZYŻ KSIĄŻECZKA Z FILMEM DVD

Poruszający film Ewy Stankiewicz, 
przygotowany we współpracy 
z Janem Pospieszalskim, jest konty-
nuacją dokumentu Solidarni 2010. 
W książeczce zamieszczono wywiad 
z twórcami fi lmu m.in. o cenie, jaką 
im przyszło zapłacić za Solidarnych 
2010 oraz o  kulisach filmu Krzyż 
i o dramatycznych wydarzeniach na 
Krakowskim Przedmieściu. 

Książka: RAFAEL, 15x19, s. 56, twarda
Film: czas trwania 90 min.
KOD: 02401B

8,90
29,90

8,90
29,90

RABAT
70 %!

UWAGA: oferta ważna 
do wyczerpania zapasów!

CIEŃ TAJNYCH SŁUŻB
Dziennikarskie śledztwo w sprawie 
najgłośniejszych zabójstw, dokona-
nych w  Polsce w  czasie ostatnich 
dwudziestu kilku lat. W oparciu o nie-
publikowane dokumenty i nieznane 
archiwa znana dziennikarka omawia 
niewyjaśnione zabójstwa Andrzeja 
Stuglika, Alicji i Piotra Jaroszewiczów, 
Marka Papały, Jacka Dębskiego, 
Jeremiasza Barańskiego, Marka Karpa 
i Krzysztofa Olewnika. Kto odpowiada 
za śmierć tych osób? 

WYD. M, 14x20, s. 108, miękka
KOD: 959246

9,90
19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!

GRY TAJNYCH SŁUŻB
Kim jest „seryjny samobójca”?
Dorota Kania – dziennikarka śled-
cza (autorka m.in. bestselerowych 
Resortowych Dzieci) – ujawnia fakty 
rzucające nowe światło na historie 
znanych Polaków, którzy w ostatnich 
latach zostali zamordowani lub zginę-
li w niewyjaśnionych okolicznościach. 
W książce znajdują się niepublikowa-
ne do tej pory dokumenty operacyjne 
tajnych służb… 

WYD. M, 14x20, s. 368, miękka
KOD: 430006

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!

HIT CENOWY!HIT CENOWY!
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PIOTR NISZTOR

SKOK NA BANKI
Słynna seria „Resortowe dzieci” opisała transformację od PRL-u do III RP w sferze 
mediów, służb specjalnych i elit politycznych. Piotr Nisztor rozszerza tę listę 
o transformację bankowości. W książce m.in. afera FOZZ,  kulisy wyprzedaży 
za bezcen państwowych banków i powstania nowych, prywatyzacja PZU, 
wojny tajnych służb, polityczne intrygi, tajne konta, handel bronią z arabskimi 
terrorystami. 

Reporterskie śledztwo Nisztora trwało ponad dwa lata. Zbierając materiały 
i sprawdzając ich wiarygodność, dziennikarz potrafi ł spotkać się oko w oko 
z bohaterami książki nawet tysiące kilometrów od Polski. Chociaż wiele historii 
przytaczanych w tekście przypomina powieść sensacyjną, jest skrupulatnie 
udokumentowaną prawdą. 

FRONDA, 16x23, s. 640, miękka
KOD: 791718

BEZ WYROKU
Prawdziwe historie Polaków, którym 
wymiar sprawiedliwości złamał życie 
bezpodstawnie wysyłając za kraty. 
Autor zebrał przypadki chybionych 
śledztw, fałszywych oskarżeń i ewi-
dentnych nadużyć różnych służb, 
które działając w  imieniu „wymiaru 
sprawiedliwości” złamały życie nie-
winnych ludzi.

FRONDA, 14x20, s. 208, miękka
KOD: 790483

14,90
29,90

14,90
29,90

RABAT
50 %!

CHIŃCZYK
Król polskiego narkobiznesu!
Jarosław Maringe, ps. Chińczyk, były 
członek mafi i pruszkowskiej, twórca 
słynnego „szlaku bałkańskiego”, opi-
suje ważny obszar działań najpotęż-
niejszej grupy przestępczej w Polsce. 
Chińczyk przenosi nas w bezlitosny 
świat krwawych porachunków, wiel-
kich pieniędzy i pięknych kobiet. 
Jeszcze żaden polski gangster nie 
odważył się na tak szczerą spowiedź.

FRONDA, 14x20, s. 320, miękka
KOD: 874384

29,90
37,00

29,90
37,00

Kto kontroluje 
pieniądze 
Polaków?

WOJCIECH SUMLIŃSKI

CZEGO NIE POWIE „MASA” O POLSKIEJ MAFII?
Słynny dziennikarz śledczy Wojciech Sumliński ujawnia tę część prawdy o pol-
skiej mafi i, której śmiertelnie obawia się najsłynniejszy polski świadek koronny 
Jarosław Sokołowski „Masa”. Sumliński bezkompromisowo przełamuje zmowę 
milczenia, ujawniając skrzętnie ukrywane fakty o prawdziwej polskiej mafi i. 
Co jest tą prawdziwą mafi ą? Dlaczego „Masa” nie chce o niej mówić? I co ma 
do powiedzenia na jej temat Wojciech Sumliński? 

Lektura dla tych, którzy nie boją się pytać!

WOJCIECH SUMLIŃSKI REPORTER, 14x20, s. 368, miękka
KOD: 894253

Prawdziwa 
polska 
mafi a? 25,90

39,90

25,90
39,90

RABAT
35 %!

29,90
49,90

29,90
49,90

RABAT
40 %!

DETEKTYW KRZYSZTOF RUTKOWSKI
PORWANIA
Kto zlecił słowackim gangsterom uprowadzenie znanego krakowskiego biznes-
mena? Jakie tajemnice kryje porwanie Krzysztofa O.? Jak działa ekipa słynnego 
detektywa? Odpowiedzi na te pytania udziela detektyw Krzysztof Rutkowski. 
W porywającej rozmowie porusza sprawy, o których nikomu do tej pory nie 
mówił. Ujawnia kulisy najgłośniejszych porwań dla okupu oraz dramatyczne 
losy osób uprowadzonych przez mafi ę. Omawia działania nietypowych, zde-
sperowanych porywaczy. Udziela praktycznych porad, m.in. jak zapobiegać 
porwaniu i co robić, jeżeli jednak porwą Ciebie albo kogoś z Twojej rodziny.

FRONDA, 14x20, s. 320, miękka
KOD: 759933 

9,90
34,90

9,90
34,90

RABAT
70 %!

HIT CENOWY! HIT CENOWY!
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TERAZ JESTEŚCIE NIEMCAMI
Teraz jesteście Niemcami to książka o polskich dzieciach – ofi arach zbrodniczej polityki 
rasowej III Rzeszy. W Niemczech, Austrii i innych państwach do dziś żyją ludzie, którzy 
nigdy nie dowiedzą się, że zostali porwani, by stać się Niemcami. Inni – wielu z nich 
w Polsce – wciąż szukają swoich korzeni. Rabunek i germanizacja dzieci z krajów okupo-
wanych przez III Rzeszę odbywały się według z góry przyjętego schematu. Nazistowska 
machina zniemczania określała precyzyjnie, jakie dzieci czeka przyszłość w „aryjskiej 
rasie panów”, a które – w wyniku bezlitosnej selekcji – zostaną skazane na zagładę…

WYDAWNICTWO M, 17x24, s. 392, miękka, cz.-b. zdjęcia
KOD: 434295

Wstrząsające losy polskich dzieci 
zrabowanych przez III Rzeszę

34,90
39,90

34,90
39,90

NOWOŚĆ
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„Gazeta Wyborcza”
o Powstaniu 
Warszawskim

W obronie prawdy historycznej

IRENEUSZ LISIAK

ZAKŁAMANY HOLOKAUST
Znaczna część historyków Holocaustu opiera się na „zeznaniach ocalonych”, 
eksponując głównie emocje ludzi, zamiast poddać wnikliwej weryfi kacji po-
dawane przez nich fakty. Niniejsza pozycja opisuje zakłamane historie osób, 
które celowo zafałszowywały historię oraz z premedytacją czerpały zyski z pro-
mowania kłamstw historycznych. Ireneusz Lisiak przytacza historie obrazujące, 
jak niektórzy Żydzi (lub osoby podające się za nich) potrafi li wykorzystywać 
zagładę do własnych celów. Przywołuje na przykład wspomnienia osób 
opisujących wydarzenia, które działy się… na kilka lat przed ich urodzeniem. 
Niektórzy wykorzystali Holocaust jako doskonały towar. Książka pokazuje ludzi, 
którzy robili na nim interesy życia, m.in. poprzez publikacje poparte niezwykle 
rozbudowanym PR-em. 

CAPITAL, 14x20, s. 320, miękka
KOD: 037085

34,90
39,90

34,90
39,90

KLINCZ?
DEBATA POLSKO-ŻYDOWSKA
Gwarantowanym sposobem podniesienia temperatury towarzyskiej rozmowy 
w Polsce jest poruszenie tematu stosunków polsko–żydowskich. Dlaczego 
w kraju, w którym przynależność do narodu wybranego deklaruje ledwie parę 
tysięcy osób, temat ten wywołuje aż tak żywiołowe reakcje? I kto w tym sporze 
ma rację? W książce przytoczono argumenty obydwu stron debaty. Wśród 
autorów przytoczonych opinii są m.in. naczelny rabin Polski Michael Schudrich, 
ks. prof. Waldemar Chrostowski, były prezydent Aleksander Kwaśniewski, 
Bronisław Wildstein, dr Piotr Gontarczyk i wiele innych osób.

FRONDA, 15x23, s. 624, opr. zintegrowana
KOD: 759940

14,90
49,90

14,90
49,90

RABAT
70 %!

JACEK STYKOWSKI

KAPITAN HAL
Opowieść o wojennych losach Wacława Stykowskiego, kapitana „Hala”, dowód-
cy batalionu AK im. gen. Józefa Sowińskiego oraz 2 Rejonu Obwodu Wola AK 
podczas Powstania Warszawskiego. W pierwszej części książki autor przybliża 
sylwetkę kapitana „Hala”. W drugiej – polemizuje z tezami „Gazety Wyborczej” 
(m.in. wyrażonymi w artykule Michała Cichego pt. Polacy – Żydzi: czarne karty 
Powstania, opublikowanym w latach 90), jakoby Stykowski w czasie Powstania 
zgromadził wokół siebie niewielki oddział złożony z wolskich kryminalistów, 
którzy mieli dopuścić się zbrodni na ludności cywilnej. Opierając się na wiary-
godnych źródłach historycznych oraz na rzetelnej analizie faktów autor broni 
honoru kapitana „Hala”.

CAPITAL, 14x20, s. 440, miękka
KOD: 037177

34,90
45,00

34,90
45,00

LESZEK ŻEBROWSKI

PASZKWIL WYBORCZEJ
Rzecz o propagandowym ataku „Gazety Wyborczej” na polskich bohaterów 
Powstania Warszawskiego. Choć od pierwszego wydania tej książki (1995 r.) 
upłynęło już ponad dwadzieścia lat, nie straciła ona na aktualności. Redakcja 
GW nie rozliczyła się dotąd ze swoich manipulacji, a w świadomości wielu 
Polaków nadal funcjonuje mit o antyżydowskich działaniach powstańców. 
Książka Leszka Żebrowskiego przywraca prawdę o Powstaniu Warszawskim 
i oddaje sprawiedliwość polskim bohaterom.

CAPITAL, 14x20, s. 216, miękka
KOD: 037924

Skoro uznano na jej łamach, 
że „AK i NSZ wytłukły mnóstwo 
niedobitków z getta”, to naturalną 
rzeczą było dokładne sprawdzenie, 
czy jest to prawda czy też fałsz. 
Okazało się to fałszem, 
który podparty został 
nieistniejącymi lub 
spreparowanymi „dowodami”. 

Od Autora

HIT CENOWY!

29,90
34,90

29,90
34,90
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39,90
45,00

39,90
45,00

STANISŁAW MICHALKIEWICZ

NIEMCY, ŻYDZI I FOLKSDOJCZE
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza porusza kwestie dekadencji 
Polskich elit, tych politycznych, ale również intelektualnych. Autor pokazuje 
skąd się bierze degeneracja „przewodników duchowych” i dlaczego za tako-
wych się uważają. Ważnym tematem książki są też obce ingerencje z zewnątrz, 
próbujące w sposób jawny lub ukryty wpływać na politykę naszego państwa.

CAPITAL, 14x20, s. 424, miękka
KOD: 037436

BESTSELLER

PAWEŁ LISICKI

KREW 
NA NASZYCH RĘKACH?
Paweł Lisicki rozprawia się z coraz bardziej rozpowszechnionym przekonaniem, 
że II wojna światowa sprowadzała się do Holocaustu, a jedyną ofi arą wojny 
byli Żydzi. Przedstawiciele innych okupowanych narodów, przede wszystkim 
Polacy, nie są już postrzegani jako ofi ary, ale raczej jako jako bierni obserwatorzy 
ludobójstwa dokonanego na Żydach, a nawet jako czynni współuczestnicy 
tej zbrodni. Jak doszło do tak dramatycznej zmiany w świadomości współ-
czesnych społeczeństw? Kto i dlaczego wmawia opinii światowej, że Polacy 
to nie ofi ary, lecz sprawcy zbrodni? W jaki sposób zbrodnie na Żydach nagle 
stały się jedynym symbolem uniwersalnego mordu? Odpowiedzi znajdziemy 
w tej pasjonującej książce. 

FABRYKA SŁÓW, 13x20, s. 640, miękka
KOD: 641741

43,90
46,90

43,90
46,90

29,90
37,00

29,90
37,00

IRENEUSZ T. LISIAK

ŻYDOWSCY 
KOLABORANCI HITLERA
Ireneusz Lisiak przełamuje polityczne tabu na temat kolaboracji wielu Żydów 
z hitlerowskimi oprawcami. W rzetelnym, bogato udokumentowanym opra-
cowaniu autor odkrywa ciemną stronę działalności licznych przedstawicieli 
narodu żydowskiego w czasie okupacji. Udziela również odpowiedzi na in-
trygujące pytania: dlaczego ten temat jest dziś nadal „zakazany”? Komu zależy 
na ukryciu prawdy? Dlaczego tak łatwo o współudział w zbrodni hitlerowskiej 
oskarża się Polaków? 

CAPITAL, 14x20, s. 298, miękka
KOD: 037535

BESTSELLER

Geneza zbrodni
Ofi ary i sprawcy
Wannsee – plan 

„ostatecznego rozwiązania”
Żydowscy konfi denci 

Gestapo
Ochotnik do Auschwitz
Żydzi w szeregach NSZ

Jedwabne – kto winien?
Prowokacja kielecka 39,90

49,90
39,90

49,90

DARIUSZ WALUSIAK

WINNI
Dariusz Walusiak (historyk, pisarz, reżyser, scenarzysta i dziennikarz) poddaje 
analizie przyczyny i fakty dotyczące zagłady Żydów podczas II wojny świato-
wej. W swojej książce rozprawia się z mitami, które narosły wokół Holokaustu 
i wskazuje prawdziwych winnych tego ludobójstwa. Celnie rozprawia się 
z coraz powszechniej powtarzanym kłamstwem o współwinie Polaków. Książkę 
cechuje rzetelność faktografi czna, logiczna argumentacja oraz rzeczowa ocena 
krzywdzących Polskę stereotypów.

RAFAEL, 14x20, s. 448, twarda
KOD: 698619

Gdybym przez cały żywot ska-
zany był na lekturę Tomasza 
Lisa, Jacka Żakowskiego 
czy też Adama Michnika, 
a Michalkiewicza bym nie znał, 
byłbym jak cymbał prosty albo 
kiep przydrożny, dla niepo-
znaki zatrudniony w modnej 
korporacji.

Witold Gadowski

NOWOŚĆ
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Myśl polityczna, polemiki

ROMAN DMOWSKI

MYŚLI NOWOCZESNEGO 
POLAKA
Najważniejsze dzieło Romana 
Dmowskiego – lidera polskiego ruchu 
narodowego i  wieloletniego przy-
wódcy Narodowej Demokracji – świa-
dectwo jego realizmu i  trafnej oceny 
ówczesnej sytuacji polityczno--społecz-
nej. Pomimo upływu 100 lat nie straciło 
nic ze swojej aktualności. Dzieło, które 
należy poznać, aby dobrze zrozumieć 
znaczenie i  postulaty polskiej myśli 
narodowej.

CAPITAL, 14x20, s. 192, miękka
KOD: 037047

ROMAN DMOWSKI

19,90
23,00

19,90
23,00

19,90
25,00

19,90
25,00

ROMAN DMOWSKI
NIEMCY, ROSJA I KWESTIA POLSKA

Polecamy nowe wydanie jedne-
go z  głównych dzieł Dmowskiego 
– książki „Niemcy, Rosja i  kwestia 
polska”, która stała się swoistym ma-
nifestem politycznym Narodowej 
Demokracji w  dziedzinie polskiej 
polityki zagranicznej.

Wielkie dzieło twórcy Narodowej 
Demokracji i ojca polskiej niepodległo-
ści do dziś pozostaje wzorcem chłodnej, 
realistycznej analizy politycznej. 

Rafał Ziemkiewicz

CAPITAL, 14x20, s. 256, miękka
KOD: 037764

ROMAN DMOWSKI

UPADEK MYŚLI 
KONSERWATYWNEJ 
W POLSCE
Wybitne dzieło Romana Dmowskiego, 
które nie straciło nic ze swej aktualno-
ści. Choć upłynęło już 100 lat od jego 
pierwszego wydania, nadal pozostaje 
inspirującą rozprawą z politycznym 
kunktatorstwem i koniunkturalizmem. 
Postawie ugodowej Dmowski prze-
ciwstawia program systematycznej 
i  skutecznej pracy dla osiągnięcia 
celów zgodnych z dobrem narodu.

CAPITAL, 14x20, s. 280, miękka 
KOD: 037023

24,90
29,90

24,90
29,90

GRZEGORZ KUCHARCZYK
POLSKA MYŚL POLITYCZNA, 
TOM 1-2
KOMPLET 2 KSIĄŻEK

Obszerna prezentacja głównych 
nurtów polskiej myśli politycz-
nej – od jej powstania w  epo-
ce średniowiecza, aż po czasy 
współczesne. 

DĘBOGÓRA, 14x20, miękka
t. 1 (do roku 1939) – s. 550 
t. 2 (po roku 1939) – s. 304

KOD: 374824

Cena kompletu:

ROMAN DMOWSKI

MYŚLI NOWOCZESNEGO GRZEGORZ KUCHARCZYK

39,00
66,00

39,00
66,00

RABAT
40 %!

Łącznie ponad 
800 stron!

LESZEK ŻEBROWSKI

MITY PRZECIWKO POLSCE
Wybór artykułów poświęconych 
ważnym wydarzeniom z  najnow-
szej historii Polski: trudnych relacji 
polsko-żydowskich oraz dziejów 
komuny w Polsce w okresie II wojny 
światowej i w PRL. W książce m.in.: 
Kresowe (po)rachunki. Zbrodnie 
w Drohiczynie: Polacy na Żydach czy 
Żydzi na Polakach? Życie seksualne 
dzikich komunistów czyli ohydne 
oblicze GL-AL. Co nam dały zmiany 
po 1989 roku?

CAPITAL, 14x20, s. 378, miękka
KOD: 037016

LESZEK ŻEBROWSKI

CZERWONA TRUCIZNA
Kontynuacja Mitów przeciwko Polsce. 
Leszek Żebrowski porusza m.in. 
temat oskarżeń o  rzekome zbrod-
nie popełnione przez Polaków na 
Żydach. Wylicza kłamstwa i manipu-
lacje Grossa w sprawie Jedwabnego. 
Przypomina prawdę o zbrodniach 
na ludności polskiej w kresowych 
miejscowościach Naliboki i Koniuchy 
– popełnionych przez żydowskie 
oddziały należące do partyzantki 
sowieckiej.

CAPITAL, 14x20, s. 328, miękka
KOD: 141572

39,90
45,00

39,90
45,00

39,90
45,00

39,90
45,00

STANISŁAW MICHALKIEWICZ

POLSKA DROGA 
DO ZNIEWOLENIA
Od przełomu 1989 roku poprzez ko-
lejne ograniczenia, podatki, zakazy 
i nakazy, wolności jest w Polsce coraz 
mniej. W  książce Polska droga do 
zniewolenia Stanisław Michalkiewicz 
przedstawia swoistą kronikę tego 
procesu, trafnie diagnozując wszyst-
kie detale, które ostatecznie dopro-
wadziły do dzisiejszej kumulacji 
zniewoleń.

3S MEDIA, 14x20, s. 464, miękka
KOD: 935605

39,90
49,90

39,90
49,90

STANISŁAW MICHALKIEWICZ
GIERKIZM, CZYLI DOBRA ZMIANA
Stanisław Michalkiewicz analizuje 
bieżącą sytuację w Polsce, tym razem 
poddając krytyce politykę obecnej 
władzy, szczególnie w  dziedzinie 
ekonomii. Zdaniem autora  PiS, mając 
na celu umocnienie swojej władzy, 
realizuje program rozdawnictwa 
publicznych pieniędzy za cenę za-
dłużania przyszłych pokoleń Polaków. 
Naśladuje więc Edwarda Gierka, 
który doprowadził do gigantycznego 
zadłużenia naszego kraju.

FRONDA, 14x20, s. 290, miękka
KOD: 935032

32,90
39,90

32,90
39,90

HIT CENOWY!
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PIOTR ZYCHOWICZ

OBŁĘD '44
Krytyczna książka o  Powstaniu 
Warszawskim, która wywołała 
wśród Polaków wiele kontrowersji. 
Zychowicz stawia śmiałą tezę, że 
Polskie Państwo Podziemne nie zdało 
egzaminu oparłszy swoją strategię 
na złudzeniach i pobożnych życze-
niach, a nie na realiach. Apogeum 
tego obłędu była decyzja o wszczę-
ciu Powstania Warszawskiego, któ-
re nie miało najmniejszych szans 
powodzenia.

REBIS, 15x22, s. 512, miękka
KOD: 184416

PIOTR ZYCHOWICZ

PAKT RIBBENTROP-BECK
Czy w  1939 roku należało podpi-
sać pakt Ribbentrop-Beck? Piotr 
Zychowicz dowodzi, że decyzja 
o przystąpieniu do wojny z Niemcami 
w  iluzorycznym sojuszu z Wielką 
Brytanią i  Francją była fatalnym 
błędem, za który zapłaciliśmy strasz-
liwą cenę. Historia mogła się poto-
czyć inaczej. Zamiast narażać się na 
konfrontację z Niemcami, twierdzi 
autor, powinniśmy byli prowadzić 
Realpolitik.

REBIS, 15x22, s. 368, miękka
KOD: 109214

PIOTR ZYCHOWICZ

OPCJA NIEMIECKA
Pierwsza książka, która ujawnia sen-
sacyjne kulisy współpracy niektórych 
Polaków z III Rzeszą. Podczas wojny 
wielu polityków starało się podjąć 
współpracę z III Rzeszą. Zwolennikami 
„opcji niemieckiej” nie kierowała 
sympatia do nazistów, ale rozsądek. 
Uważali, że kompromis z okupan-
tem pozwoli ograniczyć cierpienia 
ludności cywilnej i skupić wysiłki na 
walce z ZSRR.

REBIS, 15x22, s. 456, miękka
KOD: 186205

39,90
44,90

39,90
44,90

39,90
44,90

39,90
44,90

34,90
39,90

34,90
39,90

39,90
44,90

39,90
44,90

PIOTR ZYCHOWICZ

SOWIECI
Druga książka z cyklu „Opowieści niepoprawne politycznie” – kontynuacja 
bestsellerowych Żydów. Zychowicz przekonuje, że bolszewizm był gorszy od 
nazizmu, a Stalin gorszy od Hitlera. I na potwierdzenie tej tezy podaje moc-
ne argumenty. Przypomina zapomniane bestialskie zbrodnie popełnione 
przez Sowietów oraz wojnę wywiadowczą między II RP a ZSRS. Opowiada 
o wielkich prowokacjach KGB, o krwawych czystkach, o gwałcicielach z Armii 
Czerwonej i o kanibalach z  łagrów GUŁagu. Autor rozprawia się również 
z mitami „wielkiej wojny ojczyźnianej”, które stanowią fundament polityki 
historycznej współczesnej Rosji.

REBIS, 15x22, s. 488, miękka
KOD: 621022

Najbardziej 
antykomunistyczna 

książka 
wydana w III RP!

BESTSELLER

PIOTR ZYCHOWICZ

ŻYDZI
Piotr Zychowicz o trudnych tematach polsko-żydowskich. Pisze o sprawach 
niewygodnych zarówno dla Polaków, jak i dla Żydów. O komunistach i ży-
dowskich kolaborantach pod niemiecką okupacją, ale również o polskich 
szmalcownikach. O szkoleniu przez II RP żydowskich terrorystów i o zamor-
dowaniu przez nich polskiego konsula. O powstaniu w getcie warszawskim, 
ale także o tysiącach Żydów służących w Wehrmachcie… W książce znalazły 
się też rozmowy z żydowskimi intelektualistami, którzy mają odwagę głosić 
poglądy niepopularne w ich własnej społeczności.

Poprzednie książki Zychowicza wywoływały kontrowersje, jednak żadna nie 
była tak niepoprawna politycznie. Żydzi rozsierdzą zarówno fi losemitów, jak 
i antysemitów.

REBIS, 15x22, s. 464, miękka
KOD: 188803

Najbardziej 
kontrowersyjna 

książka 
Zychowicza! 

39,90
44,90

39,90
44,90

BESTSELLER

PIOTR ZYCHOWICZ

NIEMCY
Niewygodne prawdy 
o niemieckiej 
historii, kontynuacja 
bestsellerowych Żydów 
i Sowietów. 

Najbardziej 
antyhitlerowska 
książka wydana 
w III Rzeczpospolitej!
REBIS, 15x22, s. 480, miękka
KOD: 622388

39,90
44,90

39,90
44,90
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Historia powszechna

NORMAN DAVIES

EUROPA
ROZPRAWA HISTORYKA 
Z HISTORIĄ
Opus magnum Normana Daviesa! Od 
czasu ukazania się w październiku 
1996  r. nakład tej monumentalnej 
publikacji przekroczył już 150 tysięcy, 
spotykając się z wielkim uznaniem, 
ale także wywołując ożywione dys-
kusje i kontrowersje. Unikalne dzieło, 
które obszernie i fachowo przedsta-
wia burzliwe dzieje zarówno Europy 
Wschodniej, jak i Zachodniej.

ZNAK, 15x24, s. 1408, twarda
KOD: 014248

99,00
119,90

99,00
119,90

NORMAN DAVIES

ZAGINIONE KRÓLESTWA
Norman Davies zabiera czytelników 
w oszałamiającą podróż w otchłań 
dziejów: odwiedza egzotyczne stolice 
i narody mówiące niemal wymarłymi 
językami. Przedstawia nieznaną 
historię Europy, ale i opowiada o nas 
samych: o Galicji, Prusach, Wielkim 
Księstwie Litewskim. Przywołuje 
starodawne dzieje odkrywając sub-
telne i  zaskakujące więzi dawnych 
wydarzeń ze współczesnością.

ZNAK, 15x24, s. 888, twarda
KOD: 014620

79,00
89,90

79,00
89,90

69,00
79,00

69,00
79,00

NORMAN DAVIES

NA KRAŃCE ŚWIATA
Azerbejdżan, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, Indie, Malezja, Singapur, 
Mauritius, Tasmania, Nowa Zelandia, 
Tahiti, Teksas, Nowy Jork, Madera 
i Frankfurt… 

Co łączy te wszystkie miejsca? 
Normana Daviesa podróż dookoła 
świata! Słynny historyk oferuje nam 
nowy sposób opowiadania historii, 
a także nowe spojrzenie na Europę, 
której duchy i demony odnajdujemy 
na krańcach świata.   

ZNAK, 16x24, s. 830, twarda
KOD: 041695

34,90
39,90

34,90
39,90

GRZEGORZ GÓRNY

WĘGRY
TYSIĄC LAT SAMOTNOŚCI

Książka jest zbiorem esejów o kraju „naszych Bratanków”, wobec których 
żywimy wielką sympatię trwając w  braterskich relacjach przypieczęto-
wanych wspólną tysiącletnią historią. Zarazem tak naprawdę niewiele 
wiemy o Węgrzech. Książka Grzegorza Górnego uzupełnia nam tę wiedzę, 
w niesłychanie interesujący sposób odkrywając sekrety tego niezwykłego 
kraju i bogactwo jego kultury. Autor zabiera nas w pasjonującą podróż przez 
węgierskie dzieje: od św. Stefana do Victora Orbana. Wprowadza nas w tajniki 
węgierskiej duszy. Węgry. Tysiąc lat samotności to książka, którą trzeba prze-
czytać – w wielu miejscach zaskakująca, pełna nieznanych faktów, a przy tym 
napisana z lekkością i pasją. 

WYD. AA, 14x20, s. 160, miękka
KOD: 642466

19,90
Tylko

KU CHWALE RZYMU
Ekscytujące opowieści o wojowni-
kach starożytnego Rzymu: zdobyw-
cach niezwykle rozległych terenów, 
bezlitosnych dla wrogów, którzy 
w oczach współczesnych historyków 
uchodzą za pierwszych zawodowych 
żołnierzy. Autor analizuje czyny 
najwybitniejszych dowódców i  le-
gionistów. Dowodzi, jak ważną rolę 
w  bitwie odgrywała umiejętność 
zwyciężania w pojedynkach.

RM, 17x24, s. 272, miękka
KOD: 736814

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ BESTSELLER

HISTORIA MARYNARKI 
WOJENNEJ
OKRĘTY I LUDZIE

Monumentalne dzieło w zajmujący i barwny sposób prezentuje słynne jednostki 
wojenne: od najstarszych po najbardziej nowoczesne. Znajdziemy tu fachowe 
uwagi dotyczące historii okrętów wojennych, ich bojowego przeznaczenia, 
konstrukcji oraz zmian, jakim podlegały na przestrzeni dziejów. Autor opowiada 
o najsłynniejszych, najbardziej spektakularnych bataliach morskich, o okolicz-
nościach, jakie do nich doprowadziły, o strategiach bitewnych, o załogach i ich 
codziennej żmudnej służbie, o uzbrojeniu oraz o sposobach walki z morskim 
żywiołem i z fl otą przeciwnika. Fascynującą opowieść o dziejach marynarki 
wojennej autor ujmuje w tradycyjne ramy chronologiczne. Sugestywne opisy 
uzupełnia bogaty materiał grafi czny: dawne ryciny, reprodukcje dzieł sztuki, 
ilustracje i plany.

SBM, 25x31, s. 448, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 594722

99,00
129,00

99,00
129,00

Oszczędzasz 

30 zł!
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Historia powszechna

39,90
49,90

39,90
49,90

WIEDEŃ 1683
W styczniu 1683 r. imperium osmańskie rozpoczyna triumfalny pochód 
w głąb Europy. Oczy wszystkich skierowane są na Wiedeń. To tu będą się 
decydować losy całego kontynentu. Po błyskawicznym marszu, 12 września, 
król Jan III Sobieski prowadzący polskie wojska dociera pod miasto, gdzie 
rozpoczyna się rozstrzygająca bitwa, która przejdzie do historii… Austriak 
Johannes Sachslehner opowiada fascynującą historię 365 dni, przedstawia 
losy najeźdźców i obrońców oraz stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego 
jedynym ratunkiem dla zagrożonej islamem Europy stała się polska odsiecz.

ZNAK, 17x23, s. 416, twarda
KOD: 054732

PHILIP LINE

WIKINGOWIE
WOJOWNICY PÓŁNOCY
Philip Line (ekspert od średniowiecznej historii Skandynawii) rozwiewa 
popularne mity o wikingach i ich metodach walki. Przedstawia również 
aktualne poglądy historyków na kwestię stosunku wikingów do przemocy. 
W książce znajdziemy:

• obszerne omówienie organizacji wojskowej, werbunku, wyposaże-
nia, uzbrojenia, sposobów zaopatrzenia, taktyki i metod walki armii 
wikingów;

• nowe spojrzenie na kwestie morskiej potęgi wikingów oraz ich 
fortyfi kacji;

• przebieg kampanii, bitew i najazdów wikingów oraz współczesnych 
im armii.

RM, 17x24, s. 320, miękka
KOD: 734537

Nowatorska, 
dogłębna 
i aktualna praca 
na temat działań 
wojennych 
wikingów!

29,90
34,90

29,90
34,90

HORST GEBHARD

WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, 
MORDERSTWO
ZBRODNIE REWOLUCJI 
FRANCUSKIEJ
Rewolucję francuską uważa się za symbol demokracji i tryumf praw człowieka. 
Tymczasem rewolucyjną codziennością były zbrodnie i krwawe prześladowa-
nia tych, których uznawano za wrogów nowego porządku. Ofi arami rewolu-
cyjnego aparatu represji kierowanego przez takich fanatyków jak Robespierre, 
Saint-Just i Marat stało się 40 000 osób: ściętych, rozstrzelanych, zamęczonych 
lub też zlinczowanych bez sądu. Do tego dochodzi 100 000 ofi ar kampanii 
odwetowej w katolickiej Wandei, od dawna określanej przez historyków 
francuskich mianem ludobójstwa. Niemiecki historyk Horst Gebhard zebrał 
najnowsze wyniki badań, po raz pierwszy prezentując je szerszemu kręgowi 
czytelników i ukazując w tej książce przerażający obraz rewolucji francuskiej – 
mroczną historię dziesięcioletniego władania tyranii i przemocy…

WYD. AA, 17x24, s. 336, twarda
KOD: 647416

CZARNA KSIĘGA REWOLUCJI FRANCUSKIEJ
Encyklopedia wiedzy o rewolucji francuskiej, jej zbrodniach i ofi arach – funda-
mentalne dzieło pod redakcją dominikanina Renauda Escande. Pięćdziesiąt 
artykułów na temat rewolucji najwybitniejszych autorów francuskich. Wśród 
nich m.in. Pierre Chaunu, znawca historii XVIII wieku, Stéphane Courtois, 
redaktor słynnej Czarnej księgi komunizmu, Jean Tulard, znawca epoki na-
poleońskiej, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jean Sévillia, Jean-Christian Petitfi ls 
i Reynald Secher, autor Ludobójstwa francusko-francuskiego o ludobójstwie 
wandejskim. 

DĘBOGÓRA, WYD. AA, 17x24, s. 1064, twarda z obwolutą
KOD: 640295

Trzy części 
w jednym woluminie!
Ponad 1000 stron!

79,00
99,00

79,00
99,00

Nagroda Stowarzyszenia 
Wydawców Katolickich

FENIKS 2016
w kategorii 

książka autora zagranicznego

24,90
49,90

24,90
49,90

RABAT
50 %!

HIT CENOWY!

Rok, 
który zdecydował 

o losach Europy

NOWOŚĆ
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ATLAS II WOJNY ŚWIATOWEJ
Dzieje II wojny światowej zilustrowane na mapach opatrzonych fachowym 
komentarzem historycznym. Atlas przedstawia wszystkie główne bitwy 
i kampanie II wojny światowej we wszystkich częściach świata, które były areną 
działań wojennych: od inwazji na Polskę w 1939 r. po klęskę Japonii w 1945 r. 
Publikacja zawiera liczne mapy, opracowane specjalnie na potrzeby tej książki, 
którym towarzyszą szczegółowe opisy i fotografi e. Starannie opracowane dzie-
ło o dużych walorach edytorskich – wydane w wielkim formacie (24x33 cm).

DRAGON, 24x33, s. 256, 
twarda, kolorowe i czarno-białe ilustracje, kredowy papier
KOD: 870593

59,90
69,90

59,90
69,90

KAMPANIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
Bogato ilustrowany album o kampaniach II wojny światowej. Książka składa się 
z dwóch części: pierwsza poświęcona jest wojnie w Europie i Afryce Północnej, 
a druga – wojnie na Pacyfi ku. Autorzy obszernie omawiają kluczowe operacje 
wojskowe II wojny światowej: od wybuchu konfl iktu w Europie po kapitula-
cję Japonii. Każdą kampanię ilustrują liczne czarno-białe i kolorowe zdjęcia, do-
kładne mapy oraz szczegółowe kalendaria. Wartościowa albumowa publikacja 
dla miłośników wiedzy historycznej – wydana w wielkim formacie (24x33 cm).

DRAGON, 24x33, s. 256, 
twarda, kolorowe i czarno-białe ilustracje, kredowy papier 
KOD: 870586

59,90
69,90

59,90
69,90

Przebieg kampanii 
wojennych 
dzień po dniu!

Ponad 160 barwnych, 
szczegółowych map 
bitew i kampanii 
wojennych!

RUCH OPORU W EUROPIE 
1939-1945

Znakomite dzieło historyczne, omawiające ruch oporu wobec okupacji państw 
Osi w czasie drugiej wojny światowej na całym kontynencie europejskim: od 
Skandynawii po Grecję i od Francji po Rosję. Zamieszczono w nim obszerne 
informacje na temat podziemia w każdym europejskim kraju i  regionie, 
uwzględniając różne formy oporu przeciw okupantowi (odmowa współpra-
cy, dezinformacja, sabotaż, szpiegostwo oraz walka zbrojna – aż po wojnę 
partyzancką na wielką skalę). Ruch oporu w Europie 1939-1945 to fachowe 
i wszechstronne opracowanie, napisane w przystępny sposób przez grupę 
ekspertów w tej dziedzinie.

BELLONA, 17x24, s. 408, twarda
KOD: 138636

29,90
44,90

29,90
44,90

RABAT
33 %!

SNAJPER 
NA FRONCIE WSCHODNIM
Wspomnienia Josefa Allerbergera, 
snajpera Wehrmachtu z walk na 
froncie wschodnim – spisane przez 
Albrechta Wackera. Allerberger był 
strzelcem wyborowym 3. Dywizji 
Górskiej, osłaniał starcia na najbardziej 
zagrożonych odcinkach frontu i był 
naocznym świadkiem najokrutniej-
szych zmagań między radziecką i nie-
miecką armią. Na swoim koncie miał 
257 potwierdzonych zabitych, a za 
skuteczność otrzymał Krzyż Żelazny.  

RM, 16x21, s. 272, miękka
KOD: 735558

SNAJPERZY DRUGIEJ 
WOJNY ŚWIATOWEJ 
Biografie najlepszych snajperów 
II wojny światowej napisane przez 
czołowych historyków wojsko-
wości. Każda z  historii została 
szczegółowo opisana i  zilustro-
wana materiałem fotografi cznym. 
Oferowana publikacja to doskonałe 
źródło wiedzy na temat snajperów 
i technik snajperskich stosowanych 
podczas drugiej wojny światowej, 
a każdą z historii czyta się jak zna-
komitą powieść.

RM, 15x21, s. 214, miękka
KOD: 730461

29,90
34,90

29,90
34,90

29,90
34,90

29,90
34,90

II wojna światowa
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II wojna światowa

49,90
59,90

49,90
59,90

CHRIS McNAB

ARMIA HITLERA
Ilustrowana historia Wehrmachtu oraz powiązanych z nim formacji, takich jak 
Waff en-SS i spadochronowych jednostek Luftwaff e. Autor książki kreśli opis 
nazistowskiej machiny wojennej, od jej pierwszych, błyskawicznych zwycięstw 
w latach 1939-1941, przez trudne walki na pustyniach Afryki Północnej i skutych 
lodem pustkowiach Związku Sowieckiego, aż po ostateczną klęskę III Rzeszy 
w 1945 r.  Autor szczegółowo przedstawił dzieje rozbudowy i zmagań hitlerow-
skich sił zbrojnych, a na ponad 250 zdjęciach i rycinach zaprezentował wypo-
sażenie i uzbrojenie żołnierzy różnych formacji niemieckich wojsk lądowych. 

RM, 17x24, s. 432, miękka, kolorowe i czarno-białe ilustracje
KOD: 731970

Machina wojenna 
III Rzeszy 
w znakomitym 
opracowaniu!

CHRIS McNAB

ELITA HITLERA 
WAFFEN SS 
Bogato ilustrowana historia SS – najbardziej zbrodniczej i okrytej ponurą 
sławą formacji militarnej Hitlera. Autor przedstawia początki SS, jej rozwój oraz 
udział w wojennych zmaganiach. SS szybko rozrosła się w wielką organizację 
militarną skupiającą setki tysięcy ludzi, która wystawiła własną armię (Waff en-
SS) liczącą prawie 40 dywizji, a jej policyjne ramię (Allgemeine-SS) prowadziło 
zbrodniczą politykę rasową. Esesmani toczyli zacięte walki na obydwu frontach, 
kierowali obozami koncentracyjnymi i zagłady, a  także stanowili personel 
„szwadronów śmierci” (Einsatzgruppen) dokonujących masowych mordów 
w Europie Wschodniej.

RM, 17x24, s. 376, miękka
KOD: 735169

KOMANDOSI HITLERA 
Niezwykła historia niemieckich sił specjalnych – powietrznych, morskich 
i lądowych – z lat II wojny światowej. Na morzach Niemcy rzucili do walki 
fl otylle „żywych torped” i kutrów wypełnionych materiałami wybuchowymi. 
W powietrzu z pierwszych sprawnych samolotów odrzutowych zorganizo-
wali eskadry mające powstrzymać aliancką ofensywę bombową. Na lądzie 
elitarne, świetnie wyszkolone i  śmiałe jednostki „Brandenburg” przenikały 
daleko na nieprzyjacielskie tyły… O szczegółach tych operacji niemieckich sił 
specjalnych (oraz wielu innych działań hitlerowskich komandosów) dowiemy 
się z tej pasjonującej książki.

RM, 15x21, s. 312, miękka
KOD: 734773

34,90
39,90

34,90
39,90

49,90
59,90

49,90
59,90

Niemieckie 
siły specjalne 
w latach drugiej 
wojny światowej

SS w latach 
1939-1945

CHRISTER JÖRGENSEN

SZPIEDZY
TAJNA ARMIA HITLERA
Hitlerowski wywiad wojskowy, czyli Abwehrę, spowija zasłona kłamstw 
i sprzeczności. Książka przedstawia historię zdrad, spisków, oszustw, działań 
na dwa fronty, przypadków tchórzostwa i zaprzedania się, ale także przykłady 
niezwykłego heroizmu, inteligencji, sprytu i zimnej krwi. 

Christer Jörgensen opowiada intrygującą historię siatki nazistowskich szpiegów 
i agentów Adolfa Hitlera, którzy działali na całym świecie służąc interesom 
III Rzeszy.

RM, 15x21, s. 344, miękka
KOD: 730058

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!

HIT CENOWY!
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II wojna światowa

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

III RZESZA
ZBRODNIA BEZ KARY

Napisana z rozmachem historia zbrodni Trzeciej Rzeszy, której lata panowania 
w Europie były z jednym z najmroczniejszych okresów w dziejach ludzkości. 
Autorka sięga do ideologicznych źródeł nazizmu, śledzi lata budowy systemu 
nazistowskiego oraz opisuje wydarzenia z lat II wojny światowej. Obszernie 
relacjonuje kampanie wojenne Wehrmachtu oraz zbrodnie dokonywane na 
tyłach frontu. W końcowych rozdziałach omawia tygodnie agonii i ostateczny 
upadek III Rzeszy oraz kulisy Procesu Norymberskiego, który nie przyniósł 
oczekiwanego rozliczenia najbardziej zbrodniczego systemu w dziejach 
świata. Jak to możliwe, że nowoczesne i kulturalne społeczeństwo w sercu 
Europy ogarnęło zbiorowe szaleństwo? Dlaczego Europa nie rozliczyła 
sprawiedliwie nazistowskich zbrodni? 

WYD. AA, 14x20, s. 528, twarda, czarno-białe zdjęcia
KOD: 649564

39,90
49,90

39,90
49,90

Zbrodnie i upadek 
III Rzeszy!

MANUEL MOROS PEÑA 

LEKARZE HITLERA
ZBRODNICZA MEDYCYNA
Książka przedstawia współudział 
lekarzy Trzeciej Rzeszy w zbrodniach 
nazistowskich. Omawia kluczową 
rolę lekarzy w polityce eksterminacji 
i  tworzenia aryjskiej rasy nadludzi. 
W dokładny sposób analizuje, jak pro-
gram eliminacji niepełnosprawnych 
i chorych psychicznie dzieci przerodził 
się w ludobójstwo oraz okrutne eks-
perymenty medyczne prowadzone 
przez uznanych specjalistów. 

RM, 15x21, s. 392, miękka
KOD: 734599

34,90
39,90

34,90
39,90

PSYCHOLOGIA ZŁA
JAK HITLER OMAMIŁ UMYSŁY
W oparciu o swoje wieloletnie 
doświadczenie psychiatryczne oraz 
na postępach, jakie dokonały się od 
czasów procesu norymberskiego 
w psychiatrii, psychologii i neuro-
biologii, Joel E. Dimsdale raz jeszcze 
analizuje informacje z tamtych 
czasów i z bliska przygląda się 
czterem zbrodniarzom wojennym: 
Robertowi Leyowi, Hermannowi 
Göringowi, Juliusowi Streicherowi 
oraz Rudolfowi Hessowi. 

RM, 15x21, s. 256, miękka
KOD: 736005

29,90
34,99

29,90
34,99

TIMOTHY SNYDER

CZARNA ZIEMIA. HOLOKAUST 
JAKO OSTRZEŻENIE
Timothy Snyder prezentuje prze-
łomowe wyjaśnienie największej 
zbrodni XX wieku. Jak nikt dotąd 
dogłębnie analizuje wydarzenia, które 
doprowadziły do Zagłady. W opar-
ciu o  nieznane do tej pory źródła 
utrwala dotychczasową wiedzę 
o Holokauście, nadając jej zupełnie 
nową perspektywę. Jaka to per-
spektywa? Odpowiedź znajdziemy 
w książce Czarna ziemia…

ZNAK, 16x23, s. 592, twarda
KOD: 030804

49,00
69,90

49,00
69,90

RABAT
30 %!

SUPER
CENA!

TIMOTHY SNYDER

SKRWAWIONE ZIEMIE
EUROPA MIĘDZY HITLEREM 
A STALINEM

Wybitne, doskonale udokumentowane dzieło o straszliwych mechanizmach 
totalitaryzmu i o masowych zbrodniach dwóch systemów totalitarnych: 
nazistowskiego i sowieckiego. Amerykański historyk Timothy Snyder omawia 
zbrodnie popełnione przez Niemców i Sowietów w ciągu dwóch dekad XX 
wieku (od lat trzydziestych  po czasy powojenne) na obszarze od środkowej 
Polski po zachód Rosji, poprzez Ukrainę, Białoruś i kraje bałtyckie. Na tytułowych 
„skrwawionych ziemiach” Stalin i Hitler zabili ponad 14 milionów cywilów 
i  jeńców. Śmierć tych ludzi (połowa zmarła z braku żywności) była z góry 
zaplanowana. Co Sowieci i Niemcy chcieli w ten sposób osiągnąć? Na czym 
polegał proces czystek etnicznych, przeprowadzonych przez oba reżimy? 

ZNAK, 17x24, s. 544, twarda
KOD: 311879

49,90
59,90

49,90
59,90

BESTSELLER

ANDREA TORNIELLI

PIUS XII. PAPIEŻ,
KTÓRY RATOWAŁ ŻYDÓW
W  oparciu o  niepodważalne do-
kumenty i  relacje wiarygodnych 
świadków Andrea Tornielli rozprawia 
się z kampanią oszczerstw i kłamstw 
wymierzonych w dobre imię papieża 
Piusa XII, niesłusznie oskarżanego 
przez wrogów Kościoła o bierne przy-
zwolenie na zagładę Żydów w latach 
drugiej wojny światowej. Książka, 
którą trzeba przeczytać!

WYD. AA, 14x20, s. 448, twarda
KOD: 649649

14,90
44,90

14,90
44,90

RABAT
65 %!

HIT CENOWY!
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Zbrodnie komunizmu

CZARNA KSIĘGA KOMUNIZMU
Nowe wydanie bestsellerowego dzieła opracowanego przez wybitnych autorów pod redakcją 
Stéphana Courtois. Wśród nich m.in. Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Paczkowski, Karel 
Bartosek, Jean-Louis Margolin i inni. Książka przedstawia bilans ofi ar krwawych represji i prze-
śladowań w krajach rządzonych przez komunistów – od rewolucji bolszewickiej 1917 r. po lata 
osiemdziesiąte XX wieku.

WYDANICTWO AA, DĘBOGÓRA, 17x24, s. 768, twarda z obwolutą
KOD: 641094

49,00
99,00

49,00
99,00

RABAT
50 %

Oszczędzasz 

50 zł!

HIT CENOWY!
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Związek Sowiecki i Rosja

OLEG KHLEVNIUK

STALIN. NOWA BIOGRAFIA
Przełomowa biografia Stalina opar-
ta na osobistych zapiskach tyrana! 
Wybitny rosyjski historyk jako pierwszy 
sięgnął do niedawno odtajnionych 
moskiewskich archiwów. Opracowując 
tę książkę Khlevniuk uwzględnił m.in. 
400 ulubionych książek Stalina z jego 
odręcznymi notatkami, dziesiątki ty-
sięcy raportów, dzienniki wizyt w jego 
biurze na Kremlu oraz wiele innych 
dokumentów. 

ZNAK, 17x24, s. 512, twarda
KOD: 034505

49,90
59,90

49,90
59,90

NIKITA PIETROW

NOWY ŁAD STALINA
Nikita Pietrow omawia proces so-
wietyzacji krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej w świetle źródeł so-
wieckich. Porusza temat zmian ustro-
jowych i terytorialnych, które zacho-
dziły w Europie Środkowej w latach 
1945-53, w następstwie uzgodnień 
zawartych przed końcem II wojny 
światowej przez Stalina z koalicjan-
tami zachodnimi.

DEMART, 14x20, s. 320, twarda
KOD: 279901

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!

HIT CENOWY!

WIKTOR SUWOROW

LODOŁAMACZ
Wiktor Suworow podważa powszech-
ne przekonanie, że jedynym inicjato-
rem II wojny światowej był Hitler. Na 
podstawie dostępnych materiałów 
i publikacji dowodzi, że do wywołania 
wojny w  równej wierze jak naziści 
przyczynili się Sowieci, którzy snuli 
plany zdobycia Europy. I w znacznej 
mierze odnieśli spodziewany efekt – 
pokonawszy Hitlera, który spełnił dla 
nich rolę tytułowego „Lodołamacza 
Rewolucji”.

REBIS, 13x20, s. 336, twarda
KOD: 100105

WIKTOR SUWOROW

GRU
Historia, struktura i  tajemnice GRU 
– sowieckiego wywiadu wojskowe-
go. Obszerne kompendium wiedzy 
o strukturze GRU i jej siatek wywiadow-
czych, metodach werbunku i uzyski-
wania informacji, łączności z agentami, 
sposobach przesyłania zdobyczy do 
ZSRR oraz o dokonaniach tej służby. 
Książka powstała na bazie wiedzy prze-
kazanej przez Suworowa, ofi cera GRU, 
po jego ucieczce z ZSRR do Wielkiej 
Brytanii w 1978 r. 

REBIS, 13x20, s. 356, twarda
KOD: 105728

WIKTOR SUWOROW, 
PIOTR ZYCHOWICZ

ALFABET SUWOROWA
Były oficer GRU przedstawia kilka-
dziesiąt postaci, które wywarły wielki 
wpływ na dzieje Rosji, Europy i świata 
Książka zawiera również obszerny wy-
wiad z Wiktorem Suworowem, prze-
prowadzony przez Piotra Zychowicza. 
Suworow oprócz wątków osobistych 
rozwija swoje znane już śmiałe tezy 
historyczne – na czele z  twierdze-
niem, że Hitler w 1941 roku uprzedził 
atak Stalina. 

REBIS, 15x22, s. 328, twarda
KOD: 186427

WIKTOR SUWOROW

AKWARIUM
Wiktor Suworow opowiada o swoim 
życiu i karierze w bezwzględnym świe-
cie sowieckich służb wywiadowczych. 
Autor książki odbył mordercze szkolenie 
szpiegowskie i stał się agentem opera-
cyjnym w Europie Zachodniej. 

Ta książka jako pierwsza odkryła sekrety 
GRU. Przełożona na 27 języków, docze-
kała się już ponad 70 wydań, a na jej 
podstawie reżyser Antoni Krauze zre-
alizował fi lm kinowy i serial telewizyjny.

REBIS, 13x20, s. 336, twarda
KOD: 100112

34,90
39,90

34,90
39,90

WIKTOR SUWOROW

29,90
33,90

29,90
33,90

WIKTOR SUWOROW

33,90
37,90

33,90
37,90

39,90
44,90

39,90
44,90

JURIJ FELSZTINSKI, 
WŁADIMIR PRIBYŁOWSKI

KORPORACJA ZABÓJCÓW
ROSJA, KGB, PREZYDENT PUTIN
Dwaj znakomici historycy prześwietla-
ją władzę Władimira Putina i dokonują 
wnikliwej analizy działalności rosyj-
skich służb. Opisują m.in. fałszowanie 
wyborów, podporządkowanie przez 
Kreml mediów publicznych i  pry-
watnych, niewyjaśnione zabójstwa 
polityczne, a także operację przejęcia 
władzy od Jelcyna skompromitowa-
nego w oczach społeczeństwa…

FRONDA, 16x23, s. 496, miękka
KOD: 790575

24,90
49,90

24,90
49,90

RABAT
50 %!

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!

ANDRZEJ KOWALSKI

ROSYJSKI SZTYLET
Płk Andrzej Kowalski, oficer i były 
p.o. szefa Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego oraz znawca tematyki 
wywiadowczej, dzieli się swoją roz-
ległą wiedzą historyczną na temat 
celów, metod i osiągnięć wywiadu 
sowieckiego i rosyjskiego. Dokonuje 
trafnych analiz i  interpretacji. Dzięki 
tej publikacji możemy lepiej zrozu-
mieć realne zagrożenia ze strony 
rosyjskiego wywiadu oraz wyzwania 
w zakresie bezpieczeństwa, przed 
jakimi znajduje się nasz kraj. 

LTW, 14x20, s. 528, miękka
KOD: 654448

HIT CENOWY!HIT CENOWY!
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Islam u bram

SONG HONGBING

WOJNA O PIENIĄDZ, t. 1 i 2
KOMPLET 2 KSIĄŻEK

Chiński analityk fi nansowy usiłuje do-
ciec, kiedy i  jak zachodnia cywilizacja 
popełniła błąd, który przerwał dyna-
miczny rozwój oraz doprowadził do 
permanentnego kryzysu i rosnącego za-
dłużenia. Z jego analiz wyłania się obraz 
stopniowego upadku Zachodu polega-
jącego na oddaniu się państw w niewo-
lę banków. Demaskatorska książka, od 
której nie sposób się oderwać!

WEKTORY, 14x20, s. 326 + 352, miękka
KOD KOMPLETU: 141886

Cena kompletu: 79,00
98,00

79,00
98,00

SONG HONGBING

WOJNA O PIENIĄDZ, t. 3
Trzeci tom bestsellera Wojna o pie-
niądz chińskiego ekonomisty Song 
Hongbinga poświęcony jest dziejom 
imperium dolara. Odsłaniając kulisy 
wielkiej polityki i ujawniając nieznane, 
sensacyjne informacje, autor ukazuje, 
w jaki sposób w ciągu XX wieku dolar 
stał się najsilniejszą walutą świata. 
Autor przekonuje, że obecnie żyjemy 
w epoce kresu dominacji dolara oraz 
mocarstwowoej pozycji USA… 

WEKTORY, 14x20, s. 384, miękka
KOD: 562956

44,90
51,00

44,90
51,00

VINCENT NOUZILLE

ZABÓJCY W IMIĘ REPUBLIKI
Książka Vincenta Nouzille'a  to re-
porterskie śledztwo tropiące me-
chanizmy wykorzystywania służb 
specjalnych do utrzymania pozycji 
Francji na arenie międzynarodowej. 
Wstrząsająca książka, która rzuca 
nowe światło na wiele wątków hi-
storii najnowszej i stawia zasadnicze 
pytanie: czy interes państwa może 
być wytłumaczeniem dla zabójstw 
i innych niegodziwości?

FRONDA, 15x22, s. 376, miękka
KOD: 790360

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!

HIT CENOWY!

ANDRZEJ KOWALSKI 

KONTRA
Kolejna książka płk. Kowalskiego 
poświęcona zmaganiom służb 
specjalnych. W oparciu o przykła-
dy szpiegów złapanych przez FBI 
w  Stanach Zjednoczonych autor 
ukazuje metody, mające na celu 
przechwytywanie osób wykradają-
cych tajne informacje i przekazują-
cych je wrogim państwom (w tym 
niewątpliwie najciekawsze i kontro-
wersyjne operacje typu sting).  

LTW, 14x20, s. 392, miękka
KOD: 148540

19,90
37,00

19,90
37,00

RABAT
45 %!

HIT CENOWY!

GRZEGORZ KUCHARCZYK

POD MIECZEM ALLAHA  
NOWE PRZEŚLADOWANIA 
I MĘCZEŃSTWO CHRZEŚCIJAN
Książka cenionego historyka i publi-
cysty o krwawych prześladowaniach 
chrześcijan w licznych krajach mu-
zułmańskich. Znajdziemy tu m.in. 
informacje o zbrodniach, które na 
naszych oczach dokonywane są 
w  Iraku i  Syrii przez bojowników 
Państwa Islamskiego oraz w Nigerii 
przez dżihadystów z Boko Haram. 

AA, DĘBOGÓRA, 14x20, s. 152, 
miękka
KOD: 648246

F. WILLIAM ENGDAHL

NIEŚWIĘTA WOJNA. GRZECH 
PIERWORODNY AMERYKI
Jak odrodził się islamski 
fundamentalizm?
F. William Engdahl przyczyn odro-
dzenia radykalnego islamu upatruje 
przede wszystkim w strategii poli-
tyczno-wojskowej USA, które – jak 
przekonuje – od lat wykorzystują 
radykalizację środowisk islamskich 
do zwalczania swoich konkurentów 
geopolitycznych. 

WEKTORY, 16x23, s. 224, miękka
KOD: 562857

29,90
45,00

29,90
45,00

RABAT
33 %!

NONIE DARWISH

OKRUCIEŃSTWO 
W MAJESTACIE PRAWA
Wstrząsająca książka o prze-
śladowaniach kobiet w świe-
cie islamu! 
O niezwykle szokujących praktykach 
w świecie muzułmańskim daje świa-
dectwo autorka, która sama przez 
to przeszła, zanim uciekła z Egiptu 
i przyjęła chrześcijaństwo.

VOCATIO, 15x22, s. 352, miękka
KOD: 715053

29,90
34,00

29,90
34,00

TOMASZ P. TERLIKOWSKI

KALIFAT EUROPA
Islam staje się dla Europy coraz więk-
szym wyzwaniem. Czy nad Bazyliką 
św. Piotra w Rzymie zawiśnie czarna 
fl aga kalifatu? Czy nasze dzieci będą 
podlegać prawu szariatu? Tomasz 
P. Terlikowski pokazuje, że wcale nie 
jest to wykluczone. Europa umiera, 
a jej miejsce może zająć islam. 

Czy Europę da się jeszcze 
uratować przed inwazją 
islamu? 
AA, 14x20, s. 192, miękka
KOD: 643418

Kulisy historii najnowszej

14,90
24,90

14,90
24,90

RABAT
40 %!

14,90
24,90

14,90
24,90

RABAT
40 %!
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Pamiętniki, wspomnienia, biografi e

WARŁAM SZAŁAMOW

OPOWIADANIA 
KOŁYMSKIE

Wstrząsające świadectwo wybitnego rosyjskiego pisarza, poety i eseisty, który 
przez 18 lat był przetrzymywany w więzieniach i łagrach kołymskich.   W opar-
ciu o przeżyte tam doświadczenia Szałamow napisał Opowiadania kołymskie 
– złożone ze 103 opowieści o losach więźniów politycznych, „wrogów ludu”, 
odartych z ludzkiej godności, skazanych z premedytacją na śmierć z głodu, 
mrozu i wycieńczenia. W ten sposób powstało dzieło o wielkich walorach 
literackich, cenione nie tylko ze względu na zawartość dokumentalną, ale 
i na wrażliwość artystyczną autora. Dzieło, które na trwałe weszło do kanonu 
literatury XX wieku. 

REBIS, 15x22, s. 744, twarda z obwolutą
KOD: 106039

59,90
65,90

59,90
65,90

ALEKSANDER SOŁŻENICYN

ARCHIPELAG GUŁAG, t. 1-3
Monumentalna praca autorstwa Aleksandra Sołżenicyna, słynnego rosyjskiego 
pisarza, myśliciela i laureata literackiej Nagrody Nobla, który po aresztowaniu 
w 1945 roku został skazany na osiem lat obozu pracy i do 1956 roku przebywał 
na zesłaniu. Jego najsłynniejsze dzieło – poświęcone więzienno-obozowej 
martyrologii narodów ciemiężonych przez sowieckie imperium – łączy w so-
bie elementy powieści, autobiografi i, reportażu oraz wspomnień świadków 
i uczestników. Jest nie tylko niezwykłym dokumentem zbrodniczej epoki, lecz 
także utworem o niepodważalnych walorach literackich. Dzięki tej książce, 
opublikowanej po raz pierwszy w Paryżu w latach 1973-1975, świat poznał 
skrywaną przed opinią publiczną prawdę o łagrach i zbrodniczej historii ZSRR.
REBIS, 15x22, stron łącznie: 1728 
(tom 1 – s. 568, tom 2 – s. 616, tom 3 – s. 544), twarda z obwolutą
KOD: 103434

119,90
139,90

119,90
139,90

BESTSELLER

BORYS SZYRIAJEW 

NIEGASNĄCE ŚWIATŁO
ŚWIADECTWO WIĘŹNIA 
PIERWSZEGO SOWIECKIEGO 
OBOZU KONCENTRACYJNEGO

Borys Szyriajew trafi ł do pierwszego w ZSRR obozu koncentracyjnego, 
który powstał w XV-wiecznym monasterze na Wyspach Sołowieckich – 
po wypędzeniu stamtąd mnichów w 1920 roku. Było to miejsce kaźni dla 
wybitnych przedstawicieli inteligencji, wojska i duchowieństwa –  prze-
śladowanych jako wrogowie rewolucji…

Książka-świadectwo, jak „Inny świat” Herlinga-Grudzińskiego, jak opowiadania 
Szałamowa, jak „Archipelag GUŁAG” Sołżenicyna. To wstrząsające świadectwo 
nieludzkiego systemu, wypróbowanego na osławionych Sołowkach. To zarazem 
świadectwo ludzkiej godności, broniącej się nawet w takich warunkach przed 
upodleniem.

prof. dr hab. Andrzej Nowak
WYD. AA, 14x20, s. 480, miękka 
KOD: 647089

ALEKSANDER SOŁŻENICYN

ODDZIAŁ CHORYCH NA RAKA
Sportretowany przez Sołżenicyna szpital to alegoria państwa totalitarnego, 
a dwaj pacjenci: Oleg Kostogłotow i Paweł Rusanow to skrajnie różne przykła-
dy kondycji jego obywateli. Walczący z rakiem bohaterowie tej poruszającej 
powieści przekonują się, jak w warunkach totalitarnych instytucja powołana 
do ratowania życia przemienia się w narzędzie represji. Powieść została napi-
sana w oparciu o doświadczenia samego autora, który po pobycie w łagrze 
przeszedł operację usunięcia nowotworu, a potem przeżył nawrót choroby 
i jej ostateczne ustąpienie.

REBIS, 15x22, s. 456, twarda z obwolutą
KOD: 104288

ALEKSANDER SOŁŻENICYN

Książka długo 
zakazana w ZSRR!

39,90
49,90

39,90
49,90

14,90
34,90

14,90
34,90

RABAT
55 %!

HIT CENOWY!
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Pamiętniki, wspomnienia, biografi e

OCALONA Z OBOZU ŚMIERCI
Opowieść o kobiecie, która przeszła 
piekło obozu śmierci. Autorka zebrała 
i spisała tu wspomnienia swojej mat-
ki, Kazimiery Gruszczyńskiej z obo-
zu koncentracyjnego Auschwitz-
Birkenau. Kobieta trafiła tam po 
aresztowaniu przez Gestapo jej męża, 
zaangażowanego w konspirację, po-
zostawiając w domu cudem ocaloną 
małą córeczkę…

WYD. AA, 14x20, miękka, s. 224, 
czarno-białe fotogra� e
KOD: 648727

17,90
19,90

17,90
19,90

ANNA NIEPOKÓLCZYCKA

PAMIĘTNIKI WOJENNE
WSPOMNIENIA ŻONY DOWÓDCY WIN-U

Wspomnienia żony płk. Franciszka 
Niepokólczyckiego – żołnierza POW, 
AK i WiN opisujące jej wojenne losy: 
wygnanie na Sybir, wędrówki poprzez 
Kazachstan, Iran, Pakistan aż do Afryki 
oraz powrót do Polski zniewolonej 
przez Sowietów. Wzruszająca opo-
wieść o zmaganiu z naturą, losem 
i historią, o rozłące z bliskimi i tęskno-
cie za Ojczyzną, a także świadectwo 
niezłomności i woli walki o wolność.

CAPITAL, 14x20, s. 174, miękka
KOD: 037412

14,90
29,90

14,90
29,90

RABAT
50 %!

HIT CENOWY!

GEORG RAUCH

NIEZWYKŁY ŻOŁNIERZ
W regularnej armii III Rzeszy i w Waff en-SS służyło ok. 150 tysięcy żołnierzy i ofi ce-
rów, którzy według nazistowskich ustaw rasowych byli Żydami. Niezwykły żołnierz 
to historia jednego z nich – austriackiego Żyda zmuszonego przez okrutny pa-
radoks historii do walki na froncie wschodnim u boku tych, których nienawidził. 
Rauch walczył w Związku Sowieckim i w Rumunii. Służąc jako radiotelegrafi sta, 
wyprowadził oddział z okrążenia, za co został odznaczony Krzyżem Żelaznym. 
Wzięty do niewoli w 1944 roku zdołał przetrwać zarówno rosyjską zimę, jak 
i późniejszy równie okrutny i zabójczy obóz jeniecki. Do spisania wspomnień 
skłoniło Raucha odnalezienie 80 własnych listów wysłanych do matki z frontu, 
które ona pieczołowicie przechowała. Tak powstała ta wyjątkowa książka…

REBIS, 13x20, s. 372, miękka
KOD: 187110

Z Gwiazdą Dawida 
pod sztandarami 
Hitlera

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!

HIT CENOWY!

OCALIĆ JEŃCÓW
Po upadku III Rzeszy w 1945 r. wielu jeńców alianckich więzionych wcześniej 
w niemieckich obozach jenieckich na terenie Polski znalazło się w niebez-
pieczeństwie. Pomimo zawartych porozumień Stalin odmawiał pomocy 
w sprawowaniu opieki i przerzucie tych jeńców na Zachód – do ich rodzinnych 
krajów. Aby udzielić im pomocy i ochronić przed potencjalnymi prześladowa-
niami, trzeba było zorganizować specjalną, tajną operację, której wykonanie 
powierzono doświadczonemu i zaufanemu pilotowi kapitanowi Robertowi 
M. Trimble’owi…

O tej niezwykłej, niemal nieznanej misji opowiada trzymająca w napięciu 
książka Ocalić jeńców – fabularyzowana relacja opracowana na podstawie 
wspomnień samego kpt Roberta M. Trimble’a ujawnionych jego własnemu 
synowi dopiero w 2005 r. (!), na cztery lata przed śmiercią. 

REBIS, 16x23, s. 368, twarda z obwolutą
KOD: 188629

Tajna misja 
amerykańskiego 
pilota w okupowanej 
przez Sowietów 
Polsce!

HIT CENOWY!

24,90
44,90

24,90
44,90

RABAT
45 %!

KOBIETA, KTÓRĄ POKOCHAŁ MARSZAŁEK
W 1901 roku dziewiętnastoletnia Ola Szczerbińska przyjeżdża z Suwałk do 
Warszawy. Marzy o zdobyciu wykształcenia i o wolnej Polsce. W czasach, kiedy 
uważano, że jedynym zadaniem kobiet jest dobrze wyjść za mąż i wychować 
dzieci, ona przemyca dynamit w gorsecie i rewolwery w fałdach spódnicy, 
organizuje siatkę wywiadowczyń i walczy z bronią w ręku. Podczas prezentacji 
składu broni, wśród mauzerów i browningów poznaje Piłsudskiego, legendę 
podziemnej Polski, bohatera… oraz męża innej kobiety. Mimo przeszkód 
stanie u  jego boku, a bieg historii przywiedzie ją do Belwederu i uczyni 
pierwszą damą II RP. Co takiego miała w sobie Ola, że Piłsudski obdarzył ją 
tak wielkim uczuciem? 

ZNAK, 14x20, s. 368, miękka
KOD: 047840

KOBIETA, KTÓRĄ POKOCHAŁ MARSZAŁEK

29,90
37,90

29,90
37,90

Opowieść 
o Oli Piłsudskiej
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BARONÓWNA
Kiedy wybucha wojna, córka barona Kronenberga ma 17 lat. Jej żydowskie 
pochodzenie jest jak wyrok śmierci. Ale Wanda nie myśli o ucieczce i wierzy, 
że przechytrzy wszystkich. Przepiękna baronówna donosi NKWD, pisze 
meldunki dla AK, jest prawą ręką asa Gestapo. Prowadzi własną wojnę. 
Fascynuje, rozkochuje i sprawia, że ludzie znikają. O jej względy walczą naj-
wyżej postawieni mężczyźni, ale to ona rozdaje karty. I nie boi się niczego 
i nikogo. Po wojnie nie przestaje uwodzić. Teczka z jej nazwiskiem trafi a na 
biurko ofi cera UB. Kilkadziesiąt lat później śladem tajemniczej agentki rusza 
dziennikarz i historyk. Kojarzy fakty, których nikt wcześniej nie połączył…

ZNAK, 17x24, s. 318, twarda
KOD: 038251

HELMUTH JAMES, FREYA VON MOLTKE

LISTY NA POŻEGNANIE
Helmuth James i Freya von Moltke – dwoje odważnych ludzi, opozycjonistów 
w nazistowskich Niemczech. On był jednym z twórców Kręgu z Krzyżowej. 
Ona – gospodynią tajnych obrad w dolnośląskim majątku rodzinnym. On 
w więzieniu oczekuje na proces i egzekucję, ona trwa przy nim do końca. 
Ten zbiór nigdy wcześniej nie publikowanych po polsku listów jest doku-
mentem miłości pokonującej więzienne mury i śmierć. A także świadectwem 
głębokiej wiary.

ZNAK, 15x22, s. 336, twarda
KOD: 049622

39,90
44,90

39,90
44,90

BARONÓWNA

39,90
44,90

39,90
44,90

DZIENNIK DIABŁA
Pod koniec wojny odkryto dziennik Alfreda Rosenberga. Szczegółowo zba-
dany podczas procesów norymberskich, pokazał człowieka, który był jednym 
z najbardziej wpływowych nazistów znajdujących się w otoczeniu Führera. Stał 
się ideologicznym architektem III Rzeszy. Zaszczepił w umyśle Hitlera skrajny 
antysemityzm i teorię wyższości rasy aryjskiej. Rosenberga skazano i stracono. 
Jego dziennik zaś zniknął w tajemniczych okolicznościach. Dziennik diabła 
to relacja pościgu za dokumentem, który zdradza najintymniejsze szczegóły 
funkcjonowania III Rzeszy. 

ZNAK, 16x22, s. 480, miękka
KOD: 041572

Alfred Rosenberg, 
człowiek który 
stworzył Hitlera!

HELMUTH JAMES, FREYA VON MOLTKE

KRÓTKA HISTORIA 
O DŁUGIEJ MIŁOŚCI

Pasjonująca historia „Małej” i „Ju”, czyli Wiesławy Pajdak i Jerzego 
Śmiechowskiego – łączniczki i żołnierza Polski Podziemnej walczących 
z niemieckim okupantem, którzy za działalność niepodległościową po 
II wojnie światowej zostali skazani na lata stalinowskiego więzienia. Tam 
właśnie się w sobie zakochali. Na początku rozmawiali przy użyciu alfabetu 
Morse’a. Kawałkiem metalu lub knykciem stukali w dzielącą ich ścianę. Gdy 
przeniesiono ich do innych więzień, pisali do siebie listy. Pierwszy raz – bez 
krat, siatek i zasuw – zobaczyli się na swoim ślubie.

ZNAK, 14x20, s. 192, twarda
KOD: 041251

34,90
39,90

34,90
39,90

29,90
36,90

29,90
36,90

Na tropie 
Wandy 
Kronenberg – 
najgroźniejszej 
polskiej agentki

PO RAZ PIERWSZY  
W NASZYM KATALOGU!

PO RAZ PIERWSZY  
W NASZYM KATALOGU!
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24,90
34,90

24,90
34,90

HERBERT. BIOGRAFIA
KOMPLET 2 KSIĄŻEK

Andrzej Franaszek, autor znakomicie przyjętej w Polsce i na świecie biografi i 
Czesława Miłosza, z pieczołowitością portretuje Zbigniewa Herberta. Nie 
pomija tematów trudnych czy kontrowersyjnych, głęboko wczytuje się 
w korespondencję i prywatne, dotąd nie znane notatki, by na nowo oświetlić 
twórczość poety. Pogmatwane losy Herberta wpisuje w historyczną panoramę, 
co sprawia, że z niemal dwóch tysięcy stron wyłania się pasjonująca wielo-
wątkowa opowieść nie tylko o jednym z najwybitniejszych polskich twórców 
dwudziestego wieku, ale także o epoce, która go kształtowała i inspirowała.

ZNAK, 15x23, s. (łącznie) 1920, twarda
KOD: 053766

TISCHNER
DZIENNIK 1944-1949
Autentyczny dziennik młodzieńczych lat Tischnera, bardzo prywatny i osobisty. 
Późniejszy kapłan i fi lozof zawarł w nim interesujący obraz Polski powojennej, 
tego, jak młode umysły „kusił” marksizm. Książka, wpisana we współczesny 
trend publikowania dzienników, została wzbogacona o unikatowe fotografi e 
z rodzinnego albumu Tischnerów.

ZNAK, 14x20, s. 320, twarda
KOD: 032174

ŻONA WYKLĘTA
Poruszająca opowieść o miłości młodej dziewczyny do żołnierza wyklętego, 
o sile wiary w najczarniejszych czasach stalinizmu i o poczuciu obowiązku 
wobec Ojczyzny tych, którzy nie zgadzali się na zniewolenie. Dramatyczna 
historia dwojga ludzi toczących walkę, za którą nikt im nie dziękował 
i której długo nikt nie docenił. Historia starszego sierżanta Władysława 
Grudzińskiego „Pilota”, żołnierza z oddziału „Roja”, nie wyszła na światło 
dzienne przez 70 lat. Dziś znamy ją dzięki świadectwu jego ukochanej.

ZNAK, 17x24, s. 302, twarda
KOD: 042623

39,90
44,90

39,90
44,90

119,00
139,90

119,00
139,90

Aby ocalić tę miłość, 
sama musiała stać się niezłomna!

PO RAZ PIERWSZY  
W NASZYM KATALOGU!

Monumentalna dwutomowa biografi a 
Zbigniewa Herberta

PO RAZ PIERWSZY  
W NASZYM KATALOGU!

WITOLD URBANOWICZ

AS
WSPOMNIENIA 
LEGENDARNEGO DOWÓDCY 
DYWIZJONU 303
Jak wyglądały pierwsze dni września 1939 roku z perspektywy porucznika 
lotnictwa? Co czuje człowiek ostrzeliwany przez messerschmitta? Jak to jest 
– w piątek zestrzelić cztery niemieckie samoloty jednego dnia, a w poniedzia-
łek powtórzyć ten wyczyn? Jak wygląda powietrzny pojedynek z kamikadze? 
O swoich wojennych przygodach, od pierwszych dni kampanii wrześniowej, 
przez bitwę o Anglię w składzie Dywizjonu 303, aż do walk z Japończykami 
w słynnej formacji „Latające Tygrysy”, opowiada jeden z najskuteczniejszych 
pilotów myśliwskich w naszej historii. 

Pasjonująca lektura!

ZNAK, 17x24, s. 704, twarda, czarno-białe fotogra� e
KOD: 041718

59,90
69,90

59,90
69,90

UWAGA: oferta ważna 
do wyczerpania zapasów!

BESTSELLER

Łącznie blisko 
2000 stron!
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Kościół. Historia i współczesność

24,90
29,90

24,90
29,90

ROD DREHER

OPCJA BENEDYKTA
Chrześcijanie na Zachodzie są świadkami masowej apostazji. Jest ona du-
chowym odpowiednikiem potopu, który pochłonął świat w czasach Noego. 
Wierzący muszą więc budować własne arki, na których pokładzie przeniosą 
wiarę przez obecne mroczne i burzliwe czasy, dla ratowania własnych dusz i za-
chowania wiary na okres, kiedy trzeba ją będzie odbudować. Opcja Benedykta 
to wołanie, aby Kościół pozostał wierny Chrystusowi. Jest to zadanie, przed 
którym stają wszyscy wierzący chrześcijanie w obecnych postchrześcijańskich, 
neopogańskich czasach.

WYD. AA, 14x20, s. 320, miękka
KOD: 642381

29,90
Tylko

BESTSELLER

BESTSELLER

ANTONIO SOCCI
OSTATNIE PROROCTWO

Książka Antonio Socciego, rozwija wątki podjęte już wcześniej w bestsellerze 
Czy to naprawdę Franciszek? W Ostatnim proroctwie Socci przedstawia najpierw 
stan współczesnego Kościoła w kontekście objawień i orędzi uznawanych przez 
Kościół za autentyczne. Znajdziemy tu wstrząsające zestawienie proroctw i wizji 
wielkich świętych, papieży i mistyków oraz tajemnic przekazanych przez Maryję 
w objawieniach potwierdzonych przez Kościół. W drugiej części, napisanej 
w formie listu otwartego adresowanego bezpośrednio do papieża Franciszka, 
Socci zwraca uwagę na dramatyczne zmiany zachodzące w Kościele podczas 
obecnego pontyfi katu. Zatroskany o losy Kościoła, kieruje do papieża liczne 
postulaty i prośby, mające na celu powstrzymanie panującego zamętu oraz 
wielu niepokojących zmian w nauczaniu i w praktyce duszpasterskiej. 

WYD. AA, 14x19, s. 208, miękka
KOD: 644538

29,90
Tylko

ANTONIO SOCCI
CZY TO NAPRAWDĘ 
FRANCISZEK?

Antonio Socci znów szokuje. Pisze o Kościele w czasie wielkiego zamętu, który 
się wzmógł w czasie pontyfi katu obecnego papieża – Franciszka. Zamieszcza 
kontrowersyjne tezy dotyczące abdykacji Benedykta XVI oraz kwestionujące 
poprawność wyboru Franciszka. Przytacza fakty dokumentujące niezwykle dra-
matyczny obraz współczesnego Kościoła. Socci z zaniepokojeniem zauważa, 
że obecny papież swoimi wypowiedziami bądź milczeniem niejednokrotnie 
wzmaga dezorientację wierzących. Włoski dziennikarz przedstawia Kościół 
w sytuacji zagrożenia, w momencie, jak się wydaje, wielkiego przełomu, który 
może zadecydować o dalszych losach Kościoła, człowieka i świata. Pasjonująca 
książka, którą koniecznie trzeba przeczytać!

FABER, 14x20, s. 448, miękka
KOD: 641179

49,90
59,90

49,90
59,90

VITTORIO MESSORI

KOŚCIÓŁ KATOLICKI 
I JEGO WROGOWIE

Niezwykły zbiór tekstów przenikliwie analizujących ataki na Kościół inspirowane 
przez jego wrogów w różnych epokach, a zwłaszcza w ostatnich dwóch stu-
leciach. Messori odkrywa mało znane lub celowo przemilczane karty historii. 
Obala mity i nieprawdziwe stereotypy, demaskuje manipulacje i przekłamania. 
Dowodzi, jak bardzo fałszowano historię w celu zdyskredytowania Kościoła 
i chrześcijaństwa. W ogniu polemiki Messori przytacza wiele zaskakujących 
faktów historycznych. W niektórych przypadkach stawia również kontrower-
syjne tezy. Ale nie boi się stawiać trudnych pytań, aby ostatecznie dojść do 
prawdy historycznej, wolnej od fałszu i politycznej poprawności.

WYD. AA, 17x24, s. 448 , twarda
KOD: 647324

Kościół 
w czasach 
zamętu
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NOWOŚĆ 24,90
29,90

24,90
29,90

JEAN RASPAIL

MIŁOSIERDZIE
Miłosierdzie to mocny metafi zyczny thriller. Powieść o księdzu i o potwornej zbrodni, ale 
i o Kościele w ogóle. Z  tym, że ta opowieść „o grzechach osób duchownych” zaczyna się 
u Raspaila tam, gdzie u innych się kończy… W punkcie wyjścia jest autentyczna historia sprzed 
lat z okrutnym morderstwem i surową karą. Raspail zmagał się z nią kilkadziesiąt lat. Odkładał ją 
i do niej powracał. Ostatecznie nie kończy swej opowieści, choć nie ukrywa, że wie, jaki fi nał jest 
jej pisany.  Wysyła więc czytelnika na wędrówkę, na którą ten musi wybrać się sam, zawierzając 
pozostawionym przez Autora śladom i znakom, by osobiście wydać osąd w mrocznej sprawie.

Miłosierdzie to ostatnia powieść Jeana Raspaila. Może dlatego też tak bardzo osobista i metafi -
zyczna, a zarazem religijna. Rozciągnięta pomiędzy wstrząsającą zbrodnią i przejmującą wiarą… 

DĘBOGÓRA, 13x20, s. 194, miękka
KOD: 964442

Między zbrodnią 
a wiarą…

24,90
29,90

24,90
29,90

NOWOŚĆNOWOŚĆ

BARTOSZ GEISLER

GALERIA SZEPTÓW
Fascynujący, trzymający w napięciu thriller szpiegowski, na który składają 
się sensacyjna fabuła, nieoczekiwane zwroty akcji i pełna suspensu historia 
głównego bohatera – uwikłanego w spisek, którego stawką są losy świata. 
Klasyka gatunku, przyprawiona zaskakującym wątkiem metafi zycznym. Druga 
powieść Bartosza Geislera, którego debiutancka książka – thriller mistyczny 
Trzy dni ciemności – spotkała się z uznaniem czytelników i stała się szlagierem 
na rynku wydawniczym. 

WYD. AA, 14x20, s. 288, miękka
KOD: 644460

ROBERT H. BENSON

KRÓLEWSKI ŁUP 
Barwna powieść historyczna o  losach brytyjskiej monarchii za panowania 
Henryka VIII. Fabuła wprowadza czytelnika w meandry osobistego życia 
monarchy oraz wydarzeń, które dla Anglii i całej Europy okazały się bardzo 
brzemienne w skutki. Te wydarzenia to oderwanie Kościoła w Anglii od Rzymu, 
prześladowania wymierzone w katolików, konfl ikty wewnętrzne w kraju oraz 
związany z tym wszystkim głęboki przełom polityczny i cywilizacyjny, który 
na wieki ukształtował charakter Imperium Brytyjskiego. 

WYD. AA, 14x20, s. 456, miękka
KOD: 644262

Dofi nansowano ze 
środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!
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Wybór i opracowanie:

JUSTYNA CHŁAP-NOWAK 

JESZCZE POLSKA…
KLASYKA POLSKIEJ POEZJI PATRIOTYCZNEJ

Wincenty zwany Kadłubkiem
Wincenty z Kielczy
Mikołaj Rej
Jan Kochanowski
Mikołaj Sęp-Szarzyński
Ignacy Krasicki
Józef Wybicki
Julian Ursyn Niemcewicz
Franciszek Karpiński
Adam Mickiewicz
Juliusz Słowacki
Zygmunt Krasiński
Józef Ignacy Kraszewski
Cyprian Kamil Norwid
Adam Asnyk
Maria Konopnicka
Jan Kasprowicz
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Stanisław Wyspiański
Bolesław Leśmian
Leopold Staff
 i wielu innych autorów

Wspaniałe, monumentalne świadectwo patriotyzmu, narodowej dumy 
i przywiązania do ojczystego domu, któremu na imię Polska.

Wielka antologia poezji patriotycznej obejmuje najobszerniejszy wybór 
literackiego dziedzictwa Polski: od fragmentów najstarszych kronik Galla 
Anonima i Wincentego Kadłubka oraz od „Bogarodzicy”, przez twórców 
okresu odrodzenia, baroku i oświecenia, wieszczów epoki romantyzmu, 
czasu niewoli i wielkich powstań narodowych, poetów doby pozytywizmu 
i Młodej Polski, aż po piewców wielkiego czynu niepodległościowego, po-
etów-legionistów z lat 1914-1918, którzy walczyli o wolną Polskę i doczekali 
się jej odrodzenia.

Antologia przywołuje zarówno dzieła znane i powtarzane przez pokolenia, 
jak i zapomniane nieraz, a warte przypomnienia pieśni „wajdelotów polskości” 
z minionych dekad i wieków. Na kartach tej wyjątkowej księgi występują 
nie tylko mistrzowie tej miary co Kochanowski, Mickiewicz i Słowacki, ale 
także mniej znani autorzy piosenek legionowych, anonimowi twórcy poezji 
rycerskiej z wieku XVII czy konfederackiej z XVIII.

W wyborze uwzględniono autorów, którzy zrośli się nierozerwalnie z tradycją 
patriotycznej poezji, których twórczość składa się na katechizm miłości do 
Polski, i którą powinno się znać jak pacierz. 

fragment Wstępu

79,00
99,00

79,
99,00

Ponad 
800 stron!

Dzieło 
w obwolucie

ze złoceniami!

BESTSELLER
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Wincenty zwany Kadłubkiem
Wincenty z Kielczy
Mikołaj Rej
Jan Kochanowski
Mikołaj Sęp-Szarzyński
Ignacy Krasicki
Józef Wybicki
Julian Ursyn Niemcewicz
Franciszek Karpiński
Adam Mickiewicz
Juliusz Słowacki
Zygmunt Krasiński
Józef Ignacy Kraszewski
Cyprian Kamil Norwid
Adam Asnyk
Maria Konopnicka
Jan Kasprowicz
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Stanisław Wyspiański
Bolesław Leśmian
Leopold Staff
 i wielu innych autorów

WACŁAW PANEK

HYMNY POLSKIE

W albumie przedstawiono 20 najwspanialszych polskich hymnów z zapisem 
nutowym: Gaude, Mater Polonia, Bogurodzica, Modlitwa za Rzecz Pospolitą 
naszą i za Króla, Hymn do miłości Ojczyzny, Mazurek Dąbrowskiego, Boże, coś 
Polskę, Cześć polskiej ziemi, cześć!, Marsz obozowy, Witaj, majowa jutrzenko, 
Warszawianka, Chorał „Z dymem pożarów”, Gdy naród do boju, Marsz, marsz 
Polonia, Rota, Wszystko, co nasze, My, Pierwsza Brygada, Piechota, Hymn do 
Bałtyku, Morze, nasze morze, Czerwone maki na Monte Cassino. Każdy z utworów 
został opatrzony kompetentnym komentarzem historycznym. Całość została 
zilustrowana reprodukcjami dzieł wybitnych polskich malarzy.  

WYD. AA, 17x24, s. 112, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 649687

29,90
Tylko

Do książki 
„Hymny polskie” 

dołączono płytę CD

Płyta zawiera wykonania 14 hymnów – 
spośród 20 zamieszczonych w albumie!

ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA

POŻOGA
Autobiograficzna powieść Zofii 
Kossak, która przyniosła jej sławę i za-
służone uznanie w świecie literackim. 
Pisarka wspomina w niej wydarzenia 
na Wołyniu po rewolucji lutowej oraz 
październikowej 1917, gdy upadał 
carat, a po Ziemi Wołyńskiej przeta-
czały się wojska rosyjskie, niemieckie, 
austriackie, bolszewickie i  ukraiń-
skie. Odwołując się do własnych 
bolesnych doświadczeń autorka 
przeciwstawia polskie umiłowanie 
ziemi, religii i kultury wschodniemu 
barbarzyństwu hord bolszewickich.  

PAX, 14x20, s. 356, miękka
KOD: 119649

ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA

26,90
29,40

26,90
29,40

ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA

BŁOGOSŁAWIONA WINA
Znakomita powieść Zofii Kossak 
o niezwykłych losach cudownego 
wizerunku Matki Bożej z  Kodnia. 
Przebywający w  Rzymie w  1631 
roku ciężko chory książę Mikołaj 
Sapieha, doznawszy cudownego 
uzdrowienia, wykrada obraz Matki 
Bożej Gregoriańskiej i  wywozi do 
rodzinnego Kodnia, za co zostaje wy-
klęty przez papieża. Jednak  zbrodnia 
świętokradztwa staje się błogosła-
wioną winą.

PAX, 14x21, s. 244, miękka 
KOD: K0329

19,90

MARCIN WOLSKI

PAMIĘTNIK 
STAREGO UBEKA
Kultowy bohater radiowego kabaretu 
„Sześćdziesiąt minut na godzinę” glo-
btroter Beton-Baton „kurczę pieczone 
w  pysk” powraca po latach na kar-
tach prześmiewczej powieści Marcina 
Wolskiego. Dopiero teraz wychodzi na 
jaw, że główny bohater wysługiwał się też 
komuszej stronie mocy. Teraz, na emery-
turze korzysta z uroków życia. Potrzebuje 
tylko kogoś, kto wysłucha jego niepraw-
dopodobnych wspomnień…

FRONDA, 14x20, s. 368, miękka
KOD: 790605

19,90
34,90

19,90
34,90

RABAT
40 %!

VLADIMIR VOLKOFF

CARSKIE SIEROTY 
Thriller historyczny, którego tłem jest 
Rewolucja Październikowa a osno-
wą – spisek mający na celu uwol-
ni;’enie cara z  rąk rewolucjonistów. 
Wstrząsająca powieść ukazująca 
potworność rewolucji i wojny do-
mowej w Rosji. 

DĘBOGÓRA, 
13x20, s. 318, miękka
KOD: 881578

9,90
29,90

9,90
29,90

RABAT
65 %!

HIT CENOWY!

24,90
31,50

24,90
31,50

NIEZNANY KRAJ
Wśród ziem, które znalazły się w gra-
nicach Rzeczpospolitej po odzyskaniu 
Niepodległości, znajdował się Śląsk 
powracający do Ojczyzny po 600 let-
nim oderwaniu. Powieść Zofi i Kossak 
Nieznany kraj przedstawia „drogę” 
Śląska do Polski i budzi szacunek dla 
polskich mieszkańców Śląska, ciężko 
doświadczanych w ciągu wieków, 
a mimo to wiernych Ojczyźnie.

PAX, 14x20, s. 336, miękka
KOD: 120195

HIT CENOWY!

HANNIBAL
WRÓG RZYMU 
Epicka opowieść o przyjaźni, 
braterstwie, gniewie i zemście! 
Hannibal, wielki wódz kartagiński, 
nigdy nie zapomniał porażki swe-
go rodu. Teraz planuje zemstę i uni-
cestwienie starego wroga… Autor 
bestsellerowej trylogii Kroniki 
zapomnianego legionu powraca 
z nową, błyskotliwą powieścią 
osadzoną w czasach drugiej wojny 
punickiej. 

ZNAK 13x21, s. 640, miękka
KOD: 042791

39,90
46,90

39,90
46,90

NOWOŚĆ
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Literatura piękna

KRZYŻACY
DRAGON, 29x21, s. 640, twarda ze złoceniami
KOD: 873976

TRYLOGIA
DRAGON, 29x21, s. 1008, twarda ze złoceniami

KOD: 872719

QUO VADIS
DRAGON, 29x21, s. 608, twarda ze złoceniami
KOD: 873969

Najwybit�iejsze dzieła Henr�ka Sienkiewicza Najwybit�iejsze dzieła Henr�ka Sienkiewicza Najwybit�iejsze dzieła Henr�ka Sienkiewicza 
w ekskluzy�ny� jubileuszowy� wydaniu!w ekskluzy�ny� jubileuszowy� wydaniu!w ekskluzy�ny� jubileuszowy� wydaniu!w ekskluzy�ny� jubileuszowy� wydaniu!w ekskluzy�ny� jubileuszowy� wydaniu!w ekskluzy�ny� jubileuszowy� wydaniu!w ekskluzy�ny� jubileuszowy� wydaniu!w ekskluzy�ny� jubileuszowy� wydaniu!w ekskluzy�ny� jubileuszowy� wydaniu!

W komplecie 

TANIEJ!
Cena kompletu:

KOMPLET „ARCYDZIEŁA SIENKIEWICZA”
KOD KOMPLETU: 147482

Cała Trylogia 
w jednym tomie!

Twarda oprawa Twarda oprawa Twarda oprawa 
z gąbkowy� wy�eł�ieniem z gąbkowy� wy�eł�ieniem z gąbkowy� wy�eł�ieniem 

i złoceniami i złoceniami i złoceniami 

69,00
99,95

69,00
99,95

RABAT
30 %!

79,00
129,95

79,00
129,95

RABAT
38 %!

69,00
99,95

69,00
99,95

RABAT
30 %!

Oszczędzasz 

30 zł!

Oszczędzasz 

30 zł!

Oszczędzasz 

50 zł!

i złoceniami i złoceniami i złoceniami 

199,00
Tylko

SUPER
CENA!
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Literatura piękna

ADAM MICKIEWICZ

PAN TADEUSZ
DRAGON, 29x21, s. 448, twarda ze złoceniami
KOD: 874478

Arcydzieło Arcydzieło Arcydzieło 
Adama Mickiewicza Adama Mickiewicza Adama Mickiewicza 
w ekskluzy�nej edycji,w ekskluzy�nej edycji,w ekskluzy�nej edycji,
z piękny�i ilust�acjami z piękny�i ilust�acjami z piękny�i ilust�acjami 
Michała E. Andriollego!Michała E. Andriollego!Michała E. Andriollego!

Twarda oprawa Twarda oprawa Twarda oprawa 
z gąbkowy� wy�eł�ieniem z gąbkowy� wy�eł�ieniem z gąbkowy� wy�eł�ieniem 

i złoceniami i złoceniami i złoceniami i złoceniami i złoceniami i złoceniami 

Twarda oprawa Twarda oprawa Twarda oprawa 
z gąbkowy� wy�eł�ieniem z gąbkowy� wy�eł�ieniem z gąbkowy� wy�eł�ieniem z gąbkowy� wy�eł�ieniem z gąbkowy� wy�eł�ieniem z gąbkowy� wy�eł�ieniem z gąbkowy� wy�eł�ieniem z gąbkowy� wy�eł�ieniem z gąbkowy� wy�eł�ieniem 

i złoceniami i złoceniami i złoceniami i złoceniami i złoceniami i złoceniami 

WŁADYSŁAW ST. REYMONT

CHŁOPI
Eleganckie wydanie wybitnej powieści Władysława Reymonta, napisanej w latach 1901-
1908, a w roku 1924 wyróżnionej Nagrodą Nobla. Dzieło ukazuje życie chłopa na polskiej 
wsi końca XIX wieku. Akcja utworu toczy się we wsi Lipce, w rytm czterech pór roku, wraz 
z przypisanymi do nich obyczajami, świętami kościelnymi i pracami rolnymi. Na tym tle 
rozgrywają się losy rodziny Borynów i młodej dziewczyny Jagny. 

DRAGON, 21x29, s. 640, twarda ze złoceniami
KOD: 875475

Literacka 
Nagroda Nobla 

1924 r.!

69,00
99,95

69,00
99,95

RABAT
30 %!

69,00
99,95

69,00
99,95

RABAT
30 %!

Oszczędzasz 

30 zł!

Oszczędzasz 

30 zł!



60

Artyści z tamtych lat...

29,90
34,90

29,90
34,90

JEREMI PRZYBORA

DZIEŁA (NIEMAL) 
WSZYSTKIE,  t. 1
W obszernym, wytwornie wydanym 
tomie zgromadzono teksty z Kabaretu 
Starszych Panów i niezliczone pio-
senki, nie tylko te najsłynniejsze (Bo 
we mnie jest seks, Addio pomidory, Na 
całej połaci śnieg), ale i utwory nigdy 
wcześniej nie publikowane, a wśród 
nich prawdziwe perełki… 

ZNAK, 16x23, s. 1104, 
twarda z obwolutą
KOD: 040650

89,00
99,00

89,00
99,00

JEREMI PRZYBORA

DZIEŁA (NIEMAL) 
WSZYSTKIE,  t. 2
W drugiej odsłonie Dzieła (nie-
mal) wszystkie gromadzą (nie-
mal) wszystkie utwory teatralne 
Przybory, (niemal) wszystkie teksty 
prozatorskie (w tym jedyną po-
wieść!) i nieznane piosenki. 

ZNAK, 17x24, s. 1504, 
twarda z obwolutą
KOD: 041336

HIT CENOWY!

24,90
49,90

24,90
49,90

RABAT
50 %!

LODA HALAMA
Gwiazda, tancerka rewiowa, rozchwytywana aktorka, celebrytka – symbol 
szalonych lat dwudziestych XX w. Wraz z Hanką Ordonówną, Zulą Pogorzelską, 
Eugeniuszem Bodo i Aleksandrem Żabczyńskim zdominowała rewię i fi lm. 
Zrobiła oszałamiającą karierę. Miała barwne życie, ale nie pozbawione drama-
tów. II wojna światowa zniweczyła jej wszystkie plany – prywatne i artystyczne. 
Gwieździe rewii przyszło zdawać egzamin z człowieczeństwa. W szarym, 
zwykłym życiu…

FRONDA, 17x24,  s. 400, opr. zintegrowana, kolorowe i cz.-b. ilustracje
KOD: 613181

IWONA KIENZLER

BODO I JEGO BURZLIWE 
ROMANSE

Eugeniusz Bodo – najpopularniejszy przedwojenny polski aktor, a także reżyser, 
producent i ówczesny celebryta – ikona męskiej elegancji. Człowiek sukcesu, 
którego nazwisko na afi szu gwarantowało sukces każdego fi lmu i przedsta-
wienia. Tymczasem jego sprawy uczuciowe wciąż kryją wiele tajemnic, które 
próbuje odkryć autorka niniejszej publikacji. Intrygująca opowieść o życiu 
prywatnym słynnego amanta to zarazem sentymentalna podróż do świata, 
który dawno przeminął: do przedwojennych teatrów i kabaretów, które prze-
trwały tylko we wspomnieniach, na starych fi lmach i pożółkłych fotografi ach.

BELLONA, 14x20, s. 320, twarda
KOD: 141353

HIT CENOWY!

49,00
89,90

49,00
89,90

RABAT
45 %!

HISTORIA FILMU. OD EDISONA DO NOLANA
Gratka dla miłośników Dziesiątej Muzy!
Podstawowe zagadnienia sztuki � lmowej. 
Najważniejsze fakty z historii kinematogra� i. 
Najsłynniejsi artyści.
Unikatowe fotogra� e.

Książka stanowi nieoceniony przewodnik po historii fi lmu, pełen rzetelnej wie-
dzy, ale także ciekawostek, anegdot i unikatowych fotosów. Znakomita lektura 
dla pasjonatów kina, może być przydatna również dla nauczycieli i uczniów. 

DRAGON, 21x29, s. 432,  twarda, cz.-b. i kolorowe ilustracje, kredowy papier 
KOD: 871361

Ilustrowane vademecum dziejów kina!

HIT CENOWY!

59,00
99,00

59,00
99,00

RABAT
40 %!

Oszczędzasz 

40 zł!
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Sztuka w służbie Rzeczypospolitej

39,90
49,90

39,90
49,90

SALON MALARZY POLSKICH HENRYKA FRISTA 
Barwnie ilustrowana książka upamiętnia i przedstawia dorobek wyjątkowego wydawnictwa: Salonu 
Malarzy Polskich przy ulicy Floriańskiej w Krakowie. Salon ów był już na przełomie XIX i XX wieku bardzo 
znanym i renomowanym wydawnictwem – w tamtym czasie jednym z największych. Firmę w 1885 
roku założył przedsiębiorca żydowskiego pochodzenia Henryk Frist, który zajmował się działalnością 
wydawniczą, a ponadto handlem i wyceną dzieł sztuki. Po śmierci Henryka Frista w 1920 r. właścicielami 
fi rmy „Salon Malarzy Polskich” zostali jego spadkobiercy: Juliusz i Józef Frist.

Salon wydawał karty pocztowe z reprodukcjami malarstwa polskiego, a także pocztówki o tematyce 
patriotycznej oraz z widokami miast, górskimi pejzażami i okolicznościowe. W książce – wydanej w 100. 
rocznicę odzyskania Niepodległości – zaprezentowano wyjątkową kolekcję reprodukcji pocztówek 
zgromadzonych przez Henryka Frista i jego kontynuatorów.

WYDAWNICTWO AA, 21x30, s. 232, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 641186 

NOWOŚĆ



6262

WIELKIE DZIEŁA KLASYKI BALET 4CD
KOMPLET 4 PŁYT CD
Takie muzyczne arcydzieła jak Dziadek do orzechów, Jezioro Łabędzie, Śpiąca Królewna czy 
Kopciuszek należą do kanonu najpiękniejszych i nieustannie wzruszających tytułów baleto-
wych. Nie boją się upływu czasu i zmieniających się gustów publiczności. Niezmiennie trwają 
w operowych repertuarach przyciągając rzesze melomanów – od najmłodszych dziewczynek 
zafascynowanych tiulami, po starszych wytrawnych koneserów choreografi i. 

Drzwi do tego niezwykłego, baśniowego świata tańca otwiera nasza kolekcja De luxe – Wielkie 
dzieła klasyki baletowej.

SOLITON, łączny czas trwania: ponad 5 godz. 
KOD: 098500

Cena kompletu: Cena kompletu:

DZIEŁA WIELKICH MISTRZÓW
KOMPLET 4 PŁYT CD
Wielcy kompozytorzy, wybitne dzieła

Unikalna kolekcja arcydzieł muzyki klasycznej

J.S. Bach
L. Beethoven
V. Bellini
G. Bizet
L. Boccherini
A. Borodin
J. Brahms
P. Czajkowski

E. Grieg
G. Mahler
A. Marcello
J. Martini
F. Mendelssohn
W. A. Mozart
J. Off enbach
J. Pachelbel

S. Rachmaninow
S. Saens
J. Strauss
G. Verdi
A. Vivaldi
R. Wagner

Wspaniałe wykonania najznakomitszych utworów światowej 
klasyki. Wśród nich m.in.:
Eine kleine Nachtmusik Wolfganga Amadeusza Mozarta
Cztery pory roku Antonio Vivaldiego
Barcarola Jacquesa Off enbacha
Tańce Połowieckie Aleksandra Borodina i wiele innych.

NAJPIĘKNIEJSZE DZIEŁA OPEROWE
KOMPLET 4 PŁYT CD

Genialni kompozytorzy oraz ich niezapomniane kompozycje.

Jedyna taka kolekcja przebojów 
muzyki operowej!

Arie z najsłynniejszych dzieł operowych w dziejach światowej 
muzyki, m.in. tak renomowanych jak:
Tosca, Turandot i Madame Butterfl y Giacomo Pucciniego,
Nabucco, Rigoletto, Traviata i Aida Giuseppe Verdiego
Romeo i Julia Charlesa Gounoda
Carmen Georgesa Bizeta oraz wspaniałe utwory z wielu innych oper.

V. Bellini
A. Boito
A. Catalani
G. Dionizetti
U. Giordano

C. Gounod
P. Mascagni
J. Massenet
A. Ponchielli
G. Puccini

G. Rossini
F. Tosti
G. Verdi
R. Wagner

KOD KOMPLETU: 139579 KOD KOMPLETU: 139586

SUPER
CENA!

SUPER
CENA!

SUPER
CENA!

Piotr Czajkowski
Leo Delibes
Richard Wagner 
Charles Gounod
Sergiusz Prokofi ew
Mikołaj Rimski-Korsakow
Rodion Szczedrin

Dziadek do orzechów, Jezioro Łabędzie, Śpiąca Królewna

NOWOŚĆ

Cena kompletu:

SUPERSUPER

24,90
Tylko

SUPERSUPER

24,90
Tylko

24,90
Tylko

Ponad 5 godzin 
muzyki!
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Muzyczne fascynacje
Jedyna taka kolekcja przebojów 
muzyki operowej!

POLSKIE DZIEŁA WIELKICH MISTRZÓW
Z okazji Jubileuszu 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości gorąco polecamy wyjątkową 
kolekcję czterech płyt z wykonaniami dzieł polskich kompozytorów. Wyjątkowej zarówno ze względu 
na starannie dobrany repertuar, jak i wydźwięk emocjonalny, trwale związany z naszą tradycją i kulturą. 
Wśród autorów tych dzieł znajdziemy nazwiska najwybitniejszych polskich kompozytorów, a zarazem 
patriotów, muzycznych ambasadorów rozsławiających w świecie polskie piękno, dumę, niepokornego 
ducha: Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Ignacego Jana Paderewskiego, Karola Szymanowskiego 
i wielu innych twórców.

SOLITON, łączny czas trwania: ponad 5 godz.
KOD KOMPLETU: 098692

SUPER
CENA!

NOWOŚĆ

24,90
Tylko

Ponad 5 godzin 
muzyki!



64

Muzyczne fascynacje

TENORS BEL'CANTO
KOMPLET 2 PŁYT CD

Polecamy unikalny komplet dwóch wybornych płyt mistrzowskiego 
Kwartetu Tenorów BEL’CANTO ze Lwowa. Pierwsza z nich zawiera światowe 
hity klasyki operowej i rozrywkowej, a druga – wykonania słynnych kolęd 
i  innych pieśni na Boże Narodzenie w różnych językach. Zestaw gorąco 
polecamy wszystkim wielbicielom gatunku oraz szukającym pomysłu na 
gustowny prezent dla bliskiej osoby.

Cena kompletu:Cena kompletu:

39,90
Tylko KOD KOMPLETU:

139593

VIVA ITALIA
Trójpłytowa kolekcja znanych i  lubianych szlagierów włoskiej piosenki. Na 
trzech płytach zamieszczono łącznie 63 niezapomniane utwory, wśród nich 
te najsłynniejsze: Felicità, Volare, Mamma Maria, Acapulco, Buonasera Signorina, 
Quando, quando, quando, Arrivederci Roma, klasyczne O sole mio i wiele innych. 
Wśród wykonawców takie znakomitości włoskiej estrady jak Al Bano, Domenico 
Modugno, Claudio Villa, Ricchi e Poveri i  in. Muzyka z tych płyt przywołuje 
niepowtarzalną atmosferę festiwali w San Remo, słonecznych plaż oraz uni-
kalnych włoskich pejzaży. 

CD 1 – Volare, 79 min.

CD 2 – Dolce Vita, 78 min. 

CD 3 – O Sole Mio, 78 min.

KOD: 093321

Cena kompletu:

VIVA ITALIA

Cena kompletu:

54,90
59,90

54,90
59,90

19,90
Tylko

19,90
Tylko

MUZYKA 
WIEDEŃSKICH 

MISTRZÓW
KOLEKCJA 3 PŁYT CD

READER’S DIGEST

KOD: K00202
Ponad 3 godziny genialnej muzyki!

Trzy płyty (płyta 1: Wiedeński Koncert Noworoczny 68 min., płyta 2: Muzyka 
Wiedeńskiej Estrady 62 min., płyta 3. Wiedeńska Nocna Gala 67 min.) z najpięk-
niejszymi utworami wiedeńskich mistrzów XIX wieku. Wśród nich: rodzina 
Straussów (ojciec Jan i jego trzej synowie: Jan, Józef i Edward), Emil Waldteufel, 
Carl Michael Ziehrer, Franciszek von Suppe, Franciszek Lehar, Fritz Kreisler 
i  Józef Lanner. Repertuar dobrano z najlepszych gatunków muzycznych 
(polka, walc, galop, uwertura, marsz, czardasz). Kolekcja została uzupełniona 
o książeczkę wprowadzającą w tematykę każdej z płyt.

300 LAT 
WSPANIAŁEJ 
MUZYKI
KOLEKCJA 3 PŁYT CD
READER’S DIGEST

KOD: K00201

3,5 godziny muzycznej uczty!

Unikalna trójpłytowa kolekcja arcydzieł muzyki klasycznej z ostat-
nich 300 lat!
Płyta 1 (Wiek elegancji, 71 min.) zawiera wykonania dzieł XVIII-wiecznych mistrzów, takich 
jak Bach, Vivaldi, Albinoni, Haendel, Gluck, Corelli, Haydn, Mozart.

Na płycie 2 (Wiek romansu, 75 min.) posłuchamy XIX-wiecznych utworów Beethovena, 
Schuberta, Chopina, Brahmsa, Mendelssohna-Bartholdy’ego, Schumanna, 
Czajkowskiego i Griega.

Na płycie 3 (Wiek inspiracji, 65 min.) zaprezentowano wykonania dzieł  XX-wiecznych 
twórców tej miary, co Holst, Debussy, Górecki, Rachmaninow, Gershwin, Szostakowicz, 
Szymanowski, Bernstein, Copland, Bartók i Strawiński. 

Do kolekcji dołączono broszurę zawierającą fachowe komentarze do każdego z utworów.
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Muzyczne fascynacje

NOWOŚĆ

Wybór i opracowanie: JAN GOŁASKI, wstęp: JACEK KOWALSKI

NIEPOJĘTE DARY. KOLĘDY I PASTORAŁKI

39,90
49,90

39,90
49,90

Niniejszy śpiewnik zawiera sto najczęściej śpiewanych 
kolęd i pastorałek wybranych i opracowanych przez Jana 
Gołaskiego. Pieśni podane są w całości, ze wszystkimi 
zwrotkami! Śpiewnik dzieli się na dwie części: kolędy 
kościelne i domo we. Każdemu utworowi w śpiewniku 
towarzyszy kompetentna informacja o czasie powstania, 
autorach, najstarszych źródłach tekstu i melodii, oraz źró-
dłach, na których oparto opublikowaną wersję. Tekstom 
towarzyszą nuty umieszczone na końcu śpiewnika.

Ze względu na dużą liczbę utworów, pełne teksty, fachowe 
omówienia i nuty do najbardziej tradycyjnych linii melo-
dycznych jest to śpiewnik wyjątkowy, a do tego pięknie 
ilustrowany i poprzedzony znakomitym wstępem Jacka 
Kowalskiego. 
Do książki dołączona jest płyta CD z  jedenastoma wy-
branymi kolędami i pastorałkami w wykonaniu Jacka 
Kowalskiego, Zespołu Monogramista JK i towarzyszących 
im dzieci. 

DĘBOGÓRA, WYD. AA, 17x24, s. 272, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 644903

KOLĘDY SARMACKIE
Wybrane na tej płycie kolędy 
i pastorałki z XV-XVIII wieku są 
zadziwiająco świeże, porywające 
i oryginalne. Pisywane i pracowi-
cie przepisywane we dworach 
i klasztorach zostały dziś niesłusznie 
zapomniane. I właśnie ten zagi-
niony fragment sarmackiej tradycji 
przywracają naszej pamięci Jacek 
Kowalski i zespół Monogramista JK.
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KLUBOWY PAKIET PRZEWODNIKÓW
POLSKA
KOMPLET 3 KSIĄŻEK

Każda książka: WYDAWNICTWO AA, 17x24, 
opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje
KOD: 644583

Kolorowe fotografi e i mapy

Łącznie ponad 
1000 stron!

79,00
W komplecie

taniej!

Książki z pakietu można nabyć 
również osobno w cenach 
podanych na stronach 67-69
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MIEJSCA HISTORYCZNE OZNACZONO NA MAPACH 
I DOKŁADNIE OMÓWIONO W PRZEWODNIKU

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
(inscenizacje, festyny, dane adresowe)

MIEJSCA HISTORYCZNE OZNACZONO NA MAPACH 

INFORMACJE PRAKTYCZNE
(inscenizacje, festyny, dane adresowe)

BESTSELLER

WYJĄTKOWY PRZEWODNIK 
DLA MIŁOŚNIKÓW HISTORII 

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY Z ATLASEM 
SAMOCHODOWYM POLSKI w skali 1:750 000!

NAJWAŻNIEJSZE OBIEKTY HISTORYCZNE:
pola bitew, zamki i fortyfi kacje, katedry, 
zabytkowe podziemia, muzea i skanseny

AKTUALNA SIEĆ DRÓG I AUTOSTRAD!
OPIS I INFORMACJE PRAKTYCZNE!

WYGODNA, ELASTYCZNA OPRAWA!

101 SKARBÓW HISTORII W POLSCE
WYDAWNICTWO AA, 17x24, s. 252, oprawa zintegrowana 

KOD: 646648

W BOCZNYCH KOLUMNACH ZAMIESZCZONO 
OPISY MIEJSC HISTORYCZNYCH INNYCH NIŻ TYTUŁOWE

Przewodnik 
zawiera atlas 

samochodowy 
Polski!

250 KOLOROWYCH ZDJĘĆ!

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!
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24,90
29,90

24,
29,90

POLSKA. UZDROWISKA
PRZEWODNIK
W ostatnich latach wiele się w polskich uzdrowiskach zmieniło. Dysponują coraz rozleglejszą, nowoczesną bazą 
zabiegową, poprawia się standard noclegów, odnawiane są tereny rekreacyjne, przybywa tężni, pojawiają się 
kolejne ośrodki odnowy biologicznej. Dziś to już w większości zadbane kurorty, które mają bardzo wiele do zaofe-
rowania zarówno kuracjuszom, jak i turystom pragnącym poprawić stan zdrowia w komfortowych warunkach, 
pod staranną opieką lekarzy. Dlatego warto poznać je bliżej i w miarę potrzeb skorzystać z ich oferty. Cenne 
i aktualne informacje na ich temat zawiera przewodnik Polska. Uzdrowiska. 

W przewodniku:

• dokładny opis wszystkich 45 polskich uzdrowisk (od słynnych kurortów jak Ciechocinek, Sopot, Krynica, 
Busko, Polanica, po rozwijające się od niedawna jako uzdrowiska Dąbki, Gołdap, Uniejów czy Supraśl) oraz 
podziemnego uzdrowiska w kopalni soli w Wieliczce, 

• profi le lecznicze i możliwości terapii,

• atrakcje turystyczne w obrębie uzdrowisk i w okolicy,

• plany blisko 30 największych uzdrowisk,

• dziesiątki znakomitych zdjęć przybliżających urodę miejscowości uzdrowiskowych.

WYDAWNICTWO AA, 17x24, s. 160, opr. zintegrowana, kolorowe fotogra� e
KOD: 641742

BESTSELLER
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49,00
69,00

49,
69,00

Ponad 1000 
opisanych miejsc!

Około 900 
kolorowych zdjęć!

Jedyny taki przewodnik 
po miejscach świętych w Polsce!

BESTSELLER

122 strony 
w  „Przewodniku 
pielgrzyma” 
zajmuje mapa 
samochodowa 
Polski w skali 
1 : 300 000 

POLSKA. PRZEWODNIK PIELGRZYMA
W Przewodniku pielgrzyma opisano łącznie ponad 1000 miejsc w całej Polsce! Zamieszczono tu niemal 200 
obszernych prezentacji poświęconych najsłynniejszym sanktuariom, katedrom i kalwariom. W mniejszych 
prezentacjach przedstawiono ponad 450 innych miejsc kultu, które również warto odwiedzić („W okolicy”). 
Ponadto w przewodniku omówiono ponad 380 najciekawszych atrakcji turystycznych położonych w po-
bliżu miejsc świętych („Pobliskie atrakcje”). Publikację wzbogaca około 900 kolorowych zdjęć! 

W liczącym 640 stron przewodniku znajdziemy także plany głównych miast Polski.

WYDAWNICTWO AA, 17x24, s. 640, opr. zintegrowana, kolorowe fotogra� e
KOD: 643616 
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KLUBOWY PAKIET PRZEWODNIKÓW
KRESY
KOMPLET 3 KSIĄŻEK

Każda książka: WYDAWNICTWO AA, 17x24, 
opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje
KOD: 644545

Kolorowe fotografi e i mapy

Łącznie ponad 
500 stron!

59,00
W komplecie

taniej!

Książki z pakietu można nabyć 
również osobno 
w cenach podanych obok
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PRZEWODNIK PO KRESACH 
UKRAINA. BIAŁORUŚ. LITWA
Mapy samochodowe i plany miast!

WYD. AA, 17x24, s. 264, 
opr. zintegrowana

KOD: 647560

400 kolorowych zdjęć!

Pierwszy taki przewodnik po Kresach
Miejscowości omówione 
w przewodniku:
LWÓW  
ZIEMIA LWOWSKA: Żółkiew, 
Krechów, Stare Sioło, Świrz, 
Przemyślany, Uniów, Drohobycz, 
Sambor, Rudki, Truskawiec, Olesko, 
Złoczów, Podhorce, Podkamień, Brody
PODOLE: Kamieniec Podolski, 
Żwaniec, Okopy Świętej Trójcy, 
Chocim, Buczacz, Kudryńce, Skała 
Podolska, Sidorów, Skałat, Sutkowce, 
Berdyczów, Latyczów, Międzybóż
WOŁYŃ: Łuck, Dubno, Ołyka, 
Włodzimierz Wołyński, Zimno, Ostróg, 
Międzyrzecz Ostrogski, Poczajów, 
Krzemieniec
HUCULSZCZYZNA: Iwano-
Frankiwsk (Stanisławów), Kołomyja, 
Werchowyna (Żabie), Jaremcze, 
Worochta, Kosów
BIAŁORUŚ: Grodno, Stare Wasiliszki, 
Nowogródek, Zaosie, Mir, Nieśwież, 
Kosów Poleski, Różana, Brześć
LITWA: Wilno, Troki, Kowno

Mapy 
samochodowe 
i plany miast!

„Przewodnik po Kresach” można kupić osobno w cenie 34,90 zł 
lub w zestawie promocyjnym „Klubowy pakiet przewodników”(s. 92). 

LWÓW I OKOLICE
PRZEWODNIK

Najnowszy, bardzo szczegółowy i bogato ilustrowany przewodnik po zabytkach 
Lwowa! Autor oprowadza po poszczególnych fragmentach Starego Miasta, 
odkrywając przed nami piękno i bogactwo historii tego wyjątkowego miasta 
i jego okolic. 

W przewodniku m.in.: stolica Galicji i jej historia, katedry lwowskie, kościoły i cer-
kwie, muzea we Lwowie, ciekawostki i opisy miejsc niezwykłych, szczegółowe 
mapy z zaznaczonymi zabytkami, plany lwowskich nekropolii, mnóstwo informacji 
praktycznych, aktualny schemat linii tramwajowych, prawie 400 kolorowych zdjęć, 
lwowskie wspomnienia Kazimierza Górskiego, okolice Lwowa (Żółkiew, Krechów, 
Olesko, Podhorce, Złoczów, Rudki, Sambor, Drohobycz, Truskawiec), pomysły na 
jednodniowe wycieczki.

WYD. AA, 17x24, s. 144, opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 640615

Nowe wydanie!   2018-2019

24,90
37,90

24,90
37,90

JĘDRZEJ MAJKA

WILNO I OKOLICE. PRZEWODNIK
Najnowszy, bardzo szczegółowy i bogato ilustrowany przewodnik po zabytkach 
Wilna, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc sakralnych. Autor podąża śladami 
wielkich Polaków, którzy żyli i tworzyli w tym wyjątkowym mieście. W przewod-
niku zostały zaprezentowane: Góra Zamkowa i Plac Katedralny, Od katedry do 
ratusza, Wokół Ostrej Bramy, Rossa – dzielnica cmentarzy, Zarzecze, Antokol, Aleja 
Giedymina i Zwierzyniec, Śnipiszki. Każda część została poprzedzona szczegóło-
wym wycinkiem z planu miasta.

Przewodnik zawiera pakiet niezbędnych informacji dotyczących planowania 
podróży na Litwę. Zamieszczono również rozdział „Okolice Wilna”, w którym za-
prezentowane zostały miejscowości warte odwiedzenia podczas jednodniowych 
wycieczek. Każde z tych miejsc zasługuje na zainteresowanie.

WYD. AA, 17x24, s. 144, opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 641704

24,90
29,90

24,90
29,90

23,90
39,90

23,90
39,90

RABAT
40 %!



72

Podróże dalekie i bliskie

JĘDRZEJ MAJKA

KRESY
Bogato ilustrowana podróż po ziemi drogiej sercu każdego Polaka. Album 
zawiera ponad 130 fotografi i i opowiada o miejscach niezwykłych. Wśród nich: 
Lwów, Żółkiew, Drohobycz, Olesko, Podhorce, Kamieniec Podolski, Żwaniec, 
Chocim, Okopy Świętej Trójcy, Kudryńce, Sidorów, Skałat, Podkamień, Poczajów, 
Krzemieniec, Brześć, Różana, Kosów Poleski, Mir, Nieśwież, Nowogródek, 
Stare Wasiliszki, Grodno, Wilno, Troki, Kowno. 
WYD. AA, 21x29, s. 168, twarda, papier kredowy, kolorowe fotogra� e 
KOD: K01003

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!

JĘDRZEJ MAJKA

MISTYCZNE KRESY
Mistyczne Kresy zachwycają pięknem architektury i sztuki oraz ilustrują siłę 
ludzkiej wiary. Wilno przemierzamy śladami siostry Faustyny Kowalskiej. 
We Lwowie poznajemy historię obrazu Ecce Homo, namalowanego w tym 
mieście św. Brata Alberta. Podziwiamy wspaniałe lwowskie katedry i świą-
tynie. Pielgrzymujemy do Ostrej Bramy, Berdyczowa, Poczajowa, Latyczowa. 
Zwiedzamy Krzemieniec, Podkamień, Drohobycz, Podhorce i Kamieniec 
Podolski. Odwiedzamy słynne Kresowe nekropolie.

WYD. AA, 21x30, s. 160, twarda, papier kredowy, kolorowe fotogra� e 
KOD: 644361

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!

Miejsca święte
na Kresach!JĘDRZEJ MAJKA

MISTYCZNE WILNO
Ostra Brama to niekwestionowany symbol Wilna. Z Wilnem mocno związana 
jest postać św. Siostry Faustyny, która tu zaczęła pisać swój Dzienniczek. 
W Wilnie namalowany został pierwszy obraz „Jezu, ufam Tobie”. Autor 
oprowadza nas po tych miejscach najświętszych, a także po kilkunastu 
innych świątyniach i po cmentarzu na Rossie, przedstawiając jednocześnie 
historię miasta.
WYD. AA, 21x30, s. 64, twarda, kolorowe fotogra� e, kredowy papier
KOD: 647577

JĘDRZEJ MAJKA

MISTYCZNY LWÓW
Na blisko stu fotografi ach album przedstawia niepowtarzalne piękno 
Lwowa, opisuje jego najwspanialsze zabytki oraz opowiada dzieje tego 
wyjątkowego miasta. Autor przedstawia kilkanaście najwspanialszych 
lwowskich świątyń: katedr, kościołów i  cerkwi. Prezentuje nam rynek, 
ratusz, słynny gmach lwowskiej opery oraz Ossolineum. Zabiera nas także 
na wyjątkowe lwowskie cmentarze: Łyczakowski, Orląt Lwowskich i mniej 
znany cmentarz Janowski.

WYD. AA, 21x30, s. 80, twarda, kolorowe fotogra� e, kredowy papier
KOD: 647539

14,90
24,90

14,90
24,90

RABAT
40 %!

14,90
24,90

14,90
24,90

RABAT
40 %!
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GALICJA
OD KRAKOWA PO LWÓW!
Sentymentalna, albumowa podróż po ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, które po 
rozbiorach i Kongresie Wiedeńskim znalazły się pod zaborem austriackim. Mimo że 
sama Galicja to austriacki twór trwający zaledwie 150 lat, wciąż żyje w naszej pamięci. 
Książka prezentuje historię Galicji, jej podział geografi czny, przyrodę, kulturę i osiągnię-
cia naukowe. Nie zabrakło również miejsca na prezentację kuchni galicyjskiej, a także 
najważniejszych miast i miejsc historycznych. Komentarz historyczny zilustrowano 
bogactwem archiwalnych fotografi i.

DRAGON, 23x30, s. 160, twarda, archiwalne zdjęcia, kredowy papier
KOD: 870340

29,90
59,95

29,90
59,95

RABAT
50 %!

STANISŁAW DOMAGALSKI

BAŁAK LWOWSKI
MOWA PRZEDWOJENNEGO LWOWA

Unikatowy słownik przedwojennej lwowskiej mowy, słynnego bałaku, z którego 
słynęło to piękne miasto w okresie II Rzeczpospolitej. Niniejsze opracowanie 
zostało przygotowane przez rodowitego lwowiaka, który „ni tylku w gadaniu, ali 
nawyt w pisaniu” zaciąga jeszcze tamtą mową. Oprócz tłumaczenia bałakowych 
wyrazów słownik zawiera też zebrane z  różnych źródeł przykłady ich użycia 
w potocznej mowie galicyjsko-lwowskiej, zarówno tej żywej, codziennej, jak 
również w utrwalonej na piśmie przez sławnych i mniej znanych, a często nawet 
anonimowych lwowskich autorów. Po raz pierwszy podjęto też próbę przekładu 
współczesnej polszczyzny na ówczesny język lwowski, dodając słowniczek „z tu-
tejszego na tamtejsze”. Publikacja jest bogato ilustrowana zdjęciami ulic, placów 
i parków Lwowa z lat 20. i 30. XX wieku.

WYD. AA, 14x20, s. 256, twarda, cz.-b. fotogra� e
KOD: 648499

Prezent do książki Bałak lwowski
płyta CD „Tylko we Lwowie” 

15 piosenek lwowskich!
19,90

24,90

19,90
24,90

JĘDRZEJ MAJKA

KRESY. ŚLADAMI 
BOHATERÓW TRYLOGII
Nowy album Jędrzeja Majki to pasjonująca, sentymentalna wędrówka przez 
kresowe miasta, miasteczka i zaścianki, siedemnastowieczne zamki, dwory 
i świątynie. W poszukiwaniu śladów sienkiewiczowskich postaci autor prowadzi 
nas na ukraińskie stepy, przedstawia malownicze krajobrazy i zabytki Litwy, 
odkrywa urzekające zakątki Podola oraz inne kresowe miejsca.  Interesującym 
opisom miejsc naznaczonych śladami bohaterów Trylogii towarzyszą współ-
czesne, barwne fotografi e przedstawiające ich aktualny wygląd. 

WYD. AA, 21x30, s. 80, twarda, kolorowe fotogra� e, kredowy papier
KOD: 649656

STANISŁAW DOMAGALSKI

Prezent do książki Bałak lwowski29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

Oszczędzasz 

30 zł!
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UKRYTE SKARBY POLSKI
Barwnie zilustrowane historie i legendy o tajemnych skarbach ukrytych na 
terenie Polski (zarówno tych ze średniowiecznym rodowodem, jak również 
z czasów II wojny światowej). Historie przedstawione albumie to m.in.: skarb 
Władysława Łokietka, skarb templariuszy, skarby z Głogowa i ze Środy Śląskiej, 
tajemnica skarbu Inków w Niedzicy, skarb Hansa Franka, „Złoty pociąg” i inne.

BELLONA, 21x30, s. 104, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 140479

16,90
19,90

16,90
19,90

Album 
pełen tajemnic!

STANISŁAW MARKOWSKI

POLSKI DWÓR 
ALBUM

Niezwykły pejzaż polskiej dworskości. Wspomnieniowy album o 34 najpię-
kniejszych polskich dworach w obiektywie znakomitego fotografa Stanisława 
Markowskiego. 

Dwór polski. Iluż malarzy inspirował, ileż poezji mu poświęcono, ileż literatury naro-
dziło się w jego pachnących żywicą i zasuszonymi kwiatami wnętrzu. Iluż przyszłych 
bohaterów, a i męczenników za Ojczyznę wychował, wyhołubił, pobłogosławił. Ileż 
serc zaszczepił miłością do Ojczyzny szczególną…

Stanisław Markowski 
DYSTRYBUCJA KSIĄŻEK, 21x29, s. 192, 
twarda, papier kredowy, kolorowe fotogra� e  
KOD: K05088

39,00
69,00

39,00
69,00

RABAT
43 %!Przewodnik Przewodnik Przewodnik 

pielgrzyma pielgrzyma pielgrzyma 
po Krakowie po Krakowie po Krakowie 

i okolicachi okolicachi okolicach

CRACOVIA SACRA
W przewodniku opisano zabytki sakralne i znane miejsca kultu religijnego 
w Krakowie: od katedry wawelskiej, przez kościoły Starego Miasta i Kazimierza, 
klasztory i sanktuaria usytuowane w różnych częściach Krakowa (m.in. Tyniec, 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Sanktuarium św. Jana 
Pawła  II) aż po najważniejsze świątynie i  sanktuaria w okolicach Krakowa 
(Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Ludźmierz, zakopiańskie Krzeptówki, 
Wieliczka). W przewodniku uwzględniono również krakowski szlak św. Jana 
Pawła II oraz najciekawsze atrakcje turystyczne w pobliżu miejsc świętych. 

WYD. AA, 17x24, s. 112, opr. zintegrowana, kolorowe fotogra� e
KOD: 643692

9,90
19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!

MONIKA KAROLCZUK, 
ZDJĘCIA: KS. ZBIGNIEW PYTEL

DREWNIANE ŚWIĄTYNIE
W POLSCE. KOŚCIOŁY I CERKWIE NA LIŚCIE ŚWIATOWEGO 
DZIEDZICTWA UNESCO
Album przedstawia najpiękniejsze sakralne zabytki architektury drewnianej 
w Polsce – kościoły i cerkwie znajdujące się na liście światowego dziedzictwa 
UNESCO. Zaprezentowano tu wszystkie 14 świątyń na terenie Polski, które 
znalazły się na tej prestiżowej liście: kościoły w Binarowej, Bliznem, Dębnie, 
Haczowie, Lipnicy Murowanej i Sękowej oraz 8 cerkwi – w Brunarach, Chotyńcu, 
Kwiatoniu, Owczarach, Powroźniku, Radrużu, Smolniku, Turzańsku. Te perły 
drewnianej architektury zostały szczegółowo opisane pod kątem historycznym 
i artystycznym oraz obfi cie zilustrowane fotografi ami oddającymi aktualny 
wygląd tych wyjątkowych zabytków.

WYD. AA, 21x30, s. 96, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier 
KOD: 645818

ZDJĘCIA: KS. ZBIGNIEW PYTEL

19,90
24,90

19,90
24,90

Oszczędzasz 

30 zł!
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Podróże dalekie i bliskie

NANGA DREAM
OPOWIEŚĆ O TOMKU MACKIEWICZU
Czapa, Czapkins, Weget – był człowiekiem wymykającym się schematom. 
Książka o nim to nie tylko relacja z podróży po miejscach, do których trafi ał. 
To także zapis rozmów z tymi, którzy pojawiali się w jego życiu na chwilę albo 
na dłużej: z rodziną i przyjaciółmi. Oni również, tak jak Tomek, są wyjątkowi. 
Jako pierwsi otrzymywali sygnały, że dzieje się z nim coś złego. Akcję ratun-
kową, w której brali udział wspinacze spod K2, śledziła cała Polska. Książka po 
raz pierwszy odsłania jej kulisy z perspektywy bliskich Mackiewiczowi osób.

ZNAK, 15x21, s. 334, twarda
KOD: 055432

MONIKA ROGOZIŃSKA
LOT KOŁO 
NAGIEJ DAMY
Autorką tej ekscytującej książki jest Monika Rogozińska, dziennikarka i podróż-
niczka, uczestniczka Polskiej Zimowej Wyprawy w grudniu 1997 r. na Nanga 
Parbat (8 125 m) – jeden z himalajskich ośmiotysięczników. Dramatyczna 
wyprawa, sama w sobie niebezpieczna i fascynująca, odkryła przed dzienni-
karką niesamowitą historię o polskich pilotach, którzy po II wojnie światowej 
przybyli w te strony i organizowali lotnictwo w najwyższych górach świata.

Tę prawdziwą opowieść zapisałam, by ocalić od zapomnienia losy rodaków 
wiernych dewizie: Bóg, Honor, Ojczyzna.         

Monika Rogozińska

BERNARDINUM, 17x24, s. 240, 
twarda, kolorowe i czarno-białe ilustracje, kredowy papier

KOD: 237365

29,90
45,00

29,90
45,00

RABAT
33 %!

ODKRYCIA 
GEOGRAFICZNE
Historia odkryć geografi cznych:

• okoliczności i skutki odkryć geografi cznych,

• informacje o eksploracji wyczynowej i sportowej (mi.n. o zdobywaniu 
Korony ziemi oraz korony Himalajów i Karakorum),

• wyprawy na bieguny Ziemi,

• sylwetki najważniejszych podróżników i odkrywców,

• liczne fotografi e, mapy i tabele.

ARYSTOTELES, 21x30, s. 64, twarda 
KOD: 803155

14,90
Tylko

HIMALAISTKI
To one były pierwsze. Ich życiorysy to gotowe scenariusze fi lmowe. Wanda 
Rutkiewicz nieraz spoglądała śmierci w oczy. Dobrosława Miodowicz-Wolf 
zmarła pomagając innym. Halina Kruger-Syrokomska zasnęła w namiocie na 
wysokości kilku tysięcy metrów i nigdy się nie obudziła. A te, które przeżyły, 
mówią: góry są po to, żeby w nich żyć, a nie umierać. Ale dlaczego się wspinają? 
„Uciekają” czy „gonią”? Kogo kochają? Jak wygląda ich prywatność w Polsce, 
a jak w Himalajach? O wszystkim tym przeczytamy w pasjonującej książce 
Mariusza Sepioło.

ZNAK, 17x22, s. 300, twarda
KOD: 049776

39,90
44,90

39,90
44,90

39,90
44,90

39,90
44,90

Polki, które budowały legendę 
światowego himalaizmu! 

NOWOŚĆ
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Dla dzieci

DZIEJE POLSKI 
OPOWIEDZIANE DLA MŁODZIEŻY
FELIKS KONECZNY
Znakomite opracowanie dziejów Polski. Dzieło wybitnego historyka 
i  filozofa, choć napisane przed ponad 100 laty, nadal uczy i urzeka 
mądrością, przenikliwością, trafnością ocen. Wprowadza w niezwykle 
pasjonującą podróż w czasie po meandrach naszych dziejów. Publikacja 
bez przekłamań i manipulacji, pisana ze szczególną wrażliwością na 
prawdę historyczną oraz mądrość, jaką należy czerpać z dziejów własnego 
narodu. Albowiem historia to przede wszystkim rozumienie i pokochanie 
celów narodu, które sformułowali już i przekazali pierwsi władcy Polski: 
Mieszko I i Bolesław Chrobry.

INSTYTUT EDUKACJI NARODOWEJ, 15x21, s. 320, miękka   
KOD: 162602

39,90
42,00

39,90
42,00

PAWEŁ KOŁODZIEJSKI

WIELKA WYPRAWA KOSTKI STANISŁAWA
Pasjonująca historia niezwykłego młodego chłopaka! Stanisław pewnego dnia posta-
nawia wyruszyć w niebezpieczną podróż, która okazuje się początkiem największej 
przygody jego życia. Jego wyprawa do Rzymu wprawiła w zdumienie jemu współcze-
snych oraz intryguje do dziś. Ukazana w formie komiksu opowieść o życiu młodzieńca, 
którego postawa, charakter, wierność Bogu i Jego przykazaniom mogą być wzorem dla 
każdego młodego człowieka.

WYDAWNICTWO AA, 21x30, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 642305

19,90
Tylko

BESTSELLER

ZNAK ORŁA. HISTORIA POLSKI 
W OPOWIEŚCIACH DLA DZIECI

Wydana w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości barwnie ilustrowana 
książka przedstawia ważne chwile w dziejach naszej Ojczyzny w formie krótkich 
opowieści, zrozumiałych dla najmłodszych czytelników. Opowieści o wybranych 
wydarzeniach i postaciach przeplatają się z faktami i ciekawostkami z życia Polaków 
na przestrzeni dziejów. Zamieszczono tu również podstawowe informacje związa-
ne z historią, patriotyzmem i ojczyzną. Opowieści opatrzono pięknymi ilustracjami. 

Opowieści zamieszczone w książce: 

Gniazdo orła, Chrzest Mieszka I, Pierwszy król Polski, Bitwa pod Grunwaldem, 
Skrzydlate wojsko, Konstytucja 3 maja, Powstanie Kościuszkowskie, Mazurek 
Dąbrowskiego, Komendant Józef Piłsudski.

JEDNOŚĆ, 21x30, s. 48, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 719709

14,90
Tylko



77

Dla dzieci

NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE TRADYCJE
Znakomicie ilustrowana książka, którą można podarować każdemu dziecku! W książce przedstawiono 
różne polskie zwyczaje i obrzędy, nie tylko ludowe. Zaprezentowano tu zarówno tradycje nadal 
żywe i pielęgnowane w naszej kulturze, jak i te, które z czasem ustąpiły miejsca nowym zwyczajom. 
Ukazano ich piękno, znaczenie dla polskiej kultury oraz ponadczasową wartość. Warto pamiętać, że 
im lepsza znajomość rodzimych tradycji, tym mocniejsza tworzy się więź z najbliższymi osobami, 
z miejscem, w którym się żyje oraz z ukochaną Ojczyzną.

BOOKS&FUN, 21x30, s. 120, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 056703

Niezwykła podróż po świecie polskich tradycji!

29,90
34,90

29,90
34,90

twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 056703

GORĄCE SERCA. POLSCY ZESŁAŃCY NA SYBIR
Unikatowa, pięknie ilustrowana książka dla dzieci o Polakach zesłanych na Sybir 
w różnych epokach naszej historii. Wśród nich znane postaci polskich patrio-
tów, którzy w obliczu zsyłki i prześladowań pozostali wierni Bogu i Ojczyźnie. 
Wśród nich m.in. abp Zygmunt Szczęsny Feliński, św. Rafał Kalinowski, Ryszard 
Kaczorowski, Gustaw Herling-Grudziński, bp Rafał Kiernicki, bł. ks. Władysław 
Bukowiński, gen. August Emil Fieldorf „Nil”, gen. Władysław Anders, ks. Zdzisław 
Peszkowski i inni. Biografi e bohaterów zostały wspaniale zilustrowane rysun-
kami Pawła Kołodziejskiego. 

WYD. AA, 21x30, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 640509

Dla młodych 
patriotów!

11,90
19,90

11,90
19,90

ATLAS POLSKI DLA DZIECI 

Polska w pigułce dla najmłodszych!
Podstawowe źródło wiedzy geografi cznej o Polsce zawarte w barwnym, bardzo 
atrakcyjnym wydaniu! Oprócz krótkich, przystępnych opisów zamieszczono tu 
liczne  mapy i kolorowe rysunki. Kolorowe mapy i liczne ilustracje!

FENIKS, 20x28, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 321742

Fizyczna mapa Polski
Rzeki 
Morza i jeziora
Wyżyny i niziny
Góry
Parki narodowe
Zwierzęta i rośliny
Mapa administracyjna
Miasta 
Regiony 
Mapa turystyczna

NOWOŚĆ

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!
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Dla dzieci

MARIA KONOPNICKA

O KRASNOLUDKACH 
I O SIEROTCE MARYSI
Klasyczne, ponadczasowe dzieło w  no-
wej, wspaniałej oprawie graficznej. 
Przygotowane z wyjątkową dbałością edy-
torską: barwne wyklejki, tasiemka, obwoluta 
dwustronna, barwna okleina, oryginalny 
format. Wspaniałe ilustracje Alicji Kocurek 
czynią z książki unikatowe wydanie.

WYD. AA, 23x33, s. 208, twarda z obwolutą, 
barwne ilustracje, kredowy papier
KOD: 641339 Mistrzowskie 

ilustracje!

Kunsztowne 
dzieło 

w obwolucie!

99,00
149,00

99,00
149,00

RABAT
33 %!

Pomysł na prezent 
dla najmłodszych!

BESTSELLER

Oszczędzasz 

50 zł!

39,90
69,90

39,90
69,90

RABAT
43 %

LEGENDY POLSKICH 
ZAMKÓW

Dwadzieścia siedem legend związanych z najsłynniejszymi zamkami znaj-
dującymi się na terenie Polski – jurajskimi orlimi gniazdami, krzyżackimi 
warowniami, stolicami królów, siedzibami książąt i magnatów. Niezwykłe 
wydarzenia, tajemnicze postaci, zagubione skarby, tajne przejścia, zamkowe, 
lochy, opowieści o wielkiej miłości i  tajemniczych zjawach… Legendarne 
opowieści zostały wspaniale zilustrowane oraz wzbogacone o  informacje 
dotyczące historii i aktualnego stanu opisywanych tu zamków. Bogactwo 
baśniowych opowieści związanych ze starymi polskimi zamczyskami to 
świadectwo barwnego życia Polski z czasów odległych.

WYD. AA, 23x33, s. 112, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 640066

Oszczędzasz 

30 zł!

POLSKIE BAŚNIE I LEGENDY
Sześć znanych polskich legend w pięknie ilustrowanym wydaniu:

Bazyliszek, O dwunastu miesiącach, Smok pod Wawelem, Toruńskie pierniki, 
Królewna żaba, Waligóra i Wyrwidąb.

WYD. E. JARMOŁKIEWICZ, 20x22, s. 112, 
twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 179174

19,90
Tylko
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Dla dzieci

JAN BRZECHWA

WIERSZE I BAJKI

Klasyka polskiej literatury dla dzieci! 
Książka, która uczy i bawi!
Ilustrowany zbiór utworów dla dzieci autorstwa Jana Brzechwy. Książka 
zawiera następujące utwory: Baśń o stalowym jeżu, Szelmostwa lisa Witalisa, 
Pchła szachrajka, Kaczka-dziwaczka i inni, Kwoka, Niedźwiedź, Dzik, Żubr, Papuga, 
Żyrafa, Kangur, Koziołeczek, Żuk, Entliczek-pentliczek, Na straganie. 

WILGA, 20x26, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 024151

23,90
39,90

23,90
39,90

RABAT
40 %!

Twarda oprawa Twarda oprawa Twarda oprawa Twarda oprawa Twarda oprawa Twarda oprawa 
z gąbkowy� wy�eł�ieniem z gąbkowy� wy�eł�ieniem z gąbkowy� wy�eł�ieniem z gąbkowy� wy�eł�ieniem z gąbkowy� wy�eł�ieniem z gąbkowy� wy�eł�ieniem 

i złoceniami i złoceniami i złoceniami i złoceniami i złoceniami i złoceniami i złoceniami i złoceniami i złoceniami i złoceniami i złoceniami i złoceniami 

HENRYK SIENKIEWICZ
W PUSTYNI I W PUSZCZY

Unikalna edycja w pięknej szacie grafi cznej! 
Pełne wydanie najsłynniejszej polskiej powieści dla dzieci i młodzieży, która już od ponad stu lat 
fascynuje kolejne pokolenia Polaków (była publikowana w latach 1910–1911 w dzienniku „Kurier 
Warszawski”, a w formie książkowej została wydana w 1911 r.). Powieść przygodowa osadzona w eg-
zotycznej afrykańskiej scenerii doczekała się bardzo licznych wydań książkowych oraz szlagierowych 
ekranizacji. Dzięki walorom literackim i edytorskim bestsellerową powieść Henryka Sienkiewicza 
polecamy jako doskonały prezent świąteczny – nie tylko dla młodych czytelników

DRAGON, 21x29, s. 608, twarda ze złoceniami
KOD: 875482

69,00
99,95

69,00
99,95

RABAT
30 %!

Oszczędzasz 

30 zł!

39,90
Tylko

KSIĘGA POLSKICH RYMOWANEK
Obszerny, barwnie ilustrowany wybór najpiękniejszych polskich rymowanek, 
na których wychowały się całe pokolenia Polaków. Obok każdego wierszyka 
zamieszczono podstawowe fakty i ciekawostki o osobach, zwierzętach lub 
przedmiotach występujących w rymowance. 

W pięknie wydanej książce zamieszczono ponad 100 rymowanek, wśród nich 
te najsłynniejsze, m.in.: Kto ty jesteś?, Jedzie pociąg z daleka, Aa-a kotki dwa, 
Krakowiaczek jeden, Mam chusteczkę haftowaną, Ślimak, Ene due rabe, Czarny 
baran, Panie Janie, Idzie kominiarz, Entliczek pentliczek, Siała baba mak, Wlazł 
kotek na płotek, Abecadło, Murzynek bambo, Uciekaj myszko i inne. 

Nowe, jednotomowe wydanie rymowanek oferowanych również w wersji 
czterotomowej (prezentacja powyżej).

ARTI, 21x30, s. 288, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 406090
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Kącik sportowy

LIVERPOOL FC. 125 LAT. 
HISTORIA ALTERNATYWNA. 
WYDANIE JUBILEUSZOWE
Ludzie. Miejsca. Menedżerowie. Trofea. 
Tragedie. Medale. Zwycięstwa. Flagi. 
Hymn. Przyśpiewki. Bramki. Bohaterowie. 
Legendy. Derby. Puby. Liver bird. 
Uroczystości. Pamiątki. Wspomnienia. 

W 2017 roku Liverpool obchodził 125. rocznicę założenia klubu. Z tej okazji 
The Reds wydali książkę, która zabierze nas w fascynującą podróż w czasie…  
Napotkamy tu wszystko, co sprawia, że Liverpool FC jest kultowym, legen-
darnym klubem piłkarskim, który od lat uwielbiają miliony fanów na całym 
świecie. To historia klubu z portowego miasta, które ukochało czerwone 
koszulki z kormoranem w herbie, napisana nieszablonowo, operująca bardziej 
obrazami, impresjami i emocjami niż mnogością słów. Pasjonująca książka, 
która ożywia wyjątkową legendę jednego z najbardziej utytułowanych klubów 
w historii futbolu!

ARENA, 17x24, s. 480, twarda
KOD: 008069

JAK ONI KOMENTUJĄ?
Finały NBA w latach 90. ubiegłego wieku bez panów Szaranowicza i Łabędzia? 
Mecze reprezentacji Polski (przed erą Borka i Hajty) bez głosu Dariusza 
Szpakowskiego? Walka kolarzy na trasach wielkich tourów bez jedynego w 
swoim fachu duetu Jaroński – Wyrzykowski? Dalekie loty Adama Małysza 
i Kamila Stocha bez komentarzy panów Babiarza i Szaranowicza? To by się 
nie mogło udać! Komentatorzy w świadomości kibiców są tak ważni, że nie 
sposób przeżywać w pełni zawodów sportowych bez ich głosów w tle. Mają 
oni zarówno swoich sympatyków, jak i przeciwników. Jedni ich uwielbiają, 
inni wyszydzają, sugerując nawet, że czas najwyższy zniknąć z anteny. Nikt 
jednak nie może zaprzeczyć, że niektóre ich wypowiedzi stały się już kultowe 
i na zawsze pozostaną w naszych głowach, nawet jeśli bardzo chcielibyśmy 
się ich pozbyć…

ARENA, 13x20, s. 152, miękka
KOD: 008052

GRZEGORZ MAJCHRZAK

TAJNA HISTORIA FUTBOLU. SŁUŻBY, AFERY I SKANDALE
Historia polskiego futbolu w czasach PRL to nie tylko złoty medal olimpijski 
i dwukrotnie trzecie miejsce na mistrzostwach świata. To także podsłuchy, 
prowokacje i afery obyczajowe. Nad wszystkim „czuwała” wszechobecna 
bezpieka: werbowała współpracowników, utrącała gwiazdy, szpiegowała 
i mąciła. W książce Grzegorza Majchrzaka, opartej na nieznanych materiałach 
IPN, sensacja goni sensację, a historie Kazimierza Deyny, „bandy czworga”, Jana 
Tomaszewskiego, Marka Leśniaka czy Roberta Gadochy jasno pokazują, komu 
bezpieka „założyła siatkę”, a kto potrafi ł jej „strzelić w okienko”.

FRONDA, 14x20, s. 400, miękka
KOD: 791732

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!

MAREK LATASIEWICZ, 
JERZY CIERPIATKA

JAK TO BYŁO NAPRAWDĘ
NIEZWYKŁE OPOWIEŚCI 
SPORTOWE

W historii polskiego sportu są takie wydarzenia, wokół których narosły mity 
i legendy. W książce Jak to było naprawdę opowiadają o nich doświadczeni i wy-
trawni dziennikarze, niegdyś związani z redakcją legendarnego krakowskiego 
„Tempa”. Czy „Orły Górskiego” były ekipą bez skazy? Jak doszło do skandalu na 
warszawskim Okęciu? Co działo się w szatni polskiej reprezentacji podczas 
mundialu w Hiszpanii w 1982 roku? Dlaczego polski pięściarz w bardzo tajem-
niczych okolicznościach nie wygrał z George’em Foremanem podczas igrzysk 
olimpijskich w Meksyku? Która z teorii o „geście Kozakiewicza” jest prawdziwa? 
Dlaczego kolarscy wirtuozi Stanisław Szozda i Ryszard Szurkowski nie przepa-
dali za sobą? Skąd wziął się fenomen Adama Małysza i jego słynnej diety „bułka 
z bananem”? To tylko niektóre z pytań, na które znajdziemy odpowiedź w tej 
pasjonującej książce.

ARENA, 17x24, s. 240, miękka
KOD: 008007

34,90
39,90

34,90
39,90

39,90
49,90

39,90
49,90

24,90
29,90

24,90
29,90

NOWOŚĆ PO RAZ PIERWSZY  
W NASZYM KATALOGU!
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Kącik sportowy

MUNDIAL
HISTORIA. OD URUGWAJU DO ROSJI

Monumentalna ilustrowana historia 
piłkarskich mistrzostw świata!
Bogato ilustrowany album prowadzi nas przez pasjonujące dzieje piłkarskich mundiali: od pierwszego turnieju 
w 1930 roku (rozegranego w jednym mieście i bez eliminacji) do mistrzostw świata w Rosji w 2018 r. Dowiemy 
się m.in. o mundialu w Szwecji, który być może nigdy się nie odbył. Poznamy drogę do sławy piłkarskich gwiazd 
Pelego i Maradony. Odkryjemy kulisy wielkich fi nałów z udziałem m.in. Squadra Azzurra, Canarinhos i Tricolores.  
Przeniesiemy się do czasów, gdy reprezentacji Polski bały się najsilniejsze ekipy świata!  Sprawdzimy trafność 
słynnej opinii Gary’ego Linekera, że piłka nożna to gra, w której po boisku biega 22 facetów… a wygrywają 
Niemcy. Przypomnimy sobie najbardziej spektakularne mecze i akcje oraz zawodników, którzy na trwałe zapisali 
się na kartach historii piłkarskich mistrzostw świata. 

Autorami albumu są Marek Latasiewicz, Jerzy Cierpiatka i Mirosław Nowak – legendarni dziennikarze sportowi, 
przez lata związani z krakowskim „Tempem”.

ARENA, 21x30, s. 300, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje
KOD: 008014 

Fakty, ciekawostki, pasjonujące historie, unikalne fotografi e!

NOWOŚĆ

69,90
89,90

69,90
89,90

Wydanie obejmuje również 
sprawozdanie z mistrzostw świata 

w Rosji 2018!!!
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Zdrowie. Zioła Ojca Klimuszki

„PIJ I CHUDNIJ” 

Gotowa do spożycia, w praktycznych buteleczkach mieszanka ziołowa 
posiadająca właściwości wspomagające odchudzanie. Ma właściwości 
żółciopędne, przyśpieszające spalanie tłuszczu. Oczyszcza organizm 
z ubocznych produktów przemiany materii i toksyn. Mała, wygodna, poręcz-
na, plastikowa buteleczka na dwa dni stosowania. Do kieszeni lub torebki. 

100 ml = 2 dni po 50 ml dziennie. Kuracja to 15x100 ml = 30 dni.

Skład: woda, nasiona lnu, korzeń z zielem mniszka lekarskiego, owocnia 
fasoli, korzeń lubczyka, ziele skrzypu polnego, ziele krwawnika, kwiat 
hibiscusa, czarna porzeczka (1,5%), substancja konserwująca.

89,90

2. DWUMIESIĘCZNA 
KURACJA
30 butelek po 100 ml
KOD: CZ7200

3. TRZYMIESIĘCZNA 
KURACJA
45 butelek po 100 ml
KOD: CZ7300

149,90

1. MIESIĘCZNA KURACJA
15 butelek po 100 ml
 KOD: CZ7009

KAWA ZIELONA 
Z WYCIĄGIEM Z ZIÓŁ WSPIERAJACYCH ZGRABNĄ 
SYLWETKĘ 1 kg (5x200 g)
Naturalna, wysuszona i zmielona kawa zielona zawiera duże ilości cennych dla 
organizmu antyutleniaczy i polifenoli, które ułatwiają metabolizm tłuszczów. 
Kawa w połączeniu z mieszanką odchudzającą Ojca Klimuszki stabilizuje wagę 
organizmu, wpływając na poprawę przemiany materii i pasażu jelitowego 
oraz zmniejszając uczucie łaknienia. Polecana szczególnie przy prowadzeniu 
diety odchudzającej. Ma pozytywny wpływ na wyszczuplanie sylwetki oraz 
spowalnianie procesów starzenia się organizmu.

Zalecana porcja produktu do spożycia w ciągu dnia: 15 g. Nie stosować u dzieci 
do 12 roku życia, matek karmiących i kobiet w ciąży. 

Zestaw zawiera 5 opakowań po 200 g kawy.

KOD: 136417

99,00
SUPER CENA!

KOSMETYK W PŁYNIE 
NA WZMOCNIENIE WŁOSÓW 
250 ml
Naturalny preparat ziołowy stoso-
wany przy łojotokowym zapaleniu 
skóry, wypadaniu włosów i łysieniu. 
Regeneruje mieszki włosowe, po-
wstrzymuje nadmierne przetłusz-
czanie się skóry, wzmacnia włosy, 
zmniejsza swędzenie skóry głowy, 
łupież i łojotok. 

KOD: 136424

NALEWKA TAJEMNICA LEPSZEJ 
PAMIĘCI I KONCENTRACJI 
200 ml
Naturalny wodny ekstrakt z owocu bakopy 
monnieri, korzenia żeń-szenia, lecytyny 
sojowej, liścia zielonej herbaty oraz soków 
zagęszczonych z owocu czarnej porzeczki 
i aronii. Przeznaczona dla osób z proble-
mami pamięci i koncentracji. 

KOD: 136370

34,9049,00

219,90
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Zdrowie. Złota kolekcja ziół

ZBIGNIEW T. NOWAK

RÓŻA PRZEDŁUŻA ŻYCIE
Wyjątkowa książka o niezwykłych właściwościach róży dla zdrowia człowieka. Autor – znawca ziół i pro-
pagator zdrowego odżywiania – przedstawia liczne przepisy na zdrowe, a przy tym smaczne, produkty 
z zastosowaniem płatków lub owoców róży. W oparciu o najnowsze badania podaje również cenne rady, 
jak stosować preparaty z dodatkiem róży w rożnych chorobach i dolegliwościach. 

Róże są nie tylko do podziwiania, do upajania się ich wonią. Z płatków niektórych gatunków tego krzewu 
ludzie mogą czerpać wprost niezliczone korzyści w leczeniu, kuchni i kosmetyce. Róże rosnące dziko wydają 
także wartościowe owoce, które uznaje się za najzdrowsze na świecie. Stanowią wprost nieprzebraną skarbnicę 
witaminy C, a z uwagi na ich przydatność w leczeniu  chorób cywilizacyjnych, można śmiało powiedzieć, 
że naprawdę potrafi ą przedłużyć człowiekowi życie. 

Zbigniew T. Nowak

AROMAT SŁOWA, 14x20, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 758095

19,90
24,90

19,90
24,90

NOWOŚĆ
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Nowa seria: 

ZŁOTA KOLEKCJA ZIÓŁ

ZBIGNIEW T. NOWAK

POKRZYWA PRZYWRACA ZDROWIE

14,90
24,90

14,
24,90

BESTSELLER

Kompetentny poradnik autorstwa znawcy ziół, dziennikarza 
i popularyzatora zdrowego żywienia. Książka ta w oparciu 
o najnowsze zdobycze nauki dostarcza obszernej wiedzy 
na temat zalet leczniczych pokrzywy, którą stosuje się m.in. 
na oczyszczenie (detoks) organizmu z toksyn i kwasu mo-
czowego, anemię, cukrzycę, otyłość, reumatyzm, artretyzm, 
wzmocnienie odporności, nieprzyjemny zapach potu, 
alergię, osteoporozę, kamicę nerkową, obrzęki stóp, przerost 
prostaty, nadmierne wypadanie włosów, łojotok, trądzik oraz 

zapobiegawczo przed chorobą Alzheimera i zakrzepami krwi. 
Poradnik podpowie jak prawidłowo zbierać pokrzywę i jak ją 
przetwarzać na proste i  tanie domowe preparaty. Z książki 
dowiemy się, w jaki sposób wykorzystywać pokrzywę w kuch-
ni (np. do przyrządzania oryginalnych zup, sałatek, surówek 
i  innych dań) oraz jak domowym sposobem przygotować 
kosmetyki na bazie pokrzywy. Korzystajmy z tej cennej rośliny 
dla zdrowia i urody zupełnie za darmo, bo przecież wszędzie 
jej pełno!

AROMAT SŁOWA, 14x20, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 643029
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ZBIGNIEW T. NOWAK

BRZOZA RATUJE W CHOROBIE

Nowa seria: 

ZŁOTA KOLEKCJA ZIÓŁ

19,90
24,90

19,90
24,90

Pierwszy na polskim rynku wydawniczym kompletny po-
radnik o wykorzystaniu brzozy zarówno w medycynie, jak 
i  kosmetyce naturalnej. Zbigniew T. Nowak podaje zbiór 
cennych receptur na tanie i  skuteczne, domowe specyfi ki 
z brzozy, m.in. na preparat z czyru brzozowego o działaniu 
przeciwrakowym, zioła franciszkańskie na kamicę moczową, 
„kurację płuczącą” (pomocną w kamicy nerkowej), herbatkę 
oczyszczającą organizm z kwasu moczowego, maść na bolące 

stawy, tybetańską maść na ropiejące rany, krople przeciwtrą-
dzikowe, tonik zalecany przy łysieniu i łupieżu, płukankę na 
połysk włosów, domowy szampon itp. Autor doradza również, 
jak wspomagać zdrowie sokiem ściąganym z pni brzozy, jak 
przygotować brzozowy okład i kąpiel dla obolałych stóp oraz 
jak z pomocą brzozy zwalczać trądzik i łuszczycę. Zdrowotne 
właściwości preparatów z brzozy potwierdzają najnowsze 
wyniki badań naukowych.

AROMAT SŁOWA, 14x20, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 758071

BESTSELLER



86

Zdrowie. Przetwory, które leczą

ZBIGNIEW T. NOWAK

DOMOWA SPIŻARNIA ZDROWIA

Wspaniałe przepisy na smaczne i zdrowe 
przetwory z domowej spiżarni! 

NOWE WYDANIE!

W książce znajdziemy receptury na wspaniałe soki, syropy, konfi -
tury, powidła, dżemy, galaretki, wino, nalewki, ocet, sałatki, prze-
ciery, sosy i inne przetwory z najlepszych darów natury: kwiatów 
fi ołka, z truskawek, porzeczek, jagód, poziomek, czereśni, wiśni, 
płatków i owoców róż, malin, ogórków, pomidorów, papryki, 
moreli, brzoskwini, jabłek, śliwek, aronii, winogron, kapusty, 
żurawiny, czosnku i chrzanu. Przetwory przygotowane według 
przepisów zawartych w tej książce to lecznicze i profi laktyczne 
specyfi ki, pomagające radzić sobie z rozmaitymi chorobami: 
infekcjami dróg oddechowych, grypą, bezsennością, nerwicą, 

nadciśnieniem, chorobami skórnymi, zatruciami pokarmowymi. 
Wspomagają trawienie, pracę wątroby i przemianę materii, 
oczyszczają organizm z toksyn, zapobiegają procesom starzenia 
się organizmu, ochraniają przed nowotworami, regenerują 
i wzmacniają organizm, wspomagają układ krążenia, popra-
wiają wzrok, obniżają poziom złego cholesterolu, wzbogacają 
organizm w sole mineralne i witaminy.

Nowe, poprawione wydanie książki znanej pod 
tytułem Klasztorna spiżarnia zdrowia.

WYDAWNICTWO AA, 14x20, s. 240, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 642947

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!
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Zdrowie. Z tradycji Ojca Klimuszki 

ZIOŁA NA SERCE, MIAŻDŻYCĘ I NADCIŚNIENIE
Ziołowa apteka dla osób zmagających się z dolegliwościami serca oraz z miażdżycą i nadciśnieniem! 
Zbigniew T. Nowak podaje sprawdzone receptury na herbatki, krople, syropy oraz inne specyfi ki z darów 
natury wspomagających pracę serca i układu krążenia: z głogu, serdecznika, miłorzębu, cebuli, czosnku, 
ciemnych winogron, nasion wiesiołka i jemioły. 

WYDAWNICTWO AA, 14x20, s. 128, miękka, kolorowe ilustracje
KOD: 648659

9,90
Tylko

NOWOŚĆ
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Zdrowie. Z tradycji Ojca Klimuszki 

88

ZBIGNIEW T. NOWAK

NATURALNE ANTYBIOTYKI Z BOŻEJ APTEKI
Pierwszy tytuł serii poświęcony jest roślinom o właściwościach antybakteryjnych i prze-
ciwzapalnych. Umiejętne włączenie tych roślin do codziennej diety zapewnia skuteczną 
profi laktykę zapobiegającą infekcjom oraz pomoc i ulgę w przypadkach zachorowań. 
Lektura tej książki wyposaża nas w wiedzę o leczniczych właściwościach czos nku, cebuli, 
bzu czarnego, babki lancetowatej, chrzanu, dziewanny, jeżówki purpurowej, lipy, ma-
liny, sosny, szałwi lekarskiej oraz tymianku. W książce Zbigniewa T. Nowaka znajdziemy 
receptury na smaczne i zdrowe herbatki, soki, syropy oraz inne preparaty z użyciem 
omawianych roślin.

WYDAWNICTWO AA, 14x20, s. 128, miękka, kolorowe ilustracje
KOD: 646938

9,90
Tylko

9,90
Tylko

Książka dostępna 
również w placówkach 
Poczty Polskiej. 
Sprawdź dostępność:

ZBIGNIEW T. NOWAK

NATURALNE KURACJE PRZEDŁUŻAJĄCE ŻYCIE
Zbigniew T. Nowak przekazuje nam podstawową wiedzę o dolegliwościach oraz groź-
nych chorobach, które skracają nasze życie. Należą do nich: brak sił witalnych, osłabienie 
układu odpornościowego organizmu, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, złogi 
złego cholesterolu, a także cukrzyca i jej powikłania. Autor pisze o cennych właściwościach 
roślin takich jak żeń-szeń, różeniec górski, jeżówka purpurowa, aloes, jemioła pospo-
lita, czosnek pospolity, głóg, rutwica lekarska i morwa biała, które są dla nas pomocą 
w przeciwdziałaniu tym chorobom. W książce znajdziemy cenne informacje, w jakich 
przypadkach warto sięgać po te dary natury, a także gotowe receptury na krople, soki, 
syropy, nalewki i inne produkty do domowego użytku. 

WYDAWNICTWO AA, 14x20, s. 128, miękka, kolorowe ilustracje
KOD: 160030

BESTSELLER
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Zdrowie. Z tradycji Ojca Klimuszki 

89

9,90
Tylko

ZBIGNIEW T. NOWAK

ZIOŁOWE KURACJE ODTRUWAJĄCE I ODCHUDZAJĄCE
W swojej kolejnej książce Zbigniew T. Nowak omawia program odtruwania i regenero-
wania wątroby oraz zdrowe sposoby na odchudzanie i smukłą sylwetkę. Autor dzieli się 
wiedzą o działaniu roślin, które należy wprowadzić do codziennej diety w trosce o zdrową 
wątrobę. Należą do nich: karczoch, ostropest plamisty i mniszek lekarski. Obszernie 
omawia topinambur (wyjątkowy specyfi k dla otyłych i chorych na cukrzycę) i zieloną 
herbatę – podstawowy produkt w kuracji odchudzającej. Przedstawia ziołową apteczkę 
dla smukłej sylwetki, w tym m.in. zioła na schudnięcie, mieszankę ziołową na otyłość, 
miksturę ułatwiającą odchudzanie oraz zioła hamujące apetyt. Przytacza również rady 
ojca Grzegorza Sroki dla osób zmagających się z otyłością. 

WYDAWNICTWO AA, 14x20, s. 128, miękka, kolorowe ilustracje
KOD: 647898

Książka dostępna 
również w placówkach 
Poczty Polskiej. 
Sprawdź dostępność:

Książka dostępna 
również w placówkach 
Poczty Polskiej. 
Sprawdź dostępność:

ZBIGNIEW T. NOWAK

PRZETWORY, KTÓRE LECZĄ
Znany i ceniony autor Zbigniew T. Nowak przedstawia proste i sprawdzone przepisy na 
wyśmienite galaretki, soki, sosy, syropy, dżemy, powidła, konfi tury, nalewki, przeciery 
i inne specjały ze zdrowych, popularnych i łatwo dostępnych darów natury: truskawek, 
poziomek, malin, jagód, porzeczek, owoców i płatków dzikiej róży, czereśni, wiśni, 
moreli, brzoskwini, ogórków, pomidorów i papryki. Autor sięgnął m.in. do znakomitych 
receptur kuchni klasztornej. Każdy przepis został omówiony według prostego i przej-
rzystego schematu: składniki, przygotowanie, korzyści w kuchni, pożytek dla zdrowia. 

WYDAWNICTWO AA, 14x20, s. 128, miękka, kolorowe ilustracje
KOD: 648130

9,90
Tylko

BESTSELLER
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HERBATKA FITNESS (w saszetkach fix)
50g (25x2g)

Składniki: owoc róży, jarzębiny; liść jeżyny, mięty; koper włoski owoc; kminek; kwiat hibiskusa 
(w różnych proporcjach). 

Herbatka bogata jest w naturalne składniki. Charakteryzuje się lekko kwaskowatym smakiem 
i subtelnym aromatem. Polecana jest osobom dbającym o szczupłą sylwetkę.

KOD: 290049

ZBIGNIEW T. NOWAK

ZIOŁOWA KLINIKA ODCHUDZANIA
Jak skutecznie walczyć z nadwagą i otyłością? Autor wyjaśnia to opisując 
odchudzające właściwości takich roślin leczniczych jak: mniszek lekarski, 
pokrzywa, perz, karczoch, topinambur, zielona herbata, skrzyp polny, 
rzodkiew czarna, morwa biała, cynamonowiec, bazylia, cykoria, fasolka 
szparagowa, rzodkiewka i inne.
WYD. AA, 14x20, s. 352, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 640011

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

ZBIGNIEW T. NOWAK

KSIĘGA OWOCÓW LEŚNYCH
LEKI Z POLSKICH LASÓW
Godne polecenia kompendium medycyny naturalnej opartej na dziko 
rosnących owocach, takich jak m.in.: borówka czernica, głóg, jarzębina, 
jeżyna, malina, poziomka, dzika róża, rokitnik, tarnina, żurawina, dzika 
śliwa oraz dzika jabłoń.

Przewodnik po świecie owoców leśnych i sposobach ich wykorzystania!
WYD. AA, 14x20, s. 256, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 649977

ZBIGNIEW T. NOWAK

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

O zdrowotnych 
właściwościach jeżyny, 

dzikiej róży i innych 
owoców leśnych

Vademecum 
o naturalnych sposobach 

odchudzania

Nowa linia produktów ekologicznych AROMAT ZDROWIA

Zbigniew T. Nowak poleca!

Zbigniew T. Nowak – znawca roślin leczniczych, 
ekspert programu „Pytanie na śniadanie” w TVP 2

5,90
Tylko

HERBATKA 
KRZEMIONKOWA 

(sypana) 
50g

KOD: 290025
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Zbigniew T. Nowak – znawca roślin leczniczych, 
ekspert programu „Pytanie na śniadanie” w TVP 2

HERBATKA 
KRZEMIONKOWA 

(sypana) 
50g

KOD: 290025

HERBATKA 
KRZEMIONKOWA 
(w saszetkach fix) 
37,5g (25x1,5g)
KOD: 290032

ZBIGNIEW T. NOWAK

ZIOŁOWA APTEKA SENIORA 
Poradnik ten uczy, jak umiejętnie korzystać z apteki natury, by uchronić się 
przed takimi zagrożeniami jak powikłania pogrypowe, zakrzepy, nowotwory 
wieku starczego, zły cholesterol, zawał serca, udar mózgu, nadciśnienie tętni-
cze, żylaki, cukrzyca, anemia, zwyrodnienie plamki żółtej (AMD), bezsenność, 
osteoporoza, przerost prostaty, kamica żółciowa, niestrawność, dolegliwości 
wątroby, choroby Alzheimera i Parkinsona, reumatyzm, artretyzm, odleżyny 
i klimakterium.
WYD. AA 14x20, s. 256, twarda, kolorowe zdjęcia
KOD: 647928

ZBIGNIEW T. NOWAK

Źródło wiedzy na temat 
pokrzywy, owsa i innych 

darów natury polecanych 
seniorom

ZBIGNIEW T. NOWAK

ZIOŁA Z POLSKICH ŁĄK
Poradnik przedstawia rośliny lecznicze rosnące na naszych łąkach, 
m.in.: babkę lancetowatą, bluszczyk kurdybanek, krwawnik, mniszek 
lekarski, pokrzywę, podbiał, skrzyp polny, stokrotkę, tasznik, oman 
łąkowy, pięciornik gęsi, szczaw, świetlik łąkowy, żywokost lekarski 
i wiele innych. Książka ta dostarcza obszernej wiedzy jak zbierać 
i przetwarzać te rośliny na domowe specyfi ki. 
WYD. AA, 14x20, s. 328, twarda, kolorowe fotogra� e
KOD: 647737

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

Składniki: ziele poziewnika, skrzypu; kłącze perzu; ziele miodunki, pokrzywy, 
owsa (w różnych proporcjach).

Według literatury zielarskiej zioła wchodzące w skład herbatki są bardzo zasob-
ne w rozpuszczalną krzemionkę. Picie naszej mieszanki ziołowej przynajmniej 
raz dziennie pomoże Ci uzupełnić niedobory krzemu w organizmie.

Nowa linia produktów ekologicznych AROMAT ZDROWIA

7,90
Tylko

8,90
Tylko

Rzecz o dobroczynnym 
wpływie pokrzywy, skrzypu 

polnego, perzu i innych 
ziół z polskich łąk
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ZBIGNIEW T. NOWAK

ANTYBIOTYKI Z APTEKI PANA BOGA
Książka zawiera wiele unikalnych i skutecznych receptur z babki lanceto-
watej, bzu czarnego, czosnku pospolitego, cebuli, chrzanu pospolitego, 
dziewanny, jeżówki purpurowej, lebiodki pospolitej, lipy drobnolistnej, 
macierzanki piaskowej, maliny właściwej, miodu pszczelego, nagietka 
lekarskiego, olejku z drzewa herbacianego, propolisu, sosny, szałwii lekar-
skiej i tymianku.  

WYD. AA, 14x20, s. 256, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 644880

ZBIGNIEW T. NOWAK

ZIOŁA DLA ZDROWIA DZIECI
Oparte o najnowsze zdobycze medycyny kompendium wiedzy o natural-
nych kuracjach stosowanych u dzieci w różnych rodzajach schorzeń, takich 
jak: grypa, przeziębienie, gorączka, stany zapalne, afty, pleśniawki, kolka nie-
mowlęca, biegunka, choroba lokomocyjna, anemia, pobudliwość nerwowa, 
trądzik młodzieńczy, alergie, ADHD i moczenie nocne. Autor pisze również 
o sposobach regenerowania organizmu po antybiotykoterapii. 

WYD. AA, 14x20, s. 280, twarda
KOD: 642497

HERBATKA FAMILIJNA (sypana)
50g

Składniki: ziele przetacznika, liść poziomki, kwiat lipy, owoc tarniny po 10%; ziele rzepiku, 
miodunki, macierzanki, krwawnika; liść pokrzywy; pączki sosny; płatki róży, bławatka, 
nagietka (w różnych proporcjach). 

Herbatka familijna została skomponowana ze specjalnie dobranych ziół i owoców, które 
korzystnie wpływają na cały organizm. Polecana jest do picia dla całej rodziny, zarówno 
młodszych jak i starszych.
KOD: 290056

Zbigniew T. Nowak poleca!

Nowa linia produktów ekologicznych AROMAT ZDROWIA

Zbigniew T. Nowak – znawca roślin leczniczych, 
ekspert programu „Pytanie na śniadanie” w TVP 2

6,90
Tylko

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

Książka m.in. o nagietku, 
macierzance, lipie, róży 

i sośnie, które pomagają 
w walce z infekcjami

O korzystnym wpływie 
lipy, pokrzywy i innych 
roślin na zdrowie dzieci
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Zbigniew T. Nowak – znawca roślin leczniczych, 
ekspert programu „Pytanie na śniadanie” w TVP 2

ZBIGNIEW T. NOWAK

ZIOŁA DLA CHOREGO SERCA
Autor proponuje doskonałe naturalne środki na wzmocnienie i poprawę 
pracy serca, takie jak głóg, serdecznik, winorośl, czosnek, cebula, awoka-
do, melisa, miłorząb, aronia, porzeczka czarna, borówka czernica, tasznik 
pospolity, wiesiołek, galgant, róża dzika i pomarszczona, szanta zwyczajna, 
żurawina. Znajdziemy tu liczne receptury na środki lecznicze przygotowane 
z powyższych darów natury.

WYD. AA, 14x20, s. 224, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 642251

ZBIGNIEW T. NOWAK

ZIOŁA, KTÓRE PODBIŁY MEDYCYNĘ
Skuteczne i bezpieczne rośliny lecznicze m.in.: różeniec górski, żeń-szeń, 
karczoch, ostropest plamisty, wiesiołek, żurawina, czystek, topinambur, miło-
rząb, dziurawiec, winorośl właściwa, aloes, czosnek pospolity i niedźwiedzi. 
W książce omówiono ich zastosowanie oraz receptury na naturalne specyfi ki.

WYD. AA, 14x20, s. 304, twarda, kolorowe zdjęcia
KOD: 640899

HERBATKA
ŻURAWINOWA 
(w saszetkach fix)
62,5g (25x2,5g)
KOD: 290018

HERBATKA 
ŻURAWINOWA 

(sypana)
100g

KOD: 290001

Nowa linia produktów ekologicznych AROMAT ZDROWIA

Składniki: owoc żurawiny 50%, owoc róży, jabłka, bzu czarnego, 
tarniny, jarzębiny (w różnych proporcjach).

Bogaty skład herbatki żurawinowej sprawia, że wykazuje ona wiele 
cennych właściwości zdrowotnych.

24,90
Tylko

14,90
Tylko

Rzecz o korzyściach dla 
serca, jakie przynoszą 

żurawina, róża oraz inne 
cenione rośliny

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

Kompendium wiedzy 
o żurawinie i innych 

słynnych skarbach natury
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Zdrowie

ZBIGNIEW T. NOWAK

ZIELONY DETOKS
Rzecz o roślinach niszczących wolne rodniki, chro-
niących przed nowotworami, miażdżycą i choro-
bą Alzheimera oraz spowalniających starzenie się 
organizmu. Należą do nich m.in.: aronia,  bakopa, 
borówka czernica, czosnek, cebula, głóg, czarna 
porzeczka, dzika róża, różeniec górski, rokitnik, 
wąkrota azjatycka, żeń-szeń i  żurawina. Autor 
podaje proste receptury na soki, napary i nalewki.

FRONDA, 17x24, s. 184, opr. zintegrowana, 
kolorowe ilustracje
KOD: 791503

29,90
44,90

29,90
44,90

RABAT
33 %!

ZBIGNIEW T. NOWAK

NIE LECZ SIĘ REKLAMAMI LEKÓW
Nie trzeba łykać pigułek, by ratować zdrowie! 
Nowoczesny „zielony detoks” to skuteczna me-
dycyna XXI wieku, a pigułki produkowane przez 
przemysł farmaceutyczny możemy skutecznie za-
stąpić ich naturalnymi odpowiednikami. W książ-
ce zamieszczono przepisy na sałatki, nalewki, 
napary i dodatki do prostych dań – wszystkie 
przygotowane z łatwo dostępnych składników.

FRONDA, 17x24, s. 176, opr. zintegrowana, 
kolorowe ilustracje
KOD: 793514

ZBIGNIEW T. NOWAK

ZDROWIE I ODPORNOŚĆ. REAKTYWACJA
Zbigniew T. Nowak udziela wskazówek, jak wybrać, 
gdzie znaleźć oraz jak bezpiecznie i  skutecznie 
zastosować niezawodne leki  z  apteki przyrody. 
Niektóre z  nich można mieć nawet za darmo. 
Zamieszczono tu proste i wypróbowane receptury 
na napary, nalewki, syropy i soki, a także przepisy na 
zdrowe surówki i sałatki – z wykorzystaniem łatwo 
dostępnych naturalnych składników.

FRONDA, 17x24, s. 176, opr. zintegrowana, kolo-
rowe ilustracje
KOD: 799806

WITAMINY DLA CHŁOPAKA I DZIEWCZYNY
Wiedzę na temat konieczności wprowadzania witamin i minerałów do codziennej diety należy 
kształtować już od najmłodszych lat. Dzieci, których rodzice nie przestrzegali uczenia ich wła-
ściwych nawyków żywieniowych, znacznie częściej chorowały i nie rozwijały się prawidłowo.

Książka ta w sposób zabawny, a jednocześnie przekonujący zachęca naszych najmłodszych do 
spożywania wybranych owoców, warzyw i innych produktów dostarczających tych cennych 
składników odżywczych!

WYD. AA, 26x29, s. 52, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 640547

Elementarz zdrowia dla naszych dzieci!

19,90
29,90

19,90
29,90

RABAT
33 %!

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!
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Zdrowie na cały rok

ZBIGNIEW T. NOWAK

ZDROWIE NA CAŁY ROK 2019
Wyjątkowy terminarz zawierający sprawdzone receptury z zastosowaniem ziół, owoców, warzyw oraz innych 
darów natury. Przepisy zamieszczone w tym terminarzu pochodzą z dorobku znawcy ziół i eksperta telewi-
zyjnego Zbigniewa T. Nowaka. Każda rozkładówka zawiera tygodniowe kalendarium oraz wybrany przepis  
dostosowany do pory roku oraz do aktualnych potrzeb ludzkiego organizmu. Korzystając z tego bardzo 
praktycznego poradnika, łatwiej przeżyć zdrowo cały rok!

AROMAT SŁOWA, 17x24, s. 144, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 758118

24,90
29,90

24,
29,90

NOWOŚĆ
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Zdrowie. Święta Hildegarda leczy 

ŚWIĘTA HILDEGARDA LECZY
KOMPLET 6 KSIĄŻEK

Każda książka: WYDAWNICTWO AA, 14x20, miękka, kolorowe ilustracje
KOD: 644620

39,90
Tylko

HIT CENOWY!

Łącznie 
 600 stron!

Sześć książek w cenie czterech!
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Co za smak!

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

ZIARNISTA, 250 g 
KOD: 290131

MIELONA, 250 g 
KOD: 290124

Znakomita wysokogatunkowa kawa pochodząca 
z regionu Medellin uważania jest za najlepszą 
z kaw kolumbijskich. Kawa o wszechstronnym 
zastosowaniu i o dużych walorach smakowych, 

z delikatnie wyczuwalną kwasowością.

19,90
Tylko

19,90
Tylko

KAWA KOLUMBIJSKA
COLUMBIA EXCELSO MEDELLIN 
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Co za smak!

CZEKOLADA EXTRA GORZKA 68%, 80 g
Z KRUSZONYM ZIARNEM KAKAOWYM

Smaczna czekolada 
gorzka z drobinkami 
ziarna kakaowego!
Masa kakaowa minimum 68%. Składniki: miazga 
kakaowa, cukier, prażone ziarno kakaowe 10%, 
kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, 
tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z soi), aro-
mat. Może zawierać orzechy oraz mleko.

KOD: 290100

CZEKOLADA EXTRA GORZKA 72%, 80 g

Czekolada gorzka dla 
amatorów mocnego 
smaku kakaowego!
Masa kakaowa minimum 72%. Składniki: miazga 
kakaowa, cukier, kakao w proszku o obniżonej 
zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, laktoza 
(z mleka), emulgator: lecytyny (z soi), aromat. Może 
zawierać orzechy.

KOD: 290094

CZEKOLADA EXTRA MLECZNA, 80 g

Czekolada dla 
miłośników słodyczy!
Masa kakaowa minimum 34%.

Masa mleczna minimum 22%.

Składniki: cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne 
w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny 
(z soi), aromat. Może zawierać orzechy.

KOD: 290117

9,909,909,90

Bez oleju palmowego i sztucznych dodatków!

Nowa linia czekolad

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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Niezbędne i praktyczneCo za smak! 

19,90
Tylko

mielona

19,90
Tylko

HIT!

Tradycja przyrządzania kawy wywodzi się z Etiopii, która do dziś należy do jej 
czołowych producentów. Smak kaw pochodzących z tego kraju jest niepowta-
rzalny i wart degustacji! Arabica Djimmah jest symbolem niepowtarzalnego 
smaku dzikiej kawy, najlepiej smakuje wypalona w stopniu średnio brązowym 
kasztanowym. Smak lekko winny z głęboką czekoladową nutą, oraz wysoce 
cenioną kwasowością. Kawa dzika i pierwotna „matka kaw”. Prawdziwą kawę 
etiopską Arabicę Djimmah oferujemy w dwóch postaciach: mielonej i ziarnistej.

KAWA ETIOPSKA 
ARABICA DJIMMAH

MIELONA, 250 g 
KOD: 154398

ZIARNISTA, 250 g 
KOD: 154404

KRÓWKA LEŚNIOWSKA, 1kg
Krówki wyrabiane z mleka, masła i cukru należą do najbardziej lubianych, trady-
cyjnych polskich słodyczy. Krówki leśniowskie są wyjątkowo delikatne w smaku, 
z miękkim, lekko ciągliwym nadzieniem (nie zaklejają ust). Dodatkową zachętę 
do nabycia krówek stanowią „złote myśli” zapisane wewnątrz opakowania 
każdej sztuki.

Składniki: cukier, syrop glukozowy, mleko w proszku odtłuszczone, masło 
(zawiera laktozę), aromat – etylowanilina.

Smaczne krówki wyrabiane na maśle (bez oleju palmowego).

KOD: 232008

27,90

Oryginalny pomysł Oryginalny pomysł Oryginalny pomysł Oryginalny pomysł Oryginalny pomysł Oryginalny pomysł 
na słodki upominek!na słodki upominek!na słodki upominek!na słodki upominek!na słodki upominek!na słodki upominek!

KUBEK TERMICZNY 
„HISTORIA MOJA PASJA”
Pojemność: 400 ml, wysokość: 17,5 cm
KOD: 158143

19,90
Tylko

TORBA BAWEŁNIANA
„HISTORIA MOJA PASJA”
Solidna torba polskiej produkcji, wykonana z bawełny o wysokiej grama-
turze (220g/m2). Przydatne na drobne zakupy, na spacery, na plażę itp.

Wymiary: ok. 37x41 cm
KOD: 155333

100% 
bawełny!

9,90
Tylko
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• Wyślij załączoną kartę z zamówieniem
(Nie naklejaj znaczka! Opłata jest przeniesiona na adresata!) 

• telefonicznie: 12 345 40 99, 12 446 72 55 tel. kom.: 533 313 404
(poniedziałek – piątek: 8.00-18.00; sobota: 8.00-13.00)

• faksem: 12 259 00 33
• internetem: www.HistoriaMojaPasja.pl 
• e-mailem: katalog@klubhmp.pl 

ZAMÓWIENIA: Dystrybucja Książek, ul. Swoboda 4, 30-332 Kraków Sposoby składania zamówień:

ZAMÓWIENIE NA KWOTĘ 99 zł LUB WIĘCEJ 
– PRZESYŁKA GRATIS!
Zamówienie na kwotę do 99 zł – koszt przesyłki 9,90 zł.
Czas realizacji zamówienia: do 14 dni.
Płatność przy odbiorze (za pobraniem). 

Polska droga do wolności

PROF. RYSZARD TERLECKI
SOLIDARNOŚĆ 1980-1989. POLSKA DROGA DO WOLNOŚCI
Lata osiemdziesiąte XX wieku to najważniejsza dekada w dzie-
jach współczesnej Polski. To właśnie wtedy doszło do wielkiego 
zrywu Polaków i powstania ruchu, który po wielu latach trud-
nych doświadczeń doprowadził do kresu komunistycznego 
zniewolenia i odrodzenia wolnej Rzeczpospolitej. Ta książka 
ukazuje tę niezwykłą polską drogę do wolności, która stała 
się początkiem upadku komunistycznego bloku w Europie.
Autor przedstawia dzieje „Solidarności” w  pierwszej 

i najważniejszej dekadzie jej istnienia, omawiając kolejno: kulisy 
wydarzeń, które doprowadziły do strajków sierpniowych, czas 
„festiwalu wolności” (kilkanaście miesięcy legalnej działalności 
„Solidarności”), okres stanu wojennego, lata podziemnego 
funkcjonowania opozycji, aż do strajków w roku 1988 i wy-
darzeń z  roku 1989, które doprowadziły do gruntownych 
przemian ustrojowych, społecznych i politycznych w Polsce 
oraz otworzyły drogę do pełnej wolności.

WYDAWNICTWO AA, 14x20, s. 304, twarda
KOD: 643623

NOWOŚĆ

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!


