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Zamówienia: 

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

Zamówienie na kwotę 100 zł lub więcej – przesyłka gratis!
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Wesołych Świąt
Narodzenia Pańskiego!
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Prezen
tza zakup 

powyżej 
150 zł

Więcej na s. 3

Pakiet 9 karnetów świątecznych  
z kopertami

Poradnik zdrowotny 
WYD. AA, 14×19, s. 128, miękka,  

kolorowe ilustracje



Szanowni Państwo!

W oczekiwaniu na Święta 
Bożego Narodzenia 
przygotowaliśmy bogatą ofertę 
książek (i nie tylko). Wśród 
nich m.in.: unikalne dzieło 
Joanny Wieliczki-Szarkowej 
Polska. Polacy. Dzieje Narodu 
ilustrowane imponującymi 
reprodukcjami dzieł sztuki 
(w załączonym folderze), 
dwutomowa antologia 
współczesnej polskiej poezji 
patriotycznej Nie zginęła 
(s. 3) oraz nowe tomiki z serii 

Biblioteka Orła Białego (s. 8-12). Uwagę zwraca demaskatorska 
książka Powrót do Jedwabnego (s. 42). Znajdą Państwo u nas 
także literaturę piękną (s. 62-67), podróżniczo-krajoznawczą 
(s. 72-77), kącik muzyczny (s. 68-69), a nawet ofertę produktów 
ekologicznych (80-85). Dla młodych czytelników polecamy 
trzytomowe Dzieje Polski w komiksie w eleganckim etui (s. 100), 
interesujące gry planszowe oraz inne atrakcyjne tytuły – nie 
tylko na święta (s. 86-96).
Życzymy Państwu radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
szczęśliwego Nowego Roku 2020!

Redaktor wydania  
oraz zespół pracowników klubu wysyłkowego Historia Moja Pasja

Jak złożyć zamówienie?
1. Wyślij pocztą załączoną kartę z zamówieniem.
2. 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)

3. Internetem: www.HistoriaMojaPasja.pl 
4. E-mailem: katalog@klubhmp.pl 

Zamówienie na kwotę 100 zł lub więcej – przesyłka gratis!
Zamówienie na kwotę do 100 zł – koszt przesyłki 9,90 zł.
Czas realizacji zamówienia: do 14 dni. Płatność przy odbiorze 
(za pobraniem) lub przedpłata przelewem.  
Numer konta bankowego do przelewów (Idea Bank): 
Dystrybucja AA, 03 1950 0001 2006 0095 0050 0003

Klub Historia Moja Pasja oprócz sprzedaży wysyłkowej  oferuje 
również możliwość bezpłatnego osobistego odbioru zamówień 
w naszej księgarni w Krakowie (po uprzednim telefonicznym 
uzgodnieniu szczegółów odbioru).

Punkt odbioru osobistego: „Księgarnia na Retoryka” 
Kraków, ul. Retoryka 24 (blisko Wawelu, obok DH „Jubilat”)
Godziny otwarcia: pon.–pt.: 9.30–17.00

Historia świata każdego dnia
Najważniejsze wydarzenia w dziejach 
ludzkości w formie kalendarza!
Bogato ilustrowana książka zapoznaje czytelnika z najciekawszy-
mi i najważniejszymi wydarzeniami, których rocznica przypada 
w danym dniu roku kalendarzowego. Wśród nich znalazły się tak 
przełomowe momenty dla historii naszego globu, jak wybuchy 
różnych wojen i bitew czy np. wystrzelenie w kosmos pierwszego 
sztucznego satelity Ziemi i wyemitowanie pierwszego na świecie 
znaczka pocztowego.
SBM, 24×30, s. 384, twarda

KOD: 598751

o
KSIĘGARNIA
na RETORYKA 

religijna.pl

KSIĘGARNIA
na RETORYKA

Nowość
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Szczególnie polecamy

Wybór i opracowanie: Justyna Chłap-Nowak 

…Nie zginęła!
Antologia współczesnej polskiej poezji patriotycznej od roku 1918 po wiek xxi 
Wydanie dwutomowe

Dwutomowa kontynuacja bestsellerowej antologii Jeszcze Polska… Obejmuje twórczość ponad stu 
autorów powstałą po roku 1918, czyli po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, aż do utworów poety-
ckich opublikowanych w XXI wieku. Główne tematy ujęte w dwutomowej publikacji to: poezja legiono-
wa, poezja Dwudziestolecia, poezja czasu II wojny światowej (krajowa, zesłańcza, żołnierska), Ojczyzna 
z perspektywy powojennej emigracji, poezja więzienna (1944-1955), poezja „patriotyzmu oficjalnego” 
okresu PRL, poezja przełomowych polskich wydarzeń (1956, 1970, „Solidarności” i stanu wojennego), 
a także poetyckie odpowiedzi na pytania o polski patriotyzm po roku 1989 i echa katastrofy smoleń-
skiej. Układ treści jest oparty na ładzie chronologicznym – wedle daty urodzenia autorów. Wiersze 
przeplatane są tekstami pieśni patriotycznych. Wśród prezentowanych poetów są m.in.: Leopold Staff, 
Kornel Makuszyński, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Kazimierz Wierzyński, 
Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Władysław Broniewski, Karol Wojtyła, Czesław Miłosz, Beata Obertyńska 
oraz poeci współcześni.
WYDAWNICTWO AA, 17×24, t. 1 – s. 512, t. 2 – s. 584, twarda z obwolutą, czarno-białe ilustracje

KOD: 644026 

Nowość

89,00
99,00 zł
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Nowe i polecane

s. 1, 3 s. 2 s. 6 s. 7 s. 8

s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 16

s. 23

s. 24 s. 26 s. 28 s. 30 

s. 17 s. 19s. 18

Joanna Wieliczka-Szarkowa

tel. 12 292 68 69, 12 292 09 05 
12 345 49 80, tel. kom.: 695 994 193
www.religijna.pl, klub@religijna.pl

poleca!
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ISBN 978-83-78

Cena: 14,90 w tym 5% VAT

KAPŁANI NIEPODLEGŁOŚCI

Joanna Wieliczka-Szarkowa

W pamięci zbiorowej Legiony 

utrwaliły swe miejsce przede wszyst-

kim jako symbol postawy niepokornej, 

dumnej wolności, odwagi, honoru, 

zawadiackiej fantazji – były wszak 

pierwszym realnym spełnieniem pol-

skiego snu, który w dodatku znalazł 

w 1918 roku swój szczęśliwy fi nał.

prof. dr hab. Andrzej Nowak

Kazimierz Sosnkowski
Władysław Belina Prażmowski
Kazimierz Piątek „Herwin”
Stanisław Kaszubski „Król”
Bolesław Wieniawa-Długoszowski
Leopold Kula „Lis”
Bracia Herzogowie
Edward Rydz-Śmigły
Andrzej Galica
Zbigniew Dunin-Wąsowicz

Książka ukazuje sylwetki bohaterskich żołnierzy – legionistów 

z czasów walki o niepodległość Polski. Mamy tu piłsudczyków, później-

szych wielkich generałów i polityków II Rzeczpospolitej, którzy zaczynali 

swoją drogę do wolnej Polski jako żołnierze I Brygady Legionów, mamy 

niezłomnych bohaterów Brygady karpackiej, zwanej żelazną, wspania-

łych ułanów, którzy swoimi szarżami rozsławili na nowo polskie wojsko, 

niejednokrotnie składając najwyższą ofi arę życia za wolną i niepodległą 

Ojczyznę.

tel. 12 292 68 69, 12 292 09 05 
12 345 49 80, tel. kom.: 695 994 193
www.religijna.pl, klub@religijna.pl

poleca!

ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG!
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ISBN 978-83-7864-798-0

Cena: 19,90 w tym 5% VAT

LEGIONIŚCI
NIEPODLEGŁEJ

s. 21

s. 25
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Nowe i polecane

s. 31 s. 33 s. 35 s. 38 s. 40

s. 42 s. 43 s. 50 s. 51 s. 52

s. 55 s. 61 s. 65 s. 71 s. 78

s. 80 s. 82 s. 86 s. 91 s. 100 

Mocna, prorocza książka, którą powinni przeczytać wszyscy,
którym leży na sercu los Zachodu i przyszłość chrześcijaństwa.

Rod Dreher, autor bestsellera Opcja Benedykta

Wielu ludzi, tak niewierzących, jak i katolików, widzi we Franciszku bohatera:
z jednej strony skromnego przywódcę Kościoła, a z drugiej superpapieża,
który wykorzystując swoją władzę, czuwa nad światem przeżywającym glo−
balne kryzysy – od zmiany klimatu i masowych migracji po plagę nędzy
i głodu. Jednocześnie Franciszek dzieli swój Kościół, dążąc do zmian, zwłasz−
cza w sprawach małżeństwa, seksualności i rozwodów. Wielu katolików uważa
te zmiany za niedopuszczalne, za zdradę nie tylko nauczania Kościoła, lecz
także słów samego Jezusa Chrystusa. Pontyfikat Franciszka jest oszałamia−
jącym sukcesem, fenomenem medialnym… lecz także ryzykowną rozgrywką,
która doprowadziła autorytet papieża do punktu krytycznego, grożącego nie
tylko buntem, lecz także schizmą.

Badając wiele historycznych, teologicznych i kulturowych batalii, Douthat
dociera do sedna sporu o przyszłość katolicyzmu. Opisuje intrygi i konflikty
wywołane Franciszkowym dążeniem do zmian, watykańskie spiski i kontr−
ofensywy, batalie między biskupami i kardynałami, otwarte konflikty między
konserwatywnymi katolikami wykrzykującymi „herezja!”, a samym papieżem.
Ocenia erę Franciszka zarówno jako krytyczny eksperyment dla katolicy−
zmu i rozstrzygający punkt zwrotny dla Zachodu. Gdy liberalny porządek
chwieje się wśród zalewu populizmu, masowej migracji i przebudzonego
ekstremizmu, Franciszek cieszy się wyjątkowym autorytetem, wykraczają−
cym poza stronnictwa i frakcje. Powstaje pytanie, czy wykorzystuje ten
autorytet mądrze, by zaproponować w pełni chrześcijańską alternatywę
dla status quo, czy raczej nierozważnie usiłuje dostosować Kościół do no−
woczesnego świata, wyjałowionego i zepsutego. To, czy rację ma Franci−
szek czy raczej jego krytycy, określi nie tylko to, czy Franciszek skończy
jako bohater, czy też jako postać tragiczna dla katolików. Określi, czy pa−
pież jest bohaterem, czy może hazardzistą, który zdradza zarówno swój
Kościół, jak i cywilizację, oddając ją w ręce wrogów.

Ross Douthat jest felietonistą New York Timesa, autorem książek Bad
Religion: How We Became a Nation of Heretics; Privilege: Harvard and the
Education of the Ruling Class oraz współautorem, wraz z Reihanem Sala−
mem książki Grand New Party: How Republican Can Win the Working Class
and Save the American Dream. Pisuje recenzje filmowe dla National Re−
view. Mieszka w Connecticut z żoną i trójką dzieci.

Myślę, że elita liberalnego katolicyzmu nie
radzi sobie z faktem, że ktoś może skryty−
kować ich poglądy i to w tak skuteczny
sposób, jak Douthat. Prawda jest taka,
że Douthat, pisząc to, co pisze, w ich
oczach uchodzi za zdrajcę ich intelektual−
nej kasty. Ci ludzie uważają, że są powo−
łani do kierowania Kościołem i nie znoszą,
by ktoś inteligentny i prawowierny podwa−
żał ich twierdzenia. Wszystkie zdania o mi−
łosierdziu, dobrych obyczajach i innych
miłych sprawach są tylko czczym gada−
niem. To trudni ludzie. Znamy to z doświad−
czenia, że gdy teologiczna lewica mówi
o potrzebie „dialogu”, w rzeczywistości ma
na myśli coś takiego: „Rozmawiajmy aż
do momentu, gdy nie zaczniesz wypowia−
dać tego, czego nie chcemy. Po czymś
takim cię wykluczymy”.

Rod Dreher, autor Opcji Benedykta

Po napisaniu tej książki Douthat nie miał
łatwego życia. Niektóre amerykańskie śro−
dowiska postępowe domagały się natych−
miastowego linczu na autorze, oskarża−
no go o posługiwanie się mową nienawi−
ści. Na „Daily Theology” opublikowano
list otwarty do redaktora naczelnego
dziennika New York Times. Próbowano
w nim wykazać, że Douthat „nie ma żad−
nych zawodowych kwalifikacji”, by wypo−
wiadać się w sprawach kościelnych.

Tej książki nie czyta się łatwo i to nie dla−
czego, iżby była napisana nieprzejrzyście
czy też niedostępnym językiem. Jej lektu−
ra sprawia czytelnikowi kłopot, czasem
wręcz przykrość, bowiem odnosi się do
zagadnień i postaci, które dla kochające−
go swój Kościół katolika znaczą wiele.
Analizy Rossa Douthata są nieraz bolesne
i drażniące, choć nie sposób odmówić im
racji. Trafność spostrzeżeń amerykańskie−
go dziennikarza poraża i irytuje, a zara−
zem utwierdza czytelnika w przekonaniu
co do ich szczerości i precyzji.

ks. Robert Skrzypczak

Cena: 34,90 w tym 5% VAT

Zwierciadło
z Shalott
Opowieści niesamowite

Robert Hugh Benson
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Szczególnie polecamy

24,90
29,90 zł

Nowość

Nowy terminarz na rok 2020!

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Terminarz polski 2020 
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 da-
nego 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 opisują-
ce najważniejsze wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej w roku 1920: Cud nad 
Wisłą, Bitwę pod Zadwórzem, nazwaną polskimi Termopilami oraz wielkie bitwy 
pieczętujące zwycięstwo Polski. Terminarz przypomina o 700. rocznicy zjedno-
czenia Polski po rozbiciu dzielnicowym oraz koronacji Władysława Łokietka, 400. 
rocznicy śmierci hetmana Stanisława Żółkiewskiego i św. Jana Sarkandra oraz 100. 
rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.
WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 416, twarda

KOD: 646266

24,90
29,90 zł
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Andrzej Nowak

Dzieje Polski tom 4
1468-1572 Trudny złoty wiek
Rzeczpospolita lat 1468-1572 to wielkie mocarstwo, potęga militarna i kul-
turalna. A zarazem kraina wolności niespotykanej w ówczesnej Europie. 
Szlachta co prawda walczy z monarchą o przywileje (słynna konstytucja 
nihil novi), ale nie uchyla się od obowiązku obrony Ojczyzny, odróżnia jesz-
cze świętą wolność od swawoli, która jest surowo potępiana. Dynastyczne 
imperium Jagiellonów przekształca się w Rzeczpospolitą Obojga Narodów 
dzięki Unii Lubelskiej w 1569 r. Fascynująca i świetnie napisana historia 
naszego kraju jest zwieńczona w IV tomie Dziejów Polski ślubem przyszłego 
wielkiego króla Stefana Batorego z Anną Jagiellonką oraz jego przyrzecze-
niem (dotrzymanym!) m.in. odebrania ziem zagrabionych przez Rosję.
BIAŁY KRUK, 19×24, s. 424, twarda

KOD: 532777

79,90
85,90 zł

79,00
82,95 zł

79,00
82,95 zł

79,00
82,95 zł

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 Kazimierza Wielkiego do 
panowania Kazimierza Jagiellończyka.
BIAŁY KRUK, 19×24, s. 464,  
twarda ze złoceniami, kolorowe ilustracje

KOD: 532234 

Prof. Andrzej Nowak

Dzieje Polski, t. 1 
do 1202,  
Skąd nasz ród
Pierwsza część poświęcona jest począt-
kom narodu i państwa polskiego i opo-
wiada o wydarzeniach, które nastąpiły 
do 1202 r. 
BIAŁY KRUK, 19×24, 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 ber-
łem ostatnich Piastów. 
BIAŁY KRUK, 19×24, s. 384,  
twarda ze złoceniami, kolorowe ilustracje

KOD: 531961

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

Długo oczekiwany kolejny tom 
wielkiego dzieła prof. Andrzeja Nowaka!

Nowość
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Joanna Wieliczka-Szarkowa

tel. 12 292 68 69, 12 292 09 05 
12 345 49 80, tel. kom.: 695 994 193
www.religijna.pl, klub@religijna.pl

poleca!

ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG!

Joanna W
ieliczka-Szarkow

a

KAPŁANI
NIEPODLEGŁOŚCI

P............................Św

ISBN 978-83-78

Cena: 14,90 w tym 5% VAT

KAPŁANI NIEPODLEGŁOŚCI

Kapłani niepodległości
Joanna Wieliczka-Szarkowa przedsta-
wia historyczne portrety wybitnych 
duchownych, którzy służąc Bogu i lu-
dziom położyli wielkie zasługi dla od-
rodzonej Rzeczypospolitej, przyczynia-
jąc się do odzyskania niepodległości 
i moralnej odnowy narodu polskiego.  
WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 128, miękka

KOD: 648147

W książce:
Św. bp Józef Sebastian Pelczar 
Św. abp Józef Bilczewski 
Ks. kard. Adam Stefan Sapieha 
Ks. kard. Aleksander Kakowski 
Ks. bp Władysław Bandurski 
O. Kosma Lenczowski
Ks. Józef Panaś
Ks. Ignacy Skorupka 
Sługa Boży ks. bp Zygmunt Łoziński 
Ks. Bolesław Sztobryn (o. Terezjusz od św. Józefa) 

Tylko
14,90 zł

Nowość
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Nowość
Joanna Wieliczka-Szarkowa

W pamięci zbiorowej Legiony 

utrwaliły swe miejsce przede wszyst-

kim jako symbol postawy niepokornej, 

dumnej wolności, odwagi, honoru, 

zawadiackiej fantazji – były wszak 

pierwszym realnym spełnieniem pol-

skiego snu, który w dodatku znalazł 

w 1918 roku swój szczęśliwy fi nał.

prof. dr hab. Andrzej Nowak

Kazimierz Sosnkowski
Władysław Belina Prażmowski
Kazimierz Piątek „Herwin”
Stanisław Kaszubski „Król”
Bolesław Wieniawa-Długoszowski
Leopold Kula „Lis”
Bracia Herzogowie
Edward Rydz-Śmigły
Andrzej Galica
Zbigniew Dunin-Wąsowicz

Książka ukazuje sylwetki bohaterskich żołnierzy – legionistów 

z czasów walki o niepodległość Polski. Mamy tu piłsudczyków, później-

szych wielkich generałów i polityków II Rzeczpospolitej, którzy zaczynali 

swoją drogę do wolnej Polski jako żołnierze I Brygady Legionów, mamy 

niezłomnych bohaterów Brygady karpackiej, zwanej żelazną, wspania-

łych ułanów, którzy swoimi szarżami rozsławili na nowo polskie wojsko, 

niejednokrotnie składając najwyższą ofi arę życia za wolną i niepodległą 

Ojczyznę.

tel. 12 292 68 69, 12 292 09 05 
12 345 49 80, tel. kom.: 695 994 193
www.religijna.pl, klub@religijna.pl

poleca!

ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG!

LEG
IO

N
IŚCI

Joanna W
ieliczka-Szarkow

a
N

IEPO
D

LEG
ŁEJ

ISBN 978-83-7864-798-0

Cena: 19,90 w tym 5% VAT

LEGIONIŚCI
NIEPODLEGŁEJ

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Legioniści Niepodległej
Książka ukazuje sylwetki żołnierzy-legioni-
stów z czasów walki o niepodległość Polski. 
Mamy tu towarzyszy broni i przyjaciół Józefa 
Piłsudskiego, późniejszych wielkich generałów 
i polityków II Rzeczpospolitej, którzy zaczynali 
swoją drogę do wolnej Polski jako żołnierze 
I Brygady Legionów. Mamy niezłomnych bo-
haterów Brygady karpackiej zwanej „żelazną”, 
bohaterskich ułanów oraz tych, którzy o wol-
ną i niepodległą Polskę walczyli z dala od jej 
granic, na dalekich wschodnich i północnych 
rubieżach.
WYDAWNICTWO AA, 12×19, s. 208, miękka, cz.-b. ilustracje

KOD: 647980

W książce:
Kazimierz Sosnkowski 
Władysław Belina-Prażmowski
Kazimierz Piątek „Herwin”
Stanisław Kaszubski „Król” 
Bolesław Wieniawa-Długoszowski
Leopold Kula „Lis” 
Bracia Herzogowie
Edward Rydz-Śmigły
Andrzej Galica
Zbigniew Dunin-Wąsowicz 

Tylko
19,90 zł
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Joanna Wieliczka-Szarkowa

Polski wrzesień 1939 i planowa eksterminacja  
narodu polskiego
Kompendium wiedzy historycznej o niemieckim i sowieckim ataku na Polskę we wrześniu 1939 r., 
który zapoczątkował II wojnę światową w wymiarze globalnym. Z książki Joanny Wieliczki- 
-Szarkowej poznamy okoliczności hitlerowskiej agresji na Polskę, jej przebieg oraz najważniejsze 
bitwy i wydarzenia kampanii wrześniowej (m.in. Westerplatte, bitwa nad Bzurą, obrona Warszawy, 
bitwa pod Kockiem i inne). Dowiemy się również o działaniach Armii Czerwonej i sowieckiej bez-
pieki na wschodnich Kresach Rzeczypospolitej po 17 września 1939 r. (m.in. oblężenie Grodna, 
masowe aresztowania i prześladowania oraz zbrodnie popełnione na ludności polskiej oraz jej 
elitach). Książka zawiera również podsumowanie strat, jakie Polska poniosła wskutek niemieckie-
go i sowieckiego bestialstwa nie tylko na początku wojny, ale przez cały okres jej trwania. 
Książkę – wydaną w 80. Rocznicę Polskiego Września ‘39 – gorąco polecamy wszystkim, którzy 
chcą lepiej poznać okoliczności tamtych wydarzeń oraz prawdę o planowej eksterminacji narodu 
polskiego dokonanej przez obydwu agresorów. 
WYDAWNICTWO AA, 12×19, s. 208, miękka, cz.-b. ilustracje

KOD: 646747

Tylko
19,90 zł

Nowość

Biblioteka Orła Białego
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Joanna Wieliczka-Szarkowa

Polscy męczennicy II wojny światowej
Męczennicy czasów wojennych. Dlaczego ponieśli śmierć? W imię czego? Co pomogło im 
znosić brutalne przesłuchania, szykany, zadawany bez winy i powodu ból? Czym się kie-
rowali, ofiarowując swoje życie za życie innych? 
Zaprezentowano w tej książce zarówno osoby powszechnie znane, jak i te, o których 
bohaterstwie wiedziała zaledwie garstka osób. Osoby kanonizowane i takie, które uwa-
żano za święte już za życia. Mężczyzn i kobiety. Osoby świeckie i konsekrowane. Dzieci, 
młodzież i osoby starsze. Połączyła ich żywa wiara w Boga i odwaga bycia człowiekiem 
niezależnie od okoliczności. Wśród omówionych postaci są m.in. św. Maksymilian Kolbe, 
bł. bp Michał Kozal, bł. ks. Wincenty Frelichowski, bł. abp Antoni Julian Nowowiejski, 
Poznańska Piątka, bł. Natalia Tułasiewicz, nazaretanki z Nowogródka, kapłani wołyńscy, 
rodzina Ulmów z Markowej, redemptoryści z Woli i inni.
WYDAWNICTWO AA, 12×19, s. 144, miękka, cz.-b. ilustracje

KOD: 646945

Nowość

Tylko
14,90 zł

Biblioteka Orła Białego
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Nowość

Tylko
9,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Arnhem ‘44. O jeden most za daleko
Fascynująca książka o kulisach Market Garden – największej w czasie II wojny światowej 
operacji wojsk powietrzno-desantowych, przeprowadzonej przez aliantów na terenach 
okupowanej przez Niemców Holandii we wrześniu 1944 r. Zaplanowana przez marszałka 
Montgomery’ego śmiała operacja zakładała zdobycie pięciu najważniejszych przepraw na 
trzech rzekach: Mozie (most pod Grave), Waalu (most w Nijmegen) i Dolnym Renie (mosty 
w Arnhem), co pozwoliłoby Brytyjczykom ominąć niemiecką umocnioną Linię Zygfryda 
i wychodząc na tyły wojsk Hitlera, uderzyć na Zagłębie Ruhry. Choć sama operacja zakoń-
czyła się spektakularną porażką aliantów (mino ogromnych strat nie udało się zdobyć 
kluczowego ostatniego mostu w Arnhem), to w historycznej pamięci pozostał udział pol-
skiej 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego, która pod 
Arnhem zapisała kolejną piękną polską kartę na wojennych arenach II wojny światowej. 
Książka Joanny Wieliczki-Szarkowej przywraca pamięć o heroicznych czynach tej zasłużo-
nej polskiej formacji. 
WYDAWNICTWO AA, 12×19, s. 80, miękka, cz.-b. ilustracje

KOD: 646907

Biblioteka Orła Białego
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17,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Falaise ‘44
Na początku lipca 1944 roku Polacy wylądowali w Normandii. 
Miesiąc później rozpoczęła się bitwa pod Falaise – jedno 
z najwspanialszych zwycięstw polskich żołnierzy w II wojnie 
światowej, o którym opowiada ta książka, przedstawiając wo-
jenne losy generała Stanisława Maczka oraz historię formo-
wania się i szlak bojowy 1 Dywizji Pancernej, polskiej „Czarnej 
Kawalerii”. Ta waleczna formacja zdołała przełamać główną 
pozycję obrony stawiających zaciekły opór Niemców, odno-
sząc świetne zwycięstwo na szlaku bojowym we Francji.
WYD. AA, 12×19, s. 128, miękka,  cz.-b. ilustracje

KOD: 646341

Rotmistrz Witold Pilecki 
Polak, który próbował powstrzymać Zagładę! 
Fascynująca opowieść o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, który 
według brytyjskiego historyka Michaela Foota był jednym 
z sześciu najodważniejszych żołnierzy II wojny światowej! Na 
ochotnika dał się zamknąć w Auschwitz, gdzie organizował 
konspirację. Przeżył za drutami 2 lata i 7 miesięcy. W tym 
czasie informował o dokonywanym przez Niemców ludobój-
stwie. Po brawurowej ucieczce napisał szczegółowe raporty 
z Auschwitz, których niezwykłe losy zostały opisane w książce. 
Walczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie został areszto-
wany przez UB i zamordowany 25 maja 1948 roku.
WYD. AA, 12×19, s. 160, miękka

KOD: 641667 

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Monte Cassino ‘44
75. Rocznica zwycięstwa pod Monte Cassino
18 maja 1944 roku, po niezwykle ciężkich walkach, oddziały 
II Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława 
Andersa zdobyły klasztor na Monte Cassino, strategicznym 
wzgórzu we Włoszech, bronionym potężnym systemem 
umocnień i przez doborowe jednostki niemieckie. Bitwa 
o Monte Cassino stała się symbolem waleczności i zwycię-
stwa polskich żołnierzy w drugiej wojnie światowej. Ta książ-
ka, ilustrowana archiwalnymi zdjęciami z pola bitwy, opowia-
da o tym wielkim triumfie i ofierze polskich żołnierzy.
WYD. AA, 12×19, s. 176, miękka, cz.-b. ilustracje

KOD: 646105

Tylko
14,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa 

Generał „Nil” 
Porywająca opowieść o jednym z najsłynniejszych wyklętych, 
legendarnym dowódcy KEDYWU, człowieku, którego Niemcy 
bali się jak ognia. Ilustrowana archiwalnymi zdjęciami hi-
storia obejmuje całe jego życie, począwszy od czasów dzie-
ciństwa, przez walkę o niepodległość Polski, wojnę z bolsze-
wikami, wrzesień 1939 i walkę w konspiracji pod okupacją, 
aż po sowieckie łagry na Uralu, powrót do zniewolonej, ko-
munistycznej Polski, aresztowanie, zbrodniczy proces, wyrok 
sądowy i morderstwo w majestacie bezprawia. To historia 
człowieka, którego zawsze trzeba stawiać jako wzór męstwa, 
bohaterstwa i patriotyzmu.
WYD. AA, 12×19, s. 128, miękka, cz.-b. ilustracje

KOD: 645580

Tylko
14,90 zł

Tylko
14,90 zł

Tylko
14,90 zł

Czarna 
kawaleria 
generała 
Maczka

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Dla nas, kt
18 maja 1

tel. 12 292 68 69, 12 292 09 05 
12 345 49 80, tel. kom.: 695 994 193
www.religijna.pl, klub@religijna.pl

Klub
Książki
Katolickiej poleca!

ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG!

FALAISE’44
Joanna W

ieliczka-Szarkow
a

ISBN 978-83-7864-610-5

Cena: 14,90 w tym 5% VAT

Falaise’44 
CZARNA 
KAWALERIA 
Generała Maczka

Tylko
14,90 zł

Biblioteka Orła Białego
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Historia Polski

24,90
29,90 zł

Poczet władczyń Polski
Monumentalne dzieło przedstawia sylwetki kobiet, które były 
małżonkami władców Polski – od początku naszej państwo-
wości aż po schyłek wieku XVIII (lub przez jakiś czas samo-
dzielnie rządziły krajem). W sumie zamieszczono tu obszerne 
biogramy 55 władczyń, począwszy od Dobrawy, a skończywszy 
na Marii Józefinie Habsburg, żonie Augusta III. Z opisów uzy-
skamy ciekawe informacje o ich pochodzeniu, wykształceniu, 
osobistych upodobaniach, o zaangażowaniu w życie politycz-
ne i kulturowe Rzeczypospolitej, a także o losach ich potom-
stwa. Dzieło zostało pięknie zilustrowane szkicami, rycinami, 
reprodukcjami dzieł sztuki oraz fotografiami obiektów zwią-
zanych z życiem i działalnością polskich monarchiń.
WYD. M, 24×33, s. 384, twarda z obwolutą

KOD: 431409

99,00
199,90 zł

14,90
24,90 zł

Narodziny Polski
Albumowa publikacja o początkach 
narodu i państwa polskiego
Kim byli Słowianie i skąd przyszli? Jak powstała Polska? Kim byli 
jej pierwsi władcy? Jak doszło do Chrztu Polski? Jakie wyzwania 
stały przed Polską w pierwszych wiekach naszej państwowości? 
Co jej zagrażało? Odpowiedzi znajdziemy w tej interesującej 
i starannie wydanej książce. Książka w sposób syntetyczny przed-
stawia dzieje Polski od czasów plemion słowiańskich do końca 
panowania dynastii Piastów. Bogato ilustrowany album oprócz 
fachowego tekstu wprowadzającego w zagadnienia historyczne 
zawiera też teksty źródłowe z omawianej epoki.
WYD. M 25×34, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 433090

Grzegorz Kucharczyk

Wielka historia Polski
Albumowe opracowanie dziejów 
Polski, od czasów legendarnych 
po historię najnowszą. 
Znakomicie opowiedziana historia naszej Ojczyzny wzbo-
gacona o wiele barwnych ilustracji, map, not, biogramów 
i dokumentów. Publikacja wolna od stereotypów i politycznej 
poprawności, która nie unika najbardziej gorących i kontrower-
syjnych tematów w naszej historii. 
WYD. AA, DęBOGóRA, 20×29, s. 496, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier 

KOD: 646099

99,00
110,00 zł

Herbarz Szlachty Polskiej
Herbarz Szlachty Polskiej przedstawia zbiór około 70 najbardziej 
popularnych herbów wraz z nazwiskami rodów, które się nimi 
posługiwały. Książka uzupełniona jest opisami i barwnymi 
ilustracjami poszczególnych herbów szlacheckich, zarysem 
dziejów heraldyki oraz omówieniem zasadniczych elementów 
herbów występujących w polskiej heraldyce szlacheckiej.
DRAGON, 14×22, s. 160, twarda
KOD: 877240

Rabat 40%

Bestseller

Oszczędzasz 100 zł
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17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Historia Polski

Encyklopedia. 
Historia Polski
Bogato ilustrowana książka przedstawia najważniejsze 
wydarzenia w dziejach naszego narodu oraz zmiany, jakie 
zachodziły na przestrzeni wieków w sferze politycznej, go-
spodarczej, społecznej i kulturalnej – od chrztu Polski w 996 
roku przez czasy panowania Jagiellonów, okres demokracji 
szlacheckiej, rozbiorów oraz tragicznych wydarzeń XX wieku 
do czasów nam współczesnym. Dzieło – napisane fachowo, 
a zarazem przystępnym językiem – zawiera liczne ryciny, re-
produkcje dzieł sztuki, mapy i archiwalne fotografie. 
DRAGON, 24×33, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 875055

Oszczędzasz 30 zł

69,00
99,90 zł

Polskie imperium
Gdy Polska była mocarstwem…
Był czas, gdy Polska była największym państwem Europy. 
Byliśmy pierwszymi władcami Berlina, zasiadaliśmy na mo-
skiewskim tronie, posiadaliśmy Krym i forty na Karaibach. 
Kaffa, Kurlandia, Gambia, Tobago – dziś w ogóle nie kojarzą się 
z Polską. A jednak kiedyś wchodziły w skład polskiego mocar-
stwa. Od średniowiecza po XVIII wiek Polacy wojowali o Inflanty, 
Spisz, Krym, Mołdawię, Szwecję, Ukrainę! Dlaczego więc w na-
szej świadomości nie funkcjonuje pojęcie „polskie imperium”? 
Dlaczego jest nieobecne w naszej historii? 
ZNAK, 14×20, s. 320, twarda

KOD: 030781

Połowa Europy 
pod naszymi 
rządami!

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 zagarnął 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, 14×20, s. 352, twarda

KOD: 042302

Podboje,  
które przeszły 
do legendy!

Atlas historii Polski
Atlas historii Polski to nie jest zwykły atlas. To kompendium 
przedstawiające dzieje Polski od początków państwa polskiego 
aż po czasy współczesne. W przystępny i przejrzysty sposób 
przekazuje najistotniejsze informacje dotyczące historii nasze-
go kraju, które każdy młody czytelnik powinien znać. W atlasie 
– oprócz kolorowych map – znajdują się opisy wydarzeń poli-
tycznych związanych z kształtowaniem się i rozwojem państwa 
polskiego, prezentowane są sylwetki władców i ich najważniej-
sze dokonania oraz zasługi dla kraju, a także biogramy wielu 
innych wybitnych postaci historycznych. Każdy rozdział zawiera 
wiele ciekawostek z historii powszechnej.  
MARTEL, 21×30, s. 140, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 222886

29,90
49,99 zł

Rabat 40%

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł
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Marzyciele
Piotr Legutko, Paweł F. Nowakowski i Sylwester Szefer 
(autorzy popularnego cyklu Marzyciele na antenie TVP 
Historia) przedstawiają historie wielkich Polaków, którzy śnili 
o Niepodległej. Opowiadają o powstańcach, społecznikach, 
artystach, żołnierzach i politykach: od Konfederatów Barskich 
i Kościuszki, przez Wyspiańskiego i Matejkę po Dmowskiego 
i Piłsudskiego. Czytając tę wyjątkową książkę dowiemy się, jak 
krok po kroku ich wielkie marzenie zaczęło przybierać okre-
ślony kształt...
WAM, 14×20, s. 304, miękka 

KOD: 717283

Flaga Polski
Sprzedawana bez drzewca.
Rozmiar: 70×110 cm

KOD: 158051

Joanna Wieliczka-Szarkowa, Jarosław Szarek

Kronika dziejów Polski
Pasjonująca podróż w czasie przez najważniejsze wydarzenia 
naszych dziejów – od chrztu w 966 r. aż po współczesność. 
Bogato ilustrowana kronika opisuje nie tylko same fakty histo-
ryczne, ale przypomina barwne cytaty z epoki i przywołuje głos 
świadków. Książka pozwala poznać bogactwo naszej historii od 
najdawniejszych czasów, zarówno chwile wielkości jak i upad-
ków. Pokazuje dzieje dumnego narodu, który pozostaje wierny 
chrześcijańskiej tradycji oraz wartościom, które inni porzucili.
WYD. AA, 21×30, s. 80, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 643302

Feliks Koneczny

Dzieje Polski
Praca profesora Feliksa Konecznego jest jedną z najciekawszych 
i najbardziej przystępnych pozycji książkowych opisujących 
dzieje narodu i państwa polskiego. Napisana dla dojrzałych 
czytelników (w odróżnieniu od innej słynnej publikacji Dzieje 
Polski opowiedziane dla młodzieży). Autor z należytą starannoś-
cią 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, 14×20, s. 400, miękka

KOD: 037450

Od początku 
Piastów  
do iii rozbioru 
Polski 

34,90
39,90 zł

Tylko
19,90 zł

39,90
45,00 zł

9,90
19,90 zł

Rabat 50%

Nowość

Historia Polski



17

Przedmurze cywilizacji
Polska od 1000 lat na straży Europy
Wojownicy Piastów dający odpór pruskiej nawałnicy. Katastrofa mongolskiego 
najazdu. Nawrócenie ostatniego pogańskiego kraju Europy. Ostatnia twierdza 
Zachodu, zdolna powstrzymać Tatarów i Turków. Bitwy, które pozwoliły Polsce 
sięgnąć niemal po Morze Czarne i które powstrzymały imperium osmańskie 
przed marszem na Wiedeń i w głąb kontynentu. Rola strażnika cywilizacji zde-
terminowała całe dzieje Polski. I do dzisiaj stanowi o tym, kim jesteśmy. Żaden 
kraj nie stanowił  granicy cywilizacji przez dziesięć stuleci. Żaden poza Polską. 
Michael Morys-Twarowski dowodzi, że „przedmurze cywilizacji” to znacznie 
więcej niż tylko oklepany zwrot.
ZNAK, 13×20, s. 448, twarda

KOD: 057832

Polska od 1000 lat  
na straży Europy!

Joanna Wieliczka-Szarkowa, Franciszek Szarek

Dziś idę walczyć, mamo
Książka przedstawia wybrane postaci z Panteonu Polskich 
Dzieci, czyli tych najmłodszych Polaków, którzy z miłości do 
Ojczyzny stawali w obronie ojczystego języka, wiary i niepod-
ległości. W walce o te wartości byli gotowi do największych 
poświęceń aż do ofiary 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.
WYD. AA, 17×24, s. 192, twarda, cz.-b ilustracje

KOD: 644743

Najmłodsi 
w walce 
o wolną Polskę  
1863-1989

Dzielne Polki
Biografie 14 zasłużonych kobiet. Swoją odwagą, wiarą w zwy-
cięstwo i bohaterskimi czynami wykazały się w okresie konfe-
deracji 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, 16×22, s. 144, miękka 

KOD: 268993

Ryzykowały 
życiem  
za Polskę!

Nowość

34,90
39,90 zł

16,00
32,00 zł

19,90
29,90 zł

Rabat 33% Rabat 50%

Historia Polski
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Joanna Puchalska

Wilczyce z Dzikich Pól
Dziesięć kresowych Polek z temperamentem! Kobiet, które po-
trafiły samodzielnie dbać o swoje włości i skutecznie walczyć. 
W książce przedstawiono zdumiewające losy  
tak barwnych postaci historycznych jak Anna Błocka, Teofila 
Chmielecka, Wojewodzina Anna Potocka, Hanna Krasieńska, 
Maryna Mniszchówna, Zofia z Korabczewskich Rożyńska 
i Zofia Opalińska.
FRONDA, 16×22, s. 360, zintegrowana

KOD: 794863

Dariusz Wizor

Drogi i bezdroża 
monarchii 
elekcyjnej
Oferujemy Państwu bogato 
ilustrowaną książkę o rządach 
polskich królów elekcyjnych. 
Czytelnicy znajda tu nie tylko 
fakty historyczne, ale również 
ciekawostki i anegdoty z życia 
władców. Książkę wzbogacono 
o teksty źródłowe oraz liczne 
ilustracje.
ARTI, 21×30, s. 144, twarda

KOD: 406403

34,90
39,90 zł

Polscy bogowie wojny
Najwspanialsi dowódcy w dziejach
Wybitni stratedzy. Charyzmatyczni wodzowie. Królowie, het-
mani, generałowie. Zdobywcy, triumfatorzy, wyzwoliciele: od 
Kijowa w roku 1000, przez wiktorię wiedeńską z roku 1683, 
po bitwę warszawską z roku 1920. Wielcy Polacy. Wśród nich 
m.in. Władysław Jagiełło, Jan Karol Chodkiewicz, generał 
Stanisław Maczek. Geniusze, którzy na zawsze odmienili 
sztukę wojny. Wodzowie zdolni kreować dzieje i przesuwać 
granice mocarstw!
ZNAK, 14×21, s. 348, twarda

KOD: 057146

Jarosław Szarek

Powstanie 
styczniowe
Zryw wolnych Polaków
Porywająca opowieść rzetel-
nego historyka i znakomitego 
publicysty, doktora Jarosława 
Szarka, przy pomocy słowa 
podejmuje walkę o pamięć 
Powstania Styczniowego. W bar-
wnych obrazach tym słowem 
wyczarowanych przypomina 
historię 1863, 1864, 1865 roku.  
(prof. Andrzej Nowak)
AA, 14×20, s. 416, miękka  

kod: 644644

Wacław Panek

Hymny polskie
W albumie przedstawiono 20 polskich hymnów z zapisem nu-
towym: 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 opatrzono komentarzem historycznym 
i zilustrowano reprodukcjami dzieł sztuki.  
WYD. AA, 17×24, s. 112, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 649687

Do książki „Hymny polskie”  
dołączono płytę CD. 
Płyta zawiera wykonania 14 
hymnów – spośród 20 zamiesz-
czonych w albumie!

39,90
44,90 zł

Tylko
29,90 zł

14,90
34,90 zł

Rabat 55%

Tylko
24,90 zł

Nowość

Nowość

Historia Polski
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17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Rabat 50%

99,00
119,90 zł

Naród. Ojczyzna. Patriotyzm
Obszerne dzieło zawiera kompendium nauczania spo-
łecznego Kościoła katolickiego w tematyce patriotyzmu 
i pokrewnych mu zagadnień – od najważniejszych doku-
mentów Soboru Watykańskiego II przez nauczanie papieży 
w XX i XXI wieku i dokumenty Konferencji Episkopatu Polski 
aż po wybrane dokumenty Kościołów lokalnych. Część 
dokumentów zaprezentowana została w formie fragmen-
tów, natomiast niektóre w całości. Publikację uzupełniają 
przypisy rzeczowe, obszerny indeks tematyczny i biogramy 
autorów dokumentów.
TUM, 17×24, s. 488, twarda

KOD: 544498

Polska według świętych
Polecamy państwu unikalny wybór tekstów wybitnych ludzi 
Kościoła skierowanych do Polaków na przestrzeni ponad 
tysiącletnich dziejów naszej Ojczyzny. W przytoczonych frag-
mentach zawiera się prawdziwa historia Polski, widziana 
z perspektywy duchowych przywódców narodu polskiego. 
Słowa te dotykają tematów zawsze ważnych i najbardziej 
podstawowych: wolności, sprawiedliwości, honoru, prawości 
sumienia, nakazów moralnych, obowiązków rządzących oraz 
zagrożeń dla narodu i państwa.
WYD. AA, 17×24, s. 440, twarda

KOD: 641865

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Co Polskę stanowi
Z tego „wszystkiego, co Polskę stanowi” zostało wybranych 
i przedstawionych w tym znakomitym dziele kilkadziesiąt po-
staci: świadków naszych dziejów. Wśród nich m.in.: Mieszko I, 
św. Wojciech, św. Stanisław, Kazimierz Wielki, św. Jadwiga 
Królowa, Władysław Jagiełło, ks. Piotr Skarga, św. Andrzej 
Bobola, Jan III Sobieski, Tadeusz Kościuszko, Romuald Traugutt, 
Jan Matejko, Henryk Sienkiewicz, Ignacy Jan Paderewski, Józef 
Piłsudski, Roman Dmowski, św. Faustyna, gen. Władysław 
Anders, św. Maksymilian Kolbe, Rodzina Ulmów, Witold Pilecki, 
Danuta Siedzikowna „Inka”, gen. Fieldorf „Nil”, kard. Sapieha, 
Prymas Wyszyński, bł. ks. Jerzy Popiełuszko, św. Jan Paweł II i inni.
WYD. AA, 17×24, s. 512, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 648338

Kościół w walce o niepodległość
Bogato ilustrowany album przedstawia rolę Kościoła w hi-
storii walk o niepodległość Polski. Omówiono tu m.in. bitwy, 
wojny, powstania i protesty, w których brali udział duchowni 
katoliccy. Szczególną uwagę poświęcono czasom zniewolenia, 
kiedy duchowni często za cenę życia toczyli walkę o polskość 
i wiarę. Zaprezentowano również najwybitniejszych kapłanów, 
którzy służyli Bogu i Ojczyźnie, takich jak ks. Piotr Skarga, 
o. Augustyn Kordecki, ks. Ignacy Skorupka, św. Brat Albert, 
św. Rafał Kalinowski, kard. Adam Sapieha, męczennicy II woj-
ny światowej, prymas Stefan Wyszyński, ks. Jerzy Popiełuszko 
oraz św. Jan Paweł II.
ARYSTOTELES, 21×30, s. 60, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 381278

49,00
69,00 zł

Su
per cena!

59,90 zł
29,90

Oszczędzasz 20 zł

Tylko
14,90 zł

Nowość

Poczet wielkich 
Polaków

Historia Polski
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Oszczędzasz 120 zł

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 poświę-
conych 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 archi-
walnymi zdjęciami związanymi z tematyką legionową.
WYD. M, 24×33, s. 304,  
twarda, czarno-białe i kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 433878

Janusz Tadeusz Nowak

Droga do niepodległości
Autor – historyk i starszy kustosz Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa – omawia szlak bojowy Legionów Polskich. 
W syntetyczny sposób przedstawia zarys historii Legionów 
oraz opis bitew I wojny światowej, w których legioniści 
brali udział. Zamieszczono tu m.in. fragmenty pamiętników 
i dzienników z walk legionowych, kalendarium oraz liczne 
zdjęcia, mapy i grafiki wprowadzające czytelnika w nurt wy-
darzeń, które doprowadziły do odzyskania niepodległości.
WYD. M, 21×29, s. 208, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 433748

Jenö Szentiványi

Orlęta lwowskie
Fabularyzowana opowieść o obronie Lwowa w latach 1918-1919 
przez jego nastoletnich  mieszkańców – młodych polskich pa-
triotów. Bez ich heroicznej walki nie byłoby polskiego Lwowa 
i wielkiej legendy Orląt Lwowskich! Historia najwspanial-
szych czynów młodych bohaterów wprowadza nas w drama-
tyczne 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 doczekała się 
jednego zaledwie wydania w 1939 r. i od tej pory nie została 
nigdy na Węgrzech wznowiona…  
WYD. M, 14×20, s. 276, miękka

KOD: 956382

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 – żoł-
nierzy, którzy wywalczyli Niepodległość dla Polski. Marszałek 
Piłsudski opowiada tu o pierwszych bitwach legionistów oraz 
ułanów Beliny-Prażmowskiego, o swoich wojennych doświad-
czeniach, o trafnych i błędnych decyzjach, rozterkach, taktyce, 
trudach, znoju, odwadze i bohaterstwie żołnierzy. Autor zawarł 
tu również zabawne anegdoty z życia Legionów. 
WYD. AA, 14×20, s. 272, miękka

KOD: 643227

29,90
149,90 zł

14,90
29,90 zł

Rabat 70% Rabat 65%

Rabat 50%

9,90
29,90 zł

14,90
49,90 zł

Historia Polski
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Nowość
CD

CD

Joanna Wieliczka-Szarkowa

1918 Polonia Restituta
Bogato ilustrowany album przedstawia okoliczności, naj-
ważniejsze wydarzenia, 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 pol-
skiej kawalerii w czasie I wojny światowej, życiorysy wielkich 
architektów niepodległej Polski, opis przejęcia władzy w kra-
ju 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.  
WYD. AA, 21×30, s. 72, twarda, kolorowe fotografie

KOD: 649731

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 odzyska-
nia przez Polskę niepodległości w roku 1918 oraz obroną przed 
sowiecką agresją w roku 1920. Biografia Józefa Piłsudskiego, 
szczególnie uwzględniająca pisma i wspomnienia samego 
Marszałka oraz innych osób, przedstawia całe, zarówno pub-
liczne jak i prywatne życie bohatera: od działalności konspira-
cyjnej pod zaborem rosyjskim do śmierci w 1935 r. 
WYD. AA, 14×20, s. 336, twarda, zdjęcia czarno-białe 

KOD: 649809

Doskonałe 
kompendium 
wiedzy o życiu 
Marszałka

Józefina Kępa, Ireneusz Kopryś 

100 polskich legionistów
Piękny, wyjątkowy album będący hołdem złożonym wszystkim legionistom 
walczącym na różnych frontach I wojny światowej; na Zachodzie, na froncie 
wschodnim, czy też na dalekiej Północy i w wielu innych zakątkach świata. 
Jest to wyraz naszej wdzięczności za ich bohaterstwo i odwagę. Publikacja 
przedstawia sylwetki 100 polskich legionistów. Album wzbogacają piękne 
portrety opisywanych bohaterów malarza Piotra Rafałko. 
Wspaniały i wyjątkowy prezent dla każdego miłośnika historii Polski!
WYD. ŚW. FILIPA, 23×33, s. 400  
twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier 

KOD: 770379

Do książki 
dołączone są  
2 płyty CD 
z pieśniami 
legionowymi

Rabat 50% Rabat 60%

159,00
180,00 zł

19,90
39,90 zł

9,90
24,90 zł

Historia Polski
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49,90
99,90 zł

Jarosław Szarek

1920. Prawdziwy cud nad Wisłą
Przebieg dramatycznych wydarzeń poprzedzających bitwę 
warszawską w 1920 roku. Prawdziwa historia sowieckiej 
agresji odzwierciedlona w postawach Polaków, działaniach 
polityków i bierności Zachodu. Jak w tej skrajnie niekorzyst-
nej sytuacji udało się ocalić niepodległość? Jak doszło do 
niezwykłej mobilizacji narodu? Jaką rolę w ocaleniu Polski 
i świata przed bolszewikami odegrały Kościół i nagłe przebu-
dzenie religijne Polaków?
WYD. AA, 14×20, s. 496, twarda, zdjęcia czarno-białe 

KOD: 641490

Joanna Wieliczka-
Szarkowa

Żołnierze 
niepodległości
Wstęp: prof. Andrzej Nowak
Sylwetki żołnierzy, którzy 
wsławili się w walce o niepod-
ległość Polski w latach I wojny 
światowej. Wśród nich m.in. 
tak wybitne postaci jak Walery 
Sławek, Kazimierz Sosnkowski, 
Władysław Belina-Prażmowski, 
Bolesław Wieniawa- 
-Długoszowski, Józef Haller. 
AA, 14×20, s. 416, twarda 

KOD: 643968

Mariusz Kułakowski

Roman Dmowski  
w świetle listów i wspomnień
Monumentalna biografia lidera obozu narodowego dotycząca 
jego kariery politycznej i życia osobistego. Książka zawiera pra-
wie 900 stron niezwykle oryginalnego materiału, m.in.: wspo-
mnienia i fotografie 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, 17×24, s. 892, twarda z obwolutą

KOD: 374107

Szlak bojowy  
Legionów 
Polskich
Ilustrowana publikacja 
przedstawia zarys historii 
Legionów Polskich, kalen-
darium szlaków bojowych 
I, II i III Brygady Legionów, 
najważniejsze miejsca bitew 
oraz fragmenty wspomnień 
uczestników walk. Książka 
pełna archiwalnych zdjęć 
i dzieł sztuki o tematyce 
legionowej. 
WYD. M, 14×20, s. 120, miękka

KOD 958577

Niepodległa. Legiony Piłsudskiego 1918
Barwna, albumowa panorama czynu legionowego. Autor 
koncentruje się nie tylko na wątku wojskowym i militarnym. 
Ukazuje codzienne życie żołnierzy pochodzących ze wszyst-
kich warstw społecznych i wykonujących bardzo różne profe-
sje. Zaskakuje szczegółowymi informacjami oraz bogactwem 
około 500 ilustracji, dokumentów i map! Przytacza utwory 
literackie dotyczące Legionów i napisane przez samych le-
gionistów. Korzysta z bogatego zasobu pamiętników i wspo-
mnień. Prezentuje rysunki, szkice i obrazy znanych, a także 
anonimowych twórców. Zawiera również rozdział poświęcony 
odznaczeniom i ubiorom. 
DEMART, 24×16, s. 272, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 122196

19,90
39,90 zł

Rabat 50% Rabat 40%

Rabat 40% Rabat 50% Rabat 60%

29,90
49,90 zł

7,90
19,90 zł

23,90
39,90 zł

Historia Polski
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44,90
49,90 zł

Lwów
Portret utraconego miasta
Jeszcze 100 lat temu Lwów był miastem wielu kultur, języków 
i wyznań, wybitnych naukowców zachwycających cały świat, 
uzdolnionych pisarzy i artystów, dzielnych lekarzy ratujących 
życie oraz polskich patriotów. Z książki dowiemy się o wybitnych 
mieszkańcach dawnego Lwowa. Poznamy też najmroczniejsze 
chwile w jego historii. To książka o mieście, które bezpowrotnie 
zniknęło. Sentymentalna opowieść o ludziach je tworzących 
i o wydarzeniach, których było świadkiem. O tych, którzy utracili 
swoją małą ojczyznę. I tych, którzy zajęli ich miejsce…
ZNAK, 17×24, s. 350, twarda

KOD: 055005

Sławomir Koper, Tomasz Stańczyk

Ostatnie lata polskiego Lwowa
Ostatnie półwiecze polskiego Lwowa z punktu widzenia history-
ków. W ksiązce m.in. Panorama Racławicka widziana ze Lwowa, 
Wesoła Lwowska Fala (Szczepcio, Tońcio i lwowski bałak), po-
czątki polskiej piłki nożnej, polski dramat sceniczny i lwowskie 
lata Gabrieli Zapolskiej, legenda cmentarza Łyczakowskiego, 
lwowscy pogromcy tyfusu, Hemar i Lem, skandal w Galicyjskiej 
Kasie Oszczędności i obrona Lwowa 1939.
FRONDA, 15×23, s. 560, twarda, cz.-b. i kolorowe ilustracje

KOD: 794658

Ks. Andrzej Zwoliński

Lwowskie okruchy historii
Książka ks. Andrzeja Zwolińskiego jest fascynującą, po ruszającą 
opowieścią o Kresach i legendarnym Lwowie, a jednocześnie 
rzetelnym źródłem wiedzy o historii tego ważnego miasta, tak 
zasłużonego dla polskiej kultury i ducha narodowego. Autor 
przechadza się wraz z czytelni kiem ulicami miasta, zagląda 
w mniej i bardziej znane miejsca, z ogromną dbałością o szcze-
góły opisuje każdy zakątek. Przygląda się zabytkom, ale dotyka 
też niezwy kłej, nieraz bolesnej i trudnej, historii. Przybliża ducha 
Lwowa, bogactwo jego kultury oraz przypomina o bo haterstwie 
Lwowiaków, którzy dochowali wierności Rzeczypospolitej.
WYD. AA, 14×20, s. 256, miękka, cz.-b. ilustracje

KOD: 644828

Stanisław Domagalski

Bałak lwowski. Mowa przedwojennego Lwowa
Unikatowy słownik przedwojennej lwowskiej mowy, słyn-
nego bałaku, z którego słynęło to piękne miasto w okresie 
II Rzeczpospolitej. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane 
przez rodowitego lwowiaka. Oprócz tłumaczenia bałakowych wy-
razów słownik zawiera też zebrane z różnych źródeł przykłady ich 
użycia w potocznej mowie galicyjsko-lwowskiej. Po raz pierwszy 
podjęto też próbę przekładu współczesnej polszczyzny na ów-
czesny język lwowski, dodając słowniczek „z tutejszego na tam-
tejsze”. Publikacja jest bogato ilustrowana zdjęciami ulic, placów 
i parków Lwowa z lat 20. i 30. XX wieku.
WYD. AA, 14×20, s. 256, twarda, czarno-białe fotografie

KOD: 648499

Prezent do książki 
Bałak lwowski 
płyta CD „Tylko we Lwowie”  
15 piosenek lwowskich!

49,90
59,90 zł

19,90
39,90 zł

Rabat 50%

19,90
24,90 zł

Nowość

Nowość

Historia Polski
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Polacy w II wojnie światowej

Kacper Śledziński

Potop ’39
Szlak bojowy wrześniowych obrońców
Kampania wrześniowa opisana znakomitym piórem Kacpra 
Śledzińskiego! Autor przedstawia dramatyczne dni Polskiego 
Września 1939. Wyjaśnia, w jaki sposób wojna obnażyła 
wszystkie słabości II RP, a zarazem uprzytomniła sojusznikom 
Polski, jak bardzo się mylili i ujawniła prawdziwe zamiary 
Sowietów. Znajdziemy tu odpowiedzi na wiele kluczowych 
pytań: Jak wielu niepowodzeń można było uniknąć? Które 
wybory polityków i dowódców okazały się słuszne, a które 
błędne? Czy Kampanię Wrześniową można było wygrać?
ZNAK, 17×24, s. 416, twarda

KOD: 057603

44,90
49,90 zł

49,00
59,00 zł

Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn

Rok 1939. Od beztroski do tragedii
Jak wyglądała sytuacja w Polsce przed 1 września 1939roku? 
Ten straszny rok kojarzy nam się głównie z początkiem II woj-
ny światowej. Zanim jednak doszło do tego wielkiego kata-
klizmu, w Polsce toczyło się normalne życie. Kraj wciąż dy-
namicznie się rozwijał. W styczniu polski pilot Tadeusz Góra 
został uhonorowany najwyższym międzynarodowym odzna-
czeniem szybowniczym. W lutym w Zakopanem odbyły się 
Narciarskie Mistrzostwa Świata. Jeszcze 26 sierpnia na Jasnej 
Górze zebrało się ponad 100 tys. pielgrzymów. Zwyczajne 
życie Polaków brutalnie przerwała okrutna wojna. 
BIAŁY KRUK, 17×24, s. 312, twarda

KOD: 532746

II wojna światowa w Polsce
1939-1945. Pięć dramatycznych lat 
z historii Polski!
Książka w zwięzły i interesujący sposób przedstawia naj-
ważniejsze wydarzenia II wojny światowej w Polsce. Oprócz 
atrakcyjnej szaty graficznej, komunikatywnego języka i kom-
petentnej narracji historycznej atutem publikacji są niezwy-
kle cenne archiwalne fotografie, które dokumentują pięć 
dramatycznych lat historii Polski i w pełni ukazują tragedię 
wojny, która dotknęła miliony Polaków.
DRAGON, 21×29, s. 112, twarda

KOD: 878605

Polska  
II wojna światowa
Wyjątkowa książka o charakterze albumowym. Opowiada 
o II wojnie światowej na ziemiach polskich oraz o udziale 
Polaków na frontach II wojny światowej. Szczególnie moc-
no podkreślone są fakty związane z kampanią wrześniową 
i wojną obronną Polski w 1939 roku oraz z powstaniem war-
szawskim. Album zawiera wiele unikatowych map, wykresów 
oraz zdjęć. 
DEMART, 20×29, s. 96, twarda

KOD: 122714

Tylko
24,90 zł

29,90
34,90 zł

Nowość

Nowość
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39,90
44,90 zł

Nowość

Agata Puścikowska

Wojenne Siostry
Agata Puścikowska opisuje ukrywane przez lata poruszające historie sióstr, 
które nie chowały się przed wojną i okupacją w zakonach, ale niosły pomoc 
wszystkim, którzy tego potrzebowali. Pomagały ukrywać się partyzantom 
i Żydom, dostarczały żywność, oddawały własne życie za innych, czasem 
chwytały nawet za broń. Również po wojnie niektóre z nich walczyły z komu-
nistami. O ich bohaterstwie do dziś mówi się niewiele. 
ZNAK, 16×23, s. 336, twarda

KOD: 059072

Tadeusz Dytko

Liberatorem do Polski
Prawdziwa historia jednego z najlepszych pilotów lotnictwa 
bombowego i specjalnego RAF, Jana Cholewy, opowiedziana 
w konwencji „Dywizjonu 303”. Fascynująca biografia pochodzące-
go 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 boha-
terskiego pilota, który w czasie wojny wykonał 110 lotów operacyj-
nych, co stawia go w rzędzie rekordzistów lotnictwa bombowego 
i specjalnego RAF. 
WYD. AA, 14×20, s. 400, miękka, czarno-białe  ilustracje

KOD: 643784

Prawdziwa 
historia  
małego Janka 
z RAF

Niezatapialni  
i łódź podwodna
Pasjonująca opowieść o lo-
sach bohaterskiej rodziny 
Rodowiczów oraz o ich 
warszawskim domu przy 
ul. Fortecznej 4, w którego 
piwnicy podczas okupa-
cji znajdowała się „Łódź 
Podwodna” – najnowocześ-
niejsza konspiracyjna radio-
stacja Polski Podziemnej. 
. Niemcy poszukiwali jej 
bezskutecznie…
FRONDA, 16×22, s. 304, opr. zintegro-
wana, cz.-b. i kolorowe ilustracje

KOD: 791305

Świat 
muszkieterów
Wnikliwa monografia 
Muszkieterów – tajnej organi-
zacji o charakterze wywiadow-
czym działającej na terenach 
polskich pod okupacją niemie-
cką. Unikalne źródło wiedzy 
o grupie  ludzi budzących do 
dziś kontrowersje (utrzymywali 
kontakty z wywiadem brytyj-
skim, ale posądzani też byli 
o współpracę z Abwehrą). Autor 
przedstawia ich osiągnięcia 
i skomplikowane życiorysy.
REBIS, 15×22, s. 424, twarda

KOD: 188797

14,90
29,90 zł

19,90
44,90 zł

29,90
49,90 zł

Rabat 40% Rabat 55% Rabat 50%
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39,90
46,90 zł

Powstańcy
Ostatni świadkowie walczącej Warszawy
Magda Łucyan przeprowadziła rozmowy z ostatnimi żyjącymi 
świadkami Powstania Warszawskiego. Zapytała ich o wspo-
mnienia z tamtego okresu. Dlaczego poszli walczyć? Jak wy-
glądało ich pożegnanie z rodzicami? Nie bała się pytać ani 
o tragedie, ani o dobre chwile – o dzień, który określają jako 
„najpiękniejszy w ich życiu”. Powstańców jest coraz mniej. 
Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma szansę posłuchać 
ich opowieści oraz dowiedzieć się, jak oceniają podjęte wów-
czas decyzje i co chcieliby przekazać następnym pokoleniom.
ZNAK, 17×24, s. 288, twarda

KOD: 057375

Sebastian Pawlin

Wojna w kanałach
Podziemna walka powstańczej Warszawy!
Wojna w kanałach to opowieść o odwadze i strachu. Zejścia 
do kanału boją się wszyscy. Polacy nie mają wyboru, znajdują 
w sobie odwagę. Niemcy nie odważą się na to nigdy. Będą wie-
szać granaty przy włazach i wrzucać je do środka. Będą zabijać 
wycieńczonych podziemną wędrówką powstańców i cywil-
nych uciekinierów. Ukrywają się tam Żydzi po likwidacji getta. 
Łączniczki AK przeciskają się między nimi, niosąc meldunki. Gdy 
Powstanie upada, kanały stają się dla walczącej Warszawy ostat-
nią drogą ucieczki. Dla wielu – miejscem wiecznego spoczynku.
ZNAK, 17×23, s. 448, twarda

KOD: 057474

Piotr Gursztyn

Rzeź Woli
Wstrząsająca książka! Kulisy gigantycznej eksterminacji miesz-
kańców warszawskiej Woli dokonanej w dniach 5-7 sierpnia 
1944 r. przez oddziały SS i policji niemieckiej. W ciągu trzech 
dni życie straciło od 30 do 60 tysięcy polskich mężczyzn, kobiet 
i dzieci! Masowa zbrodnia popełniona w pierwszych dniach po-
wstania warszawskiego stanowiła bezpośrednią realizację roz-
kazu Adolfa Hitlera, który nakazał zburzenie Warszawy i wymor-
dowanie wszystkich jej mieszkańców. Najbardziej zdumiewające 
jest to, że sprawcy tego mordu do dziś pozostają bezkarni…
DEMART, 16×23, s. 390, twarda

KOD: 278690

Zbrodnia 
nierozliczona

Leszek Żebrowski

Warszawa ‘44
Krew i chwała
Za powstanie Polacy zapłacili olbrzymią cenę – być może na-
wet do dwustu tysięcy ofiar. Dlaczego powstanie wybuchło? 
Kto tego chciał, a kto się temu przeciwstawiał? Jak wyglądały 
przygotowania i podejmowanie decyzji? I wreszcie – kto jest za 
to wszystko odpowiedzialny: powstańcy, ich dowódcy, a może 
jednak ktoś inny? Na te pytania stara się odpowiedzieć znany 
historyk i publicysta Leszek Żebrowski.
CAPITAL, 14×20, s. 268, miękka

KOD: 037115

Nowość

Nowość

44,90
49,90 zł

34,90
39,90 zł

39,90
44,90 zł

Polacy w II wojnie światowej
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17,90
39,90 zł

Marcin Ludwicki

Płonące pustkowie
Warszawa od upadku powstania do stycznia 1945
Pozbawione mieszkańców miasto widmo zostało skazane na 
zagładę. Specjalne oddziały niemieckie niszczyły je meto-
dycznie, kwartał po kwartale. Autor opowiada o dramatycz-
nych miesiącach po kapitulacji Powstania, zbierając relacje 
tych, którzy pozostali w mieście, m.in. pielęgniarek opiekują-
cych się rannymi w szpitalach, żołnierzy batalionu „Kiliński” 
osłaniających ewakuację ludności cywilnej i szpitali, biblio-
tekarzy i muzealników starających się ratować dobra kultury 
z niszczonej przez Niemców Warszawy i innych świadków.
FRONDA, 14×20, s. 296, miękka

KOD: 177291

Jerzy Tomaszewski, Elżbieta Berus-Tomaszewska

Walcząca Warszawa ‘44
Unikalne fotografie i relacje  
korespondenta wojennego!
Powstanie Warszawskie w fotoreportażu i relacjach Jerzego 
Tomaszewskiego – korespondenta i sprawozdawcy z ramie-
nia 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, 20×29, s. 256, twarda, czarno-białe i kolorowe ilustracje

KOD: 646686

Elżbieta Berus-Tomaszewska 
 Jerzy Tomaszewski’44

Walcząca 
Warszawa 

Unikalne fotografie i relacje  
korespondenta wojennego

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 przy-
tłaczającej sile nieprzyjaciela, pozostali bohaterami, gotowymi 
poświęcić dla Ojczyzny to, co najdroższe. Gloria victis!
WYD. AA, 14×20, s. 320, twarda

KOD: 646563

Monika Kicman

Pokonać strach
Dramatyczne wspomnienia Moniki Kicman, młodej żony 
i matki, której przyszło wraz mężem i małym synkiem prze-
żywać tragiczne lata II wojny światowej. Była ona naocznym 
świadkiem rzezi Woli oraz innych zbrodni dokonanych przez 
hitlerowskich oprawców w okupowanej Polsce. Autorka, 
odznaczona Krzyżem AK i Krzyżem Partyzanckim, przeżyła 
wojnę i przez lata dawała świadectwo o gigantycznej zbrod-
ni, 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. 
WYD. AA, 14×20, s. 384, miękka

KOD: 643265

Do książki dołączono 
film dokumentalny 
TVP o rzezi Woli

Płyta DVD bez licencji do wypożyczania bądź dalszej odsprzedaży. W
szelkie inne praw

a autorskie są zastrzeżone.  Kopiow
anie, rozpow

szechnianie, publiczne odtwarzanie, nadawanie poprzez RTV całości lub fragmentów oraz wtórny obieg płyt D
VD bez zezwole

nia
 są

 za
br

on
io

ne
.

Producent: Telewizja Polska S.A.

Scenariusz i reżyseria: Rafał Geremek

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 48:26 min

RZE
ZWOLI,

PłytaDVDbezlicencj cj cidowypożyczaniabądźdalszej ej eodsprzedaży.W
szelkie

inne
praw

a
autorskie

są
zastrzeżone. Kopiow

anie

RZE
ZWOLI,

RZE
Z

,

RZE
Z

Scenariusz i reżyseria: 
Rafał Geremek

Rzez
WOLI

,

34,90
39,90 zł

NowośćRabat 40%

29,90
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19,90
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19,90
34,90 zł
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Zoë Waxman

Kobiety holocaustu
Eksterminacja żydowskich kobiet była jednym z głównych ce-
lów nazistowskich zbrodniarzy. Matki małych dzieci, ciężarne 
i opiekunki – uznane za niezdolne do ciężkiej pracy – wszyst-
kie wysyłano bezpośrednio do komór gazowych… A nawet 
jeśli nie zostały wybrane na śmierć, ich szanse na przetrwa-
nie w obozie były drastycznie niższe, niż mężczyzn. Dzięki 
zeznaniom tych, które przeżyły nazistowskie ludobójstwo 
oraz historiom tych, po których zostało tylko wspomnienie, 
Zoë Waxman rekonstruuje horror lat 40. XX wieku.
WYD. POZNAŃSKIE, 14×20 s. 288, miękka

KOD: 381858

39,90
46,90 zł

Dziewczyny sprawiedliwe
Polski, które ratowały żydów. Prawdziwe historie
Nie musiały ryzykować. Nie mogły jednak patrzeć na to, jak 
niemieccy okupanci traktują Żydów – polują na nich, zamykają 
w gettach, wysyłają do obozów koncentracyjnych na pew-
ną śmierć. Prześladują ich znajomych, sąsiadów, przyjaciół. 
Niewinnych ludzi, którzy według nazistowskiej ideologii stracili 
prawo do egzystencji. Nie zawahały się iść z pomocą, mimo 
że ryzykowały życiem swoim i swoich najbliższych. Zwyciężyły. 
Zdały egzamin z człowieczeństwa. 
ZNAK, 16×23, s. 352, twarda

KOD: 057665

Marta Bogacka

Bokser z Auschwitz
Losy Tadeusza Pietrzykowskiego
Niezwykła biografia Tadeusza Pietrzykowskiego – pięściarza, 
który zdobył tytuł Mistrza Wszechwag obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz. Wyjątkowa postać, która powinna być 
znana przez każdego Polaka. Nawet kiedy został już wy-
wieziony z Auschwitz, pamięć o nim trwała, co udokumen-
tował pisarz Tadeusz Borowski, który trafił do Oświęcimia 
w 1943 roku. W opowiadaniu U nas w Auschwitzu napi-
sał o Pietrzykowskim: „Jeszcze dziś tkwi w nas pamięć 
o Numerze 77, który bił Niemców jak chciał”.
DEMART, 14×20, s. 200, twarda

KOD: 122745

Mateusz Szpytma,  
Jarosław Szarek

Rodzina Ulmów
Książka, na przykładzie rodzi-
ny Ulmów i innych rodzin we 
wsi Markowa ukrywających 
Żydów, opowiada o heroicz-
nej postawie Polaków, ka-
tolików, którzy motywowani 
ewangeliczną zasadą miłości 
bliźniego narażali życie dla 
innych. Tę historię powinien 
poznać każdy, szczególnie 
w obliczu popularności tez 
głoszonych przez takich au-
torów jak Tomasz Gross.  
RAFAEL, 20×29, s. 80, twarda

KOD: 01735E

Jan Karski  
człowiek, który chciał 
zatrzymać Holokaust 
Portret wybitnego Polaka, który 
podczas II wojny światowej do-
konał czynów heroicznych. Nie 
walczył na polach bitewnych, 
ale na tajnym froncie zmagał 
się z hitlerowskim imperium 
zbrodni, niejednokrotnie ry-
zykując życie. Dostarczywszy 
niezbędne informacje o zbrod-
niach, apelował do aliantów, by 
zrobili cokolwiek, aby przerwać 
ten mord…
AA, 21×30, s. 104, miękka, czarno-białe 
ilustracje

KOD: 881230

34,90
39,90 zł

19,90
29,90 zł

14,90
28,00 zł

29,90
34,90 zł

Kto ratuje jedno 
życie – ratuje 
cały świat

Rabat 33% Rabat 45%

Nowość

Nowość

Nowość

Polacy w II wojnie światowej
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Bitwy polskich 
żołnierzy 1940-1944
Historyczna opowieść o wiel-
kich bitwach polskich żołnie-
rzy (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 od-
działy wojskowe we Francji, 
Wielkiej Brytanii i na Bliskim 
Wschodzie, widząc przed sobą 
tylko jeden cel – wolną Polskę. 
AA, 14×20, s. 384, twarda

KOD: 645887

Andrzej Fedorowicz

Słynne ucieczki Polaków
W tej pasjonującej książce zrelacjonowano brawurowe uciecz-
ki 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, potrafili przejść przez wro-
gie 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, 16×22, s. 320, miękka

KOD: 793651

Arkady Fiedler

Dywizjon 303
Znakomita, kultowa książka jednego z najwybitniejszych pol-
skich podróżników i pisarzy Arkadego Fiedlera o słynnym pol-
skim dywizjonie myśliwskim 303. Autor przenosi nas w czasy 
Bitwy o Anglię w 1940 r., kiedy to ważyły się losy Europy zniewo-
lonej pod jarzmem III Rzeszy. Ciężar obrony wyspy spoczął na 
barkach pilotów myśliwskich, którzy musieli odpierać potężne 
ataki Luftwaffe. W tym niezwykłym boju brali udział Polacy, 
a wśród nich – bohaterscy piloci z legendarnego 303. Dywizjonu 
Myśliwskiego, którzy w godzinie ciężkiej próby spisali się znako-
micie, osiągając imponującą skuteczność. Arkady Fiedler towa-
rzyszył im w czasie bitwy o Anglię i barwnie opisał ich służbę. 
BERNARDINUM, 14×20, s. 152, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 271738

Unikalne zdjęcia  
z planu 
filmowego

303. Bitwa o Anglię
Film DVD

Pełna rozmachu i emocjonujących podniebnych walk su-
perprodukcja opowiadająca niesamowitą historię Dywizjonu 
303 – legendarnych polskich lotników, którzy wyróżnili się 
bohaterstwem i skutecznością podczas bitwy o Anglię w czasie 
II wojny światowej. Wśród nich byli m.in.: Jan Zumbach, Witold 
Urbanowicz, Mirosław Ferić, Witold „Tolo” Łokuciewski i inni.
Epicka filmowa opowieść w doborowej międzynarodowej ob-
sadzie (m.in. Marcin Dorociński, Filip Pławiak, syn Mela Gibsona 
Milo Gibson oraz Iwan Rheon – gwiazda kultowego serialu 
„Gra o tron”).
KINO ŚWIAT, DVD, czas trwania: 103 min., polski lektor, polskie napisy

KOD: 325990

Dywizjon 303
Walka i codzienność
Losy najsłynniejszej polskiej 
formacji lotniczej z czasów 
II wojny światowej: od chwili 
jej sformowania w atmosfe-
rze zakulisowych gier po jej 
udział w krytycznym okresie 
powietrznej batalii latem 1940 
roku. Historia dywizjonu zo-
stała opowiedziana z wykorzy-
staniem fragmentów raportów 
i dzienników samych pilotów 
oraz niepublikowanych dotąd 
fotografii.
RM, 15×21, s. 432, miękka

KOD: 733240

24,90
29,90 zł

29,90
34,90 zł

29,90
34,90 zł

19,90
44,90 zł

19,90
39,90 zł

Rabat 55% Rabat 50%

Polacy w II wojnie światowej
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34,90
39,90 zł

Kresy we krwi

BestsellerJoanna Wieliczka-Szarkowa

1943

WOŁYŃ
we krwi

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Wołyń we krwi 1943
Prawda o przemilczanej zbrodni!
Historia Rzezi Wołyńskiej – zbrodni ludobójstwa, dokonanej 
przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach z Wołynia, pod-
czas okupacji terenów II Rzeczypospolitej przez III Rzeszę, 
w okresie od lutego 1943 do lutego 1944. Apogeum ludobój-
stwa przypadło na 11 lipca 1943 roku.
WYD. AA, 14×20, s. 400, twarda, czarno-białe fotografie

KOD: 642602

Piotr Zychowicz

Wołyń zdradzony
Książka, która wywołała burzę!
W latach 1943–1945 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej ukra-
ińscy nacjonaliści wymordowali 100 tysięcy Polaków. Gdzie 
wtedy była Armia Krajowa? Gdzie było Polskie Państwo 
Podziemne? Dlaczego nic nie zrobiono, by ratować polską 
ludność cywilną? Dlaczego Wołyniacy konali w osamotnie-
niu? Piotr Zychowicz udziela na te pytania szokującej odpo-
wiedzi: jego zdaniem Armia Krajowa na Wołyniu całkowicie 
zawiodła. 
REBIS, 15×22, s. 464, miękka

KOD: 625648

44,90
49,90 zł

Nowość

29,90
39,90 zł

Błogosławiony 
przeciw 
banderyzmowi

Bł. bp Grzegorz Chomyszyn

Dwa królestwa
Polskie tłumaczenie zapisków bł. biskupa Grzegorza 
Chomyszyna, greckokatolickiego ordynariusza Stanisławowa 
w latach 1904-1945. Dzieło jest świadectwem mężnego oporu 
biskupa wobec zagrożeń związanych z ekspansją fałszywej ideo-
logii nacjonalizmu ukraińskiego. Bp Chomyszyn zawarł tu druz-
gocącą ocenę ideologii banderyzmu. Poddał również krytyce po-
stawę 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 beatyfiko-
wał go we Lwowie 27 czerwca 2001 r.
WYD. AA, 17×24, s. 448, twarda, cz.-b. fotografie

KOD: 648376

Rabat 50%

29,90
59,90 zł

Rabat 50%

19,90
39,90 zł

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 wojen-
ne, stalinowski terror, a później długie boje o odzyskiwanie 
świątyń oraz przetrwanie polskości na tych terenach. Całość 
przeplatana jest historią miejsc przepełnionych bogactwem 
polskiej historii i kultury.
Oferta ważna do wyczerpania zapasów!

REPLIKA, 14x20, s. 432, miękka

KOD: 744476
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W czerwonej niewoli

34,90
39,90 zł

Czerwony najazd
Po sowieckiej napaści z 17 września 1939 roku na wschod-
nich kresach Rzeczypospolitej zapanowały: horror zbrodni, 
ludobójstwo na polskim narodzie i komunistyczne zdzicze-
nie. Dariusz Kaliński demaskuje ogrom radzieckich zbrodni 
w trakcie pierwszej – zapomnianej – okupacji sowieckiej. Czy 
polscy żołnierze stawili opór czwartemu rozbiorowi? Jakie 
były rzeczywiste zamierzenia Stalina? I jaki jest autentyczny 
bilans czerwonego najazdu z lat 1939-1941?
ZNAK, 15×21, s. 336, twarda

KOD: 057580

Pod czerwoną  
okupacją
Pasjonujący wywiad-rzeka 
Adama Macedońskiego (pa-
trioty, założyciela Komitetu 
Katyńskiego, artysty plastyka, 
pieśniarza, poety) to opo-
wieść o naszej najnowszej 
historii, począwszy od sowie-
ckiej okupacji Lwowa i Kresów, 
poprzez okupację hitlerowską, 
ponowne wejście Sowietów, 
komunistyczną niewolę, walkę 
o wolność i prawdę, aż po 
katastrofę Smoleńską. 
AA, 14×20, s. 448, miękka, cz.-b. zdjęcia 

KOD: 643289

Wiesław Chrzanowski

Więźniowie 
polityczni  
w Polsce 1945-1956
Autor, który sam prawie sześć 
lat spędził w ubeckich aresz-
tach i więzieniach, relacjo-
nuje wydarzenia, które miały 
miejsce w owianych złą sławą 
katowniach komunistycznego 
aparatu represji. Opisane tu hi-
storie to żywe świadectwo pa-
triotyzmu i bohaterstwa więź-
niów okresu stalinowskiego.  
DęBOGóRA, 16×23, s. 112, miękka

KOD: 964978

Joanna  
Wieliczka-Szarkowa

Orlęta rudnickie
Książka opowiada o Orlętach, 
organizacji antykomuni-
stycznej założonej wiosną 
1947 roku przez pięciu przy-
jaciół, uczniów gimnazjum 
w Rudniku nad Sanem. 
Orlęta zostały rozbite przez 
Urząd Bezpieczeństwa jesie-
nią 1949 roku. Przez okrutne 
śledztwo i komunistyczne 
procesy przeszło kilkudzie-
sięciu członków Orląt. 
AA, 14×20, s. 144, miękka

KOD: 648093

Piotr Szubarczyk

Czerwona apokalipsa
Historyczna opowieść o kulisach sowieckiej agresji na Polskę 
17 wrześ nia 1939 r. Autor relacjonuje przebieg intensywnej eks-
terminacji Polaków w sowieckiej zonie okupacyjnej. W książ-
ce przedstawiono kulisy wydarzeń poprzedzających agresję 
(zwłaszcza okoliczności zawarcia paktu Ribbentropp-Mołotow) 
oraz jej dramatyczne konsekwencje: aresztowania, sowieckie 
zbrodnie więzienne i marsze śmierci, zagładę polskich oficerów 
w Katyniu, zbrodnicze deportacje oraz liczne prześladowania 
wymierzone w Kościół katolicki i polską inteligencję. 
WYD. AA, 14×20, s. 384, twarda, czarno-białe zdjęcia

KOD: 647126

NowośćRabat 55%

Rabat 33% Rabat 40% Rabat 65%

19,90
44,90 zł

14,90
24,90 zł

9,90
29,90 zł

9,90
14,90 zł

Irena Ostrowska

Niezłomni kapłani 
z Podola
Książka jest zbiorem bar-
wnych wspomnień o sześciu 
bohaterskich kapłanach, 
którzy sprawowali kapłańską 
posługę na Podolu podczas 
najstraszniejszych lat komu-
nistycznej dyktatury. Za wier-
ność Chrystusowi czekały ich 
szykany, prześladowanie, wie-
loletnie więzienie lub zsyłka. 
Mimo tych trudów, trwali.  
AA, 14×20, s. 248, miękka

KOD: 649212

14,90
24,90 zł

Rabat 40%
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W czerwonej niewoli

ŻOŁNIERZEŻOŁNIERZEŻOŁNIERZE
WYKLĘCIWYKLĘCIWYKLĘCI

Joanna Wieliczka-Szarkowa

NIEZŁOMNI BOHATEROWIE

Trzy unikalne zbiory relacji wyjątkowych świadków powo-
jennej historii: uczestników walk Żołnierzy Wyklętych prze-
ciw komunistycznej tyranii. Każda z trzech książek Marka 
A. Koprowskiego przedstawia wspomnienia żołnierzy m.in. 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość oraz innych podziemnych organizacji, któ-
rzy ocaleli, przeżyli wojnę oraz wyszli cało z ubeckich 

więzień czy katowni. Znajdziemy tu świadectwa ludzi, 
którzy walczyli w formacjach słynnych 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.

Żołnierze wyklęci
Przecież to dziecko bandyty!
REPLIKA, 14×20, s. 328, miękka

KOD: 744001

Żołnierze wyklęci
i znów za kraty
REPLIKA, 14×20, s. 360, miękka

KOD: 744087

Żołnierze wyklęci
Złapali go i dostał czapę
REPLIKA, 14×20, s. 304, miękka

KOD: 744780

Żołnierze Wyklęci w relacjach świadków

Do książki dołączamy gratis: 

Zdobyć więzienie 
Film dokumentalny 
DVD

Historia śmiałej operacji 
uwolnienia kilkuset osób 
z więzienia UB w Kielcach 
w sierpniu 1945 r.

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

Bitwy wyklętych
15 największych bitew  
Żołnierzy Wyklętych! 
Spektakularne akcje, przeło-
mowe momenty walk, kulisy 
ubeckich operacji, powojen-
ne, najczęściej tragiczne losy 
uczestników walk. W książce 
zamieszczono archiwalne 
dokumenty i niepublikowane 
wcześniej zdjęcia uczestników 
walk oraz unikatowe mapy 
z planami dyslokacji wojsk 
i kierunków uderzeń.
FRONDA, 14×20, s. 520, twarda

KOD: 790346

Joanna  
Wieliczka-Szarkowa

Żołnierze wyklęci
Niezłomni bohaterowie
Niezłomni bohaterowie – ści-
gani, chwytani, prześladowani, 
więzieni i mordowani przez 
władze komunistyczne. Wśród 
nich m.in. mjr Józef Kuraś 
„Ogień”, rtm. Witold Pilecki 
„Witold”, Danuta Siedzikówna 
„Inka”, mjr Zygmunt 
Szendzielarz „Łupaszka” i wielu 
innych. 
AA, 14×20, s. 464, twarda

KOD: 641483

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Bohaterskie akcje  
żołnierzy wyklętych
Żołnierze wyklęci rozbijali więzie-
nia i areszty, atakowali posterunki 
MO, siedziby UB i urzędy, wygrywali 
bitwy z grupami operacyjnymi KBW, 
UB, MO i NKWD. O wielu brawuro-
wych akcjach Żołnierzy Wyklętych 
przeczytamy w fascynującej książce 
Joanny Wieliczki-Szarkowej!
AA, 14×20, s. 336, twarda 

KOD: 643333

26,90
44,90 zł

29,90
39,90 zł

29,90
39,90 zł

Rabat 40%

29,90
34,90 zł

29,90
34,90 zł

29,90
34,90 zł
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W czerwonej niewoli

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 komunistycznego imperium zła. To trud-
na 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, 14×20, s. 496, twarda, fotografie

KOD: 648529

Czarna księga 
PRL

Rabat 50%

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

Każda książka: 
WYDAWNICTWO AA,  
14×20, twarda 

Łącznie ponad 4400 stron!

KOD: 646211

Tylko
249,00 zł

24,90
49,90 zł

Czerwona zaraza 
Jak naprawdę przebiegało 
„wyzwolenie” Polski w 1945 r.?
Przejmująca prawda o „bratniej pomocy” ze Wschodu. 
Obiecywali wolność i bezpieczeństwo. Zamiast wybawicieli 
nadeszli jednak bezwzględni zbrodniarze i złoczyńcy. Żołdacy 
Stalina zamordowali dziesiątki tysięcy Polaków. Patriotów 
zaciągali do enkawudowskich katowni. Nawet małe dzieci za-
mykali za drutami obozów. Nie sposób zliczyć, ile Polek padło 
ofiarą gwałtów ze strony czerwonoarmistów. Poznaj prawdę 
o rzekomym „wyzwoleniu” Polski przez Armię Czerwoną!
ZNAK, 14×21, s. 304, twarda

KOD: 041947

34,90
39,90 zł

Nowość
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Najnowsza historia Polski

Leszek Żebrowski

W szponach czerwonych
Komunizm w Polsce formalnie dobiegł końca, jednak w rze-
czywistości pozostały struktury z tamtego czasu, grupy 
wpływów i interesów. Aby rzucić światło na działanie tych 
struktur w ramach III RP, autor tłumaczy, jak działała bez-
pieka i funkcjonariusze propagandy w czasach PRL. Z książki 
Leszka Żebrowskiego dowiemy się m.in. jak Sowieci instalowali 
w Polsce komunizm, jak funkcjonował zbrodniczy aparat repre-
sji, jak prześladowano bohaterów oraz kto i w jaki sposób dziś 
próbuje zamazywać prawdę o tamtym okresie.
NASZ DZIENNIK, 14×20, s. 270, miękka

KOD: 187606

Komunizm 
i postkomunizm  
w Polsce po 1944 r.

Sławomir Cenckiewicz

Atomowy szpieg
Ryszard Kukliński  
i wojna wywiadów
Rzetelna książka o kulisach 
działalności płk. Kuklińskiego. 
W oparciu o archiwa tajnych 
służb PRL oraz dokumenty 
pochodzące z Rosji i USA 
omówiono tu szpiegowską 
działalność Kuklińskiego 
w perspektywie wojny wywia-
dów: KGB i GRU przeciw CIA.
ZYSK I S-KA, 15×21, s. 592, miękka

KOD: 854778

Teraz jesteście Niemcami
Teraz jesteście Niemcami to książka o polskich dzieciach – 
ofiarach 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 okupowanych 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 bezli-
tosnej selekcji – zostaną skazane na zagładę…
WYD. M, 17×24, s. 392, miękka, czarno-białe zdjęcia

KOD: 434295

Wstrząsające losy 
polskich dzieci  
zrabowanych 
przez iii Rzeszę

Leszek Żebrowski

O najnowszej historii Polski 1939-1989
Szkice i artykuły
Leszek Żebrowski w swojej najnowszej książce obala ko-
lejne „mity przeciwko Polsce”. Tym razem odkłamuje histo-
rię Narodowych Sił Zbrojnych i pokazuje, „jak hartowała 
się stal”, czyli jak powstały oraz skąd się wzięły tzw. „elity” 
komunistyczne.

Jarosław Kornaś 
Instytut Promocji Kultury

CAPITAL, 14×20, s. 322, miękka

KOD: 037054

Sławomir Cenckiewicz

Długie ramię 
Moskwy
Wywiad wojskowy Polski 
Ludowej 1943-1991 
Sławomir Cenckiewicz opisuje 
genezę wywiadu wojskowego 
w komunistycznej Polsce oraz 
rolę Sowietów w jego działal-
ności. Autor przedstawia kie-
runki jego działania, politykę 
personalną i struktury. wyka-
zuje fałszywość wielu mitów 
i legend na temat PRL i III RP.
ZYSK I S-KA, 17×24, s. 536, miękka

KOD: 068757

26,90
29,90 zł

29,90
49,90 zł

34,90
39,90 zł

39,90
45,00 zł

Rabat 40%

34,90
39,90 zł
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Su

per cena!

134,90
39,90 zł

Najnowsza historia Polski

19,90
34,90 zł

29,90
59,90 zł

Kamieniem 
w komunę
Opowieść o młodych ludziach, 
którzy dorastali w schyłkowym 
okresie PRL: od „karnawału” 
Solidarności, przez stan wojen-
ny, aż do końca komuny. Nie 
godzili się z zastaną rzeczywi-
stością i na ile mogli, starali się 
ów system zwalczać. Nieobce 
im były starcia z ZOMO, de-
monstracje, happeningi, druk 
i kolportaż podziemnej prasy, 
książek i ulotek.
FRONDA, 14×20, s. 272, miękka

KOD: 095344

Joanna i Andrzej 
Gwiazdowie

Historia  
przyznała nam 
rację
Osobiste świadectwo Joanny 
i Andrzeja Gwiazdów, bohate-
rów Sierpnia ’80 i współtwór-
ców „Solidarności”, dwojga 
osób, którzy nigdy nie szli na 
dwuznaczne kompromisy, lecz 
od lat głoszą prawdę, o której 
inni boją się mówić. Wciąż po-
zostają wierni – sobie i Polsce. 
FRONDA, 14×22, s. 264, miękka

KOD: 790018

Resortowe Dzieci
Politycy
Rzecz o polskich politykach, 
których życiorysy i kariery 
korzeniami sięgają PRL. Wielu 
z nich wykorzystało wpływy 
i koneksje uzyskane w po-
przednim systemie, aby osiąg-
nąć wysoką pozycję w dy-
plomacji, polityce, biznesie, 
nauce. Ponad 700 stron twar-
dych danych; historii, powią-
zań, dat, liczb i dokumentów. 
FRONDA, 15×21, s. 700, miękka

KOD: 790995

Prof. Ryszard Terlecki

Solidarność 1980-1989 
Polska droga do wolności
Książka prof. Ryszarda Terleckiego ukazuje polską drogę do 
wolności, której siłą i symbolem stała się „Solidarność.” Autor 
przedstawia dzieje „Solidarności” w pierwszej i najważniejszej 
dekadzie jej istnienia, omawiając kolejno: kulisy wydarzeń, 
które doprowadziły do strajków sierpniowych, czas legalnej 
działalności „Solidarności”, okres stanu wojennego, lata dzia-
łalności konspiracyjnej, aż do strajków w roku 1988 i wydarzeń 
z roku 1989, które doprowadziły do gruntownych przemian poli-
tycznych w Polsce oraz otworzyły drogę do pełnej wolności.
WYD. AA, 14×20, s. 304, twarda

KOD: 643623

Dorota Kania, Jerzy Targalski, Maciej Marosz

Resortowe dzieci. Biznes
Jakie są korzenie biznesu III RP? Dziennikarskie śledztwo 
opar te o materiały IPN zadaje kłam legendzie o spontanicz-
nej transformacji gospodarczej Polski. Odkrywa kulisy po-
wstawania fortun budowniczych finansowych potęg i rodzin-
nych korporacji biznesowych. Tylko niektórzy z nich ujawnili 
swoją współpracę ze służbami specjalnymi i przyznają się 
do niej otwarcie. Większość gorliwie zaprzecza. Niektórzy 
z bohaterów książki znaleźli się w niej ze względu na współ-
pracę swoich rodziców z SB. Czy ten fakt wpłynął na ich suk-
cesy finansowe?
FRONDA, 15×21 s. 554, miękka

KOD: 794269

49,90
59,90 zł

Anna Herbich

Dziewczyny 
z Solidarności
Książka o bohaterkach, któ-
re należały do Solidarności 
u jej początków. Chciały 
lepszej Polski dla swoich 
dzieci. Czasem walczyły ra-
mię w ramię z mężczyznami. 
Produkowały i kolportowały 
„bibułę”, strajkowały, cho-
dziły na demonstracje. Były 
prześladowane. Książka Anny 
Herbich przywraca im należne 
miejsce w polskiej historii.
ZNAK, 15×22, s. 368, twarda

KOD: 034642

19,90
34,90 zł

19,90
44,90 zł

Rabat 40%

Rabat 40% Rabat 50%

Rabat 55% Rabat 50%

19,90
39,90 zł

Nowość
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9,90
39,90 zł

19,90
44,90 zł

Wojciech Sumliński, Tomasz Budzyński 

Niebezpieczne związki Donalda Tuska
Wojciech Sumliński i major ABW Tomasz Budzyński na tropie 
niejawnych powiązań jednego z najważniejszych polskich 
polityków ostatnich dekad. W pasjonującej książce autorzy 
odsłaniają niebezpieczne związki Donalda Tuska z niemieckim 
wywiadem, ze światem służb specjalnych i mafijnym pół-
światkiem. 300 stron informacji rzetelnie zebranych i aż dotąd 
opatrzonych klauzulą najwyższej tajności. Na książkę, którą 
czyta się jak thriller polityczny, składają się zweryfikowane 
fakty, ujawniające porażającą, a zupełnie nieznaną opinii pub-
licznej prawdę o ludziach na szczytach władzy.
WOJCIECH SUMLIŃSKI REPORTER, 14×20 s. 304, miękka

KOD: 582999

Lech Kaczyński
Biografia polityczna, t. i 
1949-2005 
Część pierwsza biografii Lecha 
Kaczyńskiego przedstawia 
kolejne etapy jego aktywno-
ści publicznej: począwszy od 
udziału w warszawskim Marcu 
’68, poprzez udział w Sierpniu 
1980 r. i w „Solidarności”, aż 
po działalność parlamentarną, 
pracę w Kancelarii Prezydenta 
Lecha Wałęsy, funkcję prezesa 
NIK, ministra sprawiedliwości 
i prezydenta Warszawy.
ZYSK, 16×24, s. 1112, miękka

KOD: 852293

Prezydent Lech 
Kaczyński 2005-2010
Sławomir Cenckiewicz i Adam 
Chmielecki – w oparciu o rela-
cje świadków i dokumentację 
zgromadzoną w archiwach 
– szczegółowo omawiają 
lata prezydentury Lecha 
Kaczyńskiego. Owocem ich 
pracy jest rzetelne i obiektyw-
ne opracowanie, z którego do-
wiemy się jak Lech Kaczyński 
sprawował swój urząd i jakie 
są efekty jego prezydentury.
FRONDA, 16×24, s. 508, twarda  
kolorowe i czarno-białe fotografie

KOD: 790490

Kto kontroluje 
pieniądze 
Polaków?

Jan Kulczyk
Biografia niezwykła
Jan Kulczyk – posiadacz 
ogromnej fortuny. Wpływowa 
osobistość świata biznesu. 
Biografia odsłania kulisy jego 
sukcesu oraz tajemnice jego 
rozległych kontaktów i zna-
jomości w świecie polityki 
i biznesu. Ujawnia fakty, które 
dla samego Kulczyka były 
niewygodne. Książka zosta-
ła uzupełniona o ostatnie 
wypowiedzi publiczne Jana 
Kulczyka. 
FRONDA, 16×24, s. 400, twarda

KOD: 790032

Gry tajnych służb
Kim jest „seryjny 
samobójca”?
Dorota Kania – dziennikarka 
śledcza (autorka m.in. best-
selerowych Resortowych 
Dzieci) – ujawnia fakty rzuca-
jące nowe światło na historie 
znanych Polaków, którzy 
w ostatnich latach zostali za-
mordowani lub zginęli w nie-
wyjaśnionych okolicznościach. 
W książce znajdują się nie-
publikowane do tej pory do-
kumenty tajnych służb… 
WYD. M, 14×20, s. 368, miękka

KOD: 430006

Piotr Nisztor

Skok na banki
Słynna seria „Resortowe dzieci” opisała transformację od 
PRL-u do III RP w sferze mediów, służb specjalnych i elit poli-
tycznych. Piotr Nisztor rozszerza tę listę o transformację banko-
wości. 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 bro-
nią z arabskimi terrorystami.  Reporterskie śledztwo Nisztora 
trwało ponad dwa lata. Chociaż wiele historii przytaczanych 
w tekście przypomina powieść sensacyjną, jest skrupulatnie 
udokumentowaną prawdą. 
FRONDA, 16×23, s. 640, miękka

KOD: 791718

29,90
49,90 zł

Rabat 40%

Rabat 40%

Rabat 75%

Rabat 50%

Rabat 55%

39,90
44,90 zł

26,90
44,90 zł

24,90
49,90 zł

Bestseller

Najnowsza historia Polski
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34,90
39,90 zł

Antyterroryści
Elitarne siły specjalne przeciw mafii!
Poznajcie ludzi, którzy biorą udział w operacjach najwyższego 
ryzyka. Strzelaniny, wojny gangów, podkładanie bomb i po-
ścigi to codzienność polskich antyterrorystów. Teraz po raz 
pierwszy ujawniają tajniki swojej pracy! Opowiadają o naj-
bardziej niebezpiecznych i dramatycznych akcjach w swoim 
życiu oraz kolegach, których stracili w trakcie służby. To hi-
storia bez cenzury opowiedziana z perspektywy ludzi, którzy 
każdego dnia ryzykują życie i toczą wojną z największymi 
grupami przestępczymi w kraju.
ZNAK, 14×21, s. 432, miękka

KOD: 058051

Wojciech Sumliński

Czego nie powie Masa  
o polskiej mafii?
Słynny dziennikarz śledczy Wojciech Sumliński ujawnia tę część 
prawdy o polskiej mafii, której śmiertelnie obawia się najsłyn-
niejszy polski świadek koronny Jarosław Sokołowski „Masa”. 
Sumliński bezkompromisowo przełamuje zmowę milczenia, 
ujawniając skrzętnie ukrywane fakty o prawdziwej polskiej 
mafii. Co jest tą prawdziwą mafią? 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, 14×20, s. 368, miękka

KOD: 894253

Prawdziwa 
polska mafia?

Detektyw Krzysztof Rutkowski
Porwania
Kto zlecił słowackim gangsterom uprowadzenie znanego 
krakowskiego biznesmena? Jakie tajemnice kryje porwanie 
Krzysztofa O.? Jak działa ekipa słynnego detektywa? Odpowiedzi 
na te pytania udziela detektyw Krzysztof Rutkowski. W pory-
wającej rozmowie porusza sprawy, o których nikomu do tej 
pory nie mówił. Ujawnia kulisy najgłośniejszych porwań dla 
okupu oraz dramatyczne losy osób uprowadzonych przez mafię. 
Omawia działania nietypowych, zdesperowanych porywaczy. 
Udziela praktycznych porad, m.in. jak zapobiegać porwaniu i co 
robić, jeżeli jednak porwą Ciebie albo kogoś z Twojej rodziny.
FRONDA, 14×20, s. 320, miękka

KOD: 759933 

Bez wyroku
Prawdziwe historie Polaków, 
którym wymiar sprawiedliwo-
ści złamał życie bezpodstaw-
nie wysyłając za kraty. Autor 
zebrał przypadki chybionych 
śledztw, fałszywych oskarżeń 
i ewidentnych nadużyć róż-
nych służb, które działając 
w imieniu „wymiaru sprawied-
liwości” złamały życie niewin-
nych ludzi.
FRONDA, 14×20, s. 208, miękka

KOD: 790483

Lemingi
Zbiór 40 opowiadań z ży-
cia młodych  pracowników 
korporacji. Karykaturalne 
przedstawienie ich poglądów, 
przyzwyczajeń i niepokojów. 
Książka stanowi kontynuację 
treści z facebookowego profilu 
o tej samej nazwie. Bogato 
ilustrowana. Znakomite stu-
dium świadomości części 
młodego pokolenia, które dało 
się wmanewrować w tresurę 
politpoprawności. 
Do wyczerpania zapasów!
FRONDA, 14×20, s. 292, twarda

KOD: 095566

29,90
38,00 zł

14,90
29,90 zł

Rabat 50% Rabat 70%

Rabat 50% Nowość

19,90
39,90 zł

9,90
34,90 zł

Najnowsza historia Polski
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34,90
39,90 zł

Myśl polityczna, polemiki

69,00
72,45 zł

Zbrodnia i grabież 
Relacje polsko-niemieckie po 1939 roku. Jak wyglądają  
a jak powinny wyglądać? 
Książka Zbrodnia i grabież – dramatyczna panorama trudnych 
relacji polsko-niemieckich po 1939 r. – opowiada o gigantycz-
nych zbrodniach na Polakach dokonanych przez III Rzeszę, 
które nigdy nie zostały odpowiednio ukarane. Autorzy opowia-
dają o owym braku kary i sprawiedliwości, a ponadto opisują 
dzisiejsze relacje polsko-niemieckie. Są one złe i to wyłącznie 
z winy naszego sąsiada zza Odry. W ostatnich dziesięcioleciach 
niemiecka polityka wobec wolnej już Polski była bowiem bez-
względna i cyniczna.
BIAŁY KRUK, 14×24, s. 528, twarda

KOD: 532753

dvd

Trzeci Rzym. Ewangelia według Kremla
Książeczka z filmem DVD
Czy Władimir Putin jest chrześcijaninem? Jaki błąd w rela-
cjach z Rosją popełnia świat Zachodu i USA? Jakie są relacje 
Rosyjskiej Cerkwi z władzami państwowymi? Na te i na wiele 
innych pytań w poruszającej rozmowie przed kamerą odpowia-
da Siergiej Kowalow – rosyjski dysydent, więzień Gułagu i de-
putowany Dumy, obrońca praw człowieka i krytyk autorytarnych 
rządów Władimira Putina. W pełnej humoru i szczerej rozmowie 
Kowalow dokonuje trafnej oceny rządów Putina, imperialnej 
polityki Kremla i kondycji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.
Książeczka: WYD. AA, 14×20, s. 48, twarda, kolorowe ilustracje 
Film DVD: czas trwania: 25 min.

KOD: 645986

Tylko
19,90 zł

Piotr Zychowicz

Sowieci
Piotr Zychowicz przekonuje, że bolszewizm był gorszy od 
nazizmu, a Stalin gorszy od Hitlera. I na potwierdzenie tej 
tezy podaje mocne argumenty. Przypomina zapomniane 
bestialskie zbrodnie popełnione przez Sowietów oraz woj-
nę 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 współczes-
nej Rosji.
REBIS, 15×22, s. 488, miękka

KOD: 621022

39,90
44,90 zł

Piotr Zychowicz

Opcja niemiecka
Pierwsza książka, która 
ujawnia sensacyjne kuli-
sy współpracy niektórych 
Polaków z III Rzeszą. Podczas 
wojny wielu polityków sta-
rało się podjąć współpracę 
z III Rzeszą. Zwolennikami 
„opcji niemieckiej” nie kiero-
wała sympatia do nazistów, 
ale rozsądek. Uważali, że kom-
promis z okupantem pozwoli 
ograniczyć cierpienia ludności 
cywilnej i skupić wysiłki na 
walce z ZSRR.
REBIS, 15×22, s. 456, miękka

KOD: 186205

Piotr Zychowicz

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

Najbardziej 
antyhitlerowska 
książka wydana  
w iii Rzeczpos-
politej!
REBIS, 15×22, s. 480, miękka

KOD: 622388

39,90
44,90 zł

39,90
44,90 zł

Nowość

Jak Niemcy 
tuszują prawdę 
o sobie
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Wojciech Roszkowski

Kierunek Targowica. Polska 2005-2015
W roku 2005 nastąpił w Polsce odwrót od lewicowych i liberal-
nych rządów. Wydawało się, że postkomuniści przegrali i już 
nie wrócą. A jednak zaledwie po dwóch latach wszystko się 
odmieniło i już w 2007 roku III RP znalazła się na najlepszej 
drodze do nowej gospodarczej i moralnej targowicy. Jak do tego 
mogło dojść i ile zła musiało się jeszcze wydarzyć, nim Polacy 
w 2015 r. powrócili na patriotyczny szlak, opisuje książka wybit-
nego intelektualisty i historyka współczesności prof. Wojciecha 
Roszkowskiego. Jest ona nie tylko mądrą pracą historyczną, ale 
też bardzo poważnym ostrzeżeniem.
BIAŁY KRUK, 17×24, s. 312, twarda

KOD: 532760

49,00
59,00 zł

Paweł Zyzak

Efekt domina Komplet 2 książek
Dwutomowe dzieło o stosunkach amerykańsko-polskich 
w XX wieku. Autor szczególnie koncentruje się na dekadzie lat 
80., kiedy, po powstaniu „Solidarności”, wpływ USA na sytuację w 
Polsce znacznie się zwiększył. Z opracowania dowiemy się o wielu 
ośrodkach wpływu w USA, których polityka względem Polski była 
mocno zróżnicowana, często też kolidowała z interesem naszego 
kraju. Korzystając z naukowego instrumentarium, Zyzak opisuje 
rolę, jaką w kształtowaniu się relacji polsko-amerykańskich ode-
grali m.in. Lech Wałęsa, Bronisław Geremek, Zbigniew Brzeziński, 
Jan Nowak-Jeziorański, Bogdan Borusewicz, David Rockefeller, 
George Soros, William Casey i inni wpływowi ludzie.
FRONDA, 16×23, s. t. I – 968, t. II – 728, miękka

KOD: 791046

Dr Jacek Bartosiak

Rzeczpospolita między lądem 
a morzem
O wojnie i pokoju 
Znakomita książka Jacka Bartosiaka to monumentalne, 
wszechstronne i pełne erudycji dzieło o geopolitycznej 
sytuacji Polski i jej perspektywach w świetle agresywnej 
polityki Kremla i rywalizacji wielkich mocarstw. Autor zwra-
ca uwagę, że dynamika globalnych zmian wymusza na nas 
konieczność zrozumienia na nowo znaczenia przestrzeni, 
w której żyjemy – obszarów położonych w sąsiedztwie, jak 
i tych pozornie dalekich, ale które wpływają na sukces lub 
porażkę Rzeczpospolitej. Książka jest wynikiem refleksji, roz-
mów, spotkań, symulacji i gier wojennych, licznych podróży 
za Atlantyk i nad Pacyfik, do Ameryki i przez masy lądowe 
Eurazji. Po to, by zrozumieć położenie Polski w czasie, prze-
strzeni i geostrategii. Pasjonująca lektura została uzupełnio-
na o barwne poglądowe mapy.

Dr Jacek Bartosiak – Dyrektor Programu Gier Wojennych 
i Symulacji Fundacji Pułaskiego w Warszawie. Zajmuje 
się strategiami i planowaniem nowoczesnego pola walki. 
Doktorat uzyskał z geostrategii Zachodniego Pacyfiku i Eurazji. 
Współpracuje w wieloma instytucjami w Polsce i za granicą, 
zajmującymi się bezpieczeństwem. Adwokat i partner zarzą-
dzający w kancelarii adwokackiej. 

FRONDA, 18×25, s. 848, zintegrowana

KOD: 016364

Su

per cena!

39,90 zł
134,9099,90

79,90
94,90 zł

NowośćBestseller
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Kościół i świat w kryzysie! 
Ponad 900 stron!

Tomasz P. Terlikowski 

Walka o przyszłość świata
Komplet 4 książek
Herezja kardynałów, s. 304
Kalifat Europa, s. 192
Koń trojański w mieście Boga. Pół wieku po soborze, s. 232
Życie dla życia, s. 208

Każda książka: WYDAWNICTWO AA, 14×20, miękka

KOD: 647263

Su

per cena!

19,90

79,90
82,95 zł

Czy to już koniec naszej 
cywilizacji?

Wojciech Roszkowski

Roztrzaskane lustro
Upadek cywilizacji zachodniej
Książka wybitnego uczonego, pisarza i erudyty prof. Wojciecha Roszkow-
skiego to jedno z najważniejszych dzieł współczesnej humanistyki, nie tylko 
polskiej. Autor dokonuje w niej rzetelnego bilansu naszej cywilizacji. Bilans 
to dramatyczny. Dziś nasze wielowiekowe dziedzictwo zostało przez elity 
europejskie oraz amerykańskie w całości odrzucone, co uznaje się za wy-
raz… postępu.
Konsekwencją takiej postawy jest zrównanie zbrodni i osiągnięć, wierności 
i zdrady, bohaterstwa i tchórzostwa, mądrości i głupoty, kłamstwa i prawdy. 
Autor „Roztrzaskanego Lustra” analizuje setki przejawów dekadencji. Czyni 
to w sposób intrygujący, wszechstronny, logiczny i przekonujący. 
BIAŁY KRUK, 16×23, s. 560, twarda

KOD: 532609

Nowość

Myśl polityczna, polemiki
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Roman Dmowski

Polityka polska i odbudowanie państwa
Komplet 2 tomów
Najobszerniejsze dzieło Romana Dmowskiego jest nie tylko 
świadectwem historycznym dużej wagi, reprezentującym na-
rodową szkołę myśli politycznej. Jest również, a może przede 
wszystkim, pierwszorzędnym podręcznikiem uprawiania polity-
ki, którego celem – jak podkreślał sam Roman Dmowski – jest 
uświadomienie ludziom chcącym myśleć – położenia Polski 
w Europie, jej stosunku do innych narodów i wynikających stąd 
trwałych, niezmiennych, wiekowych zadań jej polityki.
Ponad 1000 stron!
CAPITAL, 14×20, s. 514 + 508, miękka

KOD: 041681

79,00
90,00 zł

Grzegorz Kucharczyk

Polska Myśl 
Polityczna, tom 1-2
Komplet 2 książek

Obszerna prezentacja głów-
nych nurtów polskiej myśli 
politycznej – od jej powsta-
nia w epoce średniowiecza, 
aż po czasy współczesne. 
Łącznie ponad 800 stron!
DęBOGóRA, 14×20, miękka 
t. 1 (do roku 1939) – s. 550  
t. 2 (po roku 1939) – s. 304

KOD: 374824

Piotr Zychowicz

Obłęd '44
Krytyczna książka o Powstaniu 
Warszawskim, która wywo-
łała wśród Polaków wiele 
kontrowersji. Zychowicz sta-
wia śmiałą tezę, że Polskie 
Państwo Podziemne nie zdało 
egzaminu oparłszy swoją 
strategię na złudzeniach i po-
bożnych życzeniach, a nie na 
realiach. Apogeum tego obłę-
du była decyzja o wszczęciu 
Powstania Warszawskiego, 
które nie miało najmniejszych 
szans powodzenia.
REBIS, 15×22, s. 512, miękka

KOD: 184416

Piotr Zychowicz

Pakt  
Ribbentrop-Beck
Czy w 1939 roku należało pod-
pisać pakt Ribbentrop-Beck? 
Piotr Zychowicz dowodzi, że de-
cyzja o przystąpieniu do wojny 
z Niemcami w iluzorycznym so-
juszu z Wielką Brytanią i Francją 
była fatalnym błędem, za który 
zapłaciliśmy straszliwą cenę. 
Historia mogła się potoczyć 
inaczej. Zamiast narażać się 
na konfrontację z Niemcami, 
twierdzi autor, powinniśmy byli 
prowadzić Realpolitik.
REBIS, 15×22, s. 368, miękka

KOD: 109214

Roman Dmowski

Upadek myśli 
konserwatywnej 
w Polsce
Wybitne dzieło Romana 
Dmowskiego, które nie 
straciło nic ze swej aktu-
alności. Choć upłynęło już 
100 lat od jego pierwszego 
wydania, nadal pozostaje 
inspirującą rozprawą z po-
litycznym kunktatorstwem 
i koniunkturalizmem. 
CAPITAL, 14×20, s. 280, miękka 

KOD: 037023

39,00
66,00 zł

24,90
29,90 zł

Rabat 40%

Su

per cena!

24,90 zł
14,90

19,90
39,90 zł

39,90
44,90 zł

Rabat 50%

Ks. Andrzej Zwoliński

Dlaczego warto kochać Polskę
Kompendium dla współczesnych polskich patriotów. Autor 
omawia czynniki, które konstytuują naród, takie jak wspólne 
pochodzenie, jedność geograficzna i polityczna, język i literatu-
ra, religia i tradycja oraz wspólne cechy kulturowe. Przedstawia 
nauczanie Kościoła na temat patriotyzmu. Wskazuje na za-
grożenia płynące z kosmopolityzmu oraz z niektórych odmian 
nacjonalizmu. Omawia również obowiązki wobec narodu oraz 
zasady wychowania patriotycznego. Książka ks. Zwolińskiego to 
uniwersalny przewodnik dla każdego Polaka świadomego swojej 
tożsamości, celów oraz obowiązków wobec narodu i Ojczyzny.
WYD. AA, 12×16, s. 144, miękka

KOD: 642022

Niezbędnik 
polskiego 
patrioty!

9,90
14,90 zł

Myśl polityczna, polemiki
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54,90
39,90
44,90 zł

Wojciech Sumliński, Ewa Kurek, Tomasz Budzyński 

Powrót do Jedwabnego
Kulminacyjna praca dziennikarza śledczego Wojciecha Sumlińskiego, majora ABW 
Tomasza Budzyńskiego i dr Ewy Kurek odsłania opatrzone klauzulą tajności fakty 
dotyczące relacji polsko-żydowskich, sięgające do mrocznego świata wielkiej po-
lityki i międzynarodowej finansjery. Autorzy demaskują kulisy prowadzonej przez 
Przedsiębiorstwo Holokaust długofalowej mistyfikacji zmierzającej do wyłudzenia 
od Polski wielomiliardowych roszczeń. Starannie zweryfikowany zapis cynicznej 
gry, pełnej manipulacji i kłamstw, dla których fundamentem stała się zbrodnia 
w Jedwabnem, a paliwem ustawa 447.
WOJCIECH SUMLIŃSKI REPORTER, 14×20, s. 304, miękka

KOD: 181580

Nowość

Myśl polityczna, polemiki
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17,90
39,90 zł

39,90
45,00 zł

44,90
49,90 zł

Marian Miszalski

Ukryta wojna – cicha kapitulacja?
W 2018 roku, gdy pojawił się projekt ustawy 447, polskie wła-
dze nie uczyniły nic dla wsparcia akcji protestacyjnej Polonii 
amerykańskiej. Przeciwnie, rozmawiały z członkami amery-
kańskiego lobby żydowskiego, a nie z Polonią sprzeciwiającą 
się niebezpiecznej ustawie... Podczas swej rozmowy z prezy-
dentem Trumpem Andrzej Duda nawet o niej nie wspomniał, 
a zapytany dlaczego tego nie zrobił odparł: „Bo strona ame-
rykańska nie poruszyła tego tematu”...
CAPITAL, 14×20, s. 328, miękka,

KOD: 037429

Stanisław Michalkiewicz

Rzeczpospolita Judaszy  
czyli slalom między volkslistami
Zbiór błyskotliwych tekstów Stanisława Michalkiewicza, które 
obnażają mechanizm działania i patologie polskiej sceny 
politycznej. Zdaniem autora wszystko wskazuje na to, że bę-
dziemy musieli zrealizować żydowskie roszczenia majątkowe 
o wartości 300 miliardów dolarów, co de facto sprawi, że 
trafimy pod żydowską okupację. To zwieńczenie spisku anty-
polskiego, który ma bardzo głębokie, sięgające 30 lat wstecz, 
korzenie. Kto za nim stoi? 
CAPITAL, 14×20, s. 400, miękka,

KOD: 036625

Ireneusz T. Lisiak

Żydowscy kolaboranci Hitlera
Ireneusz Lisiak przełamuje polityczne tabu na temat kolabo-
racji wielu Żydów z hitlerowskimi oprawcami. W rzetelnym, 
bogato udokumentowanym opracowaniu autor odkrywa 
ciemną stronę działalności licznych przedstawicieli narodu 
żydowskiego w czasie okupacji. Udziela również odpowiedzi 
na intrygujące 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, 14×20, s. 298, miękka

KOD: 037535

Stanisław Michalkiewicz

Niemcy, Żydzi i folksdojcze
Bestsellerowa książka Stanisława Michalkiewicza porusza 
kwestie dekadencji Polskich elit, tych politycznych, ale rów-
nież intelektualnych. Autor pokazuje skąd się bierze dege-
neracja „przewodników duchowych” i dlaczego za takowych 
się uważają. Ważnym tematem książki są też obce ingerencje 
z zewnątrz, próbujące w sposób jawny lub ukryty wpływać 
na politykę naszego państwa. Książka, którą koniecznie 
trzeba przeczytać, aby zrozumieć mechanizmy rządzące pol-
ską polityką i źródła wielkich manipulacji, jakim jesteśmy 
poddawani.
CAPITAL, 14×20, s. 424, miękka

KOD: 037436

39,90
45,00 zł

Bestseller

29,90
37,00 zł

Nowość

Nowość

Myśl polityczna, polemiki
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Klincz?
Debata polsko-żydowska
Gwarantowanym sposobem podniesienia temperatury towa-
rzyskiej rozmowy w Polsce jest poruszenie tematu stosunków 
polsko–żydowskich. Dlaczego w kraju, w którym przynależność 
do narodu wybranego deklaruje ledwie parę tysięcy osób, te-
mat 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, 15×23, s. 624, opr. zintegrowana

KOD: 759940

Piotr Zychowicz

Żydzi 2
Kontynuacja bestselleru Żydzi. Piotr Zychowicz porusza w tej 
książce niemal wszystkie kontrowersyjne tematy, które wypły-
nęły podczas ostatniego wielkiego sporu polsko-żydowskiego. 
Z jednej strony – żydowska policja w gettach, Judenraty, obozo-
we Sonderkommanda i „żydokomuna”. Z drugiej – działalność 
granatowej policji, polskie donosy i antysemityzm. W książce 
Żydzi 2 znalazły się również tematy współczesne: krwawe zama-
chy terrorystyczne, tajne akcje Mosadu, działalność lobby ży-
dowskiego w USA, a nawet wojny izraelskich kibiców piłkarskich, 
przy których nasi kibole wydają się grzecznymi chłopcami.
REBIS, 15×22, s. 488, miękka

KOD: 623156

Piotr Zychowicz

Żydzi
Piotr Zychowicz o trudnych tematach polsko-żydowskich. 
Pisze o sprawach niewygodnych zarówno dla Polaków, jak 
i dla Żydów. O komunistach i żydowskich kolaborantach pod 
niemiecką okupacją, ale również o polskich szmalcownikach. 
O powstaniu w getcie warszawskim, ale także o tysiącach 
Żydów służących w Wehrmachcie… W książce znalazły się też 
rozmowy z żydowskimi intelektualistami, którzy mają odwa-
gę głosić poglądy niepopularne w ich własnej społeczności. 
Poprzednie książki Zychowicza wywoływały kontrowersje, 
jednak żadna nie była tak niepoprawna politycznie!
REBIS, 15×22, s. 464, miękka

KOD: 188803

39,90
44,90 zł

39,90
44,90 zł

14,90
49,90 zł

Rabat 70%

Peter Raina

Czy Gomułka był antysemitą?
Praca niniejsza stawia sobie za cel przedstawienie doku-
mentów, przywołanie faktów, aby zapoznać czytelnika z 
nieuzasadnionymi i wręcz fałszywymi zarzutami Żydów oby-
watelstwa polskiego wobec ówczesnych władz. Zacząć należy 
od bezpośredniej przyczyny oburzenia Żydów, które wywoła-
ne zostało przemówieniem Pierwszego Sekretarza KC PZPR, 
Władysława Gomułki w marcu 1968 roku, kiedy wezwał do 
przestrzegania zasady lojalności wszystkich polskich obywa-
teli wobec swojej ojczyzny. 

Peter Raina
CAPITAL, 14×20, s. 504, miękka

KOD: 037078

Rabat 40%

29,90
49,90 zł

Myśl polityczna, polemiki
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17,90
39,90 zł

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 histo-
ryk oferuje nam nowy sposób 
opowiadania historii.   
ZNAK, 16×24, s. 830, twarda

KOD: 041695

Ku chwale Rzymu
Ekscytujące opowieści o wo-
jownikach starożytnego Rzymu: 
zdobywcach niezwykle rozle-
głych terenów, bezlitosnych 
dla wrogów, którzy w oczach 
współczesnych historyków 
uchodzą za pierwszych za-
wodowych żołnierzy. Autor 
analizuje czyny najwybitniej-
szych dowódców i legionistów. 
Dowodzi, jak ważną rolę w bi-
twie odgrywała umiejętność 
zwyciężania w pojedynkach.
RM, 17×24, s. 272, miękka

KOD: 736814

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, wy-

posażenia, uzbrojenia, sposobów zaopatrzenia, taktyki i me-
tod walki armii wikingów;
•	nowe spojrzenie na kwestie morskiej potęgi wikingów oraz 

ich fortyfikacji;
•	przebieg kampanii, bitew i najazdów wikingów.

RM, 17×24, s. 320, miękka

KOD: 734537

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

Czarna Księga 
Rewolucji Francuskiej
Encyklopedia wiedzy o rewolucji francuskiej, jej zbrodniach 
i ofiarach – fundamentalne 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, redak-
tor słynnej Czarnej księgi komunizmu, Jean Tulard, znawca epoki 
napoleońskiej, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jean Sévillia, Jean-
Christian Petitfils i Reynald Secher, autor Ludobójstwa francusko-
-francuskiego o ludobójstwie wandejskim. 
DęBOGóRA, WYD. AA, 17×24, s. 1064, twarda z obwolutą

KOD: 640295

Horst Gebhard

Wolność, równość, morderstwo
Codziennością Rewolucji Francuskiej były zbrodnie i krwawe 
prześladowania. Ofiarami rewolucyjnego aparatu represji kie-
rowanego przez takich fanatyków jak Robespierre, Saint-Just 
i Marat stało się 40 000 osób: ściętych, rozstrzelanych, zamę-
czonych lub też zlinczowanych bez sądu. Do tego dochodzi 
100 000 ofiar ludobójstwa w katolickiej Wandei. Autor zebrał 
najnowsze wyniki badań prezentując je szerszemu kręgowi czy-
telników i ukazując w tej książce przerażający obraz Rewolucji 
Francuskiej.
WYD. AA, 17×24, s. 336, twarda

KOD: 647416

Zbrodnie  
rewolucji 
francuskiej

24,90
49,90 zł

Rabat 50%

Rabat 50%

79,00
99,00 zł

69,00
79,00 zł

19,90
39,90 zł

29,90
34,90 zł

Bestseller

Historia powszechna

Oferta ważna  
do wyczerpania zapasów!

Oferta ważna  
do wyczerpania zapasów!
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Historia powszechna

Historia marynarki wojennej Okręty i ludzie
Monumentalne dzieło w zajmujący i barwny sposób prezentuje słynne jed-
nostki wojenne: od najstarszych po najbardziej nowoczesne. Znajdziemy tu 
fachowe uwagi dotyczące historii okrętów wojennych, ich bojowego prze-
znaczenia, konstrukcji oraz zmian, jakim podlegały na przestrzeni dziejów. 
Autor opowiada o najsłynniejszych, najbardziej spektakularnych bataliach 
morskich, o okolicznościach, jakie do nich doprowadziły, o strategiach bi-
tewnych, o załogach i ich codziennej żmudnej służbie, o uzbrojeniu oraz 
o sposobach walki z morskim żywiołem i z flotą przeciwnika. Fascynującą 
opowieść o dziejach marynarki wojennej autor ujmuje w tradycyjne ramy 
chronologiczne. Sugestywne opisy uzupełnia bogaty materiał graficzny: 
dawne ryciny, reprodukcje dzieł sztuki, ilustracje i plany.
SBM, 25×31, s. 448, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 594722

69,00
129,00 zł

Oszczędzasz 60 zł

Grzegorz Górny

Węgry. Tysiąc lat samotności
Książka jest zbiorem esejów o kraju „naszych Bratanków”, 
wobec których żywimy wielką sympatię trwając w braterskich 
relacjach przypieczętowanych 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 po-
dróż przez węgierskie dzieje: od św. Stefana do Victora Orbana. 
Wprowadza nas w tajniki węgierskiej duszy. Książka, którą trze-
ba przeczytać! 
WYD. AA, 14×20, s. 160, miękka

KOD: 642466

Tsunami historii
Co zniszczyło Sodomę i Gomorę? 
Czy ostre słońce i porywisty wiatr w oczy przyczyniły się do pogromu 

Krzyżaków pod Grunwaldem?
Jak to możliwe, że wybuch wulkanu na drugiej półkuli wywołał małą 

epokę lodowcową w Europie i  – pośrednio – stał się przyczyną Wojny 
Trzydziestoletniej na naszym kontynencie?

Czy opóźnienie rozpoczęcia bitwy pod Waterloo z powodu deszczu 
umożliwiło zadanie klęski Napoleonowi?

O tych i wielu innych zdumiewających faktach przeczytamy 
w błyskotliwej książce Macieja Rosalaka, erudyty i wytrawnego 
popularyzatora historii.
FRONDA, 16×22, s. 440, miękka

KOD: 790865

Jak żywioły natury  
wpłynęły  
na bieg historii?

Tylko
19,90 zł

34,90
39,90 zł

Oferta ważna  
do wyczerpania zapasów!

Oferta ważna do wyczerpania zapasów!
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17,90
39,90 zł

Historia powszechna

69,90
79,90 zł

Wynalazki ludzkości
Poznaj historię wynalazków, 
które odmieniły ludzkie życie!
Ogień, koło, szkło, alfabet, druk – te i inne, czasami datowane 
nawet na setki lat przed Chrystusem narzędzia, technologie, 
urządzenia i teorie na zawsze zmieniły świat i wciąż zaskaku-
ją pomysłowością nawet współczesnych inżynierów. Album 
zawiera fascynujące opisy i starannie dobrane fotografie 300 
wynalazków będących niezaprzeczalnym świadectwem ludz-
kiego geniuszu.
SBM, 24×30, s. 320, twarda

KOD: 598669

Żołnierze spod znaku trupiej główki
Unikalna, bogato ilustrowana publikacja o wszystkich jednost-
kach wojskowych i policyjnych z różnych stron świata oraz 
ruchów narodowo-wyzwoleńczych i innych organizacji, które 
wyróżniały się znakiem trupiej czaszki. Choć wojskowa oznaka 
w postaci czaszki kojarzy się na ogół z okresem II wojny świa-
towej i przypisywana jest złowieszczej symbolice SS, to jednak 
trzeba podkreślić, że niemal wszystkie europejskie armie, z wy-
jątkiem szwajcarskiej i norweskiej, posługiwały się nim od wielu 
stuleci. Również w Polsce znak czaszki znalazł swe silne od-
zwierciedlenie na czapkach, mundurach, odznakach pułkowych, 
sztandarach itp., poczynając od 1830 roku aż do współczesno-
ści, zastępując często tradycyjnego orła.
DRAGON, 21×29, s. 432, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 872030 

Żołnierze spod znaku wyklętej swastyki
Od II wojny światowej swastyka kojarzy się z nazizmem. 
Tymczasem historia tego symbolu jest znacznie dłuższa i bo-
gatsza – to znak niemal tak stary jak ludzka cywilizacja. Został 
jedynie bezceremonialnie zawłaszczony przez nazistów. Mało 
kto wie, że symbolika swastyki była pierwotnie zgoła odmienna, 
przepełniona humanizmem i pozytywnymi emocjami. Swastyka 
była obecna w najstarszych kulturach i religiach na wszystkich 
kontynentach – często traktowana jako znak święty, zbliżający do 
Boga, uosabiający szczęście, który zwiastował powodzenie i zdro-
wie oraz miał chronić przed złymi duchami. Oferowana książka 
to przegląd swastyk w różnych formacjach wojskowych świata – 
z wyjątkiem armii hitlerowskich Niemiec i ich sojuszników.
DRAGON, 21×29, s. 416, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 875529 

Atlas historii świata
Atlas historii świata to niezwykłe kompendium przedsta-
wiające dzieje naszego globu przez pryzmat rozwoju kultur, 
społeczeństw, państw i narodów, od zarania dziejów po czasy 
współczesne. Prezentuje dynamiczną, kolorową mozaikę 
osiągnięć i dokonań ludzi żyjących na wszystkich kontynen-
tach. Książka została podzielona na dziewięć chronologicz-
nych rozdziałów, z których każdy w prosty i rzeczowy sposób 
omawia najdonioślejsze wydarzenia opisywanych czasów. 
Barwnie ilustrowana książka obfituje w biogramy wybitnych 
postaci. Każdy rozdział zawiera wiele ciekawostek z różnych 
dziedzin, a także zestawienia najważniejszych dat. 
MARTEL, 21×30, s. 168, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 222831

29,90
49,99 zł

Rabat 40%

Rabat 33% Rabat 33%

79,00
119,95 zł

79,00
119,95 zł

Nowość

Oferta ważna  
do wyczerpania zapasów!



48

II wojna światowa

39,90
69,90 zł

Atlas II wojny światowej
Ponad 160 barwnych, szczegółowych map bitew i kampanii 
wojennych!
Dzieje II wojny światowej zilustrowane na mapach opatrzo-
nych fachowym komentarzem historycznym. Atlas przedsta-
wia wszystkie główne bitwy i kampanie II wojny światowej we 
wszystkich częściach świata, które były areną działań wojen-
nych: 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 fo-
tografie. Starannie opracowane dzieło o dużych walorach edy-
torskich – wydane w wielkim formacie (24×33 cm).
DRAGON, 24×33, s. 256, twarda, kolorowe i cz.-b. ilustracje, kredowy papier

KOD: 870593

Kampanie II wojny światowej
Przebieg kampanii wojennych dzień po dniu!
Bogato ilustrowany album o kampaniach II wojny świato-
wej. Książka składa się z dwóch części: pierwsza poświęcona 
jest wojnie w Europie i Afryce Północnej, a druga – wojnie na 
Pacyfiku. Autorzy obszernie omawiają kluczowe operacje woj-
skowe II wojny światowej: od wybuchu konfliktu w Europie po 
kapitulację Japonii. Każdą kampanię ilustrują liczne czarno-bia-
łe i kolorowe zdjęcia, dokładne mapy oraz szczegółowe kalen-
daria. Wartościowa albumowa publikacja dla miłośników wiedzy 
historycznej – wydana w wielkim formacie (24x33 cm).
DRAGON, 24×33, s. 256, twarda, kolorowe i cz.-b. ilustracje, kredowy papier 

KOD: 870586

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, uwzględnia-
jąc 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, 17×24, s. 408, twarda

KOD: 138636

Stefan Niebudek

W kraju Czarnych Koszul
Reportaż z podróży po faszystowskich Włoszech
Kronika wyprawy do Włoch lat 30 XX wieku podjętej w celu 
przekazania polskiemu czytelnikowi rzetelnej relacji na temat 
państwa włoskiego tamtego czasu. Autor – polski adwokat, 
publicysta, przedwojenny działacz Narodowej Demokracji, 
a w latach okupacji uczestnik konspiracji, osadzony i rozstrze-
lany w Auschwitz-Birkenau – ulega urokowi ówczesnego syste-
mu politycznego i osobowości Mussoliniego. Książka warta jest 
przeczytania, gdyż przedstawia oczekiwania i sposób myślenia 
niektórych polskich środowisk politycznych tamtej epoki. 
CAPITAL, 14×21, s. 132, miękka

KOD: 037801

39,90
69,90 zł

Oszczędzasz 30 zł Oszczędzasz 30 zł

14,90
25,00 zł

24,90
44,90 zł

Rabat 45%Rabat 40%

Do wyczerpania zapasów!Do wyczerpania zapasów!
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17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

II wojna światowa

Chris McNab

Armia Hitlera
Ilustrowana historia Wehrmachtu oraz powiązanych z nim forma-
cji, takich jak Waffen-SS i spadochronowych jednostek Luftwaffe. 
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 rozbudo-
wy i zmagań hitlerowskich sił zbrojnych, a na ponad 250 zdjęciach 
i rycinach zaprezentował wyposażenie i uzbrojenie żołnierzy róż-
nych formacji niemieckich wojsk lądowych. 
RM, 17×24, s. 432, miękka, kolorowe i czarno-białe ilustracje

KOD: 731970

Machina 
wojenna  
iii Rzeszy 

Chris McNab

Elita Hitlera. Waffen SS 
Bogato ilustrowana historia SS – najbardziej zbrodniczej i okry-
tej ponurą sławą formacji militarnej Hitlera. Autor przedstawia 
początki SS, jej rozwój oraz udział w wojennych zmaganiach. 
SS szybko rozrosła się w wielką organizację militarną skupiają-
cą setki tysięcy ludzi, która wystawiła własną armię (Waffen-SS) 
liczącą prawie 40 dywizji, a jej policyjne ramię (Allgemeine-SS) 
prowadziło zbrodniczą politykę rasową. Esesmani toczyli zacię-
te walki na obydwu frontach, kierowali obozami zagłady, a tak-
że stanowili personel „szwadronów śmierci” (Einsatzgruppen) 
dokonujących masowych mordów w Europie Wschodniej.
RM, 17×24, s. 376, miękka

KOD: 735169

Komandosi Hitlera 
Niezwykła historia niemieckich sił specjalnych – powietrz-
nych, morskich i lądowych – z lat II wojny światowej. Na 
morzach Niemcy rzucili do walki flotylle „żywych torped” i ku-
trów wypełnionych materiałami wybuchowymi. W powietrzu 
z pierwszych sprawnych samolotów odrzutowych zorganizo-
wali eskadry mające powstrzymać aliancką ofensywę bombo-
wą. 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, 15×21, s. 312, miękka

KOD: 734773

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, spi-
sków, oszustw, działań na dwa fronty, przypadków tchórzostwa 
i zaprzedania się, ale także przykłady niezwykłego heroizmu, inte-
ligencji, sprytu i zimnej krwi. 
Christer Jörgensen opowiada intrygującą historię siatki nazi-
stowskich szpiegów i agentów Adolfa Hitlera, którzy działali na 
całym świecie służąc interesom III Rzeszy.
RM, 15×21, s. 344, miękka

KOD: 730058

19,90
39,90 zł

29,90
59,90 zł

Rabat 50%

Rabat 50%

Rabat 50%

Rabat 50%

19,90
39,90 zł

29,90
59,90 zł

Oferta ważna  
do wyczerpania zapasów!

Oferta ważna  
do wyczerpania zapasów!
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34,90
39,90 zł

39,90
42,90 zł

Joanna Lamparska

Imperium małych piekieł
Mroczne tajemnice obozu Gross-Rosen
Śledztwo w sprawie tajemniczego laboratorium medycznego 
z czasów II wojny światowej. Długie, mroczne tunele, labo-
ratoryjne stoły, zapomniane zapiski i postrzępione relacje 
prowadzą do przerażającej tajemnicy tego imperium małych 
piekieł, która pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi. Czemu 
służyła makabryczna pracownia w obozie Sieniawki? Jakie 
skarby mogą być schowane w podziemiach obozu?  
Co jeszcze kryje największy i najstraszniejszy nazistowski 
obóz Gross-Rosen?
ZNAK, 14×20, s. 336, miękka

KOD: 057566

Michał Wójcik

Treblinka ‘43
Bunt w fabryce śmierci
Książka Michała Wójcika to poruszająca rekonstrukcja mało 
znanego wydarzenia: 2 sierpnia 1943 roku wyniszczeni 
i odarci z godności więźniowie odważyli się wzniecić bunt 
w obozie zagłady w Treblince. Wywołali zbrojne, zakończone 
sukcesem powstanie – większe i bardziej spektakularne niż 
to w Sobiborze. Jak wyglądała konspiracja w obozie śmierci? 
Jak więźniowie zdołali przejąć broń, zaatakować strażników 
i uciec? Czy AK pomogła powstańcom i dlaczego jej raporty 
są pełne sprzeczności? 
ZNAK, 15×23, s. 320, miękka

KOD: 070275

Timothy Snyder

Czarna ziemia
Timothy Snyder prezentuje 
przełomowe wyjaśnienie naj-
większej zbrodni XX wieku. Jak 
nikt dotąd dogłębnie analizuje 
wydarzenia, które doprowa-
dziły do Zagłady. W oparciu 
o nieznane do tej pory źródła 
utrwala dotychczasową wiedzę 
o Holokauście, nadając jej zu-
pełnie nową perspektywę. Jaka 
to perspektywa? Odpowiedź 
znajdziemy w tej książce. 
Do wyczerpania zapasów!
ZNAK, 16x23, s. 592, twarda

KOD: 030804

Andrea Tornielli

Pius XII. Papież, 
który ratował żydów
W oparciu o niepodważalne 
dokumenty i relacje wiarygod-
nych świadków autor rozpra-
wia się z kampanią oszczerstw 
i kłamstw wymierzonych 
w dobre imię papieża Piusa 
XII, niesłusznie oskarżanego 
przez wrogów Kościoła o bier-
ne przyzwolenie na zagładę 
Żydów w latach drugiej wojny 
światowej. Książka, którą trze-
ba przeczytać!
WYD. AA, 14×20, s. 448, twarda

KOD: 649649

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 popeł-
nione przez Niemców i Sowietów w ciągu dwóch dekad XX wie-
ku (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.  
ZNAK, 17×24, s. 544, twarda

KOD: 311879

49,90
59,90 zł

39,90
69,90 zł

14,90
44,90 zł

Rabat 43%Rabat 65%

Nowość

Nowość

Bestseller

II wojna światowa
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Dzieci Aspergera
Medycyna na usługach iii Rzeszy
Hans Asperger był uznanym wiedeńskim psychiatrą, który 
w uniwersyteckiej klinice dziecięcej badał osoby z zaburze-
niami umysłowymi. Brał również udział w nazistowskiej akcji 
mordowania niepełnosprawnych dzieci. Dbał o „higienę raso-
wą” w III Rzeszy. 
Dzieci Aspergera to przejmująca książka o człowieku wplą-
tanym w morderczą ideologię. To także historia początków 
badań nad autyzmem, która zmusza do pytań o konsekwen-
cje hitlerowskiej nauki.
WYD. POZNAŃSKIE, 14×20, s. 430, miękka

KOD: 381490

44,90

Polowanie na Żydów
Zbrodnie Wehrmachtu
Dzień 10 października 1941 roku okazał się ostatnim w życiu 
żydowskiej społeczności w białoruskiej wsi Krucza – wszy-
scy zostali rozstrzelani. Choć specjalne oddziały SS zwane 
Einsatzgruppen rutynowo przeprowadzały masowe egzekucje na 
froncie wschodnim, ta zbrodnia nie była ich dziełem. Popełniła 
ją z własnej inicjatywy regularna jednostka niemieckiej armii. 
Ta książka obala mit, że Wehrmacht nie odegrał żadnej znaczą-
cej roli w Holokauście. Wydobywa z mroku mrożące krew w ży-
łach obrazy codziennego udziału zwykłych niemieckich żołnie-
rzy w „ostatecznym rozwiązaniu”. 
RM, 15×21, s. 320, miękka

KOD: 735374

Dzieci duchy
Ofiary represji Himmlera
Rzecz o hitlerowskich prze-
śladowaniach wymierzonych 
w rodziny spiskowców, którzy 
usiłowali dokonać przewrotu 
w Paryżu 20 lipca 1944 roku 
– w dniu niudanego zama-
chu na Hitlera w Wilczym 
Szańcu. Valerie Riedesel, ba-
ronowa Eisenbach i wnuczka 
głównego spiskowca Casara 
von Hofackera, przedstawia 
dramatyczne losy jego żony 
i dzieci.
KSW, 15×22, s. 350, twarda

KOD: 651982

Snajperzy drugiej 
wojny światowej 
Biografie najlepszych snajpe-
rów II wojny światowej. Każda 
z historii została szczegóło-
wo opisana i zilustrowana 
materiałem fotograficznym. 
Oferowana publikacja to 
doskonałe źródło wiedzy na 
temat snajperów i technik 
snajperskich stosowanych 
podczas drugiej wojny świa-
towej, a każdą z historii czyta 
się jak znakomitą powieść.
RM, 15×21, s. 214, miękka

KOD: 730461

Lekarze Hitlera
Zbrodnicza medycyna
Książka przedstawia współ-
udział lekarzy Trzeciej Rzeszy 
w zbrodniach nazistowskich. 
Omawia kluczową rolę lekarzy 
w polityce eksterminacji i two-
rzenia aryjskiej rasy nadludzi. 
W dokładny sposób analizuje, 
jak program eliminacji niepeł-
nosprawnych i chorych psy-
chicznie dzieci przerodził się 
w ludobójstwo oraz okrutne 
eksperymenty medyczne. 
RM, 15×21, s. 392, miękka

KOD: 734599

Psychologia zła
Jak Hitler omamił umysły
W oparciu o swoje wielo-
letnie doświadczenie psy-
chiatryczne oraz o postępy 
współczesnej psychiatrii, 
psychologii i neurobiolo-
gii, autor analizuje infor-
macje z tamtych czasów 
i z bliska przygląda się 
czterem zbrodniarzom wo-
jennym: Robertowi Leyowi, 
Hermannowi Göringowi, 
Juliusowi Streicherowi oraz 
Rudolfowi Hessowi. 
RM, 15×21, s. 256, miękka

KOD: 736005

19,90
34,90 zł

Rabat 40%

Su

per cena!

134,90
39,90 zł

29,90
34,90 zł

34,90
45,00 zł

19,90
34,99 zł

19,90
39,90 zł

Rabat 40% Rabat 50%

Nowość

II wojna światowa
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Związek Sowiecki i Rosja

39,90
49,90 zł

Grzegorz Braun

System. Od Lenina do Putina
Na czym polega skuteczność rosyjskiej propagandy? Jak to 
możliwe, że przez ostatnich sto lat Rosja trzyma w emocjo-
nalnym szachu wielokrotnie silniejszy od niej pod każdym 
względem Zachód?
Grzegorz Braun w pasjonującej rozmowie z Rafałem Otoką- 
-Frąckiewiczem brutalnie niszczy mity nagromadzone wokół 
najważniejszych wydarzeń historycznych ostatnich stu lat. 
Nie pozostawia żadnych złudzeń, że transformacja marksi-
zmu nadal trwa w najlepsze, a historia świata nie dobiegła 
jeszcze swojego szczęśliwego końca...
FRONDA, 16×22, s. 524, twarda

KOD: 794771

39,90
44,90 zł

Gareth Jones. Człowiek, który wiedział za dużo
Jako pierwszy ujawnił światu prawdę 
o Wielkim Głodzie na Ukrainie! 
W 1933 roku młody dziennikarz Gareth Jones samotnie podróżu-
je do ZSRR , by zrobić wywiad ze Stalinem. Podczas tej podróży 
dowiaduje się o „ukraińskim kryzysie”. Jako jeden z nielicznych 
zachodnich korespondentów dostaje się na ogarniętą terrorem 
Ukrainę, gdzie jest świadkiem największego głodu w historii 
ludzkości. Na własne oczy widzi sowieckie zbrodnie, słucha o lu-
dziach umierających z głodu i o aktach kanibalizmu. Po powro-
cie na Zachód daje wstrząsające świadectwo…
ZNAK, 14×20, s. 360, twarda

KOD: 055678

Ludzie czerwonego mroku
Jakub Maciejewski – redaktor czasopisma „Arcana” i pracownik 
IPN – przedstawia tło Rewolucji Październikowej z 1917 r. i krwa-
we dzieje czerwonego terroru, m.in. triumfy militarne Związku 
Sowieckiego. Omawia biografie czołowych postaci ruchu bol-
szewickiego i teoretyków komunizmu. Znajdziemy tu historię 
narodzin ideologii społecznych oraz opinię Kościoła na temat 
poszczególnych doktryn. Autor poruszył również zagadnienie 
współczesnych organizacji, które nawiązują do marksizmu 
i leninizmu.
WYD. M, 17×24, s. 400, miękka

KOD: 432130

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 ofiar krwawych represji i prześladowań 
w krajach rządzonych przez komunistów – od rewolucji bol-
szewickiej 1917 r. po lata osiemdziesiąte XX wieku.
DęBOGóRA, WYD. AA, 17×24, s. 768, twarda z obwolutą

KOD: 641094

39,00
99,00 zł

Oszczędzasz 60 zł

19,90
44,90 zł

Nowość

Nowość

Rabat 55%
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Su
per cena!

24,90 zł
14,90

Su

per cena!

24,90 zł
14,90

Związek Sowiecki i Rosja

Ostatnie imperium
Znany ukraiński historyk 
Serhii Plokhy omawia pięć 
ostatnich miesięcy istnienia 
sowieckiego kolosa. Zdradza 
kulisy politycznej gry o upa-
dające imperium. Autor jako 
pierwszy dotarł do niepub-
likowanych dokumentów 
i świadków, dzięki którym 
prześledził utajnione dotąd 
zakulisowe decyzje i zdołał 
obalić wiele mitów na temat 
rozpadającego się imperium.
Do wyczerpania zapasów!
ZNAK, 15×22, s. 544, twarda

KOD: 030798

Ekspansja Kremla
Książka o mocarstwowych 
aspiracjach Rosji. Autor – bry-
tyjski pisarz, który zetknął się 
z KGB podczas pobytu w wię-
zieniu Stasi – prześwietla kilka 
wieków rosyjskiej historii, 
w trakcie których niewielkie 
księstwo moskiewskie rozro-
sło się do imperium o niebo-
tycznych rozmiarach, obejmu-
jącego znaczną część Europy 
i Azji oraz nieustannie zagra-
żającego swoim sąsiadom.
Do wyczerpania zapasów!
RM, 15×21, s. 416, miękka

KOD: 731956

Wiktor Suworow

Lodołamacz
Wiktor Suworow na podsta-
wie dostępnych materiałów 
i publikacji dowodzi, że do 
wywołania II wojny światowej  
w równej wierze jak naziści 
przyczynili się Sowieci, którzy 
snuli plany zdobycia Europy. 
I w znacznej mierze odnieśli 
spodziewany efekt – poko-
nawszy Hitlera, który spełnił 
dla nich rolę tytułowego 
„Lodołamacza Rewolucji”.
REBIS, 13×20, s. 336, twarda

KOD: 100105

Wiktor Suworow 

Alfabet Suworowa
Były oficer GRU przedstawia 
kilkadziesiąt postaci, które 
wywarły wielki wpływ na 
dzieje Rosji, Europy i świa-
ta. Książka zawiera również 
wywiad z Suworowem, prze-
prowadzony przez Piotra 
Zychowicza. Suworow rozwija 
swoje znane już śmiałe tezy 
historyczne – na czele z twier-
dzeniem, że Hitler w 1941 roku 
uprzedził atak Stalina. 
REBIS, 15×22, s. 328, twarda

KOD: 186427

Wiktor Suworow

GRU
Historia, struktura i tajem-
nice GRU – sowieckiego 
wywiadu wojskowego. 
Obszerne kompendium 
wiedzy o strukturze GRU 
i jej siatek wywiadowczych, 
metodach werbunku i uzy-
skiwania informacji, łączno-
ści z agentami, sposobach 
przesyłania zdobyczy do 
ZSRR oraz o dokonaniach 
tej służby.  
REBIS, 13×20, s. 356, twarda

KOD: 105728

Wiktor Suworow

Akwarium
Wiktor Suworow opowia-
da o swoim życiu i karierze 
w bezwzględnym świecie 
sowieckich służb wywia-
dowczych. Autor książki 
odbył mordercze szkolenie 
szpiegowskie i stał się agen-
tem operacyjnym w Europie 
Zachodniej. Ta książka, która 
jako pierwsza odsłoniła se-
krety GRU, została przełożona 
na 27 języków.
REBIS, 13×20, s. 336, twarda

KOD: 100112

39,90
69,90 zł

19,90
39,90 zł

Rabat 50% Rabat 43%

19,90
39,90 zł

24,90
44,90 zł

33,90
37,90 zł

29,90
33,90 zł

Rabat 50% Rabat 45%

Władimir Bukowski

Partyzant prawdy Komplet 2 książek
Wybór publicystyki z pierwszego i drugiego obiegu
Monumentalne, dwutomowe dzieło przypomina nam postać 
Władimira Bukowskiego, słynnego rosyjskiego dysydenta, który 
w czasach ZSRR przez 12 lat był więziony w sowieckich zakładach 
psychiatrycznych. Pozostawił nam on osobiste, wstrząsające 
świadectwo psychicznego i fizycznego zniewolenia człowieka 
przez totalitarne państwo. Wskutek osobistych doświadczeń do 
końca pozostał wierny swoim antyimperialnym przekonaniom, 
konsekwentnie odmawiając współpracy z putinowskim reżimem.
Władimir Bukowski zmarł 27 października 2019 r. w Cambridge
FRONDA, 17×24, s. 1048 (łącznie), twarda

KOD: 335024

99,00



54

Warłam Szałamow

Opowiadania kołymskie
Wstrząsające świadectwo wybitnego rosyjskiego pisarza, poety 
i eseisty, który przez 18 lat był przetrzymywany w więzieniach 
i łagrach kołymskich.   W oparciu o przeżyte tam doświadczenia 
Szałamow napisał Opowiadania kołymskie – złożone ze 103 
opowieści o losach więźniów politycznych, „wrogów ludu”, odar-
tych 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 auto-
ra. Dzieło, które na trwałe weszło do kanonu literatury XX wieku. 
REBIS, 15×22, s. 744, twarda z obwolutą

KOD: 106039

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 przykłady kondycji jego obywateli. 
Walczący z rakiem bohaterowie tej poruszającej powieści 
przekonują się, jak w warunkach totalitarnych instytucja po-
wołana do ratowania życia przemienia się w narzędzie re-
presji. Powieść została napisana 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, 15×22, s. 456, twarda z obwolutą

KOD: 104288

Książka długo 
zakazana 
w ZSRR!

Borys Szyriajew 

Niegasnące światło
Borys Szyriajew trafił do pierwszego w ZSRR obozu koncen-
tracyjnego, który powstał w  XV-wiecznym monasterze na 
Wyspach Sołowieckich – po wypędzeniu stamtąd mnichów 
w 1920 roku. Było to miejsce kaźni dla wybitnych przedstawi-
cieli inteligencji, wojska i duchowieństwa – prześladowanych 
jako wrogowie rewolucji…
Książka-świadectwo, jak „Inny świat” Herlinga-Grudzińskiego, 
jak opowiadania Szałamowa, jak „Archipelag GUŁAG” 
Sołżenicyna. To wstrząsające świadectwo nieludzkiego syste-
mu, wypróbowanego na osławionych Sołowkach. 

prof. dr hab. Andrzej Nowak
WYD. AA, 14×20, s. 480, miękka 

KOD: 647089

14,90
34,90 zł

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 obo-
zu pracy i do 1956 roku przebywał na zesłaniu. Jego najsłynniejsze 
dzieło – poświęcone więzienno-obozowej martyrologii narodów 
ciemiężonych przez sowieckie imperium – łączy w sobie elemen-
ty powieści, autobiografii, reportażu oraz wspomnień świadków 
i uczestników. Jest nie tylko niezwykłym dokumentem zbrodniczej 
epoki, lecz także utworem o niepodważalnych walorach literackich. 
REBIS, 15×22, stron łącznie: 1728  
(tom 1 – s. 568, tom 2 – s. 616, tom 3 – s. 544), twarda z obwolutą

KOD: 103434

119,90
139,90 zł

39,90
49,90 zł

59,90
65,90 zł

Rabat 55%

Bestseller

Bestseller

Związek Sowiecki i Rosja
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Arthur Bliss Lane 

Widziałem Polskę zdradzoną
Autor, pierwszy ambasador USA w powojennej Polsce był naocznym 
świadkiem stopniowego zawłaszczania całego aparatu państwowego 
przez komunistów. Książka przedstawia realną politykę administracji 
USA, która bardzo często ignorowała zalecenia swojego przedstawiciela 
w naszym kraju. Arthur Bliss Lane manifestując swój protest przeciwko 
sfałszowanym przez komunistów wyborom, zrezygnował z pełnienia 
funkcji ambasadora.
FRONDA, 14×20, s. 432, miękka

KOD: 794399

Świadectwo amerykańskiego dyplomaty!

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 alfabe-
tu 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, 14×20, s. 192, twarda

KOD: 041251

69,00
72,00 zł

Rufin Piotrowski

Pamiętniki z pobytu na Syberyi
Dzieło Rufina Piotrowskiego, uczestnika Powstania listopa-
dowego skazanego na zesłanie, zawiera wiele cennych infor-
macji dotyczących Syberii, zesłańców, rosyjskiej administracji 
oraz ludów koczowniczych zamieszkujących opisywane tere-
ny. Z kart pamiętnika wyłania się obraz obcej krainy widzia-
nej oczami zesłańca, który stara się obiektywnie przedstawić 
miejsce swej zsyłki. Autor wspomnień sam będąc skazanym 
na katorgę, doskonale przestawił stosunek mieszkańców 
Syberii do posieleńców i katorżnych. 
GRAF_IKA, 17×24, s. 716, twarda

KOD: 889830

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Nowe 
wydanie!

14 listopada 2019 r. Artur Bliss Lane został pośmiertnie odznaczony 
przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Zasługi RP.

Pamiętniki, wspomnienia, biografie
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Pamiętniki, wspomnienia, biografie

Zofia Kossak

Z otchłani 
Książka zawiera spisane i opublikowane zaraz po wojnie 
relacje autorki z uwięzienia w niemieckim obozie koncentra-
cyjnym dla kobiet w Birkenau w latach 1943-1944. Jest ona 
przejmującym świadectwem niewyobrażalnego okrucieństwa, 
z jakim traktowano tam więźniarki różnych narodowości. 
Napisanie tej książki autorka uważała za swój obowiązek 
i misję.
Bóg na to pozwolił niektórym ludziom oglądać piekło na 
ziemi i wrócić, by dali świadectwo prawdzie…

Zofia Kossak
PAX, 14×20, s. 208, twarda

KOD: 120324

Magdalena Knedler

Moje przyjaciółki z RavensbrÜck
Młoda autorka znajduje przed drzwiami swojego domu ręko-
pis, który zupełnie zmienia jej życie. Za wszelką cenę posta-
nawia się dowiedzieć, kim były przyjaciółki z Ravensbrϋck. 
W świecie, gdzie śmierć wydaje się nadzieją, ocalić może tyl-
ko przyjaźń! W otoczonym drutem kolczastym obozie zagłady 
zawiązuje się kobieca więź. Trwalsza od obozowych murów. 
Silniejsza od brutalnych uderzeń. Maria, Sabina, Bente 
i Helga – każda z nich trafiła do KL Ravensbrϋck z innego 
powodu. Każda była inna.
WAM, 14×20, s. 432, miękka

KOD: 716811

Powieść 
inspirowana 
świadectwami 
byłych 
więźniarek

34,90
39,90 zł

24,90
27,30 zł

Ocalić jeńców
Po upadku III Rzeszy w 1945 r. wielu jeńców alianckich więzio-
nych wcześniej w niemieckich obozach jenieckich na terenie 
Polski znalazło się w niebezpieczeństwie. Pomimo zawartych 
porozumień Stalin odmawiał pomocy w sprawowaniu opieki 
i przerzucie tych jeńców na Zachód. Aby udzielić im pomo-
cy i ochronić przed potencjalnymi prześladowaniami, trzeba 
było zorganizować specjalną, tajną operację. O tej niezwykłej, 
niemal nieznanej misji opowiada trzymająca w napięciu książ-
ka Ocalić jeńców – fabularyzowana relacja opracowana na 
podstawie wspomnień kpt Roberta M. Trimble’a, uczestnika 
tamtych wydarzeń.
REBIS, 16×23, s. 368, twarda z obwolutą

KOD: 188629

David Kinney, Robert K. Wittman

Dziennik diabła
Pod koniec wojny odkryto dziennik Alfreda Rosenberga. 
Szczegółowo zbadany podczas procesów norymberskich, poka-
zał człowieka, który był jednym z najbardziej wpływowych nazi-
stów znajdujących się w otoczeniu Führera. Stał się ideologicz-
nym 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 dokumen-
tem, który zdradza najintymniejsze szczegóły funkcjonowania 
III Rzeszy. 
ZNAK, 16×22, s. 480, miękka

KOD: 041572

Alfred Rosenberg, 
człowiek który 
stworzył Hitlera!

39,90
44,90 zł

24,90
44,90 zł

Tajna misja 
amerykańskiego 
pilota 
w okupowanej 
Polsce!

Oferta ważna  
do wyczerpania zapasów!
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Su

per cena!

134,90
39,90 zł

Pamiętniki, wspomnienia, biografie

Su
per cena!

134,90
39,90 zł

Ocalona z obozu 
śmierci
Opowieść o kobiecie, która 
przeszła piekło obozu śmierci. 
Autorka zebrała i spisała tu 
wspomnienia swojej matki, 
Kazimiery Gruszczyńskiej 
z obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau. Kobieta 
trafiła tam po aresztowaniu 
przez Gestapo jej męża, za-
angażowanego w konspirację, 
pozostawiając w domu cudem 
ocaloną małą córeczkę…
AA, 14×20, miękka, s. 224,  
czarno-białe fotografie

KOD: 648727

Tischner
Dziennik 1944-1949
Autentyczny dziennik młodzieńczych lat Tischnera, bar-
dzo prywatny i osobisty. Późniejszy kapłan i filozof za-
warł w nim interesujący obraz Polski powojennej, tego, 
jak młode umysły „kusił” marksizm. Książka, wpisana 
we współczesny trend publikowania dzienników, zo-
stała wzbogacona o unikatowe fotografie z rodzinnego 
albumu Tischnerów.
ZNAK, 14×20, s. 320, twarda

KOD: 032174

Listy na 
pożegnanie
Helmuth James i Freya von 
Moltke – dwoje odważnych 
ludzi, opozycjonistów w na-
zistowskich Niemczech. On 
był jednym z twórców Kręgu 
z Krzyżowej. Ona – gospody-
nią tajnych obrad w dolno-
śląskim majątku rodzinnym. 
On w więzieniu oczekuje na 
proces i egzekucję, ona trwa 
przy nim do końca. Książka 
przedstawia ich wzajemną 
korespondencję.
ZNAK, 15×22, s. 336, twarda

KOD: 049622

Stefan Korboński

Polonia Restituta 
Barwny obraz II Rzeczypos-
politej widzianej oczyma 
pokolenia, które cieszyło się 
odzyskaną niepodległoś-
cią. W książce – okraszonej 
humorem i licznymi aneg-
dotami – znajdziemy m.in. 
kulisy działania ówczesnych 
polskich sądów i prokura-
tury, umiejętności targo-
wania się, wypoczynku nad 
Bałtykiem, a nawet tajniki 
podrywania dziewcząt.
PROHIBITA, 14×20, s. 468, miękka

KOD: 344674

Ks. Franciszek Blachnicki

Biografia
Obszerna biografia założyciela 
Ruchu Światło-Życie. Swoją 
charyzmą przyciągał wielu 
entuzjastów nowej ewangeli-
zacji, wśród których był m.in. 
bp Karol Wojtyła.  Biografia 
została wzbogacona osobisty-
mi wspomnieniami i zdjęcia-
mi żyjących jeszcze współpra-
cowników ks. Blachnickiego 
oraz uczestników pierwszych 
oaz rekolekcyjnych. 
WYD. M, 14×20, s. 264, miękka

KOD: 431201

Ks. Vito Misuraca

Dziennik z piekła
W Rwandzie w ciągu 100 dni, 
od kwietnia do lipca 1994 roku 
mordercy z plemienia Hutu 
zabili milion osób z plemienia 
Tutsi. Koszmar i potworność 
tego ludobójstwa opisuje 
w swoim dzienniku człowiek, 
który był w samym środku tego 
piekła na ziemi: włoski misjo-
narz, ks. Vito Misuraca, pro-
wadzący w Rwandzie ośrodki 
opieki nad dziećmi i młodymi 
ludźmi. 
AA, 14×20, s. 128, miękka 

KOD: 642930

Kamienie wracają 
nocą
Wspomnienia więźnia 
politycznego z okresu 
stalinowskiego
Wspomnienia więzienne 
Krzysztofa Czerwińskiego, 
ucznia szkoły średniej 
w Staszowie, uwięzionego za 
działalność konspiracyjną. 
Autor przedstawia swój po-
byt w więzieniu w Strzelcach 
Opolskich oraz w areszcie 
Urzędu Bezpieczeństwa 
w Opolu. 
AA, 14×20, s. 192, miękka

KOD: 647683

24,90
34,90 zł

34,90
39,90 zł

14,90
29,90 zł

17,90
19,90 zł

19,90
36,90 zł

9,90
19,90 zł

8,90
14,90 zł

Rabat 50%

Oferta ważna  
do wyczerpania zapasów!

Rabat 50%Rabat 45% Rabat 40%
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34,90
39,90 zł

Wojsko Polskie

Reprint pierwszych dwóch tomów cenne-
go opracowania (jeszcze sprzed I wojny 
światowej!) autorstwa wybitnego histo-
ryka wojskowości, muzealnika i malarza 
– Bronisława Gembarzewskiego. Dzieło 
bogato ilustrowane rycinami i akwarelami 
autora, daje przegląd rozwoju wojska pol-
skiego w latach Księstwa Warszawskiego 
(tom 1) oraz Królestwa Kongresowego 
(tom 2). Autor opisał poszczególne rodza-
je wojsk i wchodzących w ich skład jed-
nostek, a także losy ówczesnych polskich 
formacji zbrojnych.

Bronisław Gembarzewski

Wojsko Polskie 1807-1814
Księstwo Warszawskie
GRAF_IKA, 21×30, s. 362, twarda skóropodobna

KOD: 602534

Bronisław Gembarzewski

Wojsko Polskie 1815-1830
Królestwo Polskie
GRAF_IKA, 21×30, s. 290, twarda skóropodobna

KOD: 239037

99,00
112,00 zł

99,00
126,00 zł

Wojsko Polskie. Bóg, Honor, Ojczyzna
Ponad tysiącletnia historia polskiej armii w bogato ilustrowa-
nym albumie! W niniejszej publikacji przybliżamy historię pol-
skiego oręża na przestrzeni wieków, najważniejsze wydarzenia, 
bitwy oraz postaci najwybitniejszych dowódców. Opisujemy 
czasy świetności polskiej armii, ale również okresy niewoli, 
gdy Polska nie istaniała na mapach świata. Przedstawiamy 
dokonania bohaterów, którzy narażali swoje życie i ginęli „za 
wolność naszą i Waszą” w wielu zakątkach świata, nie tylko na 
polskiej ziemi.  
ARYSTOTELES, 21×29, s. 60, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 382213 

Jasnogórska Pani  
Tyś naszą hetmanką
Jasnogórska Pani przez wieki towarzyszyła polskim żołnie-
rzom w walce o wolność i niepodległość. By uhonorować 
Bogarodzicę, Obrońcy Ojczyzny udekorowali Jej Płaszcz od-
znaczeniami wojskowymi – znakami żołnierskiego męstwa, 
wyrażającymi miłość i poświęcenie. Jasnogórska Hetmanka 
odwiedziła wszystkie garnizony, kościoły i kaplice wojskowe 
oraz miejsca służby polskiego żołnierza. Wyjątkowy, prze-
pięknie wydany reprint dofinansowany przez Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, wydany z okazji 
100. rocznicy odzyskania niepodległości.
GRAF_IKA, 21×30, s. 312, twarda

KOD: 602480

79,00
86,00 zł

14,90
19,90 zł

Nowe 
wydanie!

Nowość
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17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Kościół wczoraj i dziś

Milena Kindziuk

Kardynał Stefan Wyszyński
Prymas, który stał się ojcem duchowym zniewolonego przez 
komunizm narodu. Kapłan, który sens swojej posługi odna-
lazł w służbie i całkowitym oddaniu Matce Bożej. To on miał 
ogromny wpływ na kapłaństwo i pontyfikat Karola Wojtyły 
– Jana Pawła II. Jak wyglądała droga do świętości Prymasa 
Tysiąclecia? Dlaczego właśnie jemu Bóg powierzył losy pol-
skiego Kościoła w latach szczególnie trudnych dla naszego 
narodu? 
Milena Kindziuk, autorka bestsellerów w reporterskiej biogra-
fii odkrywa na nowo wyjątkową postać Prymasa Tysiąclecia.
ESPRIT, 13×20, s. 232, miękka

KOD: 407138

Poczet papieży
Barwnie ilustrowana książka przedstawia życiorysy i dokona-
nia papieży: od pierwszych następców św. Piotra do papieża 
Franciszka. Noty biograficzne zostały wzbogacone o infor-
macje tworzące tło historyczno – kulturowe kolejnych epok. 
Zamieszczono tu również portrety papieży, reprodukcje dzieł 
sztuki oraz indeksy alfabetyczne i chronologiczne biskupów 
Rzymu. 
DRAGON, 14×22, s. 272, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 877219

29,90
34,95 zł

Robert Louis Wilken

Pierwsze tysiąc lat. Historia chrześcijaństwa
Znakomite dzieło historyczne o pierwszym tysiącleciu chrześci-
jaństwa. W książce m.in.: początki chrześcijaństwa w Jerozolimie, 
pierwsze wspólnoty (m.in. Efez, Rzym, Edessa), prześladowania, 
katakumby, monastycyzm, architektura i sztuka, muzyka i li-
turgia, narodziny szpitali, Kościoły chrześcijańskiego Wschodu, 
wielkie postaci chrześcijaństwa w I tysiącleciu (m.in. Orygenes, 
św. Cyprian z Kartaginy, św. Ambroży, św. Augustyn i wielu in-
nych), chrześcijaństwo w średniowiecznej Europie, Bizancjum 
oraz narodziny i ekspansja islamu. Na końcu książki zamieszczo-
no chronologię wydarzeń i mapy (czarno-białe). 
WYD. M, 17×24, s. 432, twarda

KOD: 210240

29,00
89,00 zł

Oszczędzasz 60 zł

Vittorio Messori

Kościół katolicki  
i jego wrogowie
Niezwykły zbiór tekstów prze-
nikliwie analizujących ataki 
na Kościół inspirowane przez 
jego wrogów w różnych epo-
kach, a zwłaszcza w ostatnich 
dwóch stuleciach. Messori 
odkrywa mało znane lub celo-
wo przemilczane karty historii. 
Obala mity i nieprawdziwe 
stereotypy, demaskuje mani-
pulacje i przekłamania. 
AA, 17×24, s. 448 , twarda

KOD: 647324

Su
per cena!

134,90
39,90 zł

49,90
59,90 zł

Hilaire Belloc

Mity i fakty  
o historii Kościoła
Autor podejmuje rzeczową 
polemikę z oskarżeniami 
wymierzonymi przeciwko 
Kościołowi katolickiemu. 
Demaskuje fałsz przeciwników 
Kościoła, którzy starają się 
posługiwać zmanipulowanymi 
argumentami historycznymi. 
Belloc streszcza argumentację 
przeciwników Kościoła, a na-
stępnie rozprawia się z nią.
AA, 14×20, s. 96, miękka

KOD: 648611

Tylko
14,90 zł

Błogosławiony 
Prymas 
Tysiąclecia!

22,90
27,90 zł

Nowość
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Kościół w czasach zamętu

Antonio Socci

Ostatnie proroctwo
Kontynuacja bestselleru Czy to naprawdę Franciszek? 
W Ostatnim proroctwie Socci przedstawia najpierw stan współ-
czesnego Kościoła w kontekście objawień i orędzi uznawanych 
przez Kościół za autentyczne. Znajdziemy tu wstrząsające ze-
stawienie proroctw i wizji wielkich świętych, papieży i mistyków 
oraz tajemnic przekazanych przez Maryję w objawieniach po-
twierdzonych przez Kościół. W drugiej części, napisanej w for-
mie listu otwartego adresowanego bezpośrednio do papieża 
Franciszka, Socci zwraca uwagę na dramatyczne zmiany zacho-
dzące w Kościele podczas obecnego pontyfikatu.
WYD. AA, 14×19, s. 208, miękka

KOD: 644538

34,90
39,90 zł

Aldo Maria Valli

Sprawa Viganò. Arcybiskup przeciw gorszycielom
Listy arcybiskupa Vigano demaskujące grzeszne i przestępcze 
czyny, jakich dopuścił się były kardynał, arcybiskup McCarrick 
to wstrząsające świadectwo degeneracji jednego z najwyższych 
hierarchów Kościoła. Nie mniej szokująca jest zmowa milczenia 
oraz potajemnego krycia i wspierania McCaricka przez waty-
kańskich dostojników najwyższego szczebla! Ta książka opisuje 
całą sprawę, począwszy od pierwszego spotkania arcybiskupa 
Vigano z autorem tej książki, poprzez jej kolejne odsłony, aż 
po ostatnią odpowiedź, udzieloną arcybiskupowi Vigano przez 
kard. Ouelleta, Prefekta Kongregacji Biskupów.
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 144, miękka

KOD: 758132

Tylko
19,90 zł

Tylko
29,90 zł

Kto próbował 
zatuszować 
skandal?

Saverio Gaeta

Proroctwo o dwóch papieżach
Co Anna Katarzyna Emmerich przekazała nam o czasach dwóch 
papieży? Dlaczego Łucja z Fatimy mówiła o ojcu świętym i bi-
skupie ubranym na biało, których widziała żyjących jednocześ-
nie? Czy słynne proroctwa Malachiasza odnoszą się do papieży 
naszych czasów? Mistycy to przewidzieli: Kościół ogarnie zamęt. 
Nastąpi apostazja wśród świeckich i duchownych, lobby homo-
seksualne wśród księży, prześladowania chrześcijan. Nadejdzie 
era dwóch papieży. Czy powinniśmy bać się końca Kościoła 
i końca świata? Św. Faustyna Kowalska czy Luiza Piccarreta mó-
wią, że po okresie ciężkiego ucisku Kościół rozkwitnie na nowo.
ESPRIT, 13×20, s. 272, miękka

KOD: 061798

Bestseller

24,90
29,90 zł

Antonio Socci

Czy to naprawdę Franciszek?
Antonio Socci znów szokuje. Pisze o Kościele w czasie wielkiego 
zamętu, który się wzmógł w czasie pontyfikatu obecnego pa-
pieża – Franciszka. Zamieszcza kontrowersyjne tezy dotyczące 
abdykacji Benedykta XVI oraz kwestionujące poprawność wyboru 
Franciszka. Przytacza fakty dokumentujące niezwykle drama-
tyczny obraz współczesnego Kościoła. Socci z zaniepokojeniem 
zauważa, że obecny papież swoimi wypowiedziami bądź milcze-
niem niejednokrotnie wzmaga dezorientację wierzących. Włoski 
dziennikarz przedstawia Kościół w sytuacji zagrożenia, w momen-
cie, jak się wydaje, wielkiego przełomu, który może zadecydować 
o dalszych losach Kościoła, człowieka i świata. Pasjonująca książ-
ka, którą koniecznie trzeba przeczytać!
FABER, 14×20, s. 448, miękka

KOD: 641179

Kościół  
w czasach 
zamętu

Tylko
29,90 zł
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17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Kościół w czasach zamętu

Antonio Socci

Tajemnica Benedykta XVI
Dlaczego Benedykt XVI stał się znakiem sprzeciwu? Co takiego 
działo się w środowisku najwyższych hierarchów Kościoła? Kto 
popierał „rewolucję” w Kościele katolickim? Czy papież na-
prawdę zrezygnował? Oto pytania, na które Socci odpowiada 
ukazując fakty, gesty i słowa Benedykta XVI z ostatnich sześciu 
lat. Autor głosi tezę, że źródłem decyzji Benedykta XVI i podej-
mowanych przezeń wyborów mogły być również nadprzyrodzo-
ne wydarzenia! Socci zgłębia i rozszyfrowuje starożytne pro-
roctwo dotyczące osoby Benedykta XVI, a także ujawnia nowe 
objawienie z Fatimy, które dotyczy Kościoła i całego świata!
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 224, miękka

KOD: 645306

Aldo Maria Valli

Benedykt XVI. Strażnik wśród nocy
Wyjątkowa biografia Benedykta XVI. Znakomity dziennikarz 
Aldo Maria Valli przedstawia nam postać Josepha Ratzingera 
jako strażnika prawdy i wiary w mrocznym świecie moralnego 
zepsucia i relatywizmu. Aby lepiej poznać osobę Benedykta XVI, 
i zrozumieć jak wielką rolę nadal odgrywa, trzeba koniecznie 
przeczytać tę książkę!
Książka ta wzięła się nie tylko z chęci złożenia hołdu Papieżowi 
prawdy, ale też z potrzeby, o której jestem więcej niż przekonany 
– potrzeby podkreślenia, jak właściwa była wielka propozycja 
złożona przez Benedykta XVI ludzkości naszej epoki.

Aldo Maria ValliAROMAT SŁOWA, 14×20, s. 208, miękka

KOD: 758163

Rod Dreher

Opcja Benedykta
Chrześcijanie na Zachodzie są świadkami masowej apostazji. 
Jest ona duchowym odpowiednikiem potopu, który pochło-
nął 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 zachowania wiary na okres, kiedy trzeba ją będzie od-
budować. Opcja Benedykta to wołanie, aby Kościół pozostał 
wierny Chrystusowi.  
Jest to zadanie, przed którym stają wszyscy wierzący chrześ-
cijanie w obecnych postchrześcijańskich, neopogańskich 
czasach.
WYD. AA, 14×20, s. 320, miękka

KOD: 642381

Bestseller

Feniks 2019

Benedykt XVi  
i jego 
wrogowie

24,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł

Mocna, prorocza książka, którą powinni przeczytać wszyscy,
którym leży na sercu los Zachodu i przyszłość chrześcijaństwa.

Rod Dreher, autor bestsellera Opcja Benedykta

Wielu ludzi, tak niewierzących, jak i katolików, widzi we Franciszku bohatera:
z jednej strony skromnego przywódcę Kościoła, a z drugiej superpapieża,
który wykorzystując swoją władzę, czuwa nad światem przeżywającym glo−
balne kryzysy – od zmiany klimatu i masowych migracji po plagę nędzy
i głodu. Jednocześnie Franciszek dzieli swój Kościół, dążąc do zmian, zwłasz−
cza w sprawach małżeństwa, seksualności i rozwodów. Wielu katolików uważa
te zmiany za niedopuszczalne, za zdradę nie tylko nauczania Kościoła, lecz
także słów samego Jezusa Chrystusa. Pontyfikat Franciszka jest oszałamia−
jącym sukcesem, fenomenem medialnym… lecz także ryzykowną rozgrywką,
która doprowadziła autorytet papieża do punktu krytycznego, grożącego nie
tylko buntem, lecz także schizmą.

Badając wiele historycznych, teologicznych i kulturowych batalii, Douthat
dociera do sedna sporu o przyszłość katolicyzmu. Opisuje intrygi i konflikty
wywołane Franciszkowym dążeniem do zmian, watykańskie spiski i kontr−
ofensywy, batalie między biskupami i kardynałami, otwarte konflikty między
konserwatywnymi katolikami wykrzykującymi „herezja!”, a samym papieżem.
Ocenia erę Franciszka zarówno jako krytyczny eksperyment dla katolicy−
zmu i rozstrzygający punkt zwrotny dla Zachodu. Gdy liberalny porządek
chwieje się wśród zalewu populizmu, masowej migracji i przebudzonego
ekstremizmu, Franciszek cieszy się wyjątkowym autorytetem, wykraczają−
cym poza stronnictwa i frakcje. Powstaje pytanie, czy wykorzystuje ten
autorytet mądrze, by zaproponować w pełni chrześcijańską alternatywę
dla status quo, czy raczej nierozważnie usiłuje dostosować Kościół do no−
woczesnego świata, wyjałowionego i zepsutego. To, czy rację ma Franci−
szek czy raczej jego krytycy, określi nie tylko to, czy Franciszek skończy
jako bohater, czy też jako postać tragiczna dla katolików. Określi, czy pa−
pież jest bohaterem, czy może hazardzistą, który zdradza zarówno swój
Kościół, jak i cywilizację, oddając ją w ręce wrogów.

Ross Douthat jest felietonistą New York Timesa, autorem książek Bad
Religion: How We Became a Nation of Heretics; Privilege: Harvard and the
Education of the Ruling Class oraz współautorem, wraz z Reihanem Sala−
mem książki Grand New Party: How Republican Can Win the Working Class
and Save the American Dream. Pisuje recenzje filmowe dla National Re−
view. Mieszka w Connecticut z żoną i trójką dzieci.

Myślę, że elita liberalnego katolicyzmu nie
radzi sobie z faktem, że ktoś może skryty−
kować ich poglądy i to w tak skuteczny
sposób, jak Douthat. Prawda jest taka,
że Douthat, pisząc to, co pisze, w ich
oczach uchodzi za zdrajcę ich intelektual−
nej kasty. Ci ludzie uważają, że są powo−
łani do kierowania Kościołem i nie znoszą,
by ktoś inteligentny i prawowierny podwa−
żał ich twierdzenia. Wszystkie zdania o mi−
łosierdziu, dobrych obyczajach i innych
miłych sprawach są tylko czczym gada−
niem. To trudni ludzie. Znamy to z doświad−
czenia, że gdy teologiczna lewica mówi
o potrzebie „dialogu”, w rzeczywistości ma
na myśli coś takiego: „Rozmawiajmy aż
do momentu, gdy nie zaczniesz wypowia−
dać tego, czego nie chcemy. Po czymś
takim cię wykluczymy”.

Rod Dreher, autor Opcji Benedykta

Po napisaniu tej książki Douthat nie miał
łatwego życia. Niektóre amerykańskie śro−
dowiska postępowe domagały się natych−
miastowego linczu na autorze, oskarża−
no go o posługiwanie się mową nienawi−
ści. Na „Daily Theology” opublikowano
list otwarty do redaktora naczelnego
dziennika New York Times. Próbowano
w nim wykazać, że Douthat „nie ma żad−
nych zawodowych kwalifikacji”, by wypo−
wiadać się w sprawach kościelnych.

Tej książki nie czyta się łatwo i to nie dla−
czego, iżby była napisana nieprzejrzyście
czy też niedostępnym językiem. Jej lektu−
ra sprawia czytelnikowi kłopot, czasem
wręcz przykrość, bowiem odnosi się do
zagadnień i postaci, które dla kochające−
go swój Kościół katolika znaczą wiele.
Analizy Rossa Douthata są nieraz bolesne
i drażniące, choć nie sposób odmówić im
racji. Trafność spostrzeżeń amerykańskie−
go dziennikarza poraża i irytuje, a zara−
zem utwierdza czytelnika w przekonaniu
co do ich szczerości i precyzji.

ks. Robert Skrzypczak

Cena: 34,90 w tym 5% VAT

29,90
34,90 zł

Ross Douthat

Zmienić Kościół
Odważny tekst felietonisty i praktykującego katolika o stylu 
kierowania Kościołem przez papieża Franciszka oraz o niepoko-
jących dążeniach wpływowych hierarchów do zmian w nauczaniu 
dotyczącym wiary i moralności, zwłaszcza w sprawach małżeń-
stwa, seksualności i rozwodów. Wielu katolików uznaje te zmiany 
za zdradę nie tylko nauczania Kościoła, lecz także samego Jezusa 
Chrystusa. Douthat uświadamia czytelnikom wielkie niebez-
pieczeństwo, jakie niesie udzielanie Komunii Świętej osobom 
rozwiedzionym, które wstąpiły w nowy związek. Opisuje również 
otwarte konflikty między konserwatywnymi katolikami a samym 
papieżem, którego autorytet dociera do punktu krytycznego…
WYD. AA, 14×20, s. 352, miękka

KOD: 647669

Franciszek 
a przyszłość 
katolicyzmu

Nowość
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Literatura piękna

Monika Rzepiela

Saga polska
Komplet 4 książek
Słowiańskie siedlisko i Dar Rzepki to napisane z epickim rozmachem powieści ukazujące świat 
nowych idei, będących konsekwencją przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Świat starych pogańskich 
wierzeń z wolna ustępuje miejsca nowej wierze, która na zawsze odmieni oblicze rodzącego się 
Piastowego państwa. Przygoda, miłość, historia i czas wielkiej zmiany – to wszystko zawiera Saga 
Polska. Dwór w Czartorowiczach i Nowe pokolenie to dwie powieści, których fabuły rozgrywają 
się po upadku powstania styczniowego na dalekim Podolu: w czasach i miejscach, których nie 
ma, ale które rzewnie wspominamy. Śledzimy losy jego mieszkańców od narodzin aż po grób, 
towarzysząc im w salonie i w kuchni, w alkowie i w ogrodzie, przy ołtarzu i nad mogiłą.
Komplet dostępny tylko dla klientów katalogu!
SZARA GODZINA, 14×20 s. 1360 (łącznie), miękka

KOD: 201187

Monika Rzepiela

Szlacheckie 
gniazdo
Najnowszy tom bestsellerowej 
„Sagi Polskiej”!
Autorka przenosi czytelników 
w drugą połowę XVIII wieku na 
malownicze Pogórze Karpackie. 
Fascynujące losy dwóch boha-
terek wplecione w codzienne 
życie osiemnastowiecznej 
szlachty i chłopów pańszczyź-
nianych, przeplatane bolesną 
historią Polski. 
SZARA GODZINA, 14×20, s. 296, miękka

KOD: 201255

Porywająca czterotomowa 
„Saga polska” poruszy serce 
każdego czytelnika. 
Ponad 1300 stron!

24,90
34,90 zł

Su

per cena!

99,90

Aleksandra Katarzyna 
Maludy

Wisznia  
ze słowiańskiej 
głuszy
Pasjonująca, pełna przygód 
historia Wiszni jest wędrówką 
po terenach Rusi, Bizancjum 
i ziemiach, na których kiedyś 
powstanie państwo Polan. 
Rzeczywistość miesza się z le-
gendą, a w ludzkich duszach 
nienawiść walczy z miłością 
silniejszą od śmierci. 
SZARA GODZINA, 14×20, s. 368, miękka

KOD: 201248

Bożena  
Gałczyńska-Szurek

Sekret rodziny 
von Graffów
Współczesny Berlin. Młoda 
arystokratka Maria von Graff 
udaje się do Zamościa w celu 
rozwiązania tajemnicy z prze-
szłości: wojennych losów swo-
ich przodków. W rozwiązaniu 
zagadki pomagają jej historyk 
Andrzej i archiwista Alfred. 
Jaka jest prawda?
SZARA GODZINA, 14×20, s. 288, miękka

KOD: 201316

24,90
34,90 zł

29,90
39,90 zł

Bestseller

Weronika Wierzchowska

Służąca
Los trzydziestoletniej służącej, Marianny Zaczkiewicz, zdaje 
się przesądzony. Wyrokiem sądu w roku 1896 zostaje skazana 
na wieloletnie ciężkie roboty na Syberii. Poruszająca historia 
kobiety zdradzonej i wykorzystanej, która postanowiła sama 
wymierzyć sprawiedliwość i odnaleźć odebrane jej szczęście.
SZARA GODZINA, 14×20, s. 400, miękka

KOD: 201361

29,90
39,90 zł

Nowość
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Literatura piękna

Najwybitniejsze dzieła wielkich autorów  
w ekskluzywnym jubileuszowym wydaniu!

Twarda oprawa z gąbkowym wypełnieniem i złoceniami 

Władysław St. Reymont

Chłopi
DRAGON, 21×29, s. 640, twarda ze 
złoceniami

KOD: 875475

Henryk Sienkiewicz

Quo Vadis
DRAGON, 29×21, s. 608,  
twarda ze złoceniami

KOD: 873969

Henryk Sienkiewicz

Trylogia
DRAGON, 29×21, s. 1008,  
twarda ze złoceniami

KOD: 872719

Henryk Sienkiewicz

Krzyżacy
DRAGON, 29×21, s. 640,  
twarda ze złoceniami

KOD: 873976

49,00
99,95 zł

49,00
99,95 zł

59,00
129,95 zł

Oszczędzasz 50 zł Oszczędzasz 70 zł Oszczędzasz 50 zł

49,00
99,95 zł

Oszczędzasz 50 zł

Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz
Lektura obowiązkowa  
w klasach 7-8 SP. 
Kolorowe ilustracje, szlachet-
ny papier, twarda oprawa, 
duża czcionka ułatwiająca 
czytanie. Bez opracowania. 
wydanie zawiera wstążkę.
GREG, 17×24, s. 376, twarda

KOD: 176513

Adam Mickiewicz

Dziady
Lektura obowiązkowa 
w klasach 7-8 SP. 
Kolorowe ilustracje, szlachet-
ny papier, twarda oprawa, 
duża czcionka ułatwiająca 
czytanie. Bez opracowania.
GREG, 17×24, s. 304, twarda

KOD: 178302

Su

per cena!

134,90
39,90 zł

Stefan Żeromski

Syzyfowe prace
Lektura obowiązkowa 
w klasach 7-8 SP. 
Kolorowe ilustracje, szlachet-
ny papier, twarda oprawa, 
duża czcionka ułatwiająca 
czytanie. Bez opracowania.
GREG, 17×24, s. 192, twarda

KOD: 178838

Aleksander Fredro

Zemsta
Lektura obowiązkowa 
w klasach 7-8 SP. 
Kolorowe ilustracje, szlachet-
ny papier, twarda oprawa, 
duża czcionka ułatwiająca 
czytanie. Bez opracowania.
GREG, 17×24, s. 120, twarda

KOD: 178517

12,9013,90 17,90 21,90
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Pasjonująca 
beletrystyka 
chrześcijańska!

Ponad 1200 stron!

Klubowy pakiet powieści
Komplet 4 książek

W komplecie: 
Michael D. O’Brien, Ojciec Eliasz. Dzień gniewu, s. 320
Bartosz Geisler, Galeria szeptów, s. 288
Stefan Incze, Cristeros, s. 304
John Desjarlais, Stygmatyk, s. 336

Każda książka: 
WYDAWNICTWO AA, 14×20, miękka

KOD: 648024

Su

per cena!

29,90

Roman Brandstaetter

Jezus z Nazarethu
Komplet 2 książek
Arcydzieło Romana Brandstaettera zachwycające bogactwem 
wiedzy biblijnej oraz doskonałą znajomością żydowskich 
realiów w Palestynie za czasów Chrystusa. Wyjątkowy literacki 
portret Jezusa, subtelnie wprowadzający czytelnika w tajem-
nicę Boga-Człowieka. Pisarz zawarł w powieści wielki kunszt 
literacki, głębię religijnych przeżyć oraz żywą wiarę w Jezusa.
WYD. AA, WYD. M, 17×24, t. I-II s. 752, t. III-IV s. 816, twarda z obwolutą 

KOD: 642367

69,90
75,00 zł

Między zbrodnią  
a wiarą…

Jean Raspail

Miłosierdzie
Miłosierdzie to mocny metafizyczny thriller. Powieść o księdzu 
i o potwornej zbrodni, ale i o Kościele w ogóle. Z tym, że ta opo-
wieść „o grzechach osób duchownych” zaczyna się u Raspaila 
tam, gdzie u innych się kończy… W punkcie wyjścia jest autentycz-
na historia sprzed lat z okrutnym morderstwem i surową karą. 
Ostatecznie Raspail nie kończy swej opowieści, choć nie ukrywa, 
że wie, jaki finał jest jej pisany. Wysyła więc czytelnika na wędrów-
kę, na którą ten musi wybrać się sam, zawierzając pozostawionym 
przez Autora śladom i znakom, by osobiście wydać osąd w mrocz-
nej sprawie. Miłosierdzie to ostatnia powieść Jeana Raspaila. 
DęBOGóRA, 13x20, s. 194, miękka

KOD: 964442

24,90
29,90 zł

Literatura piękna
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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, któ-
re dla Anglii i całej Europy okazały się bardzo brzemienne 
w skutki. Te wydarzenia to oderwanie Kościoła w Anglii od 
Rzymu, prześladowania wymierzone w katolików, konflikty 
wewnętrzne w kraju oraz związany z tym wszystkim głęboki 
przełom polityczny i cywilizacyjny, który na wieki ukształtował 
charakter Imperium Brytyjskiego. 
WYD. AA, 14×20, s. 456, miękka

KOD: 644262

Zwierciadło
z Shalott
Opowieści niesamowite

Robert Hugh BensonRobert Hugh Benson

Zwierciadło z Shalott
Robert Hugh Benson, autor apokaliptycznej powieści Pan świata, był także 
twórcą dramatów teatralnych, książek dla dzieci, dzieł apologetycznych, 
powieści historycznych i fantastycznych oraz… horrorów. Zwierciadło 
z Shalott to zbiór opowiadań dotyczących zjawisk i doświadczeń nadprzy-
rodzonych, napisanych właśnie w konwencji horroru. 
Benson w niezwykle sugestywny sposób oprowadza nas po złowrogim 
labiryncie mrocznego duchowego świata, dając odczuć „to okropne poczu-
cie panującej wokół nas ciszy, w której złowrogie i straszne moce są czujne 
i obserwują nas”. Znajdziemy tu opowieści o duchach, o proroczych snach, 
o bezpośrednim kontakcie z dawno minioną przeszłością oraz o przypad-
kach demonicznego opętania. Każda z tych opowieści niesie ze sobą prze-
strogę i jest szczególną lekcją, ukazaną w formie klasycznego horroru…
WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 272, miękka

KOD: 646587

24,90
29,90 zł

Nowość

Su

per cena!

134,90
39,90 zł

Su

per cena!

134,90
39,90 zł

29,90
39,90 zł

Robert Hugh Benson

Świt nowej ziemi
Mistyczna powieść Roberta 
H. Bensona (angielskiego ka-
tolickiego kapłana-konwer-
tyty oraz wybitnego pisarza 
i intelektualisty) przedsta-
wiająca proroczą wizję świata 
przyszłości, wizję alterna-
tywną do tej, którą ten sam 
autor przedstawił w słynnym 
Władcy świata.
AA, 17×24, s. 320, miękka

KOD: 640745

Robert Hugh Benson

Światło 
niewidzialne
Zbiór głębokich, prawdziwie 
mistycznych tekstów. Ich treś-
cią są opowiadania starego 
księdza posiadającego nie-
zwykły dar wglądu w rzeczywi-
stość nadprzyrodzoną – nie-
widoczną dla ludzkich oczu. 
Klasyczna angielska literatura 
wysokiej próby, która dotyka 
rzeczy wielkich!
AA, 14×20, s. 144, miękka

KOD: 649250

14,90
29,90 zł

9,90
19,90 zł

Rabat 50% Rabat 50%

Literatura piękna

Opowieści niesamowite!
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Vladimir Volkoff

Carskie sieroty 
Thriller historyczny, któ-
rego tłem jest Rewolucja 
Październikowa a osno-
wą – spisek mający na celu 
uwolnienie cara z rąk rewo-
lucjonistów. Wstrząsająca 
powieść ukazująca potwor-
ność rewolucji i wojny do-
mowej w Rosji. 

DęBOGóRA,  
13×20, s. 318, miękka

KOD: 881578

Gość papieża
Prawdziwy thriller metafizycz-
ny: szpiegowski, kryminalny 
i… religijny. 33 dni po wybo-
rze Jana Pawła I na Stolicę 
Piotrową zdumiony świat do-
wiaduje się, że «Uśmiechnięty 
papież» nie żyje. Komunikat 
lekarski mówi o niewydolności 
płuc. Szok i niedowierzanie. 
Tylko nieliczni pamiętają 
dziwne wydarzenia sprzed 
trzech tygodni… A po śmierci 
papieża rozpoczyna się walka 
o wpływy.
DęBOGóRA, 13×20, s. 392, miękka

KOD: 374565

Vladimir Volkoff

Montaż
Wielka operacja służb spe-
cjalnych Moskwy wobec elit 
„wolnego świata” –  wojna 
o duszę Zachodu. Arcydzieło 
demaskujące mechanizmy 
funkcjonowania agentury 
wpływu, które z wielką per-
fekcją ujawnia kulisy najbar-
dziej wyrafinowanych działań 
Kremla na Zachodzie.
DęBOGóRA, 13×20, s. 462, miękka

KOD: 848169

Zofia Kossak

Pożoga
Autobiograficzna powieść 
Zofii Kossak, która przyniosła 
jej sławę i zasłużone uznanie 
w świecie literackim. Pisarka 
wspomina w niej wydarzenia 
na Wołyniu po rewolucji luto-
wej oraz październikowej 1917. 
Odwołując się do własnych 
bolesnych doświadczeń au-
torka przeciwstawia polskie 
umiłowanie ziemi, religii i kul-
tury wschodniemu barbarzyń-
stwu hord bolszewickich.  
PAX, 14×20, s. 356, miękka

KOD: 119649

26,90
29,40 zł

Maria 
Rodziewiczówna
Strażniczka kresowych 
stanic
Zbeletryzowana biografia Marii 
Rodziewiczówny – nauczycielki, 
patriotki, wybitnej pisarki, autorki 
44 powieści, które do dziś są bo-
gatą skarbnicą wiedzy o przedwo-
jennych Polskich Kresach. Przez 
całe życie głęboko wierząca i od-
dana pracy społecznej. Żarliwa 
patriotka, określana mianem 
„strażniczki kresowych stanic”. 
FNP, 17×24, s. 278, miękka

KOD: 146834 

24,90
34,90 zł

9,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł

Rabat 65%

Zofia Kossak

Nieznany kraj
Wśród ziem, które znalazły się 
w granicach Rzeczpospolitej 
po odzyskaniu Niepodległości, 
znajdował się Śląsk powra-
cający do Ojczyzny po 600 
letnim oderwaniu. Powieść 
Zofii Kossak Nieznany kraj 
przedstawia „drogę” Śląska 
do Polski i budzi szacunek dla 
polskich mieszkańców Śląska, 
ciężko doświadczanych w cią-
gu wieków, a mimo to wier-
nych Ojczyźnie.
PAX, 14×20, s. 336, miękka

KOD: 120195

24,90
31,50 zł

Elena Czudinova

Meczet Notre Dame
Rok 2048
Paryż, rok 2048. W opanowanej przez islam Europie panuje 
prawo szariatu, a ulice patrolowane są przez policję religijną. 
Nowa rzeczywistość dzieli ludzi, rodziny i przyjaciół. Gdy jedni 
wybierają dostatnie życie kolaborantów, inni usiłują zacho-
wać resztki godności i wolności, choćby za cenę nędzy i prze-
śladowań. Nierówną walkę z islamistami podejmują jedynie 
członkowie Ruchu Oporu, prowadząc walkę partyzancką.  
Ostatni chrześcijanie zostają zepchnięci do getta i pozbawie-
ni wszelkich praw… 
VARSOVIA, 14×22, s. 312, miękka

KOD: 463030

34,90
39,90 zł

Nowość

Literatura piękna
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Su

per cena!

134,90
39,90 zł

Su

per cena!

134,90
39,90 zł

Nigel Bryant 

Folwark zwierzęcy
Reaktywacja
Kontynuacja osławione-
go Folwarku zwierzęcego 
George’a Orwella – alegorycz-
nego przedstawienia totali-
taryzmu wyrażonego w po-
staciach zwierząt. W książce: 
tajni współpracownicy, teczki, 
inwigilacja, agentura i pod-
słuch, rozgrywki partyjne 
i walki frakcyjne.
FRONDA, 12×19, s. 176, miękka

KOD: 095559

34,90
39,90 zł

14,90
27,00 zł

Hanka
Pierwsza powieść o Ordonównie
Porywająca opowieść o córce kolejarza, która została polską 
Gretą Garbo! Gdy jeździła przez Warszawę własnym luksuso-
wym samochodem, ścigały ją zachwycone spojrzenia i szepty: 
„To Ordonka!”. Mężczyźni za nią szaleli, a kobiety czesały się 
i ubierały tak jak ona. To dla niej hrabia Michał Tyszkiewicz 
popełnił mezalians, którego rodzina nigdy mu nie wybaczyła… 
Sentymentalna podróż w szalone lata dwudzieste, 
w świat szarmanckich mężczyzn i kobiet równie pięknych, 
co bezwzględnych.
ZNAK, 14×20, s. 384, miękka

KOD: 056293

Marcin Wolski

Pamiętnik starego 
ubeka
Kultowy bohater radiowego 
kabaretu „Sześćdziesiąt mi-
nut na godzinę” globtroter 
Beton-Baton „kurczę pieczone 
w pysk” powraca po latach 
na kartach prześmiewczej 
powieści Marcina Wolskiego. 
Dopiero teraz wychodzi na jaw, 
że główny bohater wysługiwał 
się też komuszej stronie mocy. 
Teraz, na emeryturze korzysta 
z uroków życia. 
FRONDA, 14×20, s. 368, miękka

KOD: 790605

Oszczędzasz 60 zł

19,90
34,90 zł

Rabat 40%Rabat 45%

Sceny z życia prywatnego  
i publicznego zwierząt
Księgę wypełniają ilustracje wybitnego artysty 
Grandville’a oraz bajki dla dorosłych autorstwa takich znako-
mitości jak: Honoré de Balzac, George Sand, Charles Nodier, 
Stahl, Jules Janin, Pierre Bernard, Émile de la Bédollièrre, 
Louis Baude i Édouard Lemoine. Utwory – utrzymane w tonie 
satyrycznym – w sposób typowy dla swojej epoki piętnują 
wady oraz dziwactwa ludzi i społeczeństw. Choć zakorzenione 
w realiach tamtej epoki, przekazują czytelnikowi uniwersalne 
wnioski i morały.
Atutem wydania jest współczesny przekład na język pol-
ski, który czyni tę lekturę zrozumiałą i aktualną. Estetyka 
dzieła – głównie dzięki kunsztownym reprodukcjom rycin 
Grandville’a – nawiązuje do kanonów epoki, w której powstał 
oryginał. Wszystko to składa się na unikalną i bardzo wysma-
kowaną propozycję dla miłośników klasyki.
WYD. AA, GEREON, 25×34, s. 216, twarda

KOD: 641377

39,00
99,00 zł

Nowość

Literatura piękna
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Muzyczne fascynacje

34,90
39,90 zł

9,90
25,00 zł

6,90
9,90 zł

Jacek Kowalski i Klub Świętego Ludwika

Grunwald 1410 po Kowalsku
Płyta CD

Płyta koncertowa (nagrana podczas festiwalu Maj z Muzyką 
Dawną, 20 maja 2010 we wrocławskim Ratuszu). Zawiera wyko-
nania utworów muzyki dawnej, wśród nich m.in.: Bogurodzica, 
Pieśń o bitwie pod Grunwaldem, Godła czyli chorągwie i inne.
DęBOGóRA, czas trwania: 65 min.

KOD: 114491

Tylko we Lwowie
Płyta CD

Nastrojowe, sentymentalne utwory rodem z pięknego 
Lwowa. Chociaż te czasy już minęły, to muzyka pozo-
stała wieczna. 
1 CD, Soliton

KOD: 092966

Chorał gregoriański
Komplet 13 płyt

Kolekcja na wszystkie niedziele  
roku liturgicznego!
Kolekcja książeczek oraz płyt z utworami gregoriańskimi na 
wszystkie niedziele roku liturgicznego w wykonaniu mnichów 
z opactwa Notre Dame de Triors (Francja). Na 13 płytach CD 
nagrano piękny śpiew z tradycyjnego klasztoru, z kongrega-
cji Solesmes, w którym chorał wyznacza rytm każdego dnia. 
Książeczki zawierają nuty utworów (neumy) oraz teksty łaciń-
skie i przekłady na cztery języki: polski, francuski, angielski 
i niemiecki.
Każda z 13 części: WYD. AA, DęBOGóRA, książeczka z płytą CD, 15×14, twarda

KOD KOMPLETu: 646259

Tylko
249,00 zł

Dzieła Wielkich Mistrzów
Komplet 4 płyt CD

Wielcy kompozytorzy, wybitne dzieła
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. Offenbach, 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 Offenbacha, Tańce Połowieckie Aleksandra 
Borodina i wiele innych.
KOD KOMPLETu: 139579

Tylko
24,90 zł

Rabat 30%

Rabat 60%
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Muzyczne fascynacje

34,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

Wielkie dzieła klasyki. Balet, 4 CD
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 dziew-
czynek zafascynowanych tiulami, po starszych wytrawnych 
koneserów choreografii. 
Drzwi do tego niezwykłego, baśniowego świata tańca otwiera 
nasza kolekcja De luxe – Wielkie dzieła klasyki baletowej.
SOLITON, łączny czas trwania: ponad 5 godz. 

KOD KOMPLETU: 098500

17,90
39,90zł

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 naj-
wybitniejszych polskich kompozytorów, a zarazem patriotów, 
muzycznych ambasadorów rozsławiających w Świecie pol-
skie 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

34,90
39,90zł

Polskie dzieła wielkich mistrzów

Muzyka  
wiedeńskich mistrzów
Kolekcja 3 płyt CD
Trzy płyty (płyta 1: Wiedeński Koncert Noworoczny 68 min., pły-
ta 2: Muzyka Wiedeńskiej Estrady 62 min., płyta 3. Wiedeńska 
Nocna Gala 67 min.) z najpiękniejszymi 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 wprowa-
dzającą w tematykę każdej z płyt.
READER’S DIGEST

KOD KOMPLETU: K00202

300 lat wspaniałej muzyki
Kolekcja 3 płyt CD
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 inspi-
racji, 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. 
READER’S DIGEST

KOD KOMPLETU: K00201

Tylko
24,90 zł

Tylko
19,90 zł

Tylko
19,90 zł

Tylko
24,90 zł

3,5 godziny  
muzycznej uczty! 

Ponad 3 godziny 
genialnej  
muzyki!
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Sztuka i historia

34,90
39,90 zł

Jan Matejko
Życie i twórczość Jana Matejki w pięknym albumowym 
wydaniu!
Autorka, historyk sztuki, w pełnej pasji opowieści prezentuje 
fenomen Jana Matejki, opowiada o jego najsłynniejszych 
i tych mniej znanych dziełach, zachęcając, by za pomnikową 
postacią malarza narodowych dziejów dostrzec także czło-
wieka z krwi i kości: męża i ojca, artystę i społecznika, wal-
czącego nie tylko o uznanie, lecz także o wydobycie najgłęb-
szych treści z bogactwa dziejów Polski. Wątek biograficzny 
został wzbogacony licznymi barwnymi reprodukcjami dzieł 
wielkiego mistrza i fachowymi komentarzami do nich. 
SBM, 25×34, s. 240, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 594845

69,90
79,95 zł

Salon malarzy polskich  
Henryka Frista 
Barwnie ilustrowana książka upamiętnia dorobek Salonu 
Malarzy Polskich przy ul. Floriańskiej w Krakowie. Salon ów 
był na przełomie XIX i XX wieku bardzo znanym i renomowa-
nym wydawnictwem. Firmę w 1885 roku założył przedsiębior-
ca żydowskiego pochodzenia Henryk 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 zaprezento-
wano wyjątkową kolekcję reprodukcji pocztówek zgromadzo-
nych przez Henryka Frista i jego kontynuatorów.
WYD. AA, 21×30, s. 232, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 641186

Rabat 50%

Stanisław Wyspiański. Artysta i wizjoner
Albumowa opowieść o wielkim młodopolskim artyście, wzbo-
gacona licznymi reprodukcjami jego dzieł. Nazywany czwar-
tym wieszczem Stanisław Wyspiański zyskał miano najwybit-
niejszego artysty swego pokolenia, który pozostawił po sobie 
budzącą szacunek spuściznę: zajmował się szeroko rozumia-
nymi sztukami wizualnymi (malarstwem, rysunkiem, archi-
tekturą, projektowaniem witraży, mebli i wnętrz, konserwacją, 
typografią i plakatem), ale także literaturą: dramatem, poezją 
i przekładem. Autorka, historyk sztuki Luba Ristujczina, zdra-
dza szczegóły jego biografii, a także inspiracje i tajniki znako-
mitego warsztatu artysty.
SBM, 24×33, s. 240, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 597228

69,90
79,95 zł

100 najpiękniejszych obrazów
W bogato ilustrowanym albumie przedstawiono wybitne 
dzieła wielkich mistrzów wraz ze szczegółowym omówieniem 
ich historii na tle epoki, w kontekście dawnych wydarzeń, 
postaci, a nawet biografii twórców oraz symboliki. Dzięki do-
głębnej analizie i powiększonym fragmentom obrazów moż-
na dostrzec to, co przy pobieżnym oglądaniu umyka nawet 
znawcom. 
SBM, 25×31, s. 448, twarda, kolorowe fotografie

KOD: 592728

99,00
129,00 zł

24,90
49,90 zł

Oszczędzasz 30 zł
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17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Sztuka i historia

44,90
49,90 zł

Najdroższa
Podwójne życie damy z gronostajem
Ta książka to opowieść o niezwykłej kobiecie ze słynnego obra-
zu Leonarda da Vinci, a zarazem pasjonująca historia jednego 
z najbardziej pożądanych dzieł sztuki na świecie. Jego dzieje 
nierozerwalnie splecione są z Polską. Obraz był ukryty przed 
zaborcami, potem w sensacyjnych okolicznościach wywieziony 
z kraju podczas powstania listopadowego. Po wybuchu II woj-
ny światowej ukrywany przed Niemcami. W swych kolekcjach 
chcieli go mieć Herman Goring i Adolf Hitler...
ZNAK, 15×21, s. 400, twarda

KOD: 058075

Atlas operowy
100 najpiękniejszych dzieł
Książka zawiera opisy 100 najpiękniejszych utworów skom-
ponowanych przez najwybitniejszych twórców, m.in. Mozarta, 
Verdiego, Wagnera czy Pucciniego. To podróż do wielkiego 
świata muzyki, podczas której autorki w barwny sposób opo-
wiadają o okolicznościach powstawania tych znakomitych 
dzieł. I robią to tak, że trudno się oprzeć urokom opery!
SBM, 16,5×24, s. 192, twarda

KOD: 598485

Atlas muzyki
100 najsłynniejszych utworów 
klasycznych
Książka zawiera opisy 100 najsłynniejszych utworów muzyki 
klasycznej skomponowanych przez najwybitniejszych wirtu-
ozów. To podróż do świata cudownych dźwięków, podczas 
której autor w barwny sposób opowiada o okolicznościach 
powstawania dzieł, o problemach, z jakimi borykali się ich 
twórcy i podpowiada jak interpretować kompozycje. 
SBM, 17×24, s. 192, twarda

KOD: 598478

34,90
39,90 zł29,90

29,90

NowośćNowość

Nowość

89,00
96,00 zł

Polska biżuteria patriotyczna 
i pamiątki historyczne XIX i XX wieku
Wyjątkowa albumowa publikacja temat biżuterii patriotycz-
nej przenosi nas w czasie do wydarzeń sprzed ponad 150 lat. 
Przedstawione w publikacji eksponaty powstały od okresu 
manifestacyjnego (ok. 1860 r.) do odzyskania przez Polskę nie-
podległości i były odpowiedzią na bieżące wydarzenia, pełniąc 
rolę nośników emocji patriotycznych Narodu. Kolekcja przed-
stawia ponad 600 eksponatów ze zbiorów autora, które są 
bezcenne nie tylko przez swoją wartość artystyczną czy mate-
rialną, ale właśnie poprzez wartość historyczną. 
GRAF_IKA, 24×31, s. 252, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 602350

Nowość
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Podróże dalekie i bliskie

Klubowy pakiet przewodników 
Polska
Komplet 3 książek

W komplecie:
Polska. Przewodnik pielgrzyma, s. 648

Polska. Uzdrowiska. Przewodnik, s. 160

101 skarbów historii w Polsce, s. 252

Łącznie ponad 1000 stron!
Kolorowe fotografie i mapy
Każda książka: WYD. AA, 17×24, opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje

KOD: 644583

184 185

ROKITNO
Sanktuarium Matki Bożej 
Cierpliwie Słuchającej

Matka Boża Rokitniańska nosi tytuł Cier-
pliwie Słuchającej, gdyż ma odsłonięte prawe 
ucho, skierowane w stronę tych, którzy mo-
dlą się przed Jej obliczem. Twarz Madonny 
o spuszczonych powiekach opromienia deli-
katny uśmiech, a całym swym wyrazem zdaje 
się Ona uważnie wsłuchiwać w zanoszone do 
Niej prośby wiernych. O tym, że wstawien-
nictwo Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej 
przynosi owoce, świadczą liczne wota. Naj-
bardziej wymownym potwierdzonym wy-
darzeniem historycznym jest wotum u dołu 
obrazu, ryngraf z Orłem Białym ofi arowany 
przez króla Michała Korybuta Wiśniowiec-
kiego. Wotum znalazło się tu zaledwie dwa 
lata po tym, gdy Matka Boża w XVI-wiecznym 
wizerunku zaczęła zażywać czci w Rokitnie, 
gdzie przebywała od 1669 r. O wcześniejszych 
dziejach obrazu wiadomo tyle, że najpierw 
był w posiadaniu osiadłej na Kujawach rodzi-
ny Stawickich, potem zaś u wywodzącego się 
z Wielkopolski kanclerza koronnego Wacława 
Leszczyńskiego. Jego córka Katarzyna wyszła 
za mąż za Piotra Opalińskiego, a wizerunek 
przypadł w spadku ich synowi, Janowi Kazi-
mierzowi Opalińskiemu, który został opatem 
klasztoru cysterskiego w Bledzewie. Kata-
rzyna darzyła obraz szczególną czcią, miała 
powiedzieć przed śmiercią: „Kto ten obraz 
otrzyma, będzie posiadał największy skarb”. 
Położony na zachód od Rokitna Bledzew od 
początku XV w. był siedzibą cystersów. Jan 
Kazimierz Opaliński umieścił obraz w koście-
le bledzewskim, ale często zabierał niewielki 
wizerunek (27 na 40 cm) w podróże. We-
dle legend podczas jednej z nich, właśnie 
w Rokitnie, opat dotknął nim ciężko chorego 
człowieka, który na drugi dzień ozdrowiał. 
Wieś należała do cystersów, za sprawą opata 
w 1669 r. nastąpiło uroczyste przeniesienie 

POBLISKIE ATRAKCJE

Pszczew
15 km na południowy wschód od Rokitna

Rokitno leży na północnym skraju
Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, 
a w centrum tej pięknej, usłanej jeziorami 
leśnej krainy znajduje się Pszczew, wieś, któ-
rej nazwa wzięła się od pszczół – nie mogło 
więc zabraknąć tu skansenu pszczelarskie-
go. To prywatna placówka, w której można 
obejrzeć zabytkowe, częstokroć rzeźbio-
ne, dekorowane ule oraz dawne narzędzia 
pszczelarskie. Oprócz przedmiotów związa-
nych z pszczelarstwem jest tu wiele innych 
ciekawostek, jak zabytkowe kieszonkowe 
wagi, kołowrotki, drewniane pralki. Obok 
stoją wciąż wykorzystywane przez pszczoły 
ule, można tu kupić wytwarzany w pasiece 
miód, a także dowiedzieć się, jak pszczoły 
produkują miód czy jak wyrabia się z pszcze-
lego wosku świece. Z historią Pszczewa moż-
na zapoznać się w muzeum Dom Szewca. To 
drewniany, kryty gontem XVIII-wieczny dom, 
w którym znajduje się oryginalny warsztat 
szewski z początku XX w. i ekspozycje doty-
czące Pszczewa. A historia miejscowości jest 
ciekawa, w latach 1288–1945 miała prawa 
miejskie, zawsze przeważała tu ludność pol-
ska i katolicka. Głównym zabytkiem jest ko-
ściół św. Marii Magdaleny z XVII w. 

wizerunku z Bledzewa do Rokitna i od tej 
pory do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej 
garnęły się coraz większe rzesze wiernych. 
Już w następnym roku, po badaniach komisji 
powołanej przez biskupa poznańskiego Ste-
fana Wierzbowskiego, obraz został ofi cjalnie 
uznany za cudowny. Jego sława dotarła aż 
do Warszawy. Żarliwy czciciel Maryi, król Mi-
chał Korybut poprosił opata bledzewskiego 
o przywiezienie obrazu do stolicy. Wiosną 
1671 r. Opaliński stawił się w Warszawie 
z Matką Rokitniańską. Król modlił się przed 
obrazem w zamkowej kaplicy. Zabrał go ze 
sobą pod Lublin, na wyprawę, w trakcie której 
zamierzał stłumić bunt niechętnej mu szlach-
ty pod przywództwem hetmana Jana Sobie-
skiego (późniejszego króla). Na szczęście do 
bratobójczego starcia nie doszło. Obecność 
Matki Bożej w obozie królewskim pod Gołę-
biem i modlitwy zanoszone za Jej wstawien-
nictwem dały nieoczekiwany skutek – miast 
do walki doszło do rozmów, dzięki którym 
zwaśnione stronnictwa zawarły ugodę. Matka 
Boża Obozowa, bo tak Ją wówczas nazywano, 
nie dopuściła do rozlewu krwi wśród Polaków. 
Król Michał przy wotum z Orłem Białym kazał 
umieścić napis: „Daj Panie pokój dniom na-
szym”. Cudowny obraz został w uroczystym 

pochodzie odprowadzony z Warszawy do 
Rokitna. Na przedpolach Rokitna wystawiono 
polną kaplicę powitalną, w której 24 listopada 
1671 r. obraz przebywał do następnego dnia, 
gdy został zainstalowany w nowo wybudo-
wanym ołtarzu głównym kościoła w Rokitnie. 
Na cześć Matki Bożej Rokitniańskiej nałożył 
się równoczesny rozwój kultu Najświętszej 
Marii Panny jako Królowej Polski. W święto 
Wniebowzięcia NMP, w 49. rocznicę śmierci 
św. Stanisława Kostki (15 sierpnia 1568 r.), 
obecny przy niej jego współbrat, włoski je-
zuita Juliusz Mancinelli wspominał podjętą 
wówczas decyzję o szerzeniu czci Matki Bo-
żej Królowej Wniebowziętej, ze względu na 
wielką miłość, jaką miał dla niej młody jezuita 
z Polski. Tego dnia w 1617 r. w Neapolu 80-let-
ni o. Juliusz doznał widzenia, w którym Matka 
Boża zapowiedziała jego zgon za rok i poleciła: 
„Tymczasem nazywaj mnie tu na ziemi Królo-
wą Polski. Umiłowałam to królestwo i do wiel-
kich rzeczy je przeznaczyłam, ponieważ szcze-
gólnie wielbią mnie jego synowie”. Napisał 
o tym list do księży na Litwie (Mancinelli po-
sługiwał tam wcześniej jako misjonarz) i od 
tej pory rozpoczęło się propagowanie kultu 
Matki Bożej Królowej Polski, czego zwieńcze-
niem było oddanie narodów Rzeczypospolitej 
pod Jej opiekę przez króla Jana Kazimierza 
w złożonych przez niego ślubach we Lwowie 
(1 kwietnia 1656 r.) w podzięce za szczęśliwą 
obronę Jasnej Góry i impuls do zrzucenia ob-
cego jarzma, uratowania się z klęski „potopu”. 
Cystersi z Bledzewa już w latach 30. XVII w. 
szerzyli cześć dla Matki Bożej Królowej Polski, 
a gdy Michał Korybut Wiśniowiecki dodał do 
wizerunku wotum z Orłem Białym, kult ten 
znalazł symboliczne potwierdzenie. Kopie ob-
razu rokitniańskiego stały się bardzo popular-
ne, dwa stulecia później właśnie taka replika 
stała się obiektem czci w Licheniu.

Dzisiejsza bazylika mniejsza w Rokitnie 
(tytuł nadany w 2002 r.) to kościół, który 
powstał w połowie XVIII w. Obecna kaplica 
Polna także pochodzi z tego czasu. Obchody 
rocznicy ponownego wprowadzenia obrazu 
przeniesiono z listopada na czwartą niedzie-
lę po Wielkanocy. W okresie zaborów miały 
one patriotyczny wymiar. Odprawiany z tej 
okazji odpust nazywano polskim, gdyż Polacy 
przybywali nań nawet z odległych stron. Już 
w piątek zbierali się przy kaplicy Polnej, a od 
soboty uczestniczyli w uroczystości odpusto-
wej przed obliczem Pani Rokitniańskiej. 

Po II wojnie światowej Madonna Rokit-
niańska odbyła jeszcze jedną niezwykle waż-
ną podróż. 15 sierpnia 1946 r. została zanie-
siona w procesji do Gorzowa, gdzie ogłoszoną 
Ją patronką administracji apostolskiej, a od 
1972 r. patronuje powołanej w jej miejsce 
diecezji gorzowskiej (od 1992 r. zielonogór-
sko-gorzowskiej). W 1989 r. obraz koronował 
koroną papieską prymas Józef Glemp. Kalwa-
ria Rokitniańska, zainicjowana w 2000 r., liczy 
4,5 km dróżek, przy których stoją 32 kaplice. 
Trasę kalwaryjską można zarówno przejść, 
jak i pokonać dzięki pojazdom elektrycznym. 
Najwięcej wiernych gromadzi się tu w piątek 
wieczorem przed Niedzielą Palmową – na-
bożeństwo Drogi Krzyżowej odbywa się przy 
blasku pochodni.

GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI
odpust w uroczystość Matki Bożej Królowej 
Polski – 3 maja
odpust w uroczystość Wniebowzięcia NMP, 
Matki Bożej Rokitniańskiej, dożynki diece-
zjalne – 15 sierpnia
odpust w święto Narodzenia NMP, tzw. 
odpust młodzieżowy – pierwsza niedziela 
września
odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej, 
tzw. odpust różańcowy – pierwsza niedziela 
października

Rokitno 37, tel. 95 749 30 43 
www.rokitno.org.pl
jtomiak@zgora-gorzow.opoka.org.pl

W OKOLICY

BABIMOST
Sanktuarium Matki Bożej Gospodyni 
Babimojskiej

W Babimoście (60 km na południe od Ro-
kitna), w kościele św. Wawrzyńca od wieków 
kultem otoczona jest ikona Matki Bożej Go-
spodyni Babimojskiej. Ten wyrażający troskę 
o ludzi tytuł obraz zawdzięcza mieszkańcom 
miasta, którzy w 1710 r. gorliwie modlili się 
o Bożą opiekę i ocalenie podczas szalejącej 
w okolicy zarazy. Wstawiennictwu Maryi przy-
pisano to, że Babimost i wsie należące do 
tutejszej parafi i ominęła epidemia cholery. 
W podzięce parafi anie ślubowali 26 czerw-
ca 1710 r. szczególnie uroczyście obchodzić 
święto Ofi arowania NMP (21 listopada) i po-
wstrzymywać się tego dnia od wszelkich prac. 
Kult Gospodyni Babimojskiej odgrywał istot-
ną rolę w XIX w., w okresie Kulturkampfu, gdy 
powstawały przy kościele tajne organizacje 
mające na celu obronę wiary i poczucia pol-
skości. Ta szczególna cześć zanikła w dwudzie-
stoleciu międzywojennym. Dawnego blasku 
nabrała ponownie od 1968 r., gdy powróco-
no do uroczystych obchodów odpustowych 
w święto Ofi arowania NMP. Obraz Matki 
Bożej z Dzieciątkiem, czczony tu od stuleci 
(prawdopodobnie pochodzi z XV w., zacho-
wała się „Księga cudów” z wpisami z XVII 
i XVIII w.), dziś znajduje się w ołtarzu bocznym 
kościoła św. Wawrzyńca. W ołtarzu głównym 
widnieje jego kopia obleczona w oryginal-
ną srebrną sukienkę, z wotami sięgającymi 
dawnych czasów. Umieszczona jest pośrodku 
gotyckiego poliptyku z końca XV w. autorstwa 
Mistrza z Gościeszowic. Kościół św. Wawrzyń-
ca zbudowano w 1740 r. w miejscu wcześniej-
szej, strawionej przez pożar świątyni.

Matka Boża Cierpliwie Słuchająca

Ołtarz główny w sanktuarium w Rokitnie

Sanktuarium Matki Bożej Rokitniańskiej Sanktuarium Matki Bożej Gospodyni Babimojskiej Wnętrze sanktuarium w Babimoście

Muzeum Dom Szewca przy rynku w Pszczewie

Jedyny taki przewodnik 
po miejscach świętych 
w Polsce!

Polska. Przewodnik pielgrzyma
W Przewodniku pielgrzyma opisano łącznie ponad 1000 miejsc w całej 
Polsce, z czego niemal 200 stanowią obszerne prezentacje poświęcone 
najsłynniejszym sanktuariom, katedrom i kalwariom. W mniejszych prezen-
tacjach przedstawiono ponad 450 innych miejsc kultu, które również warto 
odwiedzić. Ponadto w przewodniku omówiono ponad 380 najciekawszych 
atrakcji turystycznych położonych w pobliżu miejsc świętych. Publikację 
wzbogaca około 900 kolorowych zdjęć! 
Przewodnik liczy 648 stron, z czego 124 zajmuje aktualna mapa samocho-
dowa Polski w skali 1:300 000. W przewodniku znajdziemy także plany głów-
nych miast Polski.
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 648, opr. zintegrowana, kolorowe zdjęcia

KOD: 643616

49,00
69,00 zł

Su

per cena!

79,00

Oszczędzasz 20 zł

Bestseller

Polskie kapliczki
Świątki i krzyże przydrożne
Kapliczki, krzyże i świątki przydrożne stawiano w różnych 
okresach, najwięcej od II połowy XIX wieku do II wojny świa-
towej. Najczęściej wznoszono je w okresach epidemii, woj-
ny, klęsk, głodu. Upamiętniały ważne miejsca i wydarzenia. 
Stawiane na rozstajach i granicach chroniły ludzi przed siłami 
nieczystymi. W miejscach, w których nie było świątyni, zastę-
powały kościół. Pięknie ilustrowany album przedstawia ich 
historię, rodzaje, walory duchowe i artystyczne oraz pełnione 
funkcje. Zawiera również informacje o warszawskich kaplicz-
kach podwórkowych i krakowskich latarniach umarłych.
ARYSTOTELES, 21×30, s. 60, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 382336

Tylko
14,90 zł
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Podróże dalekie i bliskie

Klubowy pakiet przewodników
Kresy
Komplet 3 książek

W komplecie:
Przewodnik po Kresach, s. 264

Lwów i okolice, s. 144

Wilno i okolice, s. 144

Łącznie ponad 500 stron!
Kolorowe fotografie i mapy
Każda książka: WYD. AA, 17×24, opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje

KOD: 644545

Jędrzej Majka

Wilno i okolice. Przewodnik
Najnowszy, bardzo szczegółowy i bogato ilustrowany prze-
wodnik po zabytkach Wilna, ze szczególnym uwzględnieniem 
miejsc sakralnych. W przewodniku 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 zosta-
ła poprzedzona szczegółowym wycinkiem z planu miasta. 
Przewodnik zawiera pakiet niezbędnych informacji dotyczących 
planowania podróży na Litwę. Zamieszczono również rozdział 
„Okolice Wilna”.
WYD. AA, 17×24, s. 144, opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 641704

Jędrzej Majka

Lwów i okolice. Przewodnik
Najnowszy, bardzo szczegółowy i bogato ilustrowany przewod-
nik po zabytkach Lwowa! W przewodniku m.in.: stolica Galicji 
i jej historia, katedry lwowskie, kościoły i cerkwie, muzea we 
Lwowie, ciekawostki i opisy miejsc niezwykłych, szczegółowe 
mapy z zaznaczonymi zabytkami, plany lwowskich nekro-
polii, mnóstwo informacji praktycznych, aktualny schemat 
linii tramwajowych, prawie 400 kolorowych zdjęć, lwowskie 
wspomnienia Kazimierza Górskiego oraz okolice Lwowa 
(Żółkiew, Krechów, Olesko, Podhorce, Złoczów, Rudki, Sambor, 
Drohobycz, Truskawiec).
AA, 17×24, s. 144, opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 640615

Przewodnik po Kresach 
Ukraina. Białoruś. Litwa
W przewodniku omówiono m.in.:
ukraina: Lwów, Żółkiew, Krechów, Stare Sioło, Drohobycz, 
Sambor, Rudki, Truskawiec, Olesko, Złoczów, Podhorce, 
Podkamień, Brody, Kamieniec Podolski, Żwaniec, Okopy Świętej 
Trójcy, Chocim, Buczacz, Kudryńce, Skałat, Sutkowce, Berdyczów, 
Latyczów, Łuck, Ołyka, Włodzimierz Wołyński, Ostróg, Poczajów, 
Krzemieniec, Stanisławów, Kołomyja, Jaremcze, Worochta, Kosów.
Białoruś: Grodno, Stare Wasiliszki, Nowogródek, Zaosie, Mir, 
Nieśwież, Kosów Poleski, Różana, Brześć.
Litwa: Wilno, Troki, Kowno.
WYD. AA, 17×24, s. 264, zintegrowana, kolorowe ilustracje

KOD: 647560

Nowe wydanie!   2018-2019

23,90
39,90 zł

24,90
29,90 zł

24,90
37,90 zł

Su
per cena!

59,00

Bestseller
Mapy 
samochodowe 
i plany miast!

Rabat 40%
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Góry Polski 
Atlas

Ilustrowane kompendium wiedzy łączące w sobie atuty 
ekskluzywnego albumu i kompetentnego przewodnika po 
wszystkich pasmach górskich naszej Ojczyzny. Znani przewod-
nicy opisują poszczególne pasma pod względem przyrodni-
czo-geograficznym i kulturowym. Przedstawiają najbardziej 
znane górskie miejscowości, ich zabytki oraz szlaki i obiekty, 
którym warto poświęcić uwagę podczas wędrówki. 
120 kolorowych map! Kilkaset barwnych fotografii! 
Opisy wszystkich pasm górskich w Polsce!  
Beskidy, Tatry, Pieniny, Sudety, Góry Świętokrzyskie.
DRAGON, 20×28, s. 448, twarda

KOD: 878704

Polska. Skarby UNESCO 
Dziś na liście światowego dziedzictwa UNESCO figuruje ponad 1000 
wpisów, z czego 15 dotyczy Polski. Są to: Kraków – historyczne 
centrum, Wieliczka i Bochnia – kopalnie soli, Auschwitz-Birkenau, 
Puszcza Białowieska, Warszawa – historyczne centrum, Zamość 
– stare miasto, Toruń – miasto średniowieczne, Malbork – zamek 
krzyżacki, Kalwaria Zebrzydowska, Kościoły Pokoju w Jaworze 
i Świdnicy, Kościoły drewniane południowej Małopolski, Park 
Mużakowski, Wrocław – Hala Stulecia, Drewniane cerkwie w regio-
nie Karpat, Tarnowskie Góry – kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku. 
Wszystkie wymienione miejsca zostały opisane i barwnie zilustro-
wane na kartach tego wyjątkowego albumu.
WYD. AA, 21×30, s. 88, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 640707

Szlak Orlich Gniazd
Szlak Orlich Gniazd – nr 1 w krajowym rejestrze szlaków tu-
rystycznych – poprzez połączenie walorów przyrodniczych 
i historycznych stanowi jedną z najciekawszych atrakcji 
turystycznych naszej Ojczyzny. Album w barwnych fotogra-
fiach przedstawia zamki i ruiny warowni jurajskich z takich 
miejscowości jak Korzkiew, Ojców, Pieskowa Skała, Rabsztyn, 
Bydlin, Smoleń, Pilica, Ogrodzieniec, Morsko, Bobolice, Mirów, 
Olsztyn. Barwnym fotografiom towarzyszy interesujacy ko-
mentarz dotyczący historii poszczególnych obiektów oraz 
związanych z nimi ciekawostek i legend.
ARTI, 21×30, s. 64, twarda

KOD: 400326

9,90
17,90 zł

14,90
24,90 zł

49,00
99,90 zł

Rabat 40%Rabat 40%

Oszczędzasz 50 zł

101 skarbów historii  
w Polsce
Przewodnik turystyczny z atlasem samochodowym Polski 
w skali 1:750 000! 
Miejsca historyczne oznaczono na mapach i dokładnie omó-
wiono w przewodniku. Zamieszczono tu również informacje 
praktyczne (inscenizacje, festyny, dane adresowe).

250 kolorowych zdjęć!
WYD. AA, 17×24, s. 252, opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje 

KOD: 646648

19,90
39,90 zł

Rabat 50%

Podróże dalekie i bliskie
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17,90
19,90 zł

34,90
39,90 zł

Ponad 150 
kolorowych 
fotografii!

Cudowne źródełka  
w Polsce
Pierwsza w Polsce zbiorcza publikacja na temat cudownych źródełek 
przybliża miejsca, które często mają duże znaczenie dla duchowej, religij-
nej, a także fizycznej kondycji Polaków. Album jest dziełem pionierskim, 
jedynym na rynku książki, który temat źródełek opracowuje w tak ob-
szerny i wszechstronny sposób. Zamieszczono tu obszerne opisy i foto-
grafie 120 źródełek z różnych stron naszego kraju, z którymi związane są 
relacje i opowieści o uzdrowieniach i innych wydarzeniach o charakterze 
nadprzyrodzonym.
AROMAT SŁOWA, 21×30, s. 128, twarda, kolorowe fotografie, kredowy papier

KOD: 758170

29,90
34,90 zł

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 świąty-
nie 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 turystycz-
ne w pobliżu miejsc świętych. 
WYD. AA, 17×24, s. 112, opr. zintegrowana, kolorowe fotografie

KOD: 643692

9,90
19,90 zł

Rabat 50%

34,90
39,90 zł

Polska. Uzdrowiska. Przewodnik
W przewodniku:
•	dokładny opis wszystkich 45 polskich uzdrowisk (od słyn-

nych 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, 
•	profile lecznicze i możliwości terapii,
•	atrakcje turystyczne w obrębie uzdrowisk i w okolicy,
•	plany blisko 30 największych uzdrowisk,
•	dziesiątki znakomitych zdjęć przybliżających urodę miej-

scowości uzdrowiskowych.
WYD. AA, 17×24, s. 160, opr. zintegrowana

KOD: 641742

14,90
29,90 zł

Rabat 50%

Podróże dalekie i bliskie
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Ponad 500 stron  
w pełnym kolorze!

Miejsca święte
Komplet 5 albumów w etui

W komplecie:
Ziemia Zbawiciela, s. 176

Grecja. Ziemia Apostoła Pawła, s. 168

Ziemia św. Rity, s. 64

Ziemia św. Ojca Pio, s. 56

W poszukiwaniu Arki Przymierza. Etiopia, s. 64

Każdy album: 
WYDAWNICTWO AA, 21×30, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 647065

Tylko
99,00 zł

Pięć unikalnych albumów 
w eleganckim etui!

Podróże dalekie i bliskie
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17,90
19,90 zł

34,90
39,90 zł

Ziemia Święta
Pielgrzymując śladami Jezusa Album
Izrael, Ziemia Święta, dla chrześcijan jest miejscem, gdzie 
spełniło się misterium Jezusa Chrystusa, który urodził się 
w Betlejem, dorastał w Nazarecie, a w Jerozolimie poniósł 
śmierć i zmartwychwstał. Niekwestionowanym walorem tego 
albumu jest połączenie miejsc świętych z biblijnymi cytata-
mi. Dzięki temu można odbyć duchową pielgrzymkę śladami 
Jezusa Chrystusa po Ziemi Świętej, często porównywanej do 
piątej Ewangelii. Do albumu dołączono zaświadczenie o au-
tentyczności pochodzenia ziemi z Jerozolimy.
WYD. M, 24×33, s. 128, twarda, papier kredowy, kolorowe fotografie

KOD: 433762

49,00
99,00 zł

W kapsułce na okładce 
– ziemia z Jerozolimy!

Oszczędzasz 50 zł

Oszczędzasz 50 zł

Katedry świata
Najpiękniejsze obiekty sakralne na świecie
W dziele Katedry świata opisanych zostało 90 katedr katolickich (wyłącznie 
obrządku łacińskiego) ze wszystkich zamieszkanych kontynentów z wyjąt-
kiem Europ. W albumie uwzględniono kościoły znajdujące się w 55 pań-
stwach niepodległych i czterech terytoriach zależnych. Blisko dwie trzecie 
z nich stanowią obiekty z Nowego Świata, czyli obu Ameryk oraz Australii 
i Oceanii, gdzie katolicyzm wyznaje często ogromna większość mieszkańców. 
Pozostałe stanowią świadectwo wiary katolików z Azji i Afryki. Materiał został 
ułożony w sześć części obejmujących całe kontynenty lub regiony: Afryka 
(17 katedr), Ameryka Południowa (17), Ameryka Północna (16), Ameryka 
Środkowa (13), Australia i Oceania (10), Azja (17).
DRAGON, 24×34, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 721721

34,90
39,90 zł

Dziedzictwo wiary. Katedry w Polsce
W znakomicie ilustrowanym dziele przedstawiono 58 katedr. 
W ramach każdej prezentacji zamieszczono: krótkie kalen-
darium historyczne, opis dziejów diecezji, a także sylwetki 
świętych związanych z daną świątynią. W komentarzu i na 
fotografiach przedstawiono również dzieła sztuki i detale 
architektoniczne znajdujące się w poszczególnych katedrach 
(np. obrazy, rzeźby, elementy ołtarzy, sklepień i naw). Każda 
z katedr została przedstawiona na fotografii. Zamieszczono 
tu również: alfabetyczny spis katedr, słowniczki trudniejszych 
terminów kościelnych i architektonicznych, indeksy miejsco-
wości i osób oraz bibliografię. 
DRAGON, 24×33, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 873075

69,00
149,00 zł

Oszczędzasz 80 zł

99,00
149,00 zł

Podróże dalekie i bliskie
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24,95
44,90 zł

Trzy bieguny
Szli tam, gdzie nikt inny wcześniej 
nie był. 
Takiego duetu jeszcze nie było! Leszek Cichy (wybitny hi-
malaista i pierwszy zimowy zdobywca Everestu) oraz Marek 
Kamiński (ekstremalny polarnik, eksplorator, rekordzista 
Księgi Guinnessa) w jednej książce opowiadają o przygodach 
na granicy życia i śmierci, ryzyku, adrenalinie i o wyczynach, 
których nikt już nie powtórzy. Fascynująca opowieść o pasji, 
ryzyku i męskiej przyjaźni.
ZNAK, 15×21, s. 364, twarda

KOD: 059454

39,90
44,90 zł

Himalaistki
Polki, które budowały legendę 
światowego himalaizmu! 
To one były pierwsze. Ich życiorysy to gotowe scenariusze fil-
mowe. Wanda Rutkiewicz nieraz spoglądała śmierci w oczy. 
Dobrosława Miodowicz-Wolf zmarła pomagając innym. Halina 
Kruger-Syrokomska zasnęła w namiocie na wysokości kilku ty-
sięcy 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 prze-
czytamy w pasjonującej książce Mariusza Sepioło.
ZNAK, 17×22, s. 300, twarda

KOD: 049776

39,90
44,90 zł

Ks. Andrzej Zwoliński

Okruchy świata
Kompendium wiedzy o wielu krajach i regionach z różnych stron 
świata: zarówno bliskim nam geograficznie i kulturowo, jak rów-
nież tych bardzo odległych i egzotycznych (jak np. Barbados, 
Bhutan, Boliwia, Cejlon, Etiopia Jamajka, Kenia, Mongolia, Seszele, 
Tobago i wiele innych). Książka jest owocem licznych podróży 
ks. prof. Zwolińskiego i zawiera pokaźną kolekcję zdjęć z jego 
prywatnego archiwum. W interesujących, zwięzłych tekstach autor 
pokrótce przedstawia historię i różnorodne skarby omawianych 
krajów, a także zwyczaje i bogactwo kultury ich mieszkańców. 
Znajdziemy tu opisy niemal 100 krajów świata!
WYD. ŚW. STANISŁAWA, 14×20, s. 424, miękka, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 227827

29,90
39,90 zł

Stefan Szolc-Rogoziński
Zapomniany odkrywca Czarnego Lądu
Stefan Szolc-Rogoziński to pochodzący z Kalisza polski pa-
triota, a zarazem niespokojna dusza i łowca przygód. W 1881 
roku, gdy został członkiem Towarzystwa Geografii w Paryżu, 
wraz z Klemensem Tomczakiem i Leopoldem Janikowskim 
wyruszyli na podbój Afryki. Losy całej trójki, pełne niespo-
dzianek i nagłych, czasem wręcz niesamowitych zwrotów 
akcji, znajdzie Czytelnik na kartach niniejszej książki...
SZARA GODZINA, 17×24, s. 400, twarda

KOD: 684707

Podróże dalekie i bliskie

Nowość

Nowość

Promocja tylko  
dla czytelników  
naszego katalogu
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17,90
39,90 zł

Loda Halama
Gwiazda, tancerka rewiowa, rozchwytywana aktorka, ce-
lebrytka – symbol szalonych lat dwudziestych XX w. Wraz 
z Hanką Ordonówną, Zulą Pogorzelską, Eugeniuszem Bodo 
i Aleksandrem Żabczyńskim zdominowała rewię i film. Zrobiła 
oszałamiającą karierę. Miała barwne życie, ale nie pozbawio-
ne dramatów. II wojna światowa zniweczyła jej wszystkie pla-
ny – prywatne i artystyczne. Gwieździe rewii przyszło zdawać 
egzamin z człowieczeństwa. W szarym, zwykłym życiu…
FRONDA, 17×24, 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 afiszu gwa-
rantowało sukces każdego filmu i przedstawienia. Tymczasem 
jego sprawy uczuciowe wciąż kryją wiele tajemnic, które pró-
buje 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 przetrwały tylko we wspomnieniach, 
na starych filmach i pożółkłych fotografiach.
BELLONA, 14×20, s. 320, twarda

KOD: 141353

Jeremi Przybora

Dzieła (niemal) wszystkie
t. 1
W obszernym, wytwornie wydanym tomie zgromadzono 
teksty z Kabaretu Starszych Panów i niezliczone piosenki, nie 
tylko te najsłynniejsze (Bo we mnie jest seks, Addio pomi-
dory, Na całej połaci śnieg), ale i utwory nigdy wcześniej nie 
publikowane, a wśród nich prawdziwe perełki… 
ZNAK, 16×23, s. 1104, twarda z obwolutą

KOD: 040650

Historia filmu
Od Edisona do Nolana

Gratka dla miłośników Dziesiątej Muzy!
Podstawowe zagadnienia sztuki filmowej. 
Najważniejsze fakty z historii kinematografii. 
Najsłynniejsi artyści.
unikatowe fotografie.

Książka stanowi nieoceniony przewodnik po historii filmu, 
pełen rzetelnej wiedzy, ale także ciekawostek, anegdot i unika-
towych fotosów. Znakomita lektura dla pasjonatów kina, może 
być przydatna również dla nauczycieli i uczniów. 
DRAGON, 21×29, s. 432,  twarda, cz.-b. i kolorowe ilustracje, kredowy papier 

KOD: 871361

Ilustrowane vademecum dziejów 
kina!

19,90
34,90 zł

24,90
49,90 zł

Rabat 50%

49,00
89,90 zł

Rabat 45%

59,00
99,00 zł

Rabat 40%

Rabat 40%

Artyści z tamtych lat

Oferta ważna  
do wyczerpania zapasów!
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Zdrowie

134,90

34,90
39,90 zł

Zbigniew T. Nowak

Zdrowie na cały rok 2020
Wyjątkowy terminarz zawierający sprawdzone receptury z za-
stosowaniem ziół, owoców, warzyw oraz innych darów natury. 
Przepisy zamieszczone w tym terminarzu pochodzą z dorobku 
znawcy ziół i eksperta telewizyjnego Zbigniewa T. Nowaka. 
Każda rozkładówka zawiera tygodniowe kalendarium oraz wy-
brany przepis dostosowany do pory roku oraz do aktualnych 
potrzeb ludzkiego organizmu. Korzystając z tego bardzo prak-
tycznego poradnika, łatwiej przeżyć zdrowo cały rok!
AROMAT SŁOWA, 17×24, s. 144, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 758200

24,90
29,90 zł

Bestseller

Zbigniew T. Nowak

Ekodetoks od stóp do głów
Kompetentny poradnik dla osób pragnących z pomocą darów 
natury oczyścić swój organizm z toksyn oraz zachować zdro-
wie i atrakcyjny wygląd! W poradniku m.in.: detoksykacja po 
dniu pełnym stresu, kuracja dla ludzi pracujących w szkod-
liwych warunkach, odtruwanie wątroby i trzustki, oczyszcza-
nie żołądka, jelit, nerek, dróg moczowych, pęcherza, mózgu 
i mięśnia sercowego, odbudowywanie flory bakteryjnej, usu-
wanie z organizmu kwasu moczowego i aluminium, a także 
programy oczyszczania organizmu dla palaczy oraz dla osób 
żyjących w smogu.
AROMAT SŁOWA, 17×24, s. 240, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 758187

34,90
44,90 zł

Bestseller

Infekcje u dzieci 
lecz ziołami
Elementarz leczenia dzieci 
ziołami! Zbigniew T. Nowak po-
daje sprawdzone receptury na 
mieszanki ziołowe, soki, syropy, 
miody, nektary i inne specjały 
z zastosowaniem leczniczych 
roślin przeciw takim chorobom 
i dolegliwościom jak: grypa, 
przeziębienie, chrypka, zapale-
nie gardła, angina i zapalenie 
migdałków, uciążliwy katar, ból 
ucha, kaszel, zapalenie zatok, 
zapalenie oskrzeli i gorączka.
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 208, twarda, 
kolorowe ilustracje

KOD: 758125

29,90
39,90 zł

Mniszek 
lekarski w walce 
z nowotworami
Skarbnica porad, jak za pomocą 
mniszka zwalczać m.in. nowotwo-
ry, cukrzycę typu 2, otyłość, cho-
roby wątroby i dróg żółciowych 
(np. kamicę żółciową), zaparcia, 
anemię, przeziębienie, trądzik 
itd. Poradnik zawiera sprawdzone 
receptury na tanie domowe spe-
cyfiki z tej rośliny (przydatne m.in. 
w walce z nowotworami i zaleca-
ne po chemio- i radioterapii).
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 160, twarda, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier 

KOD: 758156 

24,90
29,90 zł

Zbigniew T. Nowak

Z tradycji Ojca Klimuszki, Komplet 9 książek
W zestawie:

Naturalne antybiotyki z Bożej apteki, s. 128
Naturalne kuracje przedłużające życie, s. 128
Przetwory, które leczą, s. 128
Ziołowe kuracje odtruwające i odchudzające, s. 128
Zioła na serce, miażdżycę i nadciśnienie, s. 128
Ziołowa apteczka dla przeziębionych, s. 128
Ziołowe sposoby na depresję i zły nastrój, s. 128
Leki z klasztornej spiżarni, s. 128
Leki z polskich lasów, s. 128

Każda książka: WYD. AA, 14×19, miękka, kolorowe ilustracje

KOD: 647300

Tylko
59,90 zł

Bestseller

Dziewięć książek 
w cenie sześciu!



81

Zdrowie

Hit!

Ekologiczna herbatka  
Bomba Witaminowa 100 g
Doskonała herbatka polecana do sporządzania smacznych, 
aromatycznych naparów, które z powodzeniem mogą zastępo-
wać inne codzienne napoje. Jest to kompozycja ekologicznych 
owoców, w skład której wchodzą m.in. owoce róży, czarnej 
porzeczki oraz maliny, które od dawna są znane i cenione ze 
względu na swoje właściwości. Bogactwo herbatki wzmacniają: 
kwiat hibiskusa oraz delikatne płatki róży.
Skład: owoc róży 22%, owoc tarniny, jabłka, berberysu, czarnego bzu, ja-
rzębiny, czarnej porzeczki, maliny, głogu; hibiskus; płatki róży (w różnych 
proporcjach). 

AROMAT SŁOWA

KOD: 290445

Tylko
14,90 zł

Bursztyn bałtycki  
w butelce (bez alkoholu)
Bursztyn: 25 g, objętość butelki: 250 ml.

W sprzedaży butelka z bursztynem bez spirytusu.

Wśród dolegliwości, na które warto stosować nalewkę bursztyno-
wą wskazuje się: przeziębienie, zapalenie gardła i górnych dróg 
oddechowych, płuc czy oskrzeli, wrzody żołądka, schorzenia tar-
czycy, astma, bóle głowy, bezsenność, gorączka, biegunka, prob-
lemy z sercem. Zaleca się także stosowanie nalewki, by łagodzić 
bóle reumatyczne, mięśni i stawów, a w okresie jesienno-zimo-
wym spożywanie codzienne, żeby wzmocnić odporność.
Nie prowadzimy sprzedaży alkoholu – w celu sporządzenia nalew-
ki należy go dokupić we własnym zakresie.
KOD: 038315

19,90

Hit!

Gotowa do spożycia, w praktycznych buteleczkach 
mieszanka ziołowa posiadająca właściwości wspo-
magające odchudzanie. Ma właściwości żółciopędne, 
przyśpieszające spalanie tłuszczu. Oczyszcza organizm 
z ubocznych produktów przemiany materii i toksyn. 
Mała, wygodna, poręczna, 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, owoc-
nia fasoli, korzeń lubczyka, ziele skrzypu polnego, ziele krwawnika, 
kwiat hibiscusa, czarna porzeczka (1,5%), substancja konserwująca.

2. Dwumiesięczna kuracja
30 butelek po 100 ml
KOD: CZ7200

3. Trzymiesięczna  
kuracja
45 butelek po 100 ml
KOD: CZ7300

1. Miesięczna kuracja
15 butelek po 100 ml
 KOD: CZ7009

89,90 149,90

219,90

„Pij i chudnij”
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Nowość Nowość

Tylko
99,00 zł

Zestaw kosmetyków  
„Szlachetny polski miód”
Miodowy balsam do ciała (150 ml): Zapewnia natychmiastowe 
i długotrwałe nawilżenie suchej i zmęczonej skóry. Przyjemny miodowy 
zapach doda energii każdego dnia.
Miodowy nektar do kąpieli (400 ml): Idealny kosmetyk kąpielowy 
dla suchej i zmęczonej skóry. Sprzyja odprężeniu, działa odżywczo, 
energetyzująco i nawilżająco na ciało. Składniki aktywne: miód lipowy, 
naturalna betaina.
Miodowy żel do mycia ciała (300 ml): Zawarte w żelu naturalne 
składniki myjące wzbogacone miodem lipowym uwalniają skórę od 
zanieczyszczeń nie naruszając jej naturalnej bariery ochronnej. Składniki 
aktywne: miód lipowy, naturalna betaina, olej z karotki, wyciąg z palmy 
kokosowej i kukurydzy.
Miodowy krem do rąk (75 ml): Zmiękcza i wygładza skórę odżywiając 
ją i łagodząc podrażenia. Składniki aktywne: miód lipowy, olej arachidowy, 
wosk pszczeli, olej ze słodkich migdałów, alantoina, ekstrakt z drzewa Tara.

KOD: 039862

Zestaw w prezentowym pudełku z okienkiem Zestaw w prezentowym pudełku z okienkiem

Tylko
99,00 zł

Cukier różany 
ekologiczny 
150 g
Cukier różany to połączenie 
ekologicznego cukru trzci-
nowego z płatkami róży po-
marszczonej (Rosa rugosa) 
z uprawy ekologicznej. Cukier 
różany to wyborny przysmak, 
który warto mieć w domowej 
kuchni. Świetnie nadaje się do 
deserów i wypieków. Ma wspa-
niały aromatyczny zapach!
Skład: cukier trzcinowy* 88,2 %, 
płatki róży* 11,8 %

*produkt rolnictwa ekologicznego

KOD: 290292

Tylko
14,90 zł

Sok ekologiczny 
z czosnku 
niedźwiedziego
250 ml

Skład: sok z liści czosnku niedźwie-
dziego (Allium ursinus) 100% (pro-
dukt rolnictwa ekologicznego)

Sok z czosnku niedźwiedziego: 
jest polecany przy schorze-
niach reumatycznych, działa 
antybakteryjnie i przeciwwi-
rusowo, wspiera pracę układu 
sercowo-naczyniowego, wspo-
maga trawienie i zapobiega 
wzdęciom. Zalecana porcja 
dzienna: 15 ml (2 łyżki)
KOD: 290308

Tylko
14,90 zł

Ekologiczny 
bulion warzywny 
w proszku, 200 g
Skład: ziemniaki suszone, mąka ku-
kurydziana, mąka z amarantusa,  
cebula, marchew, seler, pietruszka, 
pomidor, por, sól morska, jarmuż,  
cukier trzcinowy, czosnek niedźwie-
dzi, bazylia, lubczyk, kurkuma,  
gałka muszkatołowa.

Bulion warzywny nadaje się 
do przygotowania zup, gula-
szów, sosów. Doskonale pod-
kreśla smak i aromat potraw.  
Cechuje się niską zawartością 
soli, dzięki czemu jest odpo-
wiedni dla osób na diecie. 
KOD: 290421

Tylko
19,90 zł

Ekologiczna kawa 
żołędziówka, 200 g
Skład: mielone i prażone żołędzie 
98,5% z dodatkiem przypraw (karda-
mon, cynamon, goździki).

Kawa żołędziówka stanowi 
znakomitą propozycję dla 
osób, które nie mogą pić tra-
dycyjnej kawy np. ze względu 
na nadciśnienie czy choroby 
serca. Jest źródłem węglowo-
danów, wzmacnia i regeneruje 
układ pokarmowy oraz redu-
kuje uczucie głodu w szcze-
gólności, gdy wypije się ją na 
czczo. Nie zawiera kofeiny.
KOD: 290414

Tylko
19,90 zł

Hit!

Kosmetyki na bazie wosku pszczelego
Krem do rąk (75 ml): Łagodzi podrażnienia, zabezpiecza dłonie przed 
wysuszanem i pękaniem. Produkt zalecany szczególnie przy intensywnych 
pracach domowych. Składnik aktywny: wosk pszczeli.
Krem do stóp (75 ml): Zmiękcza, wygładza, zapobiega pękaniu skóry stóp. 
Działa odświeżająco i dezodoruje. Składniki aktywne: wosk pszczeli, kwas 
undecylenowy, mentol.
Krem półtłusty (50 ml): Odżywia, rewitalizuje, działa przeciwzmarszczkowo, 
wygładza, natłuszcza, uelastycznia skórę. Składniki aktywne: olej z nasion 
krokosza barwierskiego, witamina E, witamina A, witamina F, wosk pszczeli, olej 
winogronowy.
Krem pod oczy (30 ml): Kojąco-łagodzący krem wygładzający drobne 
zmarszczki. Odżywia i wzmacnia delikatną skórę wokół oczu. Składniki aktywne: 
aktywne ekstrakty ziołowe, ekstrakt z korzenia lukrecji, olej winogronowy, wyciąg 
z drzewa Tara, wosk pszczeli.
Tonik pielęgnacyjny (200 ml): Oczyszcza, nawilża, reguluje pH skóry. 
Składniki aktywne: ekstrakt z grejpfruta, ekstrakt z korzenia lukrecji, kompleks 
substancji nawilżających, panthenol, gliceryna.

KOD: 039879

Zdrowie
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17,90
39,90 zł

Tylko
19,90 zł

34,90
39,90 zł

Miód wielokwiatowy  
z pyłkiem i propolisem, kremowany
400 g
Łączy właściwości miodu, pyłku kwiatowego i propolisu. 
Polecany alergikom, podnosi odporność organizmu, wpływa 
na lepsze samopoczucie i koncentrację, usuwa zmęczenie 
i wzmacnia organizm, zaburzenia hormonalne, poprawia 
pracę jelit, obniża cholesterol. Pyłek kwiatowy łączony 
z miodem i propolisem poprawia smak, jest źródłem białka, 
aminokwasów, lipidów, kwasów tłuszczowych, węglowo-
danów, witamin, a także wapnia, magnezu, sodu, potasu, 
żelaza, miedzi, cynku, manganu i wielu innych substancji 
odżywczych.
KOD: 100119

39,90 29,90

Hit!

Pyłek kwiatowy
200 g

Pyłek kwiatowy, to obok mleczka pszczelego, najcenniejszy pro-
dukt wytwarzany przez rodziny pszczele. Ma działanie bakterio-
statyczne, wysoką zawartość witamin i rzadkich biopierwiast-
ków oraz bogactwo składników mineralnych. Pyłek kwiatowy 
reguluje zaburzenia hormonalne, wzmacnia organizm, usuwa 
zmęczenie, poprawia odporność, zapobiega miażdżycy, neutra-
lizuje toksyny, przywraca równowagę biologiczną w organizmie.
Zalecenia spożycia: dorośli ok 15 g dziennie godzinę przed po-
siłkiem, dzieci – dawki o połowę mniejsze. Po 4-6 tygodniach 
2 tygodnie przerwy.
KOD: 100054

34,90

Świece do „świecowania” uszu 
z instrukcją stosowania 
„Świecowanie” uszu to naturalny, znany od pokoleń zabieg. 
Dzięki swym właściwościom zyskał uznanie niemal w każdym 
zakątku świata. Cały proces jest przyjemny (ku wielkiemu za-
skoczeniu osób poddających się pierwszy raz terapii), skutecz-
ny i bez skutków ubocznych. Warto, by każdy go spróbował. 
Pomaga na oczyszczanie uszu, podrażnienia i poinfekcyjne 
stany zapalne, chroniczne zapalenia zatok, nawracające bóle 
głowy, szumy i dzwonienia w uszach, zaburzenia równowagi 
wywołane stanami zapalnymi błędnika, poprawę słuchu, prze-
wlekłe nieżyty nosa o nieznanej przyczynie i wiele innych.
KOD: 100126

Miód św. Ambrożego
nektarowo-spadziowy leśny 400 g
Miód zwany „papieskim” lub „królewskim”. Pochodzi głównie ze 
spadzi drzew iglastych i liściastych, rosy miodowej wytwarzanej 
przez zboża, trawy i drzewa owocowe, nektaru z kwiatów maliny 
leśnej, kruszyny, jeżyny i dzikich kwiatów runa leśnego. Miód 
wzmacnia serce, ma działanie grzybobójcze i bakteriobójcze, 
zwalcza gronkowce i paciorkowce, wspomaga leczenie stawów, 
układu moczowego, chorób górnych dróg oddechowych, wątro-
by, wrzodów żołądka, przeziębień, podnosi odporność, przyspie-
sza gojenie ran, obniża ciśnienie, hamuje procesy miażdżycowe, 
koi nerwy, działa nasennie, pobudza pracę mózgu. Ponadto 
miód zawiera duże ilości mikroelementów oraz witamin.
KOD: 100117

Zdrowie
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Zdrowie

Herbatki ekologiczne (sypane)
Zestaw 1 
Zestaw 3 herbatek sypanych: żurawinowej, krzemionkowej i familijnej.
KOD ZESTAWu: 039909 

Herbatki ekologiczne (fix)
Zestaw 2 
Zestaw 3 herbatek w saszetkach fix: żurawinowej, krzemionkowej i fitness.
KOD ZESTAWu: 039916

29,90
39,70 zł

19,90
29,70 zł

Zestaw w prezentowym 
pudełku z okienkiem

Zestaw w prezentowym 
pudełku z okienkiem
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Krówka  
leśniowska
1 kg
Krówki wyrabiane z mleka, masła i cukru należą do najbar-
dziej lubianych, tradycyjnych polskich słodyczy. Krówki leś-
niowskie 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 odtłusz-
czone, masło (zawiera laktozę), aromat – etylowanilina.
Smaczne krówki wyrabiane na maśle (bez oleju palmowego).
KOD: 232008

29,90

5,90

Oryginalny 
pomysł  

na słodki 
upominek!

mielona

Tradycja przyrządzania kawy wywodzi się z Etiopii, która do dziś 
należy do jej czołowych producentów. Smak kaw pochodzą-
cych z tego kraju jest niepowtarzalny i wart degustacji! Arabica 
Djimmah jest symbolem niepowtarzalnego smaku dzikiej kawy, 
najlepiej smakuje wypalona w stopniu średnio brązowym kasz-
tanowym. 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

Tylko
19,90 zł

Tylko
19,90 zł

Hit!

Kawa zielona 
Z wyciągiem z ziół wspierających zgrabną sylwetkę 
1 kg (5×200 g)
Naturalna, wysuszona i zmielona kawa zielona zawiera duże 
ilości cennych dla organizmu antyutleniaczy i polifenoli, które 
ułatwiają metabolizm tłuszczów. Kawa w połączeniu z mieszan-
ką 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 sto-
sować u dzieci do 12 roku życia, matek karmiących i kobiet w ciąży. 
Zestaw zawiera 5 opakowań po 200 g kawy.

KOD: 136417

Su

per cena!

99,00

Czekolada mleczna 
prawdziwego Świętego Mikołaja
Czekolada mleczna w świątecznym opakowaniu przypomina 
dzieciom o prawdziwej postaci Świętego Mikołaja, który po-
magając ludziom głosił wielkość Pana Boga i wskazywał drogę 
ku świętości. Przypominamy, kim naprawdę był św. Mikołaj, 
prezentując jego wizerunek z wszystkimi biskupimi atrybutami. 
Wewnątrz oryginalnego opakowania kryje się tabliczka przepysz-
nej, prawdziwej czekolady, wyprodukowanej w jednej z czoło-
wych polskich wytwórni słodyczy.
KOD: 040202

Nowość

Zdrowie



86

Nowość

Polska
Edukacyjna gra planszowa dla 2–5 graczy  
w wieku powyżej 5 lat

Przed wami pełna przygód wędrówka, w której liczą się bystre 
oko, refleks, ciekawość świata i dobra zabawa. Rozwiązuj zagadki, 
poszukuj najciekawszych atrakcji i... planuj własne, fascynujące 
podróże po Polsce! Różnorodne warianty gry pozwalają na do-
stosowanie rozgrywki do wieku i temperamentu uczestników. Gra 
rozwija koncentrację, spostrzegawczość, pamięć i umiejętność 
pracy w grupie. Przybliża również zagadnienia związane z geografią 
i historią Polski oraz z fauną i florą występującą na jej terenie.
Zawartość pudełka:
•	plansza do gry,
•	plakat,
•	15 kart do gry obserwacyjnej,
•	10 kart ruchu,
•	30 kart z pytaniami,
•	5 pionków,
•	kostka do gry,
•	instrukcja.

EDGARD, wymiary pudełka 25×6×24 cm, przeciętny czas rozgrywki ok. 20-40 min.

KOD: 646782

44,90

Dla dzieci
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17,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Paweł Kołodziejski

Dywizjon 303 w komiksie
Komiks adresowany do młodych czytelników opowiada pa-
sjonujące dzieje Dywizjonu 303, który zasłynął z bohaterskiej 
postawy lotników i nadzwyczajnej skuteczności bojowej pod-
czas słynnej Bitwy o Anglię. Czyny, jakich dokonali żołnierze 
tej formacji, inspirują nowe pokolenia Polaków, czego dowo-
dem jest wielka popularność, jaką zdobyły dwa szlagierowe 
filmy fabularne emitowane w polskich kinach.  
Teraz zapraszamy na spotkanie z bohaterskimi lotnikami 
w formie komiksowej. 
WYD. AA, 21×30, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 644422

19,90
24,90 zł

Paweł Kołodziejski

Wielka wyprawa  
Kostki Stanisława
Pasjonująca historia niezwykłego młodego chłopaka! 
Stanisław pewnego dnia postanawia wyruszyć w niebez-
pieczną podróż, która okazuje się początkiem największej 
przygody jego życia. Jego wyprawa do Rzymu wprawiła w zdu-
mienie jemu współczesnych 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.
WYD. AA, 21×30, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 642305

Tylko
19,90 zł

Rotmistrz Pilecki  
w komiksie
Barwna opowieść o wielkim bohaterze polskiej historii 
rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Historia jednego z najodważ-
niejszych żołnierzy II wojny światowej, który na ochotnika 
dał się zamknąć w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, aby 
tam zorganizować konspirację. Po brawurowej ucieczce na-
pisał szczegółowe raporty z Auschwitz. Walczył w Powstaniu 
Warszawskim. Po wojnie został aresztowany przez UB, uwie-
ziony w mokotowskim wiezieniu i zastrzelony 25 maja 1948 
roku. Komiks w kapitalny sposób opowiada o życiu bohater-
skiego rotmistrza, który jest wzorem dla młodych Polaków.  
WYD. AA, 21×30, s. 72, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 644224

24,90
29,90 zł

Feliks Koneczny

Dzieje Polski opowiedziane 
dla młodzieży
Znakomite opracowanie dziejów Polski. Dzieło wybitnego hi-
storyka 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 ma-
nipulacji, pisana ze szczególną wrażliwością na prawdę histo-
ryczną 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, 15×21, s. 320, miękka 

KOD: 162602

39,90
42,00 zł

Dla dzieci
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Dla dzieci

34,90
39,90 zł

Legendy polskich zamków
Dwadzieścia siedem legend związanych z najsłynniejszymi za-
mkami znajdującymi się na terenie Polski – jurajskimi orlimi 
gniazdami, krzyżackimi warowniami, stolicami królów, siedziba-
mi książąt i magnatów. Niezwykłe wydarzenia, tajemnicze posta-
ci, zagubione skarby, tajne przejścia, zamkowe, lochy, opowieści 
o wielkiej miłości i tajemniczych zjawach… Legendarne opowie-
ści zostały wspaniale zilustrowane oraz wzbogacone o informa-
cje dotyczące historii i aktualnego stanu zamków opisywanych 
w przedstawionych tu opowieściach. Bogactwo baśniowych 
opowieści związanych ze starymi polskimi zamczyskami to świa-
dectwo barwnego życia Polski z czasów odległych.
WYD. AA, 23×33, s. 112, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 640066

29,90
69,90 zł

Gorejące serca
Zesłańczy testament dla Niepodległej
Wybrane sylwetki Polaków zesłanych na Syberię! 
Bohaterami tej ilustrowanej opowieści dla dzieci i młodzieży 
są polscy zesłańcy na Sybir – świadkowie wolności pośród 
prześladowań, m.in. Piotr Wysocki, Tomasz Zan, Józef Piłsudski, 
Józef Czapski, Janos Esterhazy i inni. Kontynuacja książki 
Gorące serca.  
WYD. AA, 21×30, s. 152, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 645863

Gorące serca
Polscy zesłańcy na Sybir
Unikatowa, pięknie ilustrowana książka dla dzieci o Polakach 
zesłanych na Sybir w różnych epokach naszej historii. 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. Biografie bohaterów zostały wspaniale zilustrowane 
rysunkami Pawła Kołodziejskiego. 
WYD. AA, 21×30, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 640509

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

Biblia – Komiks
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w postaci ko-
miksu! Historie biblijne opowiedziane zostały w sposób 
wierny nauczaniu Pisma Świętego i zrozumiały dla młodzieży. 
Książka posiada Imprimatur. 
Piękne wydanie: twarda oprawa, ponad 750 stron w pełnym 
kolorze! Na końcu książki zamieszczono indeks tekstów 
biblijnych, w oparciu o które opracowano poszczególne 
fragmenty.
WYD. M, 17×24, s. 752, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 210431

Su

per cena!

79,00 zł
39,00

Oszczędzasz 40 zł Oszczędzasz 40 zł

Rabat 50% Rabat 50%
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17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Dla dzieci

Rabat 40%

Kolorowanka  
Moja Ojczyzna
Inspirująca kolorowanka dla dzieci, wzbudzająca zaintereso-
wanie dziejami Polski i ucząca najmłodsze dzieci patriotyzmu. 
Zamieszczono tu obrazki przedstawiające polskie symbole 
narodowe, motywy religijne, sylwetki znanych Polaków oraz 
postaci legendarnych, cenne zabytki naszej Ojczyzny, stroje 
regionalne oraz sceny ilustrujące ważne wydarzenia z polskiej 
historii. 
MARTEL, 21×30, s. 32, miękka

KOD: 807977

Tylko
12,90 zł

Nasze polskie rymowanki
Przedstawiamy zbiór ponadpokoleniowych wierszyków, pio-
senek i rymowanek, które towarzyszą dzieciństwu wszystkich 
Polaków – niektóre nawet od kilkudziesięciu lat! Znali je nasi 
rodzice i dziadkowie, w naszym dzieciństwie rozbrzmiewały 
w domach i na podwórkach, teraz więc czas, by przekazać 
je naszym dzieciom. Znajdują się tutaj tak znane utwory, 
jak Była sobie żabka mała, Jedzie pociąg z daleka, Ojciec 
Wirgiliusz, Mam chusteczkę haftowaną czy Sroczka kaszkę 
warzyła i wiele innych.
GREG, 17×24, s. 96, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 176124

Rymowanki 
w pięknie 
ilustrowanym 
wydaniu!

Legendy o Wieliczce
Barwne opowieści z otchłani dziejów oraz z mitycznego świata 
Kopalni Soli w Wieliczce – najstarszej czynnej kopalni soli na 
świecie, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Urzekające piękno podziemnego królestwa oraz historie posta-
ci prawdziwych i legendarnych można poznać dzięki licznym 
i pięknym legendom związanym z założeniem kopalni oraz 
z codzienną pracą średniowiecznych górników. Bohaterami tych 
opowieści są m.in. św. Kinga – założycielka kopalni, Skarbnik 
– władca podziemnego królestwa i jego córka Bieliczka (na-
zywana też Białą Damą) oraz pomocne i opiekuńcze skrzaty. 
Opowieściom towarzyszą piękne fotografie.
PETRUS 12×20, s. 80, miękka

KOD: 203477 

Szopka bożonarodzeniowa
Ozdoby świąteczne – wypychanki
Zeszyt zawiera kolorowe elementy, z których w prosty sposób 
można samodzielnie wykonać szopkę na Boże Narodzenie. 
Wystarczy wypchnąć z kartonowych arkuszy gotowe figurki 
i ustawić je na stabilnym podłożu. W zeszycie zamieszczono 
figurki małego Jezusa, Maryi i Józefa, a także Trzech Króli, 
aniołów, pasterzy i zwierząt. Znakomita propozycja dla star-
szych i młodszych dzieci oraz ich rodziców! 
DAMIDOS, 20×28, 8 kartonowych arkuszy, kolorowe ilustracje

KOD: 871422

17,90
39,90 zł

9,90
17,90 zł

Tylko
9,90 zł

Tylko
4,90 zł
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34,90
39,90 zł

Kocham Polskę
100 lat odzyskania niepodległości
Z kart tej pięknie ilustrowanej książki młody czytelnik pozna 
wydarzenia bliskie sercu każdego Polaka. Dowie się, w jakich 
okolicznościach jego ojczyzna na 123 lata zniknęła z mapy 
Europy, a także pozna prawdziwych patriotów walczących 
o niepodległą Rzeczpospolitą: obrońców kraju, powstańców 
oraz tych, którzy wywalczyli upragnioną niepodległość. 
Książka autorstwa cenionej autorki Joanny Wieliczki- 
-Szarkowej to wspaniała lekcja patriotyzmu.
RAFAEL, 21×30, s. 80, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 889393

Wojtek
Żołnierz bez munduru
Pasjonująca opowieść o najsłynniejszym niedźwiedziu 
na świecie! Prawdziwa historia Wojtka – barwnie zilustrowa-
na i opowiedziana językiem zrozumiałym dla najmłodszych. 
Dzięki tej książce również małe dzieci mogą poznać losy 
dzielnego niedźwiedzia, który przebył cały szlak bojowy 
z armią gen. Andersa: od Iranu, poprzez Bliski Wschód 
i walki we Włoszech (w tym bitwę pod Monte Cassino) aż po 
Wielką Brytanię. 
WYD. ŚW. WOJCIECH, 18×21, s. 96, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 650398

19,90
25,00 zł

Tylko
19,90 zł

Kocham Polskę 
80. rocznica wybuchu II wojny 
światowej
Z kart tej znakomicie ilustrowanej książki młody czytelnik 
uzyska podstawowe informacje o II wojnie światowej, pozna 
największych bohaterów narodowych, przeczyta o okrętach 
i samolotach broniących polskich granic, o wielkich bitwach, 
o Polskim Państwie Podziemnym i o naszych rodakach wal-
czących w różnych zakątkach świata, a nawet o... niezwykłych 
zwierzętach, które towarzyszyły polskim żołnierzom. 
RAFAEL, 20×29, s. 80, twarda 

KOD: 250482

19,90
24,90 zł

Najpiękniejsze polskie tradycje
Niezwykła podróż po świecie polskich tradycji!
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 kultu-
rze, jak i te, które z czasem ustąpiły miejsca nowym zwycza-
jom. Ukazano ich piękno, znaczenie dla polskiej kultury oraz 
ponadczasową wartość. Warto pamiętać, że im lepsza zna-
jomość rodzimych tradycji, tym mocniejsza tworzy się więź 
z najbliższymi osobami, z miejscem, w którym się żyje oraz 
z ukochaną Ojczyzną.
BOOKS&FUN, 21×30, s. 120, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 056703

29,90
34,90 zł

Dla dzieci
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Nowość

17,90
19,90 zł

34,90
39,90 zł

Maria Konopnicka

O krasnoludkach  
i o sierotce Marysi
Mistrzowskie ilustracje!
Klasyczne, ponadczasowe dzieło w nowej, wspaniałej oprawie 
graficznej. Przygotowane z wyjątkową dbałością edytorską: 
barwne wyklejki, tasiemka, obwoluta dwustronna, barwna 
okleina, oryginalny format. 
Wspaniałe ilustracje Alicji Kocurek czynią z książki unikatowe 
wydanie.
WYD. AA, 23×33, s. 208, twarda z obwolutą, barwne ilustracje, kredowy papier

KOD: 641339

99,00
149,00 zł

Oszczędzasz 50 zł

CD

Kołysanki naszego dzieciństwa
Śpiewnik z płytą CD

W barwnie ilustrowanej książce zebrano teksty najpopular-
niejszych kołysanek zasłużonych twórców poezji dziecię-
cej, m.in.: Janiny Porazińskiej, Marii Konopnickiej czy Ewy 
Szelburg-Zarembiny. Piękne i kolorowe ilustracje pomogą 
maluchom przenieść się w świat kolorowych snów. Do 
śpiewnika dołączamy płytę CD z przepięknymi nagraniami 
kołysanek w wykonaniu: Majki Jeżowskiej, Olgi Bończyk, 
Joanny Kurowskiej, Kasi Wilk, Joanny Jabłczyńskiej, Małgorzaty 
Bernatowicz, Kuby Badacha, Pawła Królikowskiego, Kacpra 
Kuszewskiego i Macieja Jachowskiego
MARTEL, 21×30, s. 52, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 546259

19,90
39,90 zł

Rabat 50%

Miś Wojtek
Edukacyjna gra planszowa dla 2–5 graczy w wieku od 6 lat

Gra ukazuje szlak bojowy żołnierzy gen. Andersa i niezwykłe 
przygody towarzyszącego im niedźwiedzia Wojtka. Podążając 
szlakiem żołnierzy 2. Korpusu Polskiego uczestnicy gry zbierają 
pamiątki związane z losami żołnierzy i Wojtka. Kto zbierze naj-
lepszy zbiór pamiątek, zwycięża!
Zawartość pudełka:
•	plansza przedstawiająca mapę Europy z zaznaczonym szla-

kiem bojowym 2. Korpusu Polskiego,
•	104 karty misia,
•	6 kart przedstawiających ważne miasta na szlaku polskich 

żołnierzy,
•	55 kart podróżowania,
•	5 drewnianych misiów w różnych kolorach,
•	barwna książeczka z instrukcją i opracowaniem historycznym,
•	naklejka z misiem Wojtkiem.

IPN, wymiary pudełka 25×6×37 cm, przeciętny czas rozgrywki ok. 30 min.

KOD: 981591

instytut Pamięci Narodowej  
poleca!

44,9044,90

Dla dzieci
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

S łyszał też zza drzwi mieszkania słabe głosy, jakby 
szum źle nastawionego radia i delikatny brzęk 
szkła lub garnków. Zdjął rękawiczki i nacisnął 
dzwonek. Usłyszał jak brzęczy za drzwiami. Nikt 
jednak nie otwierał. Czyli świetnie trafiłem! 
– ucieszył się i nacisnął dzwonek raz jeszcze. 
Pochuchał sobie w dłonie, bo zmarzł porządnie. 

Rozgrzały się trochę od jego ciepłego oddechu. Poprawił 
kapelusz, sprawdził czy guziki przy mundurze błyszczą jak 
trzeba i zapukał. Dalej nikt nie otwierał. Ależ świetnie tra-
fiłem w tym roku, naprawdę – cieszył się coraz bardziej.

25

A że sam jest już w wieczności
więc przez swoich pomocników
darzy dzieci prezentami,
a ma ich zawsze bez liku.

Nasz Mikołaj, jako święty
wyprasza u Boga wiele,
może pomóc nam i dzisiaj,
prośmy go o pomoc śmielej.

Prośmy Go o dobre serca,
umiejętność podzielenia,
zobaczenia cudzej biedy,
i rozpaczy, i zwątpienia.

2424

Jak to naprawdę z Mikołajem było
Opowieść o prawdziwym  
Świętym Mikołaju!
Pisana wierszem rodzinna opowieść o prawdziwym 
św. Mikołaju – o biskupie Myry, który jako wierny kapłan 
i świadek Jezusa dał przykład chrześcijanom, jak należy 
obdarowywać bliźnich: z miłością, dyskretnie i nie tylko 
w święta…
WYD. AA, 26×29, s. 28, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 640387

Tekst: Madlena Szeliga, ilustracje: Katarzyna Zalewska

Kominiarz na święta
Kominiarz na święta to opowieść o samotności i tęsknocie. 
A także o tym, że trudno jest świętować bez najbliższych. 
Tajemniczy Pan Kominiarz trafia do domu, w którym w wigilij-
ny poranek nie jest gwarno, nie słychać kolęd, a w malutkich 
garnkach gotują się potrawy dla zaledwie dwóch osób. Pan 
Kominiarz uczy, że święta to rodzina i spotkanie przy stole. 
Radość płynie z bycia razem. 
Książka otwiera cykl opowieści o Panu Kominiarzu, który przy-
chodzi ludziom z pomocą. Co roku jedna rodzina otwiera przed 
nim swoje drzwi… Niebanalna pozycja na święta. 
AROMAT SŁOWA, 26×29, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 758019

19,90
29,90 zł

19,90
34,90 zł

Rabat 40%Rabat 33%

139,00
193,50 zł

Kolekcja 15 bajek opowiedzianych w barwnie ilustrowanych 
książkach oraz w formie dźwiękowej – na płytach CD. 
Wyjątkowa multimedialna propozycja na prezent dla 
najmłodszych – w eleganckim pudełku i w bardzo atrakcyjnej 
cenie!

Weź do ręki książkę pełną bajek, baśni
Przenieś się znami w świat wyobraźni
Znajdziesz tu ciekawych opowieści wiele
A każdybohater będzie przyjacielem.

Każda książka: 
MARTEL, s. 48, twarda, kolorowe ilustracje, dołączona płyta CD

KOD: 944320

Bajki do poduszki 
Pakiet 15 książek + 15 CD

Oszczędzasz 53 zł

Na 15 płytach CD bajki czytają dzieciom gwiazdy polskiej 
sceny, m.in:  
Artur Barciś, Małgorzata Foremniak, Agnieszka Więdłocha, 
Małgorzata Królikowska, Olga Bończyk, Daria Widawska, 
Joanna Kurowska, Anna Dereszowska, Magdalena Różczka, 
Kacper Kuszewski.

Dla dzieci



93

Su

per cena!

134,90
39,90 zł

Su

per cena!

134,90
39,90 zł

S łyszał też zza drzwi mieszkania słabe głosy, jakby 
szum źle nastawionego radia i delikatny brzęk 
szkła lub garnków. Zdjął rękawiczki i nacisnął 
dzwonek. Usłyszał jak brzęczy za drzwiami. Nikt 
jednak nie otwierał. Czyli świetnie trafiłem! 
– ucieszył się i nacisnął dzwonek raz jeszcze. 
Pochuchał sobie w dłonie, bo zmarzł porządnie. 

Rozgrzały się trochę od jego ciepłego oddechu. Poprawił 
kapelusz, sprawdził czy guziki przy mundurze błyszczą jak 
trzeba i zapukał. Dalej nikt nie otwierał. Ależ świetnie tra-
fiłem w tym roku, naprawdę – cieszył się coraz bardziej.

Dla dzieci

Szachy. Mój pierwszy podręcznik
Podstawy gry w szachy 
dla dzieci!
Szachy to najpopularniejsza gra planszowa na świecie. 
Oferowany przez nas podręcznik – opracowany z pomocą in-
struktora i sędziego szachowego klasy państwowej – w przy-
stępny sposób wyjaśnia dzieciom zasady gry w szachy. Dzięki 
tej książce dzieci poznają podstawy gry w szachy i nauczą się 
sztuczek, które pomogą im wygrać niejedną partię szachów. 
Super pomoc dla przyszłych mistrzów szachowych!
JEDNOŚĆ, 19×24, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 717651

24,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł

Bestseller

Agnieszka Górska

Dzieci gotują
Wielka księga przepisów 
dla dzieci. Przejrzysty opis 
wykonania potrawy zawiera 
zawsze wykaz składników 
i przyrządów oraz rysunkową 
instrukcję „krok po kroku”. 
Ilość potrzebnych produktów 
podawana jest w przeliczeniu 
na szklanki, łyżki, kostki itp. 
Do każdego przepisu dołączo-
no duże zdjęcie gotowej po-
trawy. Przewidziano również 
miejsca na własne przepisy.
DEMART, 20×28, s. 232, twarda

KOD: 278720

39,90
44,90 zł

Ferenc Halász, Zoltán Géczi

Szachy. Taktyka i stratega mistrzów
Ta książka pokazuje młodym graczom, w jaki sposób poprowa-
dzić grę, by odnieść zwycięstwo. Przedstawia taktyki i strategie 
mistrzów i arcymistrzów, które mogą stać się inspiracją dla mło-
dzieży i dzieci mających już opanowane podstawy gry w szachy. 
Warto doskonalić się w tej królewskiej grze, ponieważ uczy ona 
skutecznego działania pod presją, zasad zdrowej rywalizacji 
i szacunku wobec przeciwnika, a także rozwija takie cechy jak 
odpowiedzialność za podjęte decyzje, opanowanie, koncentra-
cja, determinacja, cierpliwość i wytrwałość. 
JEDNOŚĆ, 19×24, s. 128, twarda

KOD: 440929

Nowość

Nowość

Agnieszka  
Nożyńska-Demianiuk

Wiersze  
na dobranoc
Gdy wieczór się zbliża,  
przed zaśnięciem, na noc / 
Czytaj swoim dzieciom 
Wiersze na dobranoc. /
Wierszowane bajki  
zasnąć im pomogą, / 
Sprawią, że najmłodszym 
będzie sennie, błogo…
MARTEL, 21×30, s. 112,  
twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 222992 

19,90
39,90 zł

99,00

Wysoka jakość wykonania! 

Rabat 50%

Dla dzieci

Szachy królewskie
Oryginalny pomysł na prezent!
Szachy ozdobne, wyrabiane ręcznie. Plansza i figury zostały 
wykonane z prawdziwego drewna. Dzięki kunsztownej, artystycz-
nej obróbce szachy królewskie uzyskały oryginalny, szlachetny 
wygląd. Ciemne figury mają kolor brązowy. Planszę – kasetkę 
wyposażono we wkładkę na figury szachowe. Produkt polski.
Wymiary planszy po złożeniu: 35×17×5 cm

KOD: 012084
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34,90
39,90 zł

Encyklopedia szkolna 
Geografia
Szkoła podstawowa/liceum/
technikum
Pełen zakres wiadomości wymaganych 
w szkole, teksty łatwe do zapamiętania, 
zgodne z programem i wymaganiami 
nauczycieli, niezbędne tabele, zestawie-
nia, mapy i wykresy.
GREG, 17×24, s. 680, twarda

KOD: 277540

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Encyklopedia szkolna
Historia
Szkoła podstawowa/liceum/
technikum
Pełen zakres wiadomości wymaganych 
w szkole, teksty łatwe do zapamiętania, 
zgodne z programem i wymaganiami 
nauczycieli, niezbędne tabele, daty, 
wydarzenia, postacie, przejrzyste zesta-
wienia, mapy i wykresy.
GREG, 17×24, s. 800, twarda

KOD: 277823

Encyklopedia szkolna 
Matematyka
Szkoła podstawowa/liceum/
technikum
Pełen zakres wiadomości wymaganych 
w szkole, teksty łatwe do zapamiętania, 
zgodne z programem i wymaganiami 
nauczycieli, atrakcyjne wykresy, tabele, 
ilustracje.
GREG, 17×24, s. 680, twarda

KOD: 170153

Encyklopedia szkolna 
Język polski 
Liceum
Rzetelne opracowanie wszystkich lek-
tur, charakterystyki bohaterów, terminy 
literackie, symbole, omówienia epok: 
literatura, sztuka, filozofia, postacie 
i wydarzenia historyczne.
GREG, 17×24, s. 1016, twarda

KOD: 276666

Encyklopedia szkolna 
Język polski 
Szkoła podstawowa
Rzetelne opracowanie wszystkich lek-
tur, charakterystyki bohaterów, terminy 
literackie, symbole, omówienia epok: 
literatura, sztuka, filozofia, postacie 
i wydarzenia historyczne.
GREG, 17×24, s. 680, twarda

KOD: 276680

Ilustrowany słownik 
angielsko-polski,  
polsko-angielski
Słownik jest przeznaczony dla dzieci roz-
poczynających naukę. Liczne przykłady 
zostały zobrazowane barwnymi ilustra-
cjami. Cały słowniczek zawiera w części 
angielsko-polskiej około 6 000 haseł, 
a jako jedyny na rynku posiada część 
polsko-angielską. Wszystkie słówka mają 
podany uproszczony sposób wymowy.
GREG, 17×24, s. 192, twarda

KOD: 179248

22,90

Bestseller

Dla dzieci
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17,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

Marta Kurdziel

Elementarz. Czytamy metodą sylabową
Najlepsza książka do nauki czytania. Metoda sylabowa poleca-
na jest przez najlepszych nauczycieli i metodyków nauczania 
wczesnoszkolnego jako bardzo skuteczna, szybka i bezprob-
lemowa. Pierwsza część książki zawiera prezentację literek 
i sylab, w drugiej zaś znajdują się czytanki, które są ułożone od 
najprostszej do najtrudniejszej. W całej książce zastosowano 
wyraźny podział na sylaby, przykładowe słówka, proste zda-
nia, dzięki czemu dziecko szybko nauczy się czytać płynnie. 
Zajmujące czytanki i wspaniałe, kolorowe, zabawne ilustracje 
są dodatkowym atutem książki. Dzięki temu każde dziecko 
z przyjemnością będzie uczyło się czytać!
GREG, 20×29, s. 160, miękka

KOD: 173703

21,90

Bestseller

Słownik ortograficzny z dyktandami
W słowniku obszerny zbiór 
dyktand!
Słownik ortograficzny z dyktandami to nieoceniona pomoc 
dla uczniów szkoły podstawowej. Zawiera hasła dostosowane 
do ich poziomu rozwoju, a zarazem znacznie poszerzające 
słownictwo (przy trudniejszych wyrazach podano ich znacze-
nie). Obok haseł zamieszczono także formy budzące wątpli-
wości, a na marginesach znalazły się dodatkowe informacje, 
reguły i przykłady, które – podobnie jak kolorowe ilustracje 
– ułatwiają zapamiętywanie trudniejszych haseł. 
DRAGON, 17×25, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 877912

21,90
24,90 zł

Ilustrowany słownik ortograficzny 
dla dzieci
Ilustrowany słownik ortograficzny ułatwi dziecku nabywanie 
ważnej w pracach pisemnych umiejętności przenoszenia czą-
stek wyrazowych do następnej linii. Podane zostały tu również 
formy odmiany poszczególnych wyrazów, a przy trudniejszych 
słowach wyjaśniono zasady ich pisowni (niekiedy w formie 
wierszowanej), dzięki czemu każdy uczeń szkoły podstawowej 
łatwo zapamięta najważniejsze przykłady i wyjątki. Barwna i cie-
kawa szata graficzna oraz liczne ilustracje sprawią, że podróż 
dzieci po świecie ortografii stanie się pasjonującą przygodą.
MARTEL, 17×24, s. 200, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 944702

11,90
19,90 zł

Ortografia na wesoło
Nauczanie ortografii  
metodą skojarzeń!
Sztuka poprawnej pisowni trudnych wyrazów dla dzieci! 
Książka ułatwia naukę ortografii przez zabawne, rymowane 
teksty, ilustracje oraz ciekawe zestawy ćwiczeń, które przy-
kuwają uwagę i wyzwalają wyobraźnię dziecka. Dzięki zasto-
sowanej metodzie książka ta skutecznie wspomaga szkolną 
naukę ortografii opartą na przyswajaniu reguł.
PETRUS, 21×18, s. 88,  
twarda, kolorowe i czarno-białe ilustracje, kredowy papier

KOD: 203637

Tylko
14,90 zł

Rabat 40%

Dla dzieci
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Atlas Polski dla dzieci 
Polska w pigułce 
dla najmłodszych!
Podstawowe źródło wiedzy geograficznej o Polsce zawarte 
w barwnym, bardzo atrakcyjnym wydaniu! Oprócz krótkich, 
przystępnych opisów zamieszczono tu liczne mapy i koloro-
we rysunki.
Fizyczna mapa polski, rzeki, morza i jeziora, wyżyny i niziny, góry, 
parki narodowe, zwierzęta i rośliny, mapa administracyjna, miasta , 
regiony, mapa turystyczna.
FENIKS, 20×28, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 321742

11,90
19,90 zł

Atlas Europy dla dzieci
Znakomity, barwnie ilustrowany atlas przedstawia różne zakąt-
ki naszego kontynentu. Najmłodsi znajdą w nim podstawowe 
informacje o europejskich krajach i ich mieszkańcach oraz 
przystępne opisy, wzbogacone kolorowymi mapami i pięknymi 
fotografiami. Zamieszczono tu liczne ciekawostki dotyczące 
tradycyjnych potraw, najciekawszych miejsc i wybitnych postaci 
pochodzących z poszczególnych państw Europy. Atlas Europy 
dla dzieci to udane połączenie zabawy i nauki!
FENI×, 20×28, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 322916

Tylko
12,90 zł

Grzegorz Strzeboński

Dobre maniery dla dzieci
Z książki tej dzieci dowiedzą się, jak należy zachowywać się 
przy stole, w szkole, podczas odwiedzin, na ścieżce rowero-
wej, w autobusie, w kinie lub podczas korzystania z internetu. 
Trudne zasady dobrego wychowania zostały przedstawione 
w formie humorystycznych wierszyków, których bohaterami 
są niesforne zwierzątka. Pozycja podzielona jest na czytelne 
działy, w których pogrupowano wszystkie zasady związane 
np. z zachowaniem podczas posiłku, w środkach komunikacji 
miejskiej, czy w towarzystwie.
GREG, 17×24, s. 96, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 177145

Najlepsza 
książka do nauki 
zasad dobrego 
wychowania!

Tomasz Gawędzki

Być najlepszym
Jak zostaje się gwiazdą
Bogato ilustrowana książka przedstawia historie najlepszych 
polskich piłkarzy ostatnich lat: Krzysztofa Piątka, Roberta 
Lewandowskiego, Jakuba Błaszczykowskiego i innych futbolo-
wych gwiazd. Ich losy ilustrują, co jest naprawdę ważne, aby 
osiągnąć sportowy sukces: liczne wyrzeczenia, punktualność, 
dobra organizacja czasu, trening i sportowy tryb życia oraz 
żelazna wola i zaangażowanie. A przede wszystkim praca. 
Książka adresowana głównie do młodych fanów i adeptów 
futbolu, którzy marzą o wielkiej piłkarskiej karierze. 
ARENA, 21×29, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 008182

19,90
24,90 zł

Tylko
11,90 zł

Dla dzieci
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99,00

Promocyjny zestaw 
książek dla kibiców 
piłkarskich!

Monumentalna ilustrowana 
historia piłkarskich 
mistrzostw świata!

Mundial
Historia. Od Urugwaju do Rosji
Bogato ilustrowany album prowadzi nas przez pasjonujące dzieje piłkar-
skich mundiali: od pierwszego turnieju w 1930 roku (rozegranego w jednym 
mieście i bez eliminacji) do mistrzostw świata w Rosji. 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 fina-
łów 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. 
Wydanie obejmuje również sprawozdanie z mistrzostw świata w Rosji 2018!!!
ARENA, 21×30, s. 300, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje

KOD: 008014

69,90
89,90 zł

Oszczędzasz 20 zł

Kącik sportowy

Sportowy zestaw prezentowy
Zestaw trzech znakomitych książek sportowych zapakowanych od razu na pre-
zent. Ten męski zestaw polecamy na urodziny, imieniny, na św. Mikołaja i pod 
choinkę. Jeśli szukasz prezentu dla męża, brata, ojca czy syna gorąco polecamy 
ten zestaw. W komplecie:
Doctor Socrates. Piłkarz, filozof, legenda, 17×24, s. 424, twarda

Jak oni komentują?!, 14×20, s. 152, miękka

Mistrzowie bez tytułu. Legenda Złotej Jedenastki, 14×20, s. 256, miękka

ARENA, pudełko: 37×27×8 cm

KOD: 998112
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Zagadki i wyzwania współczesności

24,90
44,90 zł

Wojciech Jagielski

Dobre miejsce do umierania
Opowieść znanego dziennikarza Wojciecha Jagielskiego 
o rozszarpywanym przez wojny Kaukazie, gdzie w tygiel zwaś-
nionych narodów od lat ingerują Rosja, Iran i Turcja. Autor 
opisuje swoje podróże w rejon Kaukazu, próbując rozwikłać 
trudne relacje Gruzinów, Czeczenów czy Ormian z ościen-
nymi krajami. I zrozumieć, co popychało ich do wikłania się 
w trudne wojny domowe i przygraniczne czy walkę przeciwko 
Rosji. Książkę kończy dopisany po latach epilog, który zamyka 
kolejny krwawy rozdział w historii Kaukazu.
ZNAK, 14×20, s. 344, twarda

KOD: 027712

44,90
49,90 zł

Serhii Plokhy

Czarnobyl
Historia nuklearnej katastrofy
26 kwietnia 1986 roku. Czarnobyl, ZSRR. Następuje wybuch 
reaktora elektrowni atomowej. Uwolnione zostało pro-
mieniowanie pięćset razy większe od bomby zrzuconej na 
Hiroszimę. Dziesiątki osób umierają w wyniku zatrucia popro-
miennego. Promieniotwórczy opad doprowadza do skażenia 
połowy kontynentu. Śmiertelnie zachorują tysiące ludzi. 
Historia nuklearnej katastrofy, jaką opowiada Serhii Plokhy, 
pokazuje Czarnobyl jako przyczynę upadku ZSRR.
ZNAK, 16×22, s. 480, miękka

KOD: 057955

Grzegorz Kucharczyk

Pod mieczem 
Allaha  
Książka cenionego history-
ka i publicysty o krwawych 
prześladowaniach chrześcijan 
w licznych krajach muzuł-
mańskich. Znajdziemy tu m.in. 
informacje o zbrodniach, które 
na naszych oczach dokonywa-
ne są w Iraku i Syrii przez bo-
jowników Państwa Islamskiego 
oraz w Nigerii przez dżihady-
stów z Boko Haram. 
AA, DęBOGóRA, 14×20, s. 152, miękka

KOD: 648246

Nonie Darwish

Okrucieństwo 
w majestacie 
prawa
Wstrząsająca książka o prze-
śladowaniach kobiet w świe-
cie islamu! 
O niezwykle szokujących prak-
tykach w świecie muzułmań-
skim daje świadectwo autorka, 
która sama przez to przeszła, 
zanim uciekła z Egiptu i przy-
jęła chrześcijaństwo.
VOCATIO, 15×22, s. 352, miękka

KOD: 715053

Katastrofy 
transportowe
Tematem tej poruszającej 
książki są najsłynniejsze wy-
padki drogowe, kolejowe, mor-
skie i lotnicze. Autorka próbuje 
odtworzyć ich przyczyny i prze-
bieg. Relacjonuje tragiczne 
zdarzenia, których wyjaśnienie 
okazało się trudne, a niekiedy 
wręcz niemożliwe. Opowiada 
również o niebezpiecznych 
akcjach ratunkowych.
Do wyczerpania zapasów!
DRAGON, 21×29, s. 160  
twarda, ilustracje, kredowy papier

KOD: 559335

Najtajniejsza  
broń wywiadu
Spektakularne akcje wy-
wiadów z udziałem podsta-
wionych piękności… Książka 
zawiera piętnaście opowieści 
ujawniających sensacyjne wąt-
ki szpiegowskie. Wśród nich 
m.in. zdemaskowanie najwięk-
szego kreta w historii CIA – 
Aldricha Amesa, romantyczne 
początki kariery sowieckiego 
szpiega Kima Philbiego, histo-
ria „piątki z Cambridge” itp.
FRONDA, 14×20, s. 264, miękka

KOD: 790087

Su

per cena!
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134,90
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39,90 zł
134,90
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34,00 zł

14,90
24,90 zł

19,90
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39,90
49,90 zł
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34,90
39,90 zł

Su

per cena!

134,90
39,90 zł

Zagadki i wyzwania współczesności

39,90
44,90 zł

Sharon Tate 
Historia morderstwa żony Romana Polańskiego
Dzień 9 sierpnia 1969 raku wstrząsnął całym światem. Do 
domu żony Romana Polańskiego wtargnęli mordercy z sekty 
Mansona i dokonali na niej bestialskiego zabójstwa. Do dziś 
sprawa ta budzi wielkie kontrowersje i pozostawia więcej 
pytań niż odpowiedzi.  Alisa Statman sięga do rodzinnego 
archiwum, by prześledzić każdy aspekt tej makabrycznej hi-
storii. Razem z Brie – siostrzenicą Sharon Tate – przedstawia 
tragiczną walkę rodziny o skazanie jednego z najokrutniej-
szych zabójców wszech czasów.
ZNAK, 16×23, s. 414, miękka

KOD: 057924

Odkryj sekrety 
najsłynniejszego 
morderstwa 
XX wieku!

Władcy umysłów
Ludzie, którzy zdominowali nowe technologie komunikacji i za-
robili na tym miliardy, stając się nieformalnymi władcami umy-
słów ludzi naszych czasów. Steve Jobs – współzałożyciel firmy 
Apple. Bill Gates – właściciel firmy Microsoft. Mark Zuckerberg 
– twórca Facebooka. Elon Musk – właściciel SpaceX (pierwszej 
prywatnej firmy konstruującej rakiety nośne dla pojazdów 
kosmicznych) i współzałożyciel Tesla Motors. Robert Maxwel – 
współudziałowiec m.in. Agencji Reutera, wydawca „Daily Mirror”. 
Rupert Murdoch – właściciel pism „The Times”, „New York Post” 
i tabloidu „Mirror” a także prywatych telewizji Sky i Fox News. 
Ted Turner – twórca i właściciel stacji CNN. 
FRONDA, 14×22, s. 432, miękka

KOD: 794382

Vincent Nouzille

Zabójcy w imię 
republiki
Reporterskie śledztwo tro-
piące mechanizmy wykorzy-
stywania służb specjalnych 
do utrzymania pozycji Francji 
na arenie międzynarodowej. 
Wstrząsająca książka, która 
rzuca nowe światło na wiele 
wątków historii najnowszej 
i stawia zasadnicze pytanie: 
czy interes państwa może być 
wytłumaczeniem dla zabójstw 
i innych niegodziwości?
FRONDA, 15×22, s. 376, miękka

KOD: 790360

Andrzej Kowalski 

Kontra
Kolejna książka płk. 
Kowalskiego poświęcona 
zmaganiom służb specjal-
nych. W oparciu o przykłady 
szpiegów złapanych przez FBI 
w Stanach Zjednoczonych 
autor ukazuje metody, mające 
na celu przechwytywanie osób 
wykradających tajne informa-
cje i przekazujących je wrogim 
państwom (w tym niewątpli-
wie najciekawsze i kontrower-
syjne operacje typu sting).  
LTW, 14×20, s. 392, miękka

KOD: 148540

Biografie ludzi,  
którzy 
wymyślili  
XXi wiek!

Song Hongbing

Wojna o pieniądz 
t. 1 i 2
Komplet 2 książek
Chiński analityk finansowy 
usiłuje dociec, kiedy i jak za-
chodnia cywilizacja popełniła 
błąd, który przerwał dynamicz-
ny rozwój oraz doprowadził 
do permanentnego kryzysu 
i rosnącego zadłużenia. Z jego 
analiz wyłania się obraz stop-
niowego upadku Zachodu 
polegającego na oddaniu się 
państw w niewolę banków. 
WEKTORY, 14x20, s. 326 + 352, miękka

KOD KOMPLETu: 141886

Song Hongbing

Wojna o pieniądz t. 3
Trzeci tom Wojny o pieniądz 
poświęcony jest dziejom im-
perium dolara. Odsłaniając 
kulisy wielkiej polityki i ujaw-
niając sensacyjne informacje, 
autor ukazuje, w jaki spo-
sób w ciągu XX wieku dolar 
stał się najsilniejszą walutą 
świata. Autor przekonuje, że 
obecnie żyjemy w epoce kresu 
dominacji dolara oraz mocar-
stwowej pozycji USA… 
Do wyczerpania zapasów!
WEKTORY, 14×20, s. 384, miękka

KOD: 562956

Rabat 40%

Nowość

59,00
98,00 zł

44,90
51,00 zł

39,90
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19,90
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19,90
37,00 zł

Rabat 45% Rabat 50%



Dzieje Polski w komiksie

Zamówienia: Zamówienie na kwotę 100 zł lub więcej – przesyłka gratis!

Dzieje Polski w komiksie
Komplet 3 książek

Wielka kolekcja!
W komplecie:
Historia Polski w komiksie, s. 192
Poczet władców polskich w komiksie, s. 272
Konfederacja barska w komiksie, s. 120
Każda książka: WYDAWNICTWO AA, 23×33, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 646983

Efektowne etui! Prawie 600 stron!

Su

per cena!

199,00

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


