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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 120 zł lub więcej – przesyłka gratis!
Zamówienie na kwotę do 120 zł – koszt przesyłki 11,90 zł
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powyżej 
120 zł

Historia
moja pasja

Nowość

Prezen
tza zakup

powyżej 
150 zł

WYDAWNICTWO M, 
14×20, s. 120, miękka, 

kolorowe ilustracje

Zamówienia: Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej – przesyłka gratis!

Nowość

Więcej na s. 3

Tylko
14,90 zł

Herbatka krzemionkowa 
5 saszetek



Szanowni Państwo!

Nasz pierwszy tegoroczny 
katalog obfi tuje w liczne, 
atrakcyjne nowości. Wśród 
nich czołowe miejsce zaj-
muje nowa książka Joanny 
Wieliczki-Szarkowej o losach 
polskiego bohatera antykomu-
nistycznego podziemia majora 
Zygmunta Szendzielarza, słyn-
nego „Łupaszki” (s. 3). Gorąco 
polecamy zbiór tekstów po-
święconych pamięci Danuty 
Siedzikówny „Inki” (s. 6) oraz 
Szkołę ciemności, wstrzą-

sającą opowieść Belli Dodd, byłej aktywistki Komunistycznej 
Partii USA, o destrukcyjnym wpływie bolszewickiej agentury 
w świecie Zachodu (s. 7). Wyjątkową wartość mają także: nowa 
publikacja o katolickich męczennikach w ZSRR (s. 8) oraz tytuł 
Matka Boża Łaskawa i Cud nad Wisłą – o okolicznościach Bitwy 
Warszawskiej 1920 r. (s. 100). Polecamy również m.in. bogatą 
ofertę książek o postaci Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana 
Wyszyńskiego (s. 10-11), wstrząsające historie osób, które trafi ły 
do piekła obozów koncentracyjnych (s. 24-25), ofertę komunijną 
(s. 98-99) oraz wiele innych wartościowych tytułów. 
Życzymy udanych zakupów

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 120 zł lub więcej – przesyłka gratis!
Zamówienie na kwotę do 120 zł – koszt przesyłki 11,90 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

o
KSIĘGARNIA
na RETORYKA 

religijna.pl

KSIĘGARNIA
na RETORYKA
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Joanna Wieliczka-Szarkowa

Terminarz polski 2020 
Unikatowy terminarz opracowany przez autorkę wielu historycz-
nych bestsellerów. Każdy dzień opatrzono informacją o najważ-
niejszych wydarzeniach z dziejów Polski i o wybitnych Polakach. 
W części informacyjnej zamieszczono m.in. Kronikę dziejów Polski, 
Poczet władców Polski, Polskie Hymny, teksty opisujące najważ-
niejsze wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej w roku 1920 oraz 
omówienie innych ważnych rocznic obchodzonych w 2020 r.
WYD. AA, 14×20, s. 416, twarda

kod: 646266

14,90
29,90 zł

50 %
Rabat
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Szczególnie polecamy

Nowość

Joanna Wieliczka-Szarkowa 

Major Łupaszka
Bohaterem znakomitej książki Joanny Wieliczki-Szarkowej jest Zygmunt 
Szendzielarz ps. „Łupaszka”,  major kawalerii Wojska Polskiego i Armii Krajowej. 
Dowódca 5. Wileńskiej Brygady AK. Był kresowym ułanem. Służbę żołnierską uważał 
za najpiękniejszą w życiu. Chciał widzieć Polskę wolną i czystą jak łza. Po wkro-
czeniu Armii Czerwonej podjął walkę z sowieckim okupantem stając się jednym 
z najsłynniejszych dowódców polskiego podziemia antykomunistycznego. Nigdy 
nie przegrał żadnej bitwy! Po aresztowaniu umieszczono go w ubeckiej katowni na 
ul. Koszykowej w Warszawie. Wywołany na wykonanie wyroku, „poszedł sprężystym 
krokiem starego kawalerzysty z podniesioną głową” i pożegnaniem: „Z Bogiem, pa-
nowie”. Pośmiertnie awansowany na stopień podpułkownika.
WYDAWNICTWO AA, 12×19, s. 112, miękka

kod: 649106

Wielki bohater polskiego podziemia!

Tylko
14,90 zł
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Nowe i polecane

s. 44

s. 1, 3 s. 6 s. 7 s. 8 s. 10

Pamię tamy!

Danuta  Siedzikówna Łupaszka
Joanna Wieliczka-Szarkowa

MAJOR Autorka nie skupia się tylko na bohaterskich 

czynach Pa.........................

ISBN 978-83-7864-166-7

Cena: 14,90 w tym 5% VAT

Joanna W
ieliczka-Szarkow

a

SZKOŁA 
CIEMNOŚCI
Wstrząsające świadectwo 
działaczki Komunistycznej Partii USA

Bella V. Dodd

Bella Dodd w latach 30. i 40. XX wieku była jedną z naj-

bardziej wpływowych osób w Komunistycznej Partii Stanów 

Zjednoczonych i szefową Związku Zawodowego Nauczycieli. 

Doskonale wykształcona nauczycielka i prawnik przez długie 

lata naiwnie wierzyła, że jej partia walczy z faszystami o pokój 

i szczęście ludzkości.

Po dziesiątkach lat nauki w tej „szkole ciemności” ostatecznie 

została wyrzucona z partii komunistycznej w 1949 roku. Wkrót-

ce, dzięki abp. Fultonowi Sheenowi, nawróciła się na katoli-

cyzm, przyjmując sakrament Chrztu św. w dniu 7 kwietnia 1952 

roku. Jej zeznania przed Komisją do spraw Działalności Anty-

amerykańskiej są ważnym źródłem w badaniu dziejów komuni-

stycznej konspiracji na świecie.

Ta książka to opowieść Belli Dodd o jej niezwykłym życiu, 

o dążeniu do prawdy i wolności poprzez manowce kłamstwa 

i zniewolenia. To świadectwo tego, czym był i czym nadal jest 

komunizm, przybierający obecnie rozmaite twarze, ale mający 

wciąż te same, destrukcyjne dla człowieka i ludzkości zamiary.

W 1953 roku, zeznając pod 

przysięgą w amerykańskim Sena-

cie przed Komisją Śledczą ds. Dzia-

łalności Antyamerykańskiej, Bella 

Dodd stwierdziła między innymi: 

„W latach trzydziestych wprowa-

dziliśmy tysiąc stu mężczyzn do ka-

płaństwa, aby zniszczyć Kościół od 

wewnątrz. Chodziło o to, aby ci lu-

dzie zostali wyświęceni, a następ-

nie wspięli się po drabinie wpły-

wów i władzy jako prałaci i biskupi”. 

Wśród nich mieli być m.in. homo-

seksualiści. Bella Dodd twierdziła, 

że był to pomysł Stalina, który sam 

w młodości był prawosławnym se-

minarzystą i zdawał sobie sprawę, 

jaką rolę odgrywa Kościół w życiu 

publicznym. To on nakazał sięgać 

po ludzi bez wiary i moralności, by 

– zgodnie z zasadami sztuki wojny 

Sun Tsy – rozkładać społeczeństwo 

wroga od wewnątrz.

tel. 12 345 42 00, 12 446 72 56, 12 418 91 30 
tel. kom.: 695 994 193

www.religijna.pl, klub@religijna.pl

ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG!

poleca

ISBN 978-83-7864-826-0

Cena: 29,90 w tym 5% VAT
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s. 25s. 21 s. 25s. 24 s. 25

s. 25 s. 32 s. 35 s. 40 s. 29

s. 42 s. 42 s. 43 s. 41
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Nowe i polecane

s. 45 s. 46 s.52

s. 56

ATAK 
na Jana Pawła II

Tomasz P. Terlikowski

Kto i dlaczego 
niszczy pamięć 

o Świętym Papieżu?

s. 55 s. 55

s. 63

s. 62

s. 70s. 65 s. 70

s. 61

s. 70

s. 71 s. 74 s. 75 s. 77 s. 71

s. 79 s. 92 s. 94 s. 100 

Ewa J. P. Storożyńska, 
Józef M. Bartnik SJ

Dzieje kultu i łaski

Matka Boża ŁaSkawa 
a Cud nad wiSŁą

s. 91

s. 56 s. 59

Jak 
ateiści 
i homoseksualiści 
opanowali amerykańskie 
seminaria

MICHAEL S. ROSE

ŻEGNAJCIE, 
dobrzy 

ludzie
dobrzy 

ludzie
dobrzy 

POLSKIE WYDANIE BESTSELLEROWEJ KSIĄŻKI 

                                                             GOODBYE, GOOD MEN

zbiór wystąpieńzbiór wystąpień

Robert Skrzypczak

KAROL WOJTYŁAKAROL WOJTYŁAKAROL WOJTYŁA
NA SOBORZE NA SOBORZE 

WATYKAŃSKIM IIWATYKAŃSKIM II
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Szczególnie polecamy

24,90
29,90 zł

Nowość

Pamię tamy!

Danuta  Siedzikówna 

Ks. Jarosław Wąsowicz

Danuta Siedzikówna. Inka 
Pamiętamy!
Babciu, ja nie zdradziłam wartości, w których zostałam wychowana, które wyniosłam z rodzinnego 
domu, ze szkoły salezjańskiej, z oddziałów leśnych. Pozostałam wierna.

„Inka”, fragment grypsu do babci Tymińskiej

Danuta Siedzikówna „Inka”, sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, młoda dziewczyna, 
która pozostawiła po sobie mocne świadectwo bezkompromisowej wierności wartościom, w któ-
rych została wychowana. Stała się dla nas symbolem, wokół którego udało się zjednoczyć ludzi 
różnych środowisk i zdziałać wiele dobra.
Wśród autorów tekstów są m.in.: Prezydent RP Andrzej Duda (przemówienie wygłoszone podczas 
pogrzebu „Inki” i „Zagończyka”), Tadeusz M. Płużański, Leszek Żebrowski, Kajetan Rajski, Adam 
Hlebowicz, Piotr Szubarczyk i wielu innych. 
WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 336, miękka

kod: 648901

Trzymamy w rękach świadectwo wielu osób na różny sposób związanych z historią 
Danuty Siedzikówny. Wśród nich znajdują się naukowcy, historycy, archeolodzy, dzien-
nikarze, artyści, reżyserzy, społecznicy, kibice, przedstawiciele rodziny „Inki”. 

ks. Jarosław Wąsowicz
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Szczególnie polecamy

Nowość

24,90
29,90 zł

Bella V. Dodd 

Szkoła ciemności
Bella Dodd (1904-1969) w latach 30. i 40. XX wieku była jedną z najbardziej wpływowych 
osób w Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie została wyrzucona z partii 
w 1949 roku. Dzięki abp Fultonowi Sheenowi nawróciła się na katolicyzm. Jej zeznania przed 
Komisją do spraw Działalności Antyamerykańskiej są ważnym źródłem w badaniu dziejów 
komunistycznej konspiracji na świecie. Ta książka to wstrząsająca opowieść Belli Dodd o jej 
niezwykłym życiu, o dążeniu do prawdy i wolności poprzez manowce kłamstwa i zniewolenia.
Bella Dodd zeznała m.in.: „W latach trzydziestych wprowadziliśmy tysiąc stu mężczyzn do 
kapłaństwa, aby zniszczyć Kościół od wewnątrz. Chodziło o to, aby ci ludzie zostali wyświę-
ceni, a następnie wspięli się po drabinie wpływów i władzy jako prałaci i biskupi”. Wśród 
nich mieli być m.in. homoseksualiści. Bella Dodd twierdziła, że to był pomysł Stalina, który 
nakazał sięgać po ludzi bez wiary i moralności, by – zgodnie z zasadami sztuki wojny Sun Tsy 
– rozkładać społeczeństwo wroga od wewnątrz.
WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 304, miękka

kod: 648260

SZKOŁA 
CIEMNOŚCI
Wstrząsające świadectwo 
działaczki Komunistycznej Partii USA

Bella V. Dodd

Bella Dodd w latach 30. i 40. XX wieku była jedną z naj-

bardziej wpływowych osób w Komunistycznej Partii Stanów 

Zjednoczonych i szefową Związku Zawodowego Nauczycieli. 

Doskonale wykształcona nauczycielka i prawnik przez długie 

lata naiwnie wierzyła, że jej partia walczy z faszystami o pokój 

i szczęście ludzkości.

Po dziesiątkach lat nauki w tej „szkole ciemności” ostatecznie 

została wyrzucona z partii komunistycznej w 1949 roku. Wkrót-

ce, dzięki abp. Fultonowi Sheenowi, nawróciła się na katoli-

cyzm, przyjmując sakrament Chrztu św. w dniu 7 kwietnia 1952 

roku. Jej zeznania przed Komisją do spraw Działalności Anty-

amerykańskiej są ważnym źródłem w badaniu dziejów komuni-

stycznej konspiracji na świecie.

Ta książka to opowieść Belli Dodd o jej niezwykłym życiu, 

o dążeniu do prawdy i wolności poprzez manowce kłamstwa 

i zniewolenia. To świadectwo tego, czym był i czym nadal jest 

komunizm, przybierający obecnie rozmaite twarze, ale mający 

wciąż te same, destrukcyjne dla człowieka i ludzkości zamiary.

W 1953 roku, zeznając pod 

przysięgą w amerykańskim Sena-

cie przed Komisją Śledczą ds. Dzia-

łalności Antyamerykańskiej, Bella 

Dodd stwierdziła między innymi: 

„W latach trzydziestych wprowa-

dziliśmy tysiąc stu mężczyzn do ka-

płaństwa, aby zniszczyć Kościół od 

wewnątrz. Chodziło o to, aby ci lu-

dzie zostali wyświęceni, a następ-

nie wspięli się po drabinie wpły-

wów i władzy jako prałaci i biskupi”. 

Wśród nich mieli być m.in. homo-

seksualiści. Bella Dodd twierdziła, 

że był to pomysł Stalina, który sam 

w młodości był prawosławnym se-

minarzystą i zdawał sobie sprawę, 

jaką rolę odgrywa Kościół w życiu 

publicznym. To on nakazał sięgać 

po ludzi bez wiary i moralności, by 

– zgodnie z zasadami sztuki wojny 

Sun Tsy – rozkładać społeczeństwo 

wroga od wewnątrz.

tel. 12 345 42 00, 12 446 72 56, 12 418 91 30 
tel. kom.: 695 994 193

www.religijna.pl, klub@religijna.pl

ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG!

poleca

ISBN 978-83-7864-826-0

Cena: 29,90 w tym 5% VAT
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Wstrząsające świadectwo działaczki 
Komunistycznej Partii USA



8

29,90
39,90 zł

Z Chrystusem do końca
Pod redakcją ks. Krzysztofa Pożarskiego
O katolickich męczennikach w Rosji Sowieckiej nadal wiemy bardzo niewiele. Św. Jan Paweł II 
zwrócił uwagę, iż na szczególną pamięć zasługuje martyrologium kapłanów w łagrach syberyjskich 
czy innych miejscach na terenie Związku Sowieckiego. Książka o katolickich męczennikach w ZSRR 
zawiera biografi e kilkunastu Sług Bożych, których proces beatyfi kacyjny trwa obecnie w archidie-
cezji moskiewskiej. Przygotowana pod redakcją postulatora procesu, ks. Krzysztofa Pożarskiego, 
jest niezwykle ważną pozycją, dzięki której poznajemy niezłomnych świadków wiary chrześcijań-
skiej na nieludzkiej ziemi. 
Postulator procesu beatyfi kacyjnego męczenników w ZSRR ks. Krzysztof Pożarski jest proboszczem 
parafi i św. Stanisława w Petersburgu, duszpasterzem petersburskiej Polonii oraz zasłużonym dzia-
łaczem polonijnym.
WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 528, twarda

kod: 648581

Z Chrystusem do końca

Męczeństwo Sług Bożych w Związku Sowieckim

Nowość

Szczególnie polecamy
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Joanna Wieliczka-Szarkowa 

Polska i Polacy. Dzieje narodu do 1795 roku
Monumentalna ilustrowana historia Polski została opracowana z niezwykłą starannością. 
Autorka tekstu, Joanna Wieliczka-Szarkowa, stworzyła syntetyczny utwór obejmujący dzieje 
Polski od początków państwowości. Opisano w nim najważniejsze wydarzenia polityczne, 
kulturalne i gospodarcze do III rozbioru i upadku I Rzeczypospolitej.
Księgę uzupełniono o reprodukcje unikatowych dzieł sztuki takich jak obrazy, mapy i obiekty 
architektury. Oprócz dokonań wielkich mistrzów malarstwa, rysunku i grafi ki w tym unikato-
wym wydaniu przedstawione są również dzieła mniej znane lub nieznane: studia do obra-
zów, rysunki, grafi ki, a także dzieła reprodukowane po raz pierwszy, wydobyte z muzealnych 
archiwów. Zaprezentowano tu zbiory pochodzące z różnych muzeów polskich i europejskich, 
m.in. z wielu oddziałów Muzeum Narodowego i z Muzeów Watykańskich. 
Drugi tom – od rozbiorów do czasów współczesnych – ukaże się już wkrótce.
AROMAT SŁOWA, 24×33, s. 336, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 758088

Wielka ilustrowana historia Polski!

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

Dzieło zawiera cztery składane 
(trójdzielne) reprodukcje obrazów Jana 
Matejki (Bitwa pod Grunwaldem, Hołd 
Pruski, Zawieszenie dzwonu Zygmunta 
i Jan Sobieski pod Wiedniem)

Bestseller

149,00
199,00 zł

Szczególnie polecamy
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Prymas Tysiąclecia

Rekolekcje 
z Prymasem Tysiąclecia
Życie Prymasa Tysiąclecia to mocne świadectwo odwagi, nie-
złomności i wierności w głoszeniu Ewangelii. Książka zawiera 
krótki życiorys kard. Stefana Wyszyńskiego oraz 15 rozważań re-
kolekcyjnych. Na każde z nich składa się fragment jego naucza-
nia, krótka refl eksja i czas na modlitwę. Nauczanie Prymasa 
Wyszyńskiego pozostaje wciąż aktualne, a udzielone przez 
niego rady i wskazówki będą cenną pomocą w pokonywaniu 
trudów codziennego życia.
WYD. M, 13×19, s. 116, miękka

kod: 435599

24,90
29,90 zł

Tylko
19,90 zł

Ewa K. Czaczkowska

Kardynał Wyszyński. Biografi a
Nowe, poszerzone wydanie znakomitej książki Ewy 
K. Czaczkowskiej to portret kapłana, który dzięki swej niezłomnej 
postawie ocalił Kościół w Polsce. Autorka sięga do licznych nie-
publikowanych wcześniej dokumentów. Analizuje donosy, które 
na niego składało najbliższe otoczenie – także uwięziony z nim 
kapelan i siostra zakonna. Opisuje jego relacje z komunistyczną 
władzą i – po raz pierwszy tak szeroko – z opozycją demokra-
tyczną. Wyjaśnia powody trudnych stosunków Kardynała z waty-
kańską dyplomacją. Pokazuje także nieznaną dotąd aktywność 
Wyszyńskiego w czasie Soboru Watykańskiego II. Niezwykła opo-
wieść o jednym z najwybitniejszych Polaków XX wieku!
ZNAK, 17×24, s. 704, twarda

kod: 018994 

44,90
49,00 zł

Błogosławiony 
Prymas 
Tysiąclecia!

Milena Kindziuk

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

kod: 407138

22,90
27,90 zł

Nowość

Błogosławiony kard. Stefan Wyszyński

Przestrogi dla Polaków Myśli na każdy dzień
Zapraszamy do duchowej szkoły Prymasa Tysiąclecia, 
kard. Stefana Wyszyńskiego. Prezentowany wybór tekstów jest 
zaproszeniem do rekolekcji osobistych lub wspólnotowych. 
Na każdy dzień roku wybrano krótki tekst, będący inspiracją do 
modlitwy, adoracji i rachunku sumienia. Wypowiedzi Księdza 
Kardynała brzmią bowiem zaskakująco aktualnie także dla 
nas, żyjących u progu trzeciej dekady XXI wieku i są przestrogą 
przed złem, toczącym niczym choroba nie tylko serce pojedyn-
czego człowieka, ale także duszę narodu polskiego. 
WYD. AA, 12×17, s. 384, zintegrowana, wstążka

kod: 648383

Nowe
wydanie!

Tylko
19,90 zł
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Prymas Tysiąclecia

Czas nigdy go nie oddali
Wspomnienia o Stefanie Kardynale Wyszyńskim
Zbiór tekstów o życiu Sługi Bożego Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego rozpoczynają świadectwa krewnych Kardynała, 
którzy wspominają jego lata dziecięce i dom rodzinny. 
Następną część książki wypełniają wypowiedzi kolegów 
z lat szkolnych i seminarium duchownego oraz osób, które 
spotkały się z ks. Wyszyńskim w czasie okupacji i w okresie 
jego biskupstwa w Lublinie. Na końcu przeczytamy wspo-
mnienia o ostatnich 32 latach życia i posługi na Stolicy 
Prymasowskiej w Warszawie oraz w Gnieźnie. Wszystkie teksty 
są autoryzowane i stanowią autentyczne świadectwo o życiu 
Błogosławionego Prymasa.
WYD. M, 14×20, s. 272, miękka

kod: 435605

24,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł

Bronisław Piasecki, Marek Zając

Prymas Tysiąclecia nieznany
Ojciec duchowy widziany z bliska
Wspomnienia ks. Bronisława Piaseckiego, osoby należącej 
do najbliższego grona współpracowników kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Ta wyjątkowa książka odsłania wiele dotych-
czas niepublikowanych faktów z życia Prymasa. Dzięki tej 
pozycji czytelnicy mogą z bliska zobaczyć codzienne życie 
Prymasa, osadzone w zawiłych losach Polski i Kościoła 
tamtych czasów. W tę bogatą i wielowątkową narrację wple-
ciono liczne, szerzej nieznane anegdoty z życia Prymasa 
Wyszyńskiego. Wywiad wzbogacono o liczne fotografie.
WYD. M, 14×20, s. 196, miękka

kod: 435711

Nowość Nowość

Nowe 
wydanie!

Nowe 
wydanie!

Kardynał Stefan Wyszyński 
Prymas Tysiąclecia. Pamiątka beatyfikacji
Album z płytą Cd

W roku beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia przypominamy i przy-
bliżamy postać tego świętego kapłana i wybitnego Polaka, któ-
remu tak wiele zawdzięczamy jako naród. Tym samym dołącza-
my do grona osób trwających w modlitewnym dziękczynieniu 
za wyniesienie go na ołtarze.
Do bogatej treściowo i graficznie książki dołączona została 
płyta CD z unikatowymi i wzruszającymi nagraniami najważ-
niejszych wystąpień kard. Wyszyńskiego.
RAFAEL, 20×29, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 250888

29,90
34,90 zł

Kard. Stefan Wyszyński
Droga na ołtarze, życie, dzieło, świadectwa
Proces beatyfikacyjny Prymasa Wyszyńskiego wskazuje, że był 
on postacią, którą Pan Bóg postawił światu, a zwłaszcza nam 
Polakom, jako szczególny wzór do naśladowania. Niniejsza 
publikacja stanowi kompendium wiedzy o kardynale Stefanie 
Wyszyńskim. Książa zawiera wiele świadectw i wspomnień oraz 
bezcenne wypowiedzi samego Prymasa Tysiąclecia, które nic nie 
straciły na swej aktualności, a ich siła i mądrość do dziś stano-
wią jeden z najważniejszych duchowych drogowskazów. Mamy 
nadzieję, że książka ta pomoże czytelnikom poznać niezwykłą 
postać Prymasa Tysiąclecia.
RAFAEL, 13×19, s. 192, miękka

kod: 560000 

19,90
24,90 zł
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 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-desan-
towych, przeprowadzonej przez aliantów na terenach okupo-
wanej przez Niemców Holandii we wrześniu 1944 r. Choć sama 
operacja zakończyła się spektakularną porażką aliantów, to 
w historycznej pamięci pozostał udział polskiej 1. Samodzielnej 
Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego, która 
pod Arnhem zapisała kolejną piękną polską kartę na wojen-
nych arenach II wojny światowej. 
WYD. AA, 12×19, s. 80, miękka, cz.-b. ilustracje

kod: 646907

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Polscy męczennicy II wojny światowej
Książka o polskich męczennikach czasu II wojny światowej. 
Zaprezentowano w tej książce mężczyzn i kobiety, osoby 
świeckie i konsekrowane, dzieci, młodzież i osoby starsze. 
Tym, co ich łączy, jest żywa wiara w Boga i odwaga bycia 
człowiekiem niezależnie od okoliczności. Wśród omówio-
nych 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, na-
zaretanki z Nowogródka, Kapłani wołyńscy, rodzina Ulmów 
z Markowej, redemptoryści z Woli i inni.
WYD. AA, 12×19, s. 144, miękka, cz.-b. ilustracje

kod: 646945

Tylko
9,90 zł

Tylko
14,90 zł

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. Autorka przedstawia oko-
liczności hitlerowskiej agresji, jej przebieg oraz najważniejsze 
bitwy i wydarzenia kampanii wrześniowej. Pisze także o dzia-
łaniach Armii Czerwonej i sowieckiej bezpieki na wschodnich 
Kresach Rzeczypospolitej po 17 września 1939 r. Książka zawiera 
również podsumowanie strat, jakie Polska poniosła wskutek 
niemieckiego i sowieckiego bestialstwa nie tylko na początku 
wojny, ale przez cały okres jej trwania. 
WYD. AA, 12×19, s. 208, miękka, cz.-b. ilustracje

kod: 646747

Tylko
19,90 zł

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
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KAPŁANI
NIEPODLEGŁOŚCI

P............................Św

ISBN 978-83-78

Cena: 14,90 w tym 5% VAT

KAPŁANI NIEPODLEGŁOŚCI

Joanna  
Wieliczka-Szarkowa

Kapłani 
niepodległości
Joanna Wieliczka-Szarkowa 
przedstawia historyczne 
portrety wybitnych duchow-
nych, którzy położyli wiel-
kie zasługi dla odrodzonej 
Rzeczypospolitej. Wśród nich: 
św. bp Józef Sebastian Pelczar, 
św. abp Józef Bilczewski, 
kard. Adam Sapieha, 
kard. Aleksander Kakowski, 
ks.Ignacy Skorupka. 
AA, 14×20, s. 128, miękka, cz.-b. ilu-
stracje

kod: 648147

Tylko
14,90 zł

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-legionistów z czasów 
walki o niepodległość Polski, 
m.in. piłsudczyków, późniejszych 
wielkich generałów i polityków 
II Rzeczpospolitej, którzy za-
czynali swoją drogę do wolnej 
Polski jako żołnierze I Brygady 
Legionów lub innych formacji.
AA, 12×19, s. 208, miękka, cz.-b. ilu-
stracje

kod: 647980

Tylko
19,90 zł

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 triumfi e i ofi erze 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

,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!
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Joanna W
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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

Historia Polski

34,90
39,90 zł

Poczet władczyń Polski
Monumentalne dzieło przedstawia sylwetki kobiet, które były 
małżonkami władców Polski – od początku naszej państwowo-
ści aż po schyłek wieku XVIII (lub przez jakiś czas samodzielnie 
rządziły krajem). W sumie zamieszczono tu obszerne biogramy 
55 władczyń, począwszy od Dobrawy, a skończywszy na Marii 
Józefi nie Habsburg, żonie Augusta III. Z opisów uzyskamy cie-
kawe informacje o ich pochodzeniu, wykształceniu, osobistych 
upodobaniach, o zaangażowaniu w życie polityczne i kulturowe 
Rzeczypospolitej, a także o losach ich potomstwa. Dzieło zostało 
pięknie zilustrowane szkicami, rycinami, reprodukcjami dzieł 
sztuki oraz fotografi ami obiektów związanych z życiem i działal-
nością polskich monarchiń.
WYD. M, 24×33, s. 384, twarda z obwolutą

kod: 431409

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

Bestseller

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 

39,90
45,00 zł

99,00
199,90 zł

100 zł
Oszczędzasz

50 %
Rabat

9,90
19,90 zł
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17,90
39,90 zł

Historia Polski

Jolanta Bąk

Poczet królów i książąt polskich
Poczet królów i książąt polskich to bogato ilustrowana publi-
kacja prezentująca życiorysy władców Polski: od Mieszka I do 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przedstawione w publi-
kacji biogramy uzupełniają liczne ilustracje, w tym reproduk-
cje obrazów Jana Matejki, a także barwne mapy uzupełniają-
ce wiedzę historyczną.
DRAGON, 13×21, s. 176, twarda z gąbką

kod: 877226

CD

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 historycz-
nym 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 zamieszczonych w albumie!

Tylko
29,90 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 polskie-
go 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 początkom narodu i pań-
stwa polskiego i opowiada 
o wydarzeniach, które nastą-
piły 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 dzielnicowe-
go, a następnie odrodzenia 
Polski pod berłem ostatnich 
Piastów. 
BIAŁY KRUK, 19×24, s. 384, 
twarda ze złoceniami, kolorowe 
ilustracje

kod: 531961

Prof. Andrzej Nowak

Dzieje Polski, t. 4
1468-1572, Trudny złoty wiek
Rzeczpospolita lat 1468-1572 to 
wielkie mocarstwo, potęga mi-
litarna i kulturalna. 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 przyrzeczeniem (dotrzyma-
nym!) m.in. odebrania ziem zagra-
bionych przez Rosję.
BIAŁY KRUK, 19×24, s. 424, twarda

kod: 532777

79,00
82,95 zł

50 %
Rabat

14,90
29,90 zł
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 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 
przedstawia dzieje Polski od czasów plemion słowiańskich do 
końca panowania dynastii Piastów. Bogato ilustrowany album 
oprócz fachowego tekstu wprowadzającego w zagadnienia histo-
ryczne zawiera też teksty źródłowe z omawianej epoki.
WYD. M 25×34, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 433090

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 Infl anty, 
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, wbi-
jając 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!

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

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 strażni-
ka cywilizacji zdeterminowała 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 znacz-
nie więcej niż tylko oklepany zwrot.
ZNAK, 13×20, s. 448, twarda

kod: 057832

Polska od 1000 lat 
na straży Europy!

34,90
39,90 zł

40 %
Rabat

14,90
24,90 zł

Historia Polski



17

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

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 ofi ary życia. Są wśród nich kilkunastoletni 
Powstańcy Styczniowi, strajkujący uczniowie we Wrześni, 
nieletni legioniści Józefa Piłsudskiego, Orlęta Lwowskie 
i Przemyskie, obrońcy Płocka w roku 1920 i Grodna w 1939, 
Powstańcy Warszawscy, Żołnierze Wyklęci, polegli w Poznaniu 
w 1956 roku i zabici przez komunistów w stanie wojennym.
WYD. AA, 17×24, s. 192, twarda, cz.-b ilustracje

kod: 644743

Najmłodsi 
w walce 
o wolną Polskę 
1863-198934,90

39,90 zł

34,90
39,90 zł

Polscy bogowie wojny
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

50 %
Rabat

9,90
19,90 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 istniała na mapach świata. Przedstawiamy dokona-
nia 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

Najwspanialsi 
dowódcy 
w dziejach

50 %
Rabat

14,90
29,90 zł

Nowość

Historia Polski
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

55 %
Rabat

50 %
Rabat

Jarosław Szarek

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

kod: 644644

Józef Piłsudski

Moje pierwsze boje
Moje pierwsze boje to spisane przez Marszałka w czasie niewoli 
magdeburskiej wspomnienia wydarzeń z początków Legionów 
Polskich. Jest to bezcenne świadectwo pierwszych wojennych 
szlifów Komendanta Piłsudskiego i Legionów Polskich – żołnierzy, 
którzy wywalczyli Niepodległość dla Polski. Marszałek Piłsudski 
opowiada tu o pierwszych bitwach legionistów oraz ułanów 
Beliny-Prażmowskiego, o swoich wojennych doświadczeniach, 
o trafnych i błędnych decyzjach, rozterkach, taktyce, trudach, 
odwadze i bohaterstwie żołnierzy. 
WYD. AA, 14×20, s. 272, miękka

kod: 643227

14,90
34,90 zł

14,90
29,90 zł

60 %
Rabat

9,90
24,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

1918 Polonia Restituta
Bogato ilustrowany album przedstawia okoliczności, najważ-
niejsze wydarzenia, ojców i bohaterów polskiej drogi do nie-
podległości w 1918 roku. Mamy tu ukazaną sytuację ziem Polski 
u zarania zwycięskiego boju o niepodległość, walki żołnierzy 
polskich w czasie I wojny światowej, życiorysy wielkich archi-
tektów niepodległej Polski, opis przejęcia władzy w kraju przez 
Polaków jesienią 1918 roku, obronę Lwowa, walki powstańcze 
w Wielkopolsce i na Śląsku oraz wielki zwycięski bój z bolsze-
wikami w obronie odrodzonej Ojczyzny w 1920 r. 
WYD. AA, 21×30, s. 72, twarda, kolorowe fotografi e

kod: 649731

50 %
Rabat

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Józef Piłsudski 1867-1935 
Wszystko dla Niepodległej
Nazwisko Józefa Piłsudskiego jest nierozerwalnie związane 
z wydarzeniem odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 
1918 oraz obroną przed sowiecką agresją w roku 1920. Biografi a 
Józefa Piłsudskiego, szczególnie uwzględniająca pisma i wspo-
mnienia samego Marszałka oraz innych osób, przedstawia całe, 
zarówno publiczne jak i prywatne życie bohatera: od działalno-
ści konspiracyjnej pod zaborem rosyjskim do śmierci w 1935 r. 
WYD. AA, 14×20, s. 336, twarda, cz.-b. zdjęcia 

kod: 649809

Doskonałe 
kompendium 
wiedzy o życiu 
Marszałka

19,90
39,90 zł

Historia Polski
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50 %
Rabat

19,90
39,90 zł

Wojna 1920
100-lecie Cudu nad Wisłą
Unikatowy, bogato ilustrowany album zawiera opis wszystkich 
najważniejszych wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej w latach 
1919-1921. Oprócz szczegółowego opisu samych działań wojen-
nych album przedstawia m.in. relacje z codziennego żołnier-
skiego życia, cenne uwagi o stosunku polskiego społeczeństwa 
do całej kampanii, nawiązania do ówczesnej sytuacji między-
narodowej oraz inne ważne informacje. Całość – wzbogacona 
wspaniałą szatą grafi czną – w kompetentny sposbób przybliża 
czytelnika do pełniejszej wiedzy o wydarzeniach sprzed stu lat.
DEMART, 24×34, s. 456, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 122837

99,00
119,00 zł

Ponad 450 stron!
Duży format!

40 %
Rabat

yy,yy
yy,yy 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 niekorzystnej sytuacji 
udało się ocalić niepodległość? Jak doszło do niezwykłej mo-
bilizacji narodu? Jaką rolę w ocaleniu Polski i świata przed 
bolszewikami odegrały Kościół i nagłe przebudzenie religijne 
Polaków?
WYD. AA, 14×20, s. 496, twarda, zdjęcia czarno-białe 

kod: 641490

29,90
49,90 zł

50 zł
Oszczędzasz

Roman Dmowski 
W świetle listów i wspomnień
Monumentalna biografi a lidera obozu narodowego dotycząca 
jego kariery politycznej i życia osobistego. Książka zawiera pra-
wie 900 stron niezwykle oryginalnego materiału, m.in.: wspo-
mnienia i fotografi e nieznane szerokiemu gronu czytelników. 
A przede wszystkim listy pisane do ówczesnej polskiej elity 
politycznej i intelektualnej, m.in. do Reymonta, Żeromskiego, 
Paderewskiego i wielu innych. 
DĘBOGÓRA, 17×24, s. 892, twarda z obwolutą

kod: 374107

49,90
99,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Żołnierze niepodległości
Wstęp: prof. Andrzej Nowak
Sylwetki żołnierzy, którzy wsławili się w walce o niepodle-
głość 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. 
WYD. AA, 14×20, s. 416, twarda 

kod: 643968

Historia Polski
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50 %
Rabat

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. Słownik zawiera m.in. przykłady 
użycia bałakowych zwrotów w potocznej mowie galicyjsko-lwow-
skiej. Po raz pierwszy podjęto też próbę przekładu współczesnej 
polszczyzny na ówczesny język lwowski, dodając słowniczek 
„z tutejszego na tamtejsze”. Publikacja jest bogato ilustrowana 
zdjęciami ulic, placów i parków Lwowa z lat 20. i 30. XX wieku.
WYD. AA, 14×20, s. 256, twarda, cz.-b. fotografi e

kod: 648499

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

19,90
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 fi lm. 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 afi szu gwa-
rantowało sukces każdego fi lmu 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 fi lmach i pożółkłych fotografi ach.
BELLONA, 14×20, s. 320, twarda

kod: 141353

40 %
Rabat

40 %
Rabat

23,90
39,90 zł

9,90
49,90 zł

19,90
34,90 zł

80 %
Rabat

Dwudziestolecie od kuchni
Aleksandra Zaprutko-Janicka, autorka bestsellerowej 
Okupacji od kuchni, zabiera czytelników w czasy międzywo-
jenne. Przedstawia je jako epokę szokujących kontrastów. 
Arystokratyczne rauty zestawia z wielkim kryzysem, zmuszają-
cym wiejskie rodziny do żywienia się trawą i korą. Pisze o niesa-
mowitym postępie technicznym, który na zawsze odmienił życie 
gospodyń domowych. Pokazuje niezwykłą zaradność, oszczęd-
ność i przedsiębiorczość naszych prababć. Zdradza tajniki 
dawnej gastronomii, wyjaśnia, czym był street food 80 lat temu 
oraz jak kobiety łączyły pracę zawodową z opieką nad domem 
i dziećmi. Znajdziemy tu również zbiór wciąż aktualnych porad.
ZNAK, 14×20, s. 288, twarda

kod: 042340

Historia Polski
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17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

49,90
59,90 zł

Ostatnie lata polskiego Wilna
Barwny życiorys legendarnego miasta, który wypełniają cie-
kawostki i nieznane szczegóły wielkich wydarzeń, imponujący 
zestaw zdjęć i ilustracji oraz galeria pomnikowych postaci. 
W książce m.in.: młodość Piłsudskiego w Wilnie, operacja 
generała Żeligowskiego, wileńskie nekropolie i wileńska ma-
fi a przestępcza (największa w II RP), Stanisław Cat Mackiewicz 
i wileńscy literaci, Teatr Reduta i Juliusz Osterwa, Siostra 
Faustyna i inne wileńskie mistyczki, Ponary, operacja „Ostra 
Brama” 1944 r., więzienie na Łukiszkach, represje wobec 
 AK-owców i wiele innych wątków.
FRONDA, 15×23, s. 592 (+ 32 kolorowych), twarda

kod: 794955

50 %
Rabat

17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

40 %
Rabat

14,90
24,90 zł

Ks. Andrzej Zwoliński

Lwowskie okruchy historii
Po ruszającą opowieść o Kresach i legendarnym Lwowie, a jed-
nocześnie 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

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

44,90
49,90 zł

49,90
59,90 zł

Nowość

Historia Polski
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34,90
39,90 zł

Polacy w II wojnie światowej

34,90
39,90 zł

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 grafi cznej, komunikatywnego języka i kom-
petentnej narracji historycznej atutem publikacji są niezwy-
kle cenne archiwalne fotografi e, 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

29,90
34,90 zł

50 %
Rabat

9,90
19,90 zł

22,90
39,90 zł

55 %
Rabat

40 %
Rabat

Niezatapialni 
i Łódź Podwodna
Pasjonująca opowieść o losach bohaterskiej rodzi-
ny Rodowiczów oraz o ich warszawskim domu przy 
ul. Fortecznej 4, w którego piwnicy podczas okupacji znajdo-
wała się „Łódź Podwodna” – najnowocześniejsza konspira-
cyjna radiostacja Polski Podziemnej. Niemcy poszukiwali jej 
bezskutecznie…
FRONDA, 16×22, s. 304, zintegrowana, cz.-b. i kolorowe ilustracje

kod: 791305

19,90
44,90 zł

Władysław Klimczak 
Aleksander B. Skotnicki

Generał Władysław Sikorski 
i jego żołnierze
Zbiór materiałów historycznych (artykuły, fotografi e) o osobie 
i działalności gen. Władysława Sikorskiego. W książce przed-
stawione zostały: jego działalność polityczna, podróże dy-
plomatyczne oraz tragedia gibraltarska i jej międzynarodowe 
echa. Zamieszczono również liczne archiwalne fotografi e.
AA, 21×30, s. 104, miękka, czarno-białe fotografi e, kredowy papier

kod: 060970

Agnieszka Lewandowska-Kąkol

Dziewczyny od Andersa
Losy 19 dzielnych kobiet, które wyrwały się ze Związku 
Sowieckiego i przeszły cały szlak bojowy z żołnierzami II 
Korpusu Polskiego. Koledzy z polskiej armii na Zachodzie 
mówili o nich „pestki” (od nazwy Pomocniczej Służby Kobiet 
– kobiecej formacji, w której służyły). „Pestki” po wojnie wy-
lądowały w różnych zakątkach globu: w Afryce, w Australii, 
w Szkocji, Kanadzie i na Podkarpaciu.
FRONDA, 16×23, s. 424, miękka

kod: 584734
oferta ważna do wyczerpania zapasów!



23

17,90
39,90 zł

Polacy w II wojnie światowej

40 %
Rabat

55 %
Rabat

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Bitwy polskich żołnierzy 1940-1944
Historyczna opowieść o wielkich bitwach polskich 
 żołnierzy (Narwik, Bitwa o Anglię, Tobruk, Monte Cassino, 
Falaise, Arnhem). Przedstawia losy obrońców Ojczyzny z wrześ-
nia 1939 r., którzy po klęsce nie złożyli broni, lecz sformowali 
nowe polskie oddziały wojskowe we Francji, Wielkiej Brytanii 
i na Bliskim Wschodzie, widząc przed sobą tylko jeden cel 
– wolną Polskę. 
WYD. AA, 14×20, s. 384, twarda

kod: 645887

19,90
44,90 zł

19,90
34,90 zł

Arkady Fiedler

Dywizjon 303
Znakomita, kultowa książka 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 znie-
wolonej pod jarzmem III Rzeszy. W tym niezwykłym boju brali 
udział Polacy, a wśród nich – bohaterscy piloci z legendar-
nego 303. Dywizjonu Myśliwskiego, którzy w godzinie ciężkiej 
próby spisali się znakomicie, osiągając imponującą skutecz-
ność. Arkady Fiedler towarzyszył im w czasie bitwy o Anglię 
i barwnie opisał ich służbę. 
BERNARDINUM, 14×20, s. 152, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 271738

50 %
Rabat

Tadeusz Dytko

Liberatorem do Polski
Prawdziwa historia jednego z najlepszych pilotów lotnictwa bom-
bowego i specjalnego RAF, Jana Cholewy, opowiedziana w konwen-
cji „Dywizjonu 303”. Fascynująca biografi a pilota została ukazana 
na tle wojennych losów dywizjonu bombowego 300 i 1586 Polskiej 
Eskadry Specjalnego Przeznaczenia. Opowieść została uzupełniona 
o unikatowy pamiętnik bohaterskiego pilota, który w czasie wojny 
wykonał 110 lotów operacyjnych, co stawia go w rzędzie rekordzi-
stów lotnictwa bombowego i specjalnego RAF. 
WYD. AA, 14×20, s. 400, miękka, cz.-b. ilustracje

kod: 643784

Prawdziwa 
historia 
małego Janka 
z RAF

14,90
29,90 zł

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.
KINO ŚWIAT, DVD, czas trwania: 103 min., polski lektor, polskie napisy

kod: 325990

24,90
29,90 zł

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

34,90
39,90 zł

Anna Herbich

Dziewczyny ocalałe
Niczym nie zawiniły. Nikogo nie skrzywdziły. Jedyną ich winą 
było to, że urodziły się w żydowskich rodzinach. Wychowane 
w czasach pokoju nagle musiały stanąć oko w oko z okro-
pieństwami wojny i Holocaustu. Po kolei traciły najbliższych. 
Były poniewierane i głodzone. Żyły w nieustannym strachu. 
Pozbawiono je godności. Niektóre przetrwały. Czasami jako 
jedyne z całej rodziny…
ZNAK, 17×23, s. 304, twarda

kod: 077953

39,90
46,90 zł

39,90
46,90 zł

Dziewczyny sprawiedliwe
Polki, 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

Kto ratuje jedno 
życie – ratuje cały 
świat

Michał Wójcik

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

kod: 070275

39,90
42,90 zł

50 %
Rabat

14,90
29,90 zł

Mateusz Szpytma, 
Jarosław Szarek

Rodzina Ulmów
Książka, na przykładzie rodziny Ulmów i innych rodzin we wsi 
Markowa ukrywających Żydów, opowiada o heroicznej po-
stawie Polaków, katolików, którzy motywowani ewangeliczną 
zasadą miłości bliźniego narażali życie dla innych. Tę historię 
powinien poznać każdy, szczególnie w obliczu popularności 
tez głoszonych przez takich autorów jak Tomasz Gross. 
RAFAEL, 20×29, s. 80, twarda

kod: 698633

Nowość

Bunt 
w fabryce 
śmierci

Polacy w II wojnie światowej
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Tylko
129,00 zł

134,90
17,90
39,90 zł

Anna Piątkowska, Katarzyna Pruszkowska-Sokall

Ostatni sprawiedliwi
Rozmowy z Polakami, którzy ratowali Żydów 
podczas II wojny światowej
Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. „Tam każda sekunda 
to była śmierć” – mówi dziś Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata, jeden z bohaterów książki… Dwadzieścia rozmów. 
Kilkadziesiąt uratowanych istnień. Prawdziwe wspomnienia, 
ludzkie emocje i opowieści ostatnich żyjących uczestników 
tamtych wydarzeń. Nieraz trudno uwierzyć, że te historie 
wydarzyły się naprawdę.
ZNAK, 14×20, s. 320, twarda

kod: 060412

Kristy Cambron

Motyl i skrzypce
Kiedy najbliższa osoba skazuje cię na śmierć w Auschwitz...
Motyl i skrzypce to poruszająca opowieść o odkrywaniu 
piękna w najstraszniejszych miejscach: mrocznych zakątkach 
Auschwitz i zakamarkach poranionych serc. To również histo-
ria o tym, jak nie stracić wiary w Boga nawet w samym środ-
ku piekła. Dramatyczna historia o sile kobiet i miłości!
ZNAK, 14×20, s. 384, miękka

kod: 060405

39,90
42,90 zł

34,90
39,90 zł

Magda Knedler

Położna z Auschwitz
W piekle obozu ocaliła 
tysiące dzieci!
Dramatyczna opowieść o Stanisławie Leszczyńskiej. Polska 
położna odebrała w Auschwitz ponad 3000 porodów, pod-
czas których nie umarło żadne dziecko ani żadna kobieta! 
W Auschwitz nie była Stanisławą Leszczyńską. Była Mamą. 
Była nadzieją.
WAM, 14×20, s. 304, twarda 

kod: 717412

NowośćNowość

Nowość Nowość

O chłopcu który 
poszedł za tatą 
do Auschwitz
Napisana na podstawie se-
kretnego dziennika Gustava 
Kleinmanna, opowiedziana 
z niezwykłą wrażliwością 
prawdziwa historia uwięzienia 
w piekle nazistowskich obo-
zów, heroicznej walki o prze-
trwanie i niezwykłego ocalenia. 
Opowieść o miłości, która daje 
odwagę, by zejść do piekła. 
I siłę, by to piekło przetrwać.
ZNAK, 14×20, s. 432, miękka

kod: 070046

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 
trafi ła 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 fotografi e

kod: 648727

17,90
19,90 zł

75. rocznica 
wyzwolenia 
Auschwitz

34,90
37,99 zł

39,90
44,99 zł

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

Płyta DVD bez licencji do wypożyczania bądź dalszej odsprzedaży. Wszelkie inne prawa autorskie są zastrzeżone. Kopiow
anie, rozpow

szechnianie, publiczne odtw
arzanie, nadaw

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

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

RZEZWOLI

,
Płyta

DVDbezlicencj cj cidowypożyczaniabądźdalszej ej eodsprzedaży.Wszelkieinneprawaautorskiesązastrzeżone.Kopiow
anie

RZEZWOLI

,RZEZ,RZEZ

55 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

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

19,90
44,90 zł

Jerzy Tomaszewski, 
Elżbieta Berus-Tomaszewska 

Walcząca Warszawa ‘44
Unikalne fotografi e i relacje korespondenta wojennego!
Powstanie Warszawskie w fotoreportażu i relacjach Jerzego 
Tomaszewskiego – korespondenta i sprawozdawcy z ramienia 
Delegatury Rządu na Kraj i Komendy Głównej Armii Krajowej. 
Powierzone mu zadania wykonywał od 1 sierpnia do 6 wrześ-
nia 1944 roku – do dnia, w którym został ciężko ranny i aresz-
towany przez Niemców… 
WYD. AA, 20×29, s. 256, twarda, cz.-b. i kolorowe ilustracje

kod: 646686

29,90
59,90 zł

50 %
Rabat

55 %
Rabat

14,90
34,90 zł

Monika Kicman

Pokonać strach
Dramatyczne wspomnienia Moniki Kicman, młodej żony i mat-
ki, której przyszło wraz mężem i małym synkiem przeżywać 
tragiczne lata II wojny światowej. Była ona naocznym świad-
kiem rzezi Woli oraz innych zbrodni dokonanych przez hitle-
rowskich oprawców w okupowanej Polsce. Autorka przeżyła 
wojnę i przez lata dawała świadectwo o gigantycznej zbrodni, 
jakiej okupanci dopuścili się na mieszkańcach Warszawy. 
WYD. AA, 14×20, s. 384, miękka

kod: 643265

Do książki dołączono 
fi lm dokumentalny TVP o rzezi Woli

Scenariusz i reżyseria: 
Rafał Geremek

Rzez
WOLI

,

39,90
44,90 zł

Piotr Zychowicz

Obłęd '44
Krytyczna książka o Powstaniu Warszawskim, która wywołała 
wśród Polaków wiele kontrowersji. Zychowicz stawia śmia-
łą tezę, że Polskie Państwo Podziemne nie zdało egzaminu 
oparłszy swoją strategię na złudzeniach i pobożnych życze-
niach, a nie na realiach. Apogeum tego obłędu była decyzja 
o wszczęciu Powstania Warszawskiego, które nie miało naj-
mniejszych szans powodzenia.
REBIS, 15×22, s. 512, miękka

kod: 184416

oferta ważna 
do wyczerpania zapasów!

Polacy w II wojnie światowej



27

17,90
39,90 zł

23,90
39,90 zł

40 %
Rabat

Leszek Żebrowski

Warszawa ‘44
Krew i chwała
Za powstanie Polacy zapłacili olbrzymią cenę – być może na-
wet do dwustu tysięcy ofi ar. 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

Marcin Ludwicki

Płonące pustkowie
Pozbawione mieszkańców miasto widmo zostało skazane na 
zagładę. Specjalne oddziały niemieckie niszczyły je metodycz-
nie, kwartał po kwartale. Autor opowiada o dramatycznych 
miesiącach po kapitulacji Powstania, zbierając relacje tych, 
którzy pozostali w mieście, m.in. pielęgniarek opiekujących się 
rannymi w szpitalach, żołnierzy batalionu „Kiliński” osłaniają-
cych ewakuację ludności cywilnej i szpitali, bibliotekarzy i mu-
zealników starających się ratować dobra kultury z niszczonej 
przez Niemców Warszawy i innych świadków.
FRONDA, 14×20, s. 296, miękka

kod: 177291

34,90
39,90 zł

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 po-
trzebowali. Pomagały ukrywać się partyzantom i Żydom, do-
starczały żywność, oddawały własne życie za innych, czasem 
chwytały nawet za broń. Również po wojnie niektóre z nich 
walczyły z komunistami. O ich bohaterstwie do dziś mówi się 
niewiele. 
ZNAK, 16×23, s. 336, twarda

kod: 059072

39,90
44,90 zł

45 %
Rabat

26,90
45,00 zł

oferta ważna 
do wyczerpania zapasów!

Warszawa 
od upadku 
powstania 
do stycznia 
1945

Polacy w II wojnie światowej

Jacek Stykowski

Kapitan Hal
Opowieść o wojennych losach Wacława Stykowskiego, kapitana 
„Hala”, dowódcy batalionu AK im. gen. Józefa Sowińskiego oraz 
2 Rejonu Obwodu Wola AK podczas Powstania Warszawskiego. 
W pierwszej części książki autor przybliża sylwetkę kapitana 
„Hala”. W drugiej – polemizuje z tezami „Gazety Wyborczej” 
(m.in. wyrażonymi w artykule Michała Cichego pt. Polacy – Żydzi: 
czarne karty Powstania, opublikowanym w latach 90), jakoby 
Stykowski w czasie Powstania zgromadził wokół siebie niewielki 
oddział złożony z wolskich kryminalistów, którzy mieli dopuścić 
się zbrodni na ludności cywilnej. 
CAPITAL, 14×20, s. 440, miękka

kod: 037177
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Kresy we krwi

Bestseller

Bestseller

Joanna 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 fotografi e

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

29,90
39,90 zł

50 %
Rabat

Bł. bp Grzegorz Chomyszyn

Dwa królestwa
Polskie tłumaczenie zapisków bł. biskupa Grzegorza 
Chomyszyna, greckokatolickiego ordynariusza Stanisławowa 
w latach 1904-1945, beatyfi kowanego przez Jana Pawła II. 
Dzieło jest świadectwem mężnego oporu biskupa wobec 
zagrożeń związanych z ekspansją fałszywej ideologii nacjo-
nalizmu ukraińskiego. Bp Chomyszyn zawarł tu druzgocącą 
ocenę ideologii banderyzmu. Poddał również krytyce postawę 
metropolity lwowskiego Andrzeja Szeptyckiego. 
WYD. AA, 17×24, s. 448, twarda, cz.-b. fotografi e

kod: 648376

Błogosławiony 
przeciw 
banderyzmowi

29,90
59,90 zł

65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

Adam Macedoński

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

kod: 643289
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W czerwonej niewoli

39,90
44,90 zł

Patryk Pleskot

Księża z Katynia
Najpierw powołał ich Bóg 
Potem zrobiła to Ojczyzna!
Polscy kapelani poszli do sowieckiej niewoli razem ze swoim 
wojskiem. Aby podtrzymywać na duchu żołnierzy, potajemnie 
odprawiać Msze Święte i w ukryciu przed strażnikami spo-
wiadać. Do końca zachowali honor żołnierski i wiarę w Boga. 
Kapłani ci mieli różne życiowe drogi, ale jeden los – strzał 
w tył głowy w katyńskim lesie...
ZNAK, 14×21, s. 336, miękka

kod: 077953

55 %
Rabat

19,90
44,90 zł

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

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

Nowość

Czerwona zaraza 
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

Jak naprawdę 
przebiegało 
„wyzwolenie” 
Polski 
w 1945 r.?



30

34,90
39,90 zł

Żołnierze Wyklęci

ŻOŁNIERZEŻOŁNIERZEŻOŁNIERZE
WYKLĘCIWYKLĘCIWYKLĘCI

Joanna Wieliczka-Szarkowa

NIEZŁOMNI BOHATEROWIE

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Żołnierze wyklęci
Niezłomni bohaterowie
Niezłomni bohaterowie – ścigani, 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. 
WYD. AA, 14×20, s. 464, twarda

kod: 641483

29,90
39,90 zł

50 %
Rabat

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.

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.
WYD. AA, 14×20, s. 336, twarda 

kod: 643333

19,90
39,90 zł

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

29,90
34,90 zł

29,90
34,90 zł

29,90
34,90 zł

Bestseller
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Najnowsza historia PolskiNajnowsza historia Polski

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

50 %
Rabat

Prof. 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, fotografi e

kod: 648529

Czarna księga 
PRL

24,90
49,90 zł

9,90
24,90 zł

Piotr Szubarczyk

Inka
Album

Jedna z najbardziej wstrząsających, wzruszających, ale i bu-
dujących historii czasów wojny i powojennej rzeczywistości. 
Historia młodziutkiej sanitariuszki AK Danki Siedzikówny 
„Inki” to opowieść, wobec której żaden czytelnik nie przejdzie 
obojętnie… 
RAFAEL, 20×29, s. 64, twarda 

kod: 889430

60 %
Rabat
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Najnowsza historia Polski

40 %
Rabat

39,90
45,00 zł

Księża dla władzy groźni
Duchowni współpracujący z opozycją (1976–1989)
Władze PRL przy pomocy rozbudowanego aparatu bezpie-
czeństwa brutalnie zwalczały zaangażowanie opozycyjne 
duchowieństwa. Katalog represji był niezwykle szeroki: od 
inwigilacji i tzw. rozmów profi laktyczno-ostrzegawczych po 
zastraszanie i przemoc fi zyczną. Obszerna publikacja przybli-
ża postacie księży wspierających antykomunistyczną opozy-
cję oraz ujawnia represyjne działania władz PRL.
IPN, 17×24, s. 560, twarda

kod: 987760

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.

33 %
Rabat

40 %
Rabat

19,90
29,90 zł

29,90
49,90 zł

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

Joanna i Andrzej Gwiazdowie

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

kod: 790018

19,90
34,90 zł

Nowość
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Najnowsza historia Polski

55 %
Rabat

40 %
Rabat

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

kod: 095344

Resortowe Dzieci
Politycy
Rzecz o polskich politykach, których życiorysy i kariery ko-
rzeniami sięgają PRL. Wielu z nich wykorzystało wpływy i ko-
neksje uzyskane w poprzednim systemie, aby osiągnąć wy-
soką pozycję w dyplomacji, polityce, biznesie, nauce. Ponad 
700 stron twardych danych; historii, powiązań, dat, liczb 
i dokumentów. 
FRONDA, 15×21, s. 700, miękka

kod: 790995

Anna Herbich

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

kod: 034642

50 %
Rabat

Prof. Ryszard Terlecki

Solidarność 1980-1989 
Polska droga do wolności
Polska droga 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 
działalności konspiracyjnej, aż do strajków w roku 1988 i wyda-
rzeń z roku 1989, które doprowadziły do gruntownych przemian.
WYD. AA, 14×20, s. 304, twarda

kod: 643623

19,90
39,90 zł

19,90
44,90 zł

19,90
34,90 zł

50 %
Rabat

29,90
59,90 zł
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55 %
Rabat

Lemingi 2.0
Schodzimy do podziemia
Hit Internetu: dzika satyra na 
pokolenie ciepłej wody w kra-
nie: „młodych, wykształconych 
z dużych miast”. W czasach 
opisanych w I tomie lemingi 
żyły jak w bajce, ale nic na 
tym świecie nie trwa wiecz-
nie. W drugiej części próbują 
przetrwać w obcym i okrut-
nym świecie zarządzanym 
przez prawicową podkarpacką 
juntę...
FRONDA, 14×20, s. 272, zintegrowana

kod: 790780

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 mafi jnym pół-
światkiem. 300 stron informacji rzetelnie zebranych i aż dotąd 
opatrzonych klauzulą najwyższej tajności. Na książkę, którą 
czyta się jak thriller polityczny, składają się zweryfi kowane 
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

Kto kontroluje 
pieniądze 
Polaków?

Lemingi
Zbiór 40 opowiadań z ży-
cia młodych  pracowników 
korporacji. Karykaturalne 
przedstawienie ich poglądów, 
przyzwyczajeń i niepokojów. 
Książka stanowi kontynuację 
treści z facebookowego profi lu 
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

Jan Kulczyk
Biografi a niezwykła
Jan Kulczyk – posiadacz ogromnej fortuny. Wpływowa oso-
bistość świata biznesu. Biografi a odsłania kulisy jego suk-
cesu oraz tajemnice jego rozległych kontaktów i znajomości 
w świecie polityki i biznesu. Ujawnia fakty, które dla same-
go Kulczyka były niewygodne. Książka została uzupełniona 
o ostatnie wypowiedzi publiczne Jana Kulczyka. 
FRONDA, 16×24, s. 400, twarda

kod: 790032

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 
bronią 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
38,00 zł

39,90
44,90 zł

Bestseller

19,90
39,90 zł

40 %
Rabat

29,90
49,90 zł

19,90
44,90 zł

Najnowsza historia Polski
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17,90
39,90 zł

50 %
Rabat

70 %
Rabat

39,90
44,90 zł

Tomasz Marzec

Tajne akcje snajperów GROM-u
To wyjątkowa książka. Po raz pierwszy rzetelnie i barwnie rela-
cjonuje nieznane dotąd metody naboru, selekcji, specjalistycz-
nych szkoleń i akcji prowadzonych przez trzymaną w ścisłej 
tajemnicy grupę polskich żołnierzy. Trafi a więc do Państwa 
pierwsza wiarygodna książka o snajperach GROM, (...). Dla 
mnie, jako uczestnika większości opisanych akcji, była to sen-
tymentalna podróż do czasów służby w Jednostce. Serdecznie 
polecam. (płk Dariusz Zawadka, były dowódca GROM)
FRONDA, 15×23, s. 368, miękka

kod: 177505

34,90
39,90 zł

Antyterroryści
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 mafi i?
Słynny dziennikarz śledczy Wojciech Sumliński ujawnia tę część 
prawdy o polskiej mafi i, której śmiertelnie obawia się najsłyn-
niejszy polski świadek koronny Jarosław Sokołowski „Masa”. 
Sumliński bezkompromisowo przełamuje zmowę milczenia, 
ujawniając skrzętnie ukrywane fakty o prawdziwej polskiej 
mafi i. Co jest tą prawdziwą mafi ą? Dlaczego „Masa” nie chce 
o niej mówić? I co ma do powiedzenia na jej temat Wojciech 
Sumliński? 
Lektura dla tych, którzy nie boją się pytać!
WOJCIECH SUMLIŃSKI REPORTER, 14×20, s. 368, miękka

kod: 894253

Prawdziwa 
polska mafi a?

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 mafi ę. 
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 

19,90
39,90 zł

9,90
34,90 zł

NowośćElitarne siły 
specjalne 
przeciw mafi i!

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

Piotr Zychowicz

Opcja niemiecka
Pierwsza książka, która ujawnia sensacyjne kulisy współpracy 
niektórych Polaków z III Rzeszą. Podczas wojny wielu polity-
ków starało się podjąć współpracę z III Rzeszą. Zwolennikami 
„opcji niemieckiej” nie kierowała sympatia do nazistów, ale 
rozsądek. Uważali, że kompromis z okupantem pozwoli ogra-
niczyć cierpienia ludności cywilnej i skupić wysiłki na walce 
z ZSRR.
REBIS, 15×22, s. 456, miękka

kod: 186205

Paweł Zyzak

Efekt domina Komplet 2 książek
Dwutomowe dzieło o stosunkach amerykańsko-polskich w XX wie-
ku. 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 ośrod-
kach 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 odegrali 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

39,90
44,90 zł

79,90
94,90 zł

Jak Niemcy 
tuszują prawdę 
o sobie

Spór o Rymkiewicza
Książka ta zbiera najważniejsze i najgłośniejsze komentarze 
do twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza, jakie ukazały się 
w prasie polskiej w ostatnich latach. Zamieszczono tu różne 
opinie, zarówno pochlebne jak i krytyczne. Nie ma bowiem 
w Polsce pisarza bardziej kontrowersyjnego niż Rymkiewicz, 
ani twórcy, który wzbudzałby większe emocje. 
FRONDA, 14×22, s. 480, miękka

kod: 268788

55 %
Rabat

17,90
39,90 zł

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

Myśl polityczna, polemiki

34,90
39,90 zł

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

Bestseller

49,00
59,00 zł

99,90

Dr Jacek Bartosiak

Rzeczpospolita między lądem 
a morzem
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. Książka jest wynikiem refl eksji, 
rozmów, spotkań, symulacji i gier wojennych, licznych podró-
ży za Atlantyk i nad Pacyfi k, do Ameryki i przez masy lądowe 
Eurazji. Po to, by zrozumieć położenie Polski w czasie, prze-
strzeni i geostrategii. Pasjonująca lektura została uzupełniona 
o barwne poglądowe mapy.
FRONDA, 18×25, s. 848, opr. zintegrowana

kod: 016364

O wojnie 
i pokoju 

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

Roman Dmowski

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

kod: 037023

24,90
29,90 zł
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Wojciech Sumliński, Ewa Kurek, Tomasz Budzyński 

Powrót do Jedwabnego
Kulminacyjna praca dziennikarza śledczego Wojciecha Sumlińskiego, majo-
ra ABW Tomasza Budzyńskiego i dr Ewy Kurek odsłania opatrzone klauzulą 
tajności fakty dotyczące relacji polsko-żydowskich, sięgające do mrocznego 
świata wielkiej polityki i międzynarodowej fi nansjery. Autorzy demaskują 
kulisy prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Holokaust długofalowej misty-
fi kacji zmierzającej do wyłudzenia od Polski wielomiliardowych roszczeń. 
Starannie zweryfi kowany 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

39,90
44,90 zł

Dariusz Walusiak

WINNI
Dariusz Walusiak (historyk, pisarz, reżyser, scenarzysta i dzien-
nikarz) poddaje analizie przyczyny i fakty dotyczące zagłady 
Żydów podczas II wojny światowej. W swojej książce rozprawia 
się z mitami, które narosły wokół Holokaustu i wskazuje praw-
dziwych winnych tego ludobójstwa. Celnie rozprawia się z coraz 
powszechniej powtarzanym kłamstwem o współwinie Polaków. 
Książkę cechuje rzetelność faktografi czna, logiczna argumenta-
cja oraz rzeczowa ocena krzywdzących Polskę stereotypów.
RAFAEL, 14×20, s. 448, miękka

kod: 698619

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

Bestseller

39,90
49,90 zł

70 %
Rabat

14,90
49,90 zł

Książka, którą trzeba przeczytać!

Myśl polityczna, polemiki
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34,90
39,90 zł

34,90
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 
trafi my 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

Myśl polityczna, polemiki
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PILNUJCIE
POLSKI!

Kazania wygłoszone podczas
Patriotycznych Pielgrzymek Kibiców na Jasną Górę

Ogólnopolskie Patriotyczne Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę są 
fenomenem tak w skali kraju, jak i całej Europy. Od lat gromadzą tysiące 
osób z najróżniejszych środowisk. Ich idea zrodziła się w sercu legendar-
nego kibica Lechii Gdańsk i działacza opozycyjnego Tadeusza Duffeka, 
zmarłego po ciężkiej chorobie w 2005 r. Zainspirował on ks. Jarosława 
Wąsowicza, który od samego początku jest organizatorem Pielgrzymek
i duchowym przewodnikiem pielgrzymujących do Jasnogórskiego Sanktu-
arium kibiców z całej Polski.

    Jarosław Wąsowicz SDB – salezjanin kapłan, 
historyk, publicysta magazynu salezjańskiego „Don 
Bosco”, „Gazety Polskiej Codziennie”, „Kuriera Wnet”, 
„Tygodnika Noteckiego”, „Magazynu Kurier Wileński”, od 
października 2016 roku związany także z Radiem 
Poznań. Współpracuje również z kwartalnikiem „Wyklęci” 
oraz Biuletynem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów 
PoliPolitycznych PRL w Warszawie „Rakowiecka 39”. Dyrek-
tor Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej. 
Wykładowca historii Kościoła w WSD Towarzystwa Salez-
jańskiego w Lądzie. W latach 2003-2011 był wicepostu-
latorem procesu beatyfikacyjnego męczenników II wojny 
światowej. Od 2018 roku jest członkiem Rady Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku, a od 2017 roku wice-
prezesem Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. Nau-
kowo zajmuje się badaniem dziejów antykomunistycznej 
konspiracji po 1945 roku, młodzieżowej opozycji i NSZZ 
„Solidarność” w PRL-u, historią Kościoła w tym okresie, 
martyrologią duchowieństwa w czasie II wojny świa-
towej, historią salezjanów w Polsce oraz naukami 
pomocniczymi historii. Od 2008 roku jest organizatorem 
Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na 
Jasną Górę.
Jest również ogólnopolskim kapelanem Towarzystwa 
Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej i Stowarzyszenia 
FFederacji Młodzieży Walczącej; pomysłodawcą akcji 
„Serce Dla Inki”, upamiętniającej Danutę Siedzikównę, 
sanitariuszkę 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, 
koordynatorem „Pilskich Dni Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych”, współorganizatorem akcji „Naród ponad 
granicami”, wspierającej biedne rodziny na Kresach. 
OdOd wielu lat współorganizuje wyjazdy wakacyjne do 
Polski dla dzieci i młodzieży z Wileńszczyzny.

Chrześcijańska miłość do Ojczyzny jest 

wypełnieniem czwartego przykazania Deka-

logu, ukazującego obowiązki zarówno tych, 

którzy sprawują władzę, jak i tych, dla 

których dobra jest ona sprawowana. Wydaje 

się jednak, że problemu patriotyzmu nie 

można zatrzymać w wymiarze teoretycznych 

rozważań.rozważań. Patriotyzm to codzienne życie, 

ciągłe stawanie w postawie miłości do ojczy-

zny. To dobra praca, troska o swoją rodzinę, 

o dobro wspólne, szanowanie tradycji 

i pamięci narodowej, to poznawanie nowych 

zakątków ojczyzny, dbanie o jej piękno 

i czystość. Być patriotą to stawiać ojczyznę 

ponad sławę i pieniądze, to być dumnym z 

tego, że się jest Polakiem.

fragment homilii ks. Jarosława Wąsowicza
z 13 grudnia 2008 r.
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14,90
19,90 zł

Ks. Jarosław Wąsowicz

Pilnujcie Polski!
Ogólnopolskie Patriotyczne Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę są feno-
menem w skali całej Europy! Od lat gromadzą tysiące osób z najróżniej-
szych środowisk. Ks. Jarosław Wąsowicz od samego początku jest orga-
nizatorem Pielgrzymek i duchowym przewodnikiem pielgrzymujących do 
Jasnogórskiego Sanktuarium kibiców z całej Polski.
Atmosferę tych niezwykłych pielgrzymek bardzo dobrze oddają zamiesz-
czone w tej książce homilie ks. Jarosława, wygłoszone w czasie pielgrzym-
kowych Mszy świętych, odprawianych przed obrazem Czarnej Madonny. 
Spisane żywym i barwnym językiem, przemawiają do wyobraźni. Nie ma 
w nich niepotrzebnego patosu czy kaznodziejskiej rutyny. Z poszczególnych 
akapitów bije zapał i gorliwość duszpasterska typowa dla charyzmatycz-
nych duszpasterzy. To nie tylko słowa wypowiedziane do pielgrzymujących 
na Jasną Górę kibiców z całej Polski, ale też znakomita szkoła prawdziwego 
patriotyzmu dla wszystkich!
WYDAWNICTWO AA, 13×19, s. 168, miękka

kod: 648628

Kazania wygłoszone podczas Patriotycznych 
Pielgrzymek Kibiców na Jasną Górę

Nowość

50 %
Rabat

65 %
Rabat

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

kod: 641865

29,90
59,90 zł

4,90
14,90 zł

Ks. Andrzej Zwoliński

Dlaczego warto kochać Polskę
Kompendium dla współczesnych polskich patriotów. Autor 
omawia czynniki, które konstytuują naród, takie jak wspólne 
pochodzenie, jedność geografi czna 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!

Myśl polityczna, polemiki
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17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Wojciech Mucha

Krew i ziemia. O ukraińskiej rewolucji
Poruszające historie z Ukrainy – od Zakarpacia do Donbasu. 
Przedstawiamy Ukrainę jakiej nie znajdziecie w mediach! 
Opisana tu wojna nie toczy się jedynie na Wschodzie: trwa 
wewnątrz samych Ukraińców. Krew i ziemia to opowieść 
właśnie o nich, a także o gwałtownym poszukiwaniu tożsa-
mości narodowej, o czerwieni i czerni – barwach sztandarów 
UPA, które budzą lęk i obawy Polaków, o ludziach Majdanu 
i o krwi przelanej w walce z prorosyjskimi separatystami.
FRONDA, 14×20, s. 352, miękka

kod: 095580

DVD

Trzeci Rzym. Ewangelia według Kremla
książeczka z fi lmem 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

29,90
34,90 zł

Nowość

50 %
Rabat

40 %
Rabat

9,90
19,90 zł

19,90
34,90 zł

Michaił Bułhakow

Fatalne jaja
Kiedy eksperyment naukowy 
wymyka się spod kontroli, tylko cud 
może uratować ludzkość!
Przez lata znakomite dzieło Bułhakowa odczytywano w kluczu 
groteski i gorzkiej satyry na rzeczywistość pierwszych pięcio-
latek władzy realnego komunizmu. A przecież Fatalne jaja to 
także ostrzeżenie przed ludzką ingerencją w inżynierię przyrody 
i dramatyczna wizja przyszłości.
FRONDA, 14×22, s. 208, miękka

kod: 177789

,90
39,90 zł
79,90
82,95 zł

Czy to już 
koniec naszej 
cywilizacji?

Wojciech Roszkowski

Roztrzaskane lustro
Książka wybitnego uczonego, pisarza i erudyty prof. Wojciecha 
Roszkowskiego to jedno z najważniejszych dzieł współczesnej 
humanistyki, nie tylko polskiej. Autor dokonuje w niej rzetelne-
go bilansu naszej cywilizacji. Bilans to dramatyczny. Dziś nasze 
wielowiekowe dziedzictwo zostało przez elity europejskie oraz 
amerykańskie w całości odrzucone, co uznaje się za wyraz… 
postępu. Konsekwencją takiej postawy jest zrównanie zbrodni 
i osiągnięć, wierności i zdrady, bohaterstwa i tchórzostwa, mą-
drości i głupoty, kłamstwa i prawdy. Autor w intrygujący i prze-
konujący sposób analizuje setki przejawów dekadencji. 
BIAŁY KRUK, 16×23, s. 560, twarda

kod: 532609

Myśl polityczna, polemiki
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39,90
42,90 zł

Życie średniowiecznej kobiety
Fascynująca podróż w czasie śladami średniowiecznych ko-
biet. Wśród nich królowe i służące, mniszki i morderczynie, 
żony i kochanki. Niektóre z nich nie cofały się przed najpod-
lejszymi intrygami i po trupach dążyły do celu. Inne wykazy-
wały się nieprzeciętnymi zdolnościami, wpływały na decyzje 
polityczne swoich mężów, oddawały się życiu klasztornemu 
albo spełniały się jako opiekunki ogniska domowego. 
ZNAK, 14×20, s. 398, miękka

kod: 057542

39,90
44,90 zł

Jacek Kowalski

Średniowiecze. Obalanie mitów
Widmo średniowiecza wciąż krąży 
po Europie jako ulubiony wątek 
atakowania katolików!
A my nie chcemy wcale bronić średniowiecza. Ono broni się 
samo, jak róża w zimowym ogrodzie. Ma swoje kolce, ale ma 
też swoje piękno. Wszystkie „oświecone” mity o średniowieczu 
więcej mówią o naszej współczesności, niż o nim samym. I jak 
wszystkie zabobony dają się łatwo wyjaśnić – historycznie 
i racjonalnie.
FRONDA, 16×22, s. 464, miękka

kod: 177765

Historia świata każdego dnia
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

69,00
79,95 zł

Ku chwale Rzymu
Ekscytujące opowieści o wojownikach starożytnego Rzymu: zdo-
bywcach niezwykle rozległych terenów, bezlitosnych dla wrogów, 
którzy w oczach współczesnych historyków uchodzą za pierw-
szych zawodowych żołnierzy. Autor analizuje czyny najwybitniej-
szych dowódców i legionistów. Dowodzi, jak ważną rolę w bitwie 
odgrywała umiejętność zwyciężania w pojedynkach.
RM, 17×24, s. 272, miękka

kod: 736814

50 %
Rabat

19,90
39,90 zł

Nowość

Nowość

Najważniejsze 
wydarzenia 
w dziejach 
ludzkości w formie 
kalendarza!
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34,90
39,90 zł

Historia powszechna

1000 lat dziejów

Historia świata
Monumentalna, bogato ilustrowana „Historia świata” przedstawia dzieje 
życia człowieka w ciągu ostatniego tysiąclecia oraz przybliża zmiany, jakie 
dokonały się w tym okresie. Jest to opowieść żywa i ekscytująca, z ilustracja-
mi i mapami przybliżającymi najbardziej odległe wydarzenia. Umieszczone 
na końcu kalendarium umożliwia szybkie porównanie stopnia rozwoju po-
szczególnych regionów świata w danym okresie. W książce można znaleźć 
informacje na temat najważniejszych wydarzeń historycznych, takich jak np. 
wojna stuletnia między Francją a Anglią, podróże Vasco da Gamy, Krzysztofa 
Kolumba i innych odkrywców, lądowe podróże badawcze, wojny napoleoń-
skie, rozwój rolnictwa, kampanie obu wojen światowych, rozpad ZSRR oraz 
historię Polski. 
DRAGON, 24×33, s. 592, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 878629

Norman Davies

Na krańce świata
Azerbejdżan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, Malezja, 
Singapur, Mauritius, Tasmania, Nowa Zelandia, Tahiti, Teksas, 
Nowy Jork, Madera i Frankfurt… 
Co łączy te wszystkie miejsca? Normana Daviesa podróż 
dookoła świata! Słynny historyk oferuje nam nowy sposób 
opowiadania historii. 
ZNAK, 16×24, s. 830, twarda

kod: 041695

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 obfi tuje 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

40 %
Rabat

50 %
Rabat

29,90
49,90 zł

49,90
79,90 zł

99,00
199,95 zł

100 zł
Oszczędzasz

30 zł
Oszczędzasz
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59,90
69,90 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

Czarna Księga Rewolucji Francuskiej
Encyklopedia wiedzy o rewolucji francuskiej, jej zbrodniach 
i ofi arach – 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 Petitfi ls i Reynald Secher, autor Ludobójstwa francusko-
-francuskiego o ludobójstwie wandejskim. 
DĘBOGÓRA, WYD. AA, 17×24, s. 1064, twarda z obwolutą

kod: 640295

79,00
99,00 zł

Bestseller

50 %
Rabat

9,90
19,90 zł

Noc, która się nie kończy
Rzeczywistość obozów koncentracyjnych nie zaczyna się wraz z nastaniem 
ideologii nazistowskiej i nie kończy się wyzwoleniem Auschwitz. Pierwszy 
obóz powstaje poza Europą, gdy Adolf Hitler ma zaledwie siedem lat. 
Kolejne pojawiają się na sześciu kontynentach, w niemal każdym kraju. Od 
ponad 100 lat nie nastał moment, w którym mapa świata byłaby od nich 
całkowicie wolna. Dziś nadal działają. Trafi ają do nich ludzie pozbawieni 
prawa do sprawiedliw`ych procesów. Gdy świat dowiedział się o Auschwitz, 
wszyscy mówili „nigdy więcej!”. Ile dziś jest warte to zapewnienie? Ofi ary 
imperiów kolonialnych, sowieckich łagrów, nazistowskich obozów śmierci, 
obozów hiszpańskich, chorwackich, włoskich, amerykańskich, brytyjskich, 
rosyjskich, chińskich, koreańskich liczone są w milionach...
ZNAK, 17×24, s. 476, twarda

kod: 056682

Nowość Historia obozów koncentracyjnych

Historia powszechna
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17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

39,90
44,90 zł

Gra cieni
21 najbardziej tajemniczych postaci 
w historii cywilizacji!
Pojawiali się znikąd wzbudzając powszechną sensację. 
Geniusze i szarlatani. Najbardziej tajemnicze postaci naszej 
cywilizacji. Znikali z kart historii po cichu i bez słowa… Wśród 
nich: Howard Cater (odkrywca bajecznego skarbu faraonów), 
George Mallory (domniemany zdobywca Mont Everest 30 
lat przed Edmundem Hillarym), Amenhotep (faraon, które-
go imię wymazano z kronik), Giovanni Aldini (niespełniony 
wskrzesiciel zmarłych, prawdziwy doktor Frankenstein), 
Nicola Tesla, Vincent Van Gogh i inni.
FRONDA, 16×22, s. 410, miękka

kod: 794689

34,90
39,90 zł

17,90
39,90

Księga wynalazków
Historia ponad 70 przełomowych innowacji
Księga wynalazków to historia ponad 70 przełomowych inno-
wacji. Prezentuje m.in. powstanie pierwszej łodzi podwodnej, 
lokomotywy, rewolweru, samochodu czy telefonu. W książce 
zaprezentowano wiele patentów wynalazców polskiego po-
chodzenia, jak choćby kamizelkę kuloodporną, igłę jednora-
zową, działo pneumatyczne, blender, komputer osobisty, czy 
Internet.
W publikacji znalazły się również biogramy najważniejszych 
wynalazców, a na końcu książki zamieszczono ich indeks.
DRAGON, 21×29, s. 192, twarda

kod: 877455

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 

Nowość

40 %
Rabat

49,00
119,95 zł

29,90
49,95 zł

49,00
119,95 zł

Historia powszechna

70 zł
Oszczędzasz

70 zł
Oszczędzasz
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34,90
39,90 zł

39,90
49,90 zł

Lordowie Hitlera
Sojusz brytyjskiej arystokracji z Trzecią Rzeszą 
Gazeta „The Sun” ujawniła niedawno archiwalny fi lm, w któ-
rym siedmioletnia, przyszła królowa Elżbieta, jej matka i wuj 
Edward VIII gorliwie podnoszą prawe ramię w nazistowskim 
geście. Nie byli jedyni... Jaki wpływ na opinię brytyjską miał Lord 
Rothermere, właściciel imperium prasowego, który wspierał idee 
Hitlera? Kim był Oswald Mosley, lider Brytyjskiej Unii Faszystów? 
Dlaczego Edward VIII zdradził Niemcom alianckie plany obrony 
Francji przed inwazją? Na czym polegała tajna misja Rudolfa 
Hessa? Gdzie walczył brytyjski legion Waffen SS? O tym wszyst-
kim opowiada fascynująca książka Lordowie Hitlera.
FRONDA, 14×20, s. 368, miękka

kod: 177635

Scott Lively, Kevin Abrams 

Różowa swastyka
Demaskatorska książka, która po raz pierwszy opublikowana zosta-
ła w 1995 roku i do dzisiaj doczekała się aż pięciu uzupełnionych 
wznowień! Autorzy, odwołując się do ogromnej ilości źródeł, dowo-
dzą, że homoseksualizm był obecny wśród osób z establishmentu 
nazistowskich Niemiec. Książka ta jest głośną odpowiedzią na 
wcześniejszą publikację The Pink Triangle: The Nazi War against 
Homosexuals, w której starano się udowodnić, że przyczyną, dla 
której homoseksualiści padli ofi arą nazizmu, była wpisana weń 
homofobia. Lively i Abrams odkrywają homoseksualne wątki nazi-
zmu. Wykazują, że wielu liderów niemieckiego reżimu przejawiało 
skłonności homoseksualne lub było jawnymi homoseksualistami.
WEKTORY, 17×24, s. 316, miękka

kod: 562987

Homoseksualizm 
w partii 
nazistowskiej 

Joanna Wieliczka-Szarkowa

III Rzesza. Zbrodnia bez kary
Napisana z rozmachem historia zbrodni Trzeciej Rzeszy, której 
lata panowania w Europie były z jednym z najmroczniejszych 
okresów w dziejach ludzkości. Autorka sięga do ideologicznych 
źródeł nazizmu, śledzi lata budowy systemu nazistowskiego 
oraz opisuje wydarzenia z lat II wojny światowej. Obszernie 
relacjonuje kampanie wojenne Wehrmachtu oraz zbrodnie 
dokonywane na tyłach frontu. W końcowych rozdziałach oma-
wia tygodnie agonii i ostateczny upadek III Rzeszy oraz kulisy 
Procesu Norymberskiego, który nie przyniósł oczekiwanego 
rozliczenia najbardziej zbrodniczego systemu w dziejach świata.  
WYD. AA, 14×20, s. 528, twarda, czarno-białe zdjęcia

kod: 649564

Zbrodnie 
i upadek 
III Rzeszy!

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

45 %
Rabat

40 %
Rabat

24,90
44,90 zł

29,00
48,00 zł

Nowość
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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 fl otylle „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

oferta ważna 
do wyczerpania zapasów!

oferta ważna 
do wyczerpania zapasów!

oferta ważna 
do wyczerpania zapasów!

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

29,90
59,90 zł

29,90
59,90 zł
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Joanna Lamparska

Imperium małych piekieł
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

Timothy Snyder

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

kod: 030804

Timothy Snyder

Skrwawione ziemie
Europa między Hitlerem a Stalinem
Wybitne, doskonale udokumentowane dzieło o straszliwych me-
chanizmach totalitaryzmu i o masowych zbrodniach dwóch sy-
stemów totalitarnych: nazistowskiego i sowieckiego. Amerykański 
historyk Timothy Snyder omawia zbrodnie popełnione przez 
Niemców i Sowietów w ciągu dwóch dekad XX wieku (od lat trzy-
dziestych 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

Bestseller

78 %
Rabat

9,90
44,90 zł

Andrea Tornielli

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

kod: 649649

43 %
Rabat

39,90
69,90 zł

oferta ważna 
do wyczerpania zapasów!

oferta ważna 
do wyczerpania zapasów!

Mroczne 
tajemnice obozu 
Gross-Rosen

II wojna światowa
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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
Rzecz o hitlerowskich prześladowaniach wymierzonych 
w rodziny spiskowców, którzy usiłowali dokonać przewrotu 
w Paryżu 20 lipca 1944 roku – w dniu nieudanego zamachu 
na Hitlera w Wilczym Szańcu. Valerie Riedesel, barono-
wa 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 
Biografi e najlepszych snajperów II wojny światowej. Każda 
z historii została szczegółowo opisana i zilustrowana materia-
łem fotografi cznym. Oferowana publikacja to doskonałe źródło 
wiedzy na temat snajperów i technik snajperskich stosowa-
nych podczas drugiej wojny światowej, a każdą z historii czyta 
się jak znakomitą powieść.
RM, 15×21, s. 214, miękka

kod: 730461

Lekarze Hitlera
Zbrodnicza medycyna
Książka przedstawia współudział lekarzy Trzeciej Rzeszy 
w zbrodniach nazistowskich. Omawia kluczową rolę lekarzy 
w polityce eksterminacji i tworzenia aryjskiej rasy nadludzi. 
W dokładny sposób analizuje, jak program eliminacji niepełno-
sprawnych i chorych psychicznie dzieci przerodził się w ludo-
bójstwo oraz okrutne eksperymenty medyczne. 
RM, 15×21, s. 392, miękka

kod: 734599

29,90
34,90 zł

40 %
Rabat

50 %
Rabat

40 %
Rabat

19,90
34,90 zł

19,90
39,90 zł

26,90
45,00 zł

oferta ważna 
do wyczerpania zapasów!

oferta ważna 
do wyczerpania zapasów!

Ofi ary represji 
Himmlera

II wojna światowa
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34,90
39,90 zł

Czarne karty Związku Sowieckiego

33 %
Rabat

60 zł
Oszczędzasz

Czarna księga komunizmu
Nowe wydanie bestsellerowego dzieła opracowanego 
przez wybitnych autorów pod redakcją Stéphana Courtois. 
Wśród nich m.in. Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej 
Paczkowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin i inni. 
Książka przedstawia bilans ofi ar krwawych represji i prze-
śladowań w krajach rządzonych przez komunistów – od re-
wolucji bolszewickiej 1917 r. po lata osiemdziesiąte XX wieku.
DĘBOGÓRA, WYD. AA, 17×24, s. 768, twarda z obwolutą

kod: 641094

39,00
99,00 zł

39,90
59,90 zł

Grzegorz Braun

System. Od Lenina do Putina
Na czym polega skuteczność rosyjskiej propagandy? Jak to moż-
liwe, że przez ostatnich sto lat Rosja trzyma w emocjonalnym 
szachu wielokrotnie silniejszy od niej pod każdym względem 
Zachód?
Grzegorz Braun w pasjonującej rozmowie z Rafałem Otoką-
-Frą ckiewiczem brutalnie niszczy mity nagromadzone wokół 
najważniejszych wydarzeń historycznych ostatnich stu lat. Nie 
pozostawia żadnych złudzeń, że transformacja marksizmu 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
W 1933 roku młody dziennikarz Gareth Jones samotnie podró-
żuje do ZSRR, by zrobić wywiad ze Stalinem. Podczas tej po-
dróży dowiaduje się o „ukraińskim kryzysie”. Jako jeden z nie-
licznych zachodnich korespondentów dostaje się na ogarniętą 
terrorem Ukrainę, gdzie jest świadkiem największego głodu 
w historii ludzkości. Na własne oczy widzi sowieckie zbrodnie, 
słucha o ludziach umierających z głodu i o aktach kanibalizmu. 
Po powrocie na Zachód daje wstrząsające świadectwo…
ZNAK, 14×20, s. 360, twarda

kod: 055678

Wiktor Suworow

Lodołamacz
Wiktor Suworow na podstawie dostępnych materiałów i pub-
likacji 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 – pokonawszy Hitlera, który spełnił dla nich rolę tytuło-
wego „Lodołamacza Rewolucji”.
REBIS, 13×20, s. 336, twarda

kod: 100105

50 %
Rabat

19,90
39,90 zł

Jako pierwszy 
ujawnił światu 
prawdę 
o Wielkim Głodzie 
na Ukrainie! 
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Czarne karty Związku Sowieckiego

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 fi zycznego 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

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

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, autobiografi i, 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

59,90
65,90 zł

Bestseller

Bestseller

Kołyma. Polacy w sowieckich łagrach
Kołyma – sowieckie łagry, podlegające NKWD, utworzone 
na początku lat 30 XX w. po odkryciu na bezludnych obsza-
rach bogatych zasobów naturalnych: węgla, platyny, uranu 
i ropy naftowej, a nawet złota. Kołymskie obozy budziły grozę 
z powodu surowego klimatu oraz złych warunków bytowych 
– pracę przerywano dopiero przy -54°C!  Kierowani tam byli 
więźniowie „szczególnie niebezpieczni” dla władzy sowieckiej. 
Książka zawiera w większości nigdy niepublikowane drukiem 
relacje tych, którzy przeżyli białe piekło sowieckich łagrów 
dalekiej północy. W książce zamieszczono również reprodukcje 
listów, pamiątek i dokumentów, które pozostały w archiwach.
FRONDA, 16×24, s. 528, miękka

kod: 177420

Wspomnienia 
i dokumenty 
– bez 
komentarza

39,90
49,90 zł

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

Zofi a 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…

Zofi a 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 trafi ła 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

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

kod: 049622

45 %
Rabat

19,90
36,90 zł

Rok 1939 w dzienniku Hansa Franka
12 października 1939 r. Hans Frank stanął na czele 
Generalnego Gubernatorstwa obejmującego ziemie polskie 
nie wcielone do III Rzeszy. Od 25 października 1939 do 3 
kwietnia 1945 prowadził on dziennik urzędowy gubernatora 
generalnego. W maju 1945 r. Frank, po aresztowaniu przez 
wywiad wojskowy USA, dobrowolnie oddał dziennik, który 
później, w procesie norymberskim, miał duże znaczenie jako 
materiał dowodowy. W niniejszej publikacji znalazły się zapisy 
z ostatnich miesięcy 1939 r., okresu, w którym kształtowały się 
struktury niemieckiej władzy okupacyjnej w GG.
IPN, 17×24, s. 168, twarda

kod: 987159

Tylko
19,90 zł

Bestseller

Nowość
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34,90
39,90 zł

Pamiętniki, wspomnienia, biografi e

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

Rufi n Piotrowski

Pamiętniki z pobytu na Syberyi
Dzieło Rufi na 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

40 %
Rabat

23,90
39,90 zł
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65 %
Rabat

40 %
Rabat

50 %
Rabat

4,90
14,90 zł

26,90
44,90 zł

9,90
19,90 zł

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 plemie-
nia Tutsi. Koszmar i potworność tego ludobójstwa opisuje 
w swoim dzienniku człowiek, który był w samym środku tego 
piekła na ziemi: włoski misjonarz, ks. Vito Misuraca, prowa-
dzący w Rwandzie ośrodki opieki nad dziećmi i młodymi 
ludźmi. 
WYD. 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 pobyt w wię-
zieniu w Strzelcach Opolskich oraz w areszcie Urzędu 
Bezpieczeństwa w Opolu. 
WYD. AA, 14×20, s. 192, miękka

kod: 647683

oferta ważna do wyczerpania zapasów!

Kobiety wywiadu
Uwodzicielskie i niebezpieczne. W półmroku buduarów wycią-
gały sztabowe tajemnice od kochanków, skakały ze spadochro-
nem, skutecznie operowały bronią. Ich domeną były intrygi, 
szantaże, wielka polityka, brawura i adrenalina. Wśród postaci 
opisanych w książce są: Mathilde Carre, Gabrielle Bonheur 
(Coco) Chanel, Anna Chapman, Izabella Horodecka („Teresa” 
od wyroków), Karolina Rzewuska (Sobańska), Krystyna Skarbek, 
Elżbieta Zawacka (jedyna kobieta – Cichociemna), Margaretha 
Zelle (Mata Hari). 
FRONDA, 17×23, s. 336, twarda

kod: 793675

Pamiętniki, wspomnienia, biografi e

Ewa K. Czaczkowska

Siostra Faustyna
Biografi a świętej
Oskarżano ją o histerię i fantazjowanie. Gdy doświadczała ciem-
ności, myślała, że Bóg ją opuścił, że została zupełnie sama. Gdy 
widziała Jezusa, rozmawiała z Nim. „Przygotujesz świat na osta-
teczne przyjście moje” – powiedział jej. W mistycznych wizjach 
widziała i piekło, i swoją kanonizację... Efektem pasji dzienni-
karki i historyka jest jedyna tego typu biografi a największej 
polskiej świętej. Autorka odkrywa nieznane fakty z życia Siostry 
Faustyny i ujawnia tajemnice rozwoju kultu Miłosierdzia Bożego.
ZNAK, 14×20, s. 608, miękka, wkładka z kolorowymi zdjęciami

kod: 060139

34,90
39,90 zł

Nowe
wydanie!



55

19,90
24,00 zł

39,90
49,90 zł

60 %
Rabat

19,90
49,00 zł

Tischner
Dziennik 1944-1949
Autentyczny dziennik młodzieńczych lat Tischnera, bar-
dzo prywatny i osobisty. Późniejszy kapłan i fi lozof 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 fotografi e z rodzinnego 
albumu Tischnerów.
ZNAK, 14×20, s. 320, twarda

kod: 032174

24,90
34,90 zł

oferta ważna 
do wyczerpania zapasów!

Roman Graczyk

Od uwikłania 
do autentyczności
Obszerna, rzetelna, obiektywna biografi a pierwszego pre-
miera III RP bez tabu i manipulacji – pióra Romana Graczyka. 
Obszerne opracowanie, którego zamierzeniem nie jest opo-
wiedzenie się po którejkolwiek ze stron politycznego sporu, 
lecz służba prawdzie. Książka, która odkrywa prawdę o pol-
skiej historii współczesnej.
ZYSK I S-KA, 17×24, s. 472 + 56 (wkładka zdjęciowa), twarda

kod: 856444

Walentynowicz
Anna szuka raju
Uparta i ambitna. Zawsze w centrum wydarzeń, w centrum pol-
skiej historii. To „Bohaterka Sierpnia ’80”, „Symbol Solidarności”. 
Życie prywatne Anny skrywa wiele tajemnic. Nie opowiada 
o tym, co przeżyła w czasie wojny. Ucieka od rodziny, która za-
brała ją z Wołynia. Szczęśliwe małżeństwo z Kazimierzem kończy 
przedwczesna śmierć męża. Przez dużą część życia Anna toczy 
walkę z nowotworem. Rzetelne biografi czne śledztwo i wciąga-
jąca opowieść o kobiecie, której życie było nierozerwalnie zwią-
zane z najważniejszymi wydarzeniami w powojennej Polsce.
ZNAK, 16×23, s. 500, twarda

kod: 060658

Henryk Skwarczyński

Garota
Jak zabiłem Piotra Jaroszewicza
„Zabiłem Piotra Jaroszewicza” to historia spotkania z domnie-
manym zabójcą napisana w konwencji politycznego thrillera. 
Jest to lektura ważna i szokująca. To zapis rozmowy przed-
stawicieli różnych światów. Henryk Skwarczyński to uchodźca 
polityczny, korespondent Radia Wolna Europa i Głosu Ameryki, 
który aktywnie uczestniczył w obaleniu komunizmu. N.N. to 
agent SB, który utrwalał system komunistyczny. To rozmo-
wa ludzi, którzy znajdowali się po dwóch stronach barykady, 
a teraz – paradoksalnie – odkrywają wspólną prawdę. (Hanna 
Mierzejewska, posłanka IV kadencji Sejmu)
BOLLINARI PUBLISHING HOUSE, 14×20, s. 120, miękka

kod: 865863

Nowość

Nowość

Pamiętniki, wspomnienia, biografi e

Prywatna 
historia kobiety 
legendy
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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 pontyfi katu.
WYD. AA, 14×19, s. 208, miękka

kod: 644538

Tylko
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 pontyfi katu 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

ATAK 
na Jana Pawła II

Tomasz P. Terlikowski

Kto i dlaczego 
niszczy pamięć 

o Świętym Papieżu?

Kto niszczy 
pamięć 

o Świętym 
Papieżu?

Jak 
ateiści 
i homoseksualiści 
opanowali amerykańskie 
seminaria

MICHAEL S. ROSE

ŻEGNAJCIE, 
dobrzy 

ludzie

POLSKIE WYDANIE BESTSELLEROWEJ KSIĄŻKI 

                                                             GOODBYE, GOOD MEN

Jak ateiści 
i homoseksualiści 

opanowali 
amerykańskie 

seminaria

Michael S. Rose 

Żegnajcie, dobrzy ludzie
Można by o niej napisać krótko: Nie do uwierzenia! 
Bulwersujące! Wstrząsające! Autor odwołując się do do-
świadczeń i wspomnień wielu księży lub niedoszłych księży 
opisuje, jak działało lobby homoseksualne w seminariach 
amerykańskich.
Książka przynosi wstrząsające opisy praktyk, które „zbyt trady-
cyjnych”, pobożnych i heteroseksualnie zorientowanych mło-
dych ludzi nie dopuszczano do studiów w seminariach, a także 
jak nielicznych szczęśliwców tam traktowano.
WYD. AA, 14×20, s. 448, miękka

kod: 648420

29,90
34,90 zł

Tomasz P. Terlikowski

Atak na Jana Pawła II
Autor podważa fałszywe oskarżenia pod adresem Jana Pawła II 
i demaskuje działania wymierzone w jego nauczanie. Przytacza 
wypowiedzi wpływowych hierarchów i teologów o konieczności 
zerwania (!) z nauczaniem Humanae vitae, a także z teologią ciała 
św. Jana Pawła II. Zwraca uwagę na forsowanie zmian w nauczaniu 
Kościoła m.in. w takich sprawach jak Komunia dla osób żyjących 
związkach niesakramentalnych, celibat kapłanów, rola kobiet 
w Kościele czy decentralizacja. Wskazuje na demontaż instytucji 
akademickich powołanych przez Jana Pawła II. Podsumowuje rów-
nież obrady synodu amazońskiego i jego rewolucyjne tezy. 
WYD. AA, 14×20, s. 184, miękka

kod: 648185

Nowość

Nowość

24,90
29,90 zł
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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 biografi a 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 konfl ikty 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
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Kościół wczoraj i dziś – Polska

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

Tylko
14,90 zł

Ireneusz T. Lisiak

Holokaust kościoła katolickiego 
na Kresach Wschodnich 1941-1945
Trzeci i ostatni tom trylogii Ireneusza Lisiaka dotyczącej ho-
lokaustu Kościoła katolickiego podczas II Wojny Światowej. 
Duchowieństwo katolickie było ostoją polskości, motorem 
postaw patriotycznych oraz wiary, która była elementem trzy-
mającym nas na duchu. Dlatego też było tak znienawidzone 
przez obu okupantów oraz przez kolaborantów sowieckich i 
niemieckich. Nie można zapomnieć o wkładzie duchowieństwa 
w ratowanie naszych rodaków podczas rzezi na Wołyniu, gdzie 
ukraińscy zwyrodnialcy dokonali masowego ludobójstwa…
CAPITAL, 15×21, s. 394, miękka

kod: 037061

Ireneusz T. Lisiak

Sutanna w cieniu swastyki
Ireneusz T. Lisiak w swojej najnowszej książce odsłania jedną 
z mniej znanych kart historii II wojny światowej: zapomniany 
i przemilczany holokaust na duchowieństwie polskim. W pierw-
szej części opracowania autor omawia walkę propagandową 
z Kościołem katolickim w hitlerowskich Niemczech. W drugiej – 
prześladowania wymierzone w Kościół na zachodnich ziemiach 
Polski, bezpośrednio wcielonych do III Rzeszy (w prowincji 
Gdańsk – Prusy Zachodnie, w Wielkopolsce i na Śląsku). W trze-
ciej – konspiracyjną działalność polskich duchownych na tych 
terenach.
CAPITAL, 14×20, s. 346, miękka

kod: 037696

Ireneusz T. Lisiak 

Kościół katolicki 
wobec totalitaryzmów
Kontynuacja książki Sutanna w cieniu swastyki. W książce 
opisane zostały losy polskiego duchowieństwa na terenie 
Generalnego Gubernatorstwa i Kresów Wschodnich (czyli pod 
okupacją niemiecką i sowiecką) w latach 1939-1941. 
CAPITAL, 14×20, s. 300, miękka

kod: 037146

40 %
Rabat

40 %
Rabat

40 %
Rabat

22,90
39,90 zł

22,90
39,90 zł

22,90
39,90 zł
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17,90
39,90 zł

Kościół wczoraj i dziś – Polska

Poczet papieży
Barwnie ilustrowana książka przedstawia życiorysy i dokona-
nia papieży: od pierwszych następców św. Piotra do papieża 
Franciszka. Noty biografi czne 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

17,90
39,90 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

60 zł
Oszczędzasz

65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

Jak Kościół katolicki 
ocalił zachodnią cywilizację
Pasjonująca opowieść o islamskiej agresji na Europę, po-
wstrzymanej w niezwykłych okolicznościach. Przeczytamy 
w tej książce o cierpieniu milionów chrześcijańskich rodzin 
na okupowanych ziemiach, poznamy tragiczny upadek 
Konstantynopola, dowiemy się o okolicznościach zwycięstw 
pod Lepanto i Wiedniem.
WYD. AA, 14×20, s. 288, miękka 

kod: 642084

Ks. Robert Skrzypczak

Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II
Dzieło zawiera bogaty zbiór wystąpień abpa Karola Wojtyły 
podczas obrad Vaticanum II, poprzedzony obszernym i kompe-
tentnym wprowadzeniem ks. Roberta Skrzypczaka szczegółowo 
opisującym udział przyszłego papieża w Soborze, opinie ojców 
soborowych na jego temat oraz jego bezcenny wkład w na-
uczanie soborowe. To unikalne opracowanie przedstawia treści 
wystąpień Karola Wojtyły zarówno po polsku, jak i po łacinie, 
z licznymi przypisami i komentarzami oraz bogatą bibliografi ą. 
Całość wzbogacono o barwne fotografi e Karola Wojtyły z czasów 
soborowych – pochodzące z archiwum bpa Tadeusza Pieronka.
WYD. AA, 17×24, s. 478 + 32, twarda, kolorowe fotografi e, wstążka

kod: 644941

49,00
69,00 zł

Nowość



60

Zagadki i wyzwania współczesności

Song Hongbing

Wojna o pieniądz, t. 1 i 2
komplet 2 książek

Chiński analityk fi nansowy usiłuje dociec, kiedy i jak zachod-
nia cywilizacja popełniła błąd, który przerwał dynamiczny 
rozwój oraz doprowadził do permanentnego kryzysu i rosną-
cego zadłużenia. Z jego analiz wyłania się obraz stopniowego 
upadku Zachodu polegającego na oddaniu się państw w nie-
wolę banków. Demaskatorska książka, od której nie sposób 
się oderwać!
WEKTORY, 14×20, s. 326 + 352, miękka

kod koMPLETU: 141886

Vincent Nouzille

Zabójcy w imię republiki
Książka Vincenta Nouzille'a to reporterskie śledztwo tropiące 
mechanizmy wykorzystywania służb specjalnych do utrzyma-
nia pozycji Francji na arenie międzynarodowej. Wstrząsająca 
książka, która rzuca nowe światło na wiele wątków historii naj-
nowszej 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 specjalnych. W oparciu o przykłady szpiegów złapa-
nych przez FBI w Stanach Zjednoczonych autor ukazuje 
metody, mające na celu przechwytywanie osób wykradają-
cych tajne informacje i przekazujących je wrogim państwom 
(w tym niewątpliwie najciekawsze i kontrowersyjne operacje 
typu sting). 
LTW, 14×20, s. 392, miękka

kod: 148540

45 %
Rabat

50 %
Rabat

Grzegorz Kucharczyk

Pod mieczem Allaha 
Nowe prześladowania i męczeństwo chrześcijan
Książka cenionego historyka i publicysty o krwawych prześla-
dowaniach chrześcijan w licznych krajach muzułmańskich. 
Znajdziemy tu m.in. informacje o zbrodniach, które na na-
szych oczach dokonywane są w Iraku i Syrii przez bojowników 
Państwa Islamskiego oraz w Nigerii przez dżihadystów z Boko 
Haram. 
WYD. AA, DĘBOGÓRA, 14×20, s. 152, miękka

kod: 648246

40 %
Rabat

14,90
24,90 zł

40 %
Rabat

19,90
37,00 zł

19,90
39,90 zł

59,00
98,00 zł
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Zagadki i wyzwania współczesności

Guy Pagès 

Prawdziwe oblicze islamu
Ksiądz Guy Pagès z mocą słowa właściwą prorokom piętnuje mielizny i słabości obec-
nej zachodniej uległości wobec islamu. Książka, będąca owocem jego wieloletnich 
badań, poszukuje prawdy o złożonej rzeczywistości islamu, często zupełnie nieznanej 
Europejczykom. To obszerne dzieło, napisane w popularnej formie pytań i odpowiedzi, 
pozwala zorientować się w meandrach islamskiej religii, kultury i obyczajowości – bez 
przemilczeń, stereotypów i ulegania mitom politycznej poprawności. Lektura książki 
pozwoli czytelnikom nieznającym islamu uniknąć szkodliwych nieporozumień i złu-
dzeń oraz lepiej zdać sobie sprawę z różnic kulturowych i mentalnych, które bywają 
zarzewiem konfl iktów z silnymi i coraz liczniejszymi społecznościami muzułmańskimi 
w Europie. 
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 536, twarda

kod: 647904

Nowość

49,90
59,90 zł

To zapewne jedna z najbardziej politycznie niepoprawnych książek, 
jakie ostatnio czytałem.

Paweł Lisicki



62

34,90
39,90 zł

Literatura piękna

34,90
39,90 zł

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

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 wykorzy-
stanej, która postanowiła sama 
wymierzyć sprawiedliwość i od-
naleźć odebrane jej szczęście.
SZARA GODZINA, 14×20, s. 400, miękka

kod: 201361

29,90
39,90 zł

Ewa Szymańska

Apolonia, s. 344

kod: 201323

Ewa Szymańska

Gabrynia, s. 304

kod: 201842
Każda książka: 
SZARA GODZINA, 14×20, miękka

Fabuła sagi rodzinnej Bo trzeba żyć rozgrywa się na Podlasiu, a jej tło stanowią wielkie wydarze-
nia XX wieku. W pierwszej części sagi szlachcianka Apolonia Niemyjska wychodzi za mąż za boga-
tego chłopa, budząc wiele kontrowersji w lokalnym środowisku. Wkrótce wybucha I wojna świa-
towa. Apolonia rodzi córkę, Gabrynię. Mijają lata. Rodzą się kolejne dzieci, a przez kraj i najbliższą 
okolicę przetacza się historia: epidemia hiszpanki, odzyskanie niepodległości przez Polskę, wojna 
z bolszewikami... W drugiej części wybucha II wojna światowa. Wojenny terror, codzienne życie 
pod okupacją niemiecką, ukrywanie młodej Żydówki, strach przed śmiercią – świat wokół się 
wali. Dla Gabryni i jej bliskich to czas wielkiej próby i niesamowitych zrządzeń losu... 

24,90
34,90 zł

24,90
36,90 zł

NowośćNowość

Saga rodzinna „Bo trzeba żyć” 
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34,90
39,90 zł

Literatura piękna

70 zł
Oszczędzasz

65 zł
Oszczędzasz

Wybór i opracowanie: Justyna Chłap-Nowak 

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

Twórczość ponad 100 autorów po roku 1918. Wśród prezentowa-
nych poetów są m.in.: L. Staff, K. Makuszyński, M. Pawlikowska-
-Jasnorzewska, K. Iłłakowiczówna, K. Wierzyński, J. Tuwim, 
A. Słonimski, K. Wojtyła, Cz. Miłosz i inni.
WYD. AA, 17×24, t. 1 – s. 512, t. 2 – s. 584, 
twarda z obwolutą, czarno-białe ilustracje

kod: 644026 

89,00
99,00 zł

Prawie 
1100 stron!

BestsellerBestseller

Wybór i opracowanie: Justyna Chłap-Nowak 

Jeszcze Polska…
Klasyka polskiej poezji patriotycznej
Wielka antologia poezji patriotycznej obejmuje najobszer-
niejszy wybór literackiego dziedzictwa Polski: od fragmentów 
najstarszych kronik Galla Anonima i Wincentego Kadłubka oraz 
od „Bogarodzicy”, przez twórców okresu odrodzenia, baroku 
i oświecenia, wieszczów epoki romantyzmu, czasu niewoli 
i wielkich powstań narodowych, poetów doby pozytywizmu 
i Młodej Polski, aż po piewców wielkiego czynu niepodległoś-
ciowego, poetów-legionistów z lat 1914-1918.
WYD. AA, 17×24, s. 816, twarda z obwolutą, czarno-białe ilustracje

kod: 640936

79,00
99,00 zł

59,00
129,95 zł

64,90
129,95 zł

Henryk Sienkiewicz

Trylogia
Wybitne dzieło w ekskluzywnym 
jubileuszowym wydaniu! 
Twarda oprawa z gąbkowym 
wypełnieniem i złoceniami!
DRAGON, 29×21, s. 1008, twarda ze złoceniami

kod: 872719

Juliusz Słowacki

Juliusz Słowacki. Dzieła wybrane
Wybór czterech klasycznych dramatów jednego z najwybitniej-
szych polskich poetów i dramaturgów Juliusza Słowackiego: 
„Maria Stuart”, „Balladyna”, „Mazepa” i „Lilla Weneda”. 
Bibliofi lskie wydanie ilustrowane oryginalnymi, XIX-wiecznymi 
grafi kami K. Górskiego, W. Pawliszaka, St.K. Batowskiego 
i A.M. Andriollego.
DRAGON, 19×25, s. 528, twarda 

kod: 720526
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

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 metafi zyczny 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 fi nał 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

65 %
Rabat

65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

Cristeros 
Miłość i Krzyż
Meksyk, rok 1917. Zbezczeszczone kościoły, klasztory i seminaria… 
Zakaz publicznego wyznawania wiary… Kapłani – torturowani i za-
bijani bez procesu sądowego… Po rewolucji ateistyczny reżim bu-
duje „nowy świat” usiłując terrorem zniszczyć Kościół w Meksyku. 
Jednak terror natrafi a na opór, a w ogniu prześladowań wzrasta 
świętość i odwaga wyznawców Chrystusa… 
WYD. AA, DĘBOGÓRA, 14×20, s. 296, miękka 

kod: 642725

Bartosz Geisler

Galeria szeptów
Fascynujący, trzymający w napięciu thriller szpiegowski, na któ-
ry składają się sensacyjna fabuła, nieoczekiwane zwroty akcji 
i pełna suspensu historia głównego bohatera – uwikłanego 
w spisek, którego stawką są losy świata. Klasyka gatunku, przy-
prawiona zaskakującym wątkiem metafi zycznym. Druga powieść 
Bartosza Geislera, którego debiutancka książka – thriller mi-
styczny Trzy dni ciemności – spotkała się z uznaniem czytelni-
ków i stała się szlagierem na rynku wydawniczym. 
WYD. AA, 14×20, s. 288, miękka

kod: 644460

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

9,90
29,90 zł

Literatura piękna
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17,90
39,90 zł

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, konfl ikty 
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

29,90
39,90 zł

29,90
39,90 zł

Powieść 
o Marii Tudor

Powieść 
o Henryku VIII

Robert Hugh Benson

Dramat królowej
Skąd bierze się porażka projektu odbudowania zdewastowanego 
chrześcijańskiego ładu? Przecież lepsza wojna niż szatański po-
kój – dla wypowiadającego te słowa Kardynała twierdzenie to jest 
oczywistością. Nie jest ono jednak oczywistością dla Marii, Królowej 
Anglii… Dramat Królowej zaczyna się tam, gdzie kończy się rozumie-
nie absolutnej wyższości planu Boga nad jakimikolwiek planami 
ludzkimi. Powieść Bensona oddaje sprawiedliwość Marii Tudor, 
ofi erze straszliwej dezinformacji – katolickiej władczyni na wieki 
okrzyczanej przez heretycką propagandę „Krwawą Mary”. Oddaje 
sprawiedliwość kobiecie udręczonej i spragnionej miłości.
WYD. AA, 14×20, s. 408, miękka

kod: 646143

Zwierciadło
z Shalott
Opowieści niesamowite

Robert Hugh Benson

Robert Hugh Benson

Zwierciadło z Shalott
Zwierciadło z Shalott to zbiór opowiadań dotyczących zjawisk 
i doświadczeń nadprzyrodzonych napisanych w konwencji 
horroru. Benson w niezwykle sugestywny sposób oprowadza 
nas po złowrogim labiryncie mrocznego duchowego świa-
ta. Znajdziemy tu opowieści o duchach, o proroczych snach, 
o bezpośrednim kontakcie z dawno minioną przeszłością oraz 
o przypadkach demonicznego opętania. Każda z tych opowie-
ści niesie ze sobą przestrogę i jest szczególną lekcją, ukazaną 
w formie klasycznego horroru…
WYD. AA, 14×20, s. 272, miękka

kod: 646587

24,90
29,90 zł

65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

Robert Hugh Benson

Świt nowej ziemi
Mistyczna powieść Roberta H. Bensona (angielskiego katoli-
ckiego kapłana-konwertyty oraz wybitnego pisarza i intelek-
tualisty) przedstawiająca proroczą wizję świata przyszłości, 
wizję alternatywną do tej, którą ten sam autor przedstawił 
w słynnym Władcy świata.
WYD. AA, 17×24, s. 320, miękka

kod: 640745

Nowość

Opowieści 
niesamowite

Literatura piękna



34,90
39,90 zł
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90

Gość papieża
Prawdziwy thriller metafi zycz-
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

34,90
39,90

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 wyrafi nowanych działań 
Kremla na Zachodzie.
DĘBOGÓRA, 13×20, s. 462, miękka

kod: 848169

Zofi a Kossak

Pożoga
Autobiografi czna powieść 
Zofi i 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 biografi a 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

24,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł

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

29,90
39,90 zł

Agnieszka Lewandowska-Kąkol

Złota epopeja
Złoto warte 463,6 mln złotych! 
Odwaga i poświęcenie – bezcenne!
Wielkie przyjaźnie i wielkie emocje. Wielka rozgrywka wywia-
dów. Odwaga, brawura i sensacja, kiedy trzeba – chłodna kal-
kulacja prawnicza. Ofi cerowie od zadań specjalnych, bankierzy 
i pierwsza polska medalistka olimpijska. Pierwsza powieść 
o dramatycznych losach polskiej rezerwy złota w czasach dru-
giej wojny światowej!
FRONDA, 16×22, s. 368, miękka

kod: 794672

Nowość

Literatura piękna
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45 %
Rabat

40 %
Rabat

Nigel Bryant 

Folwark zwierzęcy
Reaktywacja
Kontynuacja osławionego Folwarku zwierzęcego 
George’a Orwella – alegorycznego przedstawienia totalita-
ryzmu wyrażonego w postaciach zwierząt. W książce: tajni 
współpracownicy, teczki, inwigilacja, agentura i podsłuch, 
rozgrywki partyjne i walki frakcyjne.
FRONDA, 12×19, s. 176, miękka

kod: 095559

Marcin Wolski

Pamiętnik starego ubeka
Kultowy bohater radiowego kabaretu „Sześćdziesiąt minut 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

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

Literatura piękna

40 zł
Oszczędzasz

14,90
27,00 zł

59,00
99,00 zł

19,90
34,90 zł

oferta ważna do wyczerpania zapasów!
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Muzyczne fascynacje

34,90
39,90 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

34,90
39,90 zł

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

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 choreografi i. 
Drzwi do tego niezwykłego, baśniowego świata tańca otwiera 
nasza kolekcja De luxe – Wielkie dzieła klasyki baletowej.
SOLITON, łączny czas trwania: ponad 5 godz. 

kod koMPLETU: 098500

17,90
39,90 zł

Tylko
24,90 zł

30 %
Rabat

60 %
Rabat

6,90
9,90 zł

9,90
25,00 zł



69

Muzyczne fascynacje

Muzyka 
wiedeńskich mistrzów
kolekcja 3 płyt Cd
Trzy płyty (płyta 1: Wiedeński Koncert Noworoczny 68 min., 
płyta 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
19,90 zł

Tylko
19,90 zł

3,5 godziny 
muzycznej uczty! 

Ponad 3 godziny 
genialnej 
muzyki!

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

29,9029,90
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Dzieła sztuki

34,90
39,90 zł

Franciszek i jego świat 
w malarstwie Giotta
Z szóstki dzieci Giotta dwoje najstarszych miało na imiona 
Franciszek i Klara. Ten fakt pokazuje, jak silna relacja ducho-
wa i artystyczna wiązała postać Biedaczyny z Asyżu z jednym 
z najwybitniejszych malarzy włoskiego średniowiecza. Album 
prezentuje wszystkie najważniejsze prace Giotta namalowane 
we Włoszech, reprodukowane tu w olśniewającej jakości. Jego 
ogromną zaletą są komentarze przystępnie napisane przez 
wybitnych specjalistów. Sercem albumu są reprodukcje, war-
te długich godzin medytacji.
JEDNOŚĆ, 24×30, s. 208, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 441698

49,90
55,00 zł

Rafael
Skarby apartamentów papieskich
Ten wyjątkowy album umożliwia czytelnikowi zobaczenie 
Stanz watykańskich po niedawno przeprowadzonej konser-
wacji, która przywróciła im dawny blask. Proponuje niezwykłą 
wizytę w prywatnych apartamentach papieskich, prowadząc 
krok po kroku przez kolejne sale ozdobione zachwycającymi 
freskami Rafaela. Arcydzieła te wyrażają zarówno wrażliwość 
i inteligencję wielkiego artysty renesansu, jak też śmiałe za-
mysły jego papieskich zleceniodawców: Juliusza II i Leona X.
JEDNOŚĆ, 24×32, s. 224, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 719839

Biblia w obrazach 
z Muzeów Watykańskich
Wyjątkowa publikacja, łącząca w sobie piękno arcydzieł ma-
larstwa i głębię najważniejszych tekstów Pisma Świętego. 
Zgromadzono w niej reprodukcje prac najwybitniejszych 
artystów tworzących na przestrzeni wieków, takich jak Fra 
Angelico, Pinturicchio, Rafael, Michał Anioł czy Caravaggio, 
a objaśnieniem do nich są słowa zaczerpnięte z Biblii. 
Album przygotowany został z wielką edytorską starannoś-
cią. Doskonały wybór jako prezent na wszelkie uroczystości 
i rocznice!
JEDNOŚĆ, 25×25, s. 320, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 719921

Biblia objaśniana obrazami 
mistrzów malarstwa
Obszerny, barwnie ilustrowany album to fascynująca podróż 
w czasie i przestrzeni. Zaprezentowano w nim pięćdziesiąt 
scen biblijnych, tworzących razem pewną całościową wizję 
przebogatej tematyki Świętych Ksiąg. Ta unikalna publikacja 
jest bogatym zbiorem arcydzieł malarstwa, ukazującą Pismo 
Święte oczami wielkich mistrzów. Piękny album uzupełniony 
został słownikiem wybranych terminów, indeksami osób 
i miejsc biblijnych oraz malarzy.
JEDNOŚĆ, 23×28, s. 224, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 715312

99,00
110,00 zł

99,00
110,00 zł

58,00

Nowość Nowość

Nowość Nowość
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17,90
39,90 zł

Dzieła sztuki

29,90
39,90 zł

Nowość

17,90
39,90

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 biografi i 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 fotografi e

kod: 592728

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

50 %
Rabat

50 %
Rabat

24,90
49,90 zł

14,90
29,95 zł

99,00
129,00 zł

30 zł
Oszczędzasz

Tajemnice dzieł sztuki
Przez wieki geniusze sztuki ukrywali w swoich dziełach sekret-
ne informacje: tajemnice osobiste, historyczne, artystyczne, 
a nawet łamigłówki kryminalne. Czy po upływie stuleci jeste-
śmy w stanie odkryć tajemne wskazówki pozostawione przez 
geniuszy? Dzięki tej fascynującej książce poznamy m.in. kod 
Michała Anioła, tajemnice warsztatu Caravaggia, skrywany se-
kret Damy z gronostajem, testament Leonarda da Vinci, ukryty 
język Matejki, fenomen Drzwi Gnieźnieńskich oraz wiele innych 
zagadek dzieł wielkich mistrzów.
FRONDA, 15×21, s. 336, miękka

kod: 794870

Angelika Ogrocka

Malarze polscy
Malarze polscy to wybór z dorobku artystycznego naszych naj-
wybitniejszych twórców. Znajdziemy tu podstawowe informacje 
o ich życiu i poznamy ich słynne dzieła, uzyskując przy tym 
interesujący przegląd epok i kierunków w dziejach polskiego 
malarstwa artystycznego. Wśród artystów przedstawionych w ni-
niejszym albumie są m.in.: Zdzisław Beksiński, Józef Chełmoński, 
Józef Czapski, Artur Grottger, Juliusz Kossak, Jacek Malczewski, 
Jan Matejko, Józef Mehoffer, Władysław Podkowiński, Henryk 
Siemiradzki, Witkacy, Leon Wyczółkowski, Stanisław Wyspiański 
i wielu innych.
DRAGON, 21×30, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 879077
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Podróże dalekie i bliskie

34,90
39,90 zł

14,90
24,90 zł

45 %
Rabat

40 %
Rabat

9,90
17,90 zł

Szlak Orlich Gniazd
Szlak Orlich Gniazd – nr 1 w krajowym rejestrze szlaków turystycz-
nych – poprzez połączenie walorów przyrodniczych i historycz-
nych stanowi jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych naszej 
Ojczyzny. Album w barwnych fotografi ach przedstawia zamki i ru-
iny warowni jurajskich z takich miejscowości jak Korzkiew, Ojców, 
Pieskowa Skała, Rabsztyn, Bydlin, Smoleń, Pilica, Ogrodzieniec, 
Morsko, Bobolice, Mirów, Olsztyn. Barwnym fotografi om towa-
rzyszy interesujacy komentarz dotyczący historii poszczególnych 
obiektów oraz związanych z nimi ciekawostek i legend.
ARTI, 21×30, s. 64, twarda

kod: 400326

50 %
Rabat

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

Polska. Skarby UNESCO 
Dziś na liście światowego dziedzictwa UNESCO fi guruje 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

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 fotografi e i mapy
Każda książka: WYD. AA, 17×24, opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje

kod: 644583

Su

per cena!

79,00

Bestseller
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Podróże dalekie i bliskie

50 %
Rabat

50 %
Rabat

Jędrzej Majka

Lwów i okolice. Przewodnik
Najnowszy, bardzo szczegółowy i bogato ilustrowany przewodnik 
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 za-
znaczonymi zabytkami, plany lwowskich nekropolii, 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).
WYD. AA, 17×24, s. 144, zintegrowana, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 640615

Nowe wydanie!   2018-2019

Jędrzej Majka

Wilno i okolice. Przewodnik
Najnowszy, bardzo szczegółowy i bogato ilustrowany przewodnik 
po zabytkach Wilna, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc sa-
kralnych. 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 została poprzedzona szcze-
gółowym 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, zintegrowana, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 641704

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

50 %
Rabat

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

Mapy 
samochodowe 
i plany miast!

19,90
39,90 zł

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 fotografi e i mapy
Każda książka: WYD. AA, 17×24, opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje

kod: 644545

Bestseller

Su

per cena!

49,00
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34,90
39,90 zł

29,00
39,00 zł

60 %
Rabat

9,90
24,90 zł

Jędrzej Majka

Mistyczne Wilno
Ostra Brama to niekwestionowany symbol Wilna. Z Wilnem 
mocno związana jest postać św. Siostry Faustyny, która tu 
zaczęła pisać swój Dzienniczek. W Wilnie namalowany został 
pierwszy obraz „Jezu, ufam Tobie”. Autor oprowadza nas po tych 
miejscach najświętszych, a także po kilkunastu innych świąty-
niach i po cmentarzu na Rossie, przedstawiając jednocześnie 
historię miasta.
WYD. AA, 21×30, s. 64, twarda, kolorowe fotografi e, kredowy papier

kod: 647577

34,90
39,90 zł

50 %
Rabat

9,90
19,90 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 usytuowa-
ne w różnych częściach Krakowa (m.in. Tyniec, Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Sanktuarium św. Jana 
Pawła II) aż po najważniejsze świątynie i sanktuaria w okoli-
cach Krakowa (Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Ludźmierz, 
zakopiańskie Krzeptówki, Wieliczka). W przewodniku uwzględ-
niono również krakowski szlak św. Jana Pawła II oraz najcie-
kawsze atrakcje turystyczne w pobliżu miejsc świętych. 
WYD. AA, 17×24, s. 112, zintegrowana, kolorowe fotografi e

kod: 643692

50 %
Rabat

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

kurortów jak Ciechocinek, Sopot, Krynica, Busko, Polanica, po 
rozwijające się od niedawna jako uzdrowiska Dąbki, Gołdap, 
Uniejów czy Supraśl) oraz podziemnego uzdrowiska w kopalni 
soli w Wieliczce, 

• profi le lecznicze i możliwości terapii,
• atrakcje turystyczne w obrębie uzdrowisk i w okolicy,
• plany blisko 30 uzdrowisk, dziesiątki znakomitych zdjęć.

WYD. AA, 17×24, s. 160, zintegrowana

kod: 641742

14,90
29,90 zł

Świątynia pamięci Krakowa
Dzieje Muzeum Narodowego w Krakowie
Książka ta jest dziełem jedynym w swoim rodzaju (...) Dzieje 
Muzeum Narodowego w Krakowie Autor napisał charaktery-
stycznym dla siebie, obfi tującym w dygresje, pięknym, żywym 
językiem literackim, przepojonym wspomnieniami i osobi-
stym stosunkiem do instytucji, pracujących w niej ludzi, dzieł 
i gmachów.

Słowo od Redakcji, 
Teresa Grzybkowska

WYDAWNICTWO AA, 16×22, s. 240, miękka

kod: 530609

Nowość

Podróże dalekie i bliskie
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34,90
44,90 zł

9,90
19,90 zł

50 %
Rabat

Messi kontra Ronaldo. Piłka w grze
książeczka z fi lmem dVd

Argentyńczyk i Portugalczyk to bez wątpienia futbolowi geniu-
sze – jedni z najlepszych w historii futbolu. Od wielu lat rywali-
zują ze sobą nie tylko na boisku. Podziwiając ich kunszt i osiąg-
nięcia wielu kibiców zadaje pytanie: kto jest lepszy? Messi czy 
Ronaldo? Na te pytania stara się odpowiedzieć reżyserka tego 
fi lmu dokumentalnego Tara Pirnia, która kobiecym okiem bacz-
nie śledzi kariery obydwu piłkarzy, wychwytując bardzo intere-
sujące detale. O obydwu futbolowych geniuszach wypowiadają 
się również uznane w piłkarskim świecie postaci, jak Sir Alex 
Ferguson, David Beckham czy Gerard Pique.
ARENA, 15×20, s. 22, twarda

kod: 008250

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 fi na-
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

20 zł
Oszczędzasz

Salah
Narodziny gwiazdy
Ma wszystko, aby stać się jednym z najlepszych. (Jürgen Klopp)
Rzecz o zawrotnej karierze piłkarza, który jako dzieciak kopał 
piłkę na ulicach Egiptu i marzył, by kiedyś grać w Europie. Teraz 
podbija piłkarski świat i powszechnie uznawany jest za następ-
cę Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. W debiutanckim sezonie 
w Liverpoolu zdominował Premier League, bijąc strzeleckie 
rekordy. Jest piłkarzem, jakiego The Reds nie mieli od dawna! 
Jest porównywany do dawnych gwiazd FC Liverpool, jak Kenny 
Dalglish, Kevin Keegan czy Steven Gerrard...
ARENA, 14×20, s. 320, opr. zintegrowana

kod: 008243

Nowość

Kącik kibica
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Kącik kibica

Emocjonująca 
relacja 
naocznego 
świadka!

Jordan Rules
Fascynujący portret niezrównanego Michaela Jordana – naj-
bardziej utalentowanego zawodnika w dziejach koszykówki! 
Michael Jordan wzniósł się na wyżyny, których nigdy wcześniej 
nie osiągnął żaden z koszykarzy. Dzięki tej książce poznamy 
kulisy sławy wielkiego sportowca, ale też turbulencje, które 
wstrząsały jego karierą. Na kartach książki o Michaelu Jordanie 
opowiadają słynni gracze, którzy rywalizowali z nim na parkie-
cie: Scottie Pippen, Horace Grant, Bill Cartwright. Znajdziemy tu 
również relację trenera Phila Jacksona – jednego z najlepszych 
w historii NBA – który doprowadził Michaela i jego zespół do 
pierwszego tytułu mistrzowskiego.
ARENA, 16×24, s. 432, twarda

kod: 008120

Jimmy Murphy
Biografi a menedżera Manchesteru United, Jimmy’ego 
Murphy’ego, który kierował klubem po słynnej katastrofi e lot-
niczej w Monachium w 1958 roku. w której zginęło 20 osób, 
głównie piłkarzy tego legendarnego klubu… Legendarny boss 
„Czerwonych Diabłów” Matt Busby, gdy walczył ze śmiercią po 
katastrofi e samolotu w Monachium, namaścił go na swojego 
następcę. Murphy „wszedł do buty Busby’ego” i doskonale od-
powiedział na wezwanie United w godzinie próby odbudowując 
jego futbolową potęgę w Anglii i w Europie. Książka zawiera wie-
le unikalnych wypowiedzi, m.in. sir Alexa Fergusona, Tommy’ego 
Docherty’ego i Rona Atkinsona.
ARENA, 14×20, s. 400, miękka

kod: 008113

Człowiek, 
który ocalił 
Manchester United!

Legenda 
„Złotej 
Jedenastki”

Mistrzowie bez tytułu
Pozycja o legendarnej drużynie narodowej Węgier, która w la-
tach 1950-1954 nie poniosła porażki w 32 kolejnych meczach. 
W tym czasie zdobyła złoty medal olimpijski w Helsinkach w 
1952 oraz wicemistrzostwo świata w Szwajcarii w 1954. W książce 
obszernie omówiono kontrowersyjną kwestię słynnego fi nału 
'54 z Niemcami, serię wydarzeń, które nastąpiły po sensacyjnej 
porażce i początek końca "Złotej Jedenastki", a także wybuch 
powstania węgierskiego '56 i ucieczkę wielkich gwiazd węgier-
skiego futbolu (m.in. Puskas, Kocsis) do Hiszpanii. W książce 
zamieszczono także wywiady z uczestnikami tamtych drama-
tycznych wydarzeń – zawodnikami Złotej Jedenastki, trenerami, 
a także dziennikarzami.
ARENA, 14×20, s. 256, miękka

kod: 008137

Monaco
Monaco to dla kierowców najbardziej wymagający wyścig 
roku. Wąskie uliczki, ciasne zakręty i ostre wzniesienia spra-
wiają, że jest to ostateczny sprawdzian umiejętności jazdy. 
Jest fi zycznie i psychicznie ekstremalnie wyczerpujący. Ten 
wyścig wciąż pozostaje klejnotem w koronie każdego kierow-
cy Formuły 1. Po prostu nie ma drugiego takiego na świecie. 
Wygraj w Monaco, a twoje imię zostanie zapisane w historii 
na zawsze! Dzięki ekskluzywnym wywiadom pisarz sportowy 
Malcolm Folley zagląda za kulisy tego kultowego toru i kreśli 
sylwetki takich gwiazd jak Graham Hill, Jackie Stewart, Ayrton 
Senna, Alain Prost, Michael Schumacher czy Lewis Hamilton.
ARENA, 15×23, s. 304, (w tym 8 stron z fotografi ami), oprawa twarda

kod: 008168

Kulisy 
najsłynniejszego 
wyścigu F1 
na świecie!

50 %
Rabat

50 %
Rabat

60 %
Rabat

50 %
Rabat

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
49,90 zł

19,90
39,90 zł
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Marek Latasiewicz, Jerzy Cierpiatka

Jak to było naprawdę
Niezwykłe opowieści sportowe
W historii polskiego sportu są takie wydarzenia, wokół których 
narosły legendy. W tej książce opowiadają o nich doświadczeni 
i wytrawni dziennikarze, niegdyś związani z redakcją legendar-
nego krakowskiego „Tempa”. Czy „Orły Górskiego” były ekipą bez 
skazy? Jak doszło do skandalu na warszawskim Okęciu? Co działo 
się w szatni polskiej reprezentacji podczas mundialu w Hiszpanii 
w 1982 roku? Która z teorii o „geście Kozakiewicza” jest praw-
dziwa? Dlaczego kolarscy wirtuozi Stanisław Szozda i Ryszard 
Szurkowski nie przepadali za sobą? Skąd wziął się fenomen 
Adama Małysza i jego słynnej diety „bułka z bananem”? To tylko 
niektóre z pytań, na które znajdziemy odpowiedźw tej książce.
ARENA, 17×24, s. 240, miękka

kod: 008007

Doktor Socrates
Nowa fascynująca biografi a słynnego Sokratesa, kultowego ka-
pitana najlepszej ekipy Brazylii, która nigdy nie wygrała Pucharu 
Świata! Historia życia wybitnego sportowca, który ukończył 
medycynę, ale także pił i palił w nadmiarze. Sokrates uchodził 
za najbardziej wyjątkowego piłkarza swojego pokolenia. Kibice 
byli szczególnie zachwyceni jego zagraniami piętą, które stały 
się jego znakiem rozpoznawczym. W oparciu o niepublikowane 
wspomnienia i wywiady Sokratesa oraz rozmowy z jego bliskimi, 
przyjaciółmi i byłymi kolegami z drużyny, powstała genialna 
biografi a wszechstronnie utalentowanego człowieka i legendar-
nego piłkarza. 
ARENA, 16×24, s. 424, twarda

kod: 008076

Piłkarz, fi lozof, 
legenda

Jak oni komentują?
Finały NBA w latach 90. ubiegłego wieku bez panów 
Szaranowicza i Łabędzia? Mecze reprezentacji Polski (przed erą 
Borka i Hajty) bez głosu Dariusza Szpakowskiego? Walka kolarzy 
na trasach wielkich tourów bez jedynego w swoim fachu duetu 
Jaroński – Wyrzykowski? Dalekie loty Adama Małysza i Kamila 
Stocha bez komentarzy panów Babiarza i Szaranowicza? To by 
się nie mogło udać! Komentatorzy w świadomości kibiców są 
tak ważni, że nie sposób przeżywać w pełni zawodów sporto-
wych bez ich głosów w tle. Mają oni zarówno swoich sympaty-
ków, jak i przeciwników. Jedni ich uwielbiają, inni wyszydzają, 
sugerując nawet, że czas najwyższy zniknąć z anteny. Nikt jed-
nak nie może zaprzeczyć, że niektóre ich wypowiedzi stały się 
już kultowe i na zawsze pozostaną w naszych głowach.
ARENA, 13×20, s. 152, miękka

kod: 008052

75 %
Rabat

9,90
39,90 zł

Roberto Baggio
Włoski bóg futbolu
Piłkarska opowieść oparta na faktach!
Roberto Baggio w zgodnej opinii Włochów, jak kraj długi i szero-
ki, uznawany jest za najlepszego piłkarza w historii ich futbolu. 
I nie ma w tym żadnej przesady, bo tylko „II Divin Codino” („Boski 
Kucyk”) potrafi ł tak asystować przy golach, że to on był bardziej 
nagradzany brawami niż strzelec. Gdy sam zdobywał bramki, robił 
to z niebywałą gracją. I właśnie o tym wszystkim jest ta książka!
ARENA, 14×20, s. 200, opr. zintegrowana

kod: 008175

65 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

9,90
29,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

Kącik kibica



78
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Znawca roślin leczniczych, od ponad 30 lat popularyzator wiedzy 
z zakresu ziołolecznictwa i apiterapii. 
Autor kilkudziesięciu bestsellerów książkowych oraz ponad 1500 
artykułów prasowych o tej tematyce. 

Zbigniew T. Nowak 
Ekspert w popularnym programie „Pytanie na śniadanie”, 
nadawanym w TVP2.

Książki Zbigniewa T. Nowaka oferujemy Państwu 
na stronach 78-82 naszego katalogu.

Odwiedź na Facebooku stronę „Zdrowie ukryte 
w ziołach według Zbigniewa T. Nowaka”
www.facebook.com/ZbigniewTNowakKsiazki/

Antybiotyki 
z apteki pana Boga
Unikalne i skuteczne receptury 
z babki lancetowatej, bzu czar-
nego, czosnku pospolitego, 
cebuli, chrzanu pospolitego, 
dziewanny, jeżówki purpuro-
wej, lebiodki pospolitej, lipy 
drobnolistnej, macierzanki 
piaskowej, maliny właściwej, 
miodu pszczelego, nagietka le-
karskiego, olejku z drzewa her-
bacianego, propolisu, sosny, 
szałwii lekarskiej i tymianku.  
AA, 14×20, s. 256, twarda, kolorowe 
ilustracje

kod: 644880

29,90
39,90 zł

Infekcje u dzieci 
lecz ziołami
Elementarz leczenia dzieci 
ziołami! Zawiera 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, 
zapalenie gardła, angina i za-
palenie migdałków, 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
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39,90
59,90 zł

Nowość

Zbigniew T. Nowak

Naturalne kuracje w przeziębieniu i grypie
Nawet największy zapas antybiotyków i drogich, szeroko dziś reklamowanych 
syntetyków zgromadzony w domowej apteczce wcale nie zagwarantuje nam 
skutecznego leczenia przeziębienia, grypy i innych jesienno-zimowych infekcji. 
Niekiedy bardziej pomocne w kuracjach mogą okazać się leki z apteki Pana Boga 
– często dostępne za darmo lub za niewielkie pieniądze. Ta właśnie książka do-
starcza Czytelnikowi potrzebnej wiedzy o wybranych roślinach leczniczych, mio-
dzie i propolisie, które są wprost nieocenione, gdy dopadają nas wszelkie infek-
cje tego typu oraz gdy słabnie układ odpornościowy organizmu. Podpowiada też 
jak przygotować z nich w domu tanie i skuteczne specyfi ki. A wszystko podparte 
najnowszymi osiągnięciami medycyny!
AROMAT SŁOWA, 17×24, s. 328, twarda

kod: 758217
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Zbigniew T. Nowak

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

kod: 758200

Bestseller

Zbigniew T. Nowak

Ekodetoks od stóp do głów
W poradniku m.in.: detoksykacja po dniu pełnym stresu, kuracja 
dla ludzi pracujących w szkodliwych warunkach, odtruwanie 
wątroby i trzustki, oczyszczanie mięśnia sercowego, żołądka, jelit, 
nerek, dróg moczowych i pęcherza, odbudowywanie fl ory bak-
teryjnej, oczyszczanie organizmu z kwasu moczowego, program 
odtruwania mózgu, skuteczny sposób na usunięcie aluminium 
z organizmu, specjalny program oczyszczania organizmu dla 
palaczy. Książka zawiera sprawdzone receptury na domowe spe-
cyfi ki przygotowane w oparciu o takie skarby natury jak cebula, 
dziewanna, mniszek lekarski, pokrzywa, ostropest plamisty, kar-
czoch, miód, topinambur, czosnek, ostrożeń, wiśnie i brzoza. 
AROMAT SŁOWA, 17×24, s. 240, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 758187

Uwolnij się 
od toksyn 
i zacznij żyć!

Bestseller

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!

50 %
Rabat

14,90
29,90 zł

Posezonowa 
wyprzedaż!

34,90
44,90 zł
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Dziewięć książek 
w cenie sześciu!

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

Zbigniew T. Nowak

Zioła dla zdrowia dzieci
Oparte o najnowsze zdobycze medycyny kompendium wiedzy 
o naturalnych kuracjach stosowanych u dzieci w różnych rodza-
jach schorzeń, takich jak: grypa, przeziębienie, gorączka, stany 
zapalne, afty, pleśniawki, kolka niemowlęca, biegunka, choroba 
lokomocyjna, anemia, pobudliwość nerwowa, trądzik młodzień-
czy, alergie, ADHD i moczenie nocne. 
WYD. AA, 14×20, s. 280, 
twarda, kolorowe ilustracje

kod: 642497

Zbigniew T. Nowak

Zioła dla chorego serca
Autor proponuje doskonałe naturalne środki na wzmocnienie 
i poprawę pracy serca, takie jak głóg, serdecznik, winorośl, czos-
nek, cebula, awokado, melisa, miłorząb, aronia, porzeczka czar-
na, borówka czernica, tasznik pospolity, wiesiołek, galgant, róża 
dzika i pomarszczona, szanta zwyczajna, żurawina. 

Sprawdzone receptury!
WYD. AA, 14×20, s. 224, 
twarda, kolorowe ilustracje

kod: 642251

Zbigniew T. Nowak

Ziołowa klinika odchudzania
Jak skutecznie walczyć z nadwagą i otyłością? Autor wyjaśnia 
to opisując odchudzające właściwości takich roślin leczniczych 
jak: mniszek lekarski, pokrzywa, perz, karczoch, topinambur, 
zielona herbata, skrzyp polny, rzodkiew czarna, morwa biała, 
cynamonowiec, bazylia, cykoria, fasolka szparagowa, rzodkiew-
ka i inne.
WYD. AA, 14×20, s. 352, 
twarda, kolorowe ilustracje

kod: 640011

Zbigniew T. Nowak

Księga owoców leśnych
Godne polecenia kompendium medycyny naturalnej opartej na 
dziko rosnących owocach, takich jak m.in.: borówka czernica, 
głóg, jarzębina, jeżyna, malina, poziomka, dzika róża, rokitnik, 
tarnina, żurawina, dzika śliwa oraz dzika jabłoń.
Przewodnik po świecie owoców leśnych 
i sposobach ich wykorzystania!
WYD. AA, 14×20, s. 256, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 649977

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł
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19,90
24,90 zł

Pokrzywa 
przywraca zdrowie
Rzecz o leczniczych zaletach 
pokrzywy, którą stosuje się m.in. 
na oczyszczenie organizmu 
z toksyn i kwasu moczowego, 
anemię, cukrzycę, otyłość, 
reumatyzm, artretyzm, alergię, 
osteoporozę, kamicę nerkową, 
obrzęki stóp, przerost prostaty, 
łysienie, łojotok, trądzik. Z książ-
ki dowiemy się jak przygotować 
zdrowe potrawy i kosmetyki na 
bazie pokrzywy.
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 160, twarda, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 643029

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-
cyfi ki 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 

29,90
39,90 zł

Zioła z polskich łąk
Poradnik przedstawia rośliny 
lecznicze rosnące na naszych 
łąkach, m.in.: babkę lanceto-
watą, bluszczyk kurdybanek, 
krwawnik, mniszek lekarski, 
pokrzywę, podbiał, skrzyp 
polny, stokrotkę, tasznik, oman 
łąkowy, pięciornik gęsi, szczaw, 
świetlik łąkowy, żywokost le-
karski i wiele innych. Książka 
ta dostarcza obszernej wiedzy 
jak zbierać i przetwarzać te 
rośliny na domowe specyfi ki. 
AA, 14×20, s. 328, twarda, kolorowe 
fotografi e

kod: 647737

Ziołowa apteka 
seniora 
Poradnik, który pomaga 
w naturalny sposób tanio 
i skutecznie wspomagać le-
czenie chorób i dolegliwości 
typowych dla seniorów takich 
jak m.in.: nadciśnienie, ży-
laki, nadmiar cholesterolu, 
nowotwory, zawał serca, udary, 
problemy z pamięcią, reu-
matyzm, artretyzm, odleżyny, 
klimakterium itp. 
AA, 14×20, s. 256, twarda, kolorowe 
zdjęcia

kod: 647928

29,90
39,90 zł

Brzoza ratuje 
w chorobie
Receptury na tanie i skuteczne 
domowe specyfi ki z brzo-
zy, m.in. na preparat z czyru 
brzozowego o działaniu prze-
ciwrakowym, zioła na kamicę 
moczową, herbatkę oczyszcza-
jącą z kwasu moczowego, maść 
na stawy, tybetańską maść na 
ropiejące rany, tonik na łupież 
i łysienie, płukankę na połysk 
włosów, domowy szampon, 
środki na trądzik i łuszczycę itp. 
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 128, twarda, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 758071

19,90
24,90 zł

Róża przedłuża 
życie
Wyjątkowa książka o niezwy-
kłych właściwościach róży 
dla zdrowia człowieka. Autor 
przedstawia liczne przepisy 
na zdrowe, a przy tym smacz-
ne produkty z zastosowa-
niem płatków lub owoców 
róży. W oparciu o najnowsze 
badania podaje również cenne 
rady, jak stosować preparaty 
z dodatkiem róży w różnych 
chorobach i dolegliwościach. 
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 160, twarda, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 758095

19,90
24,90 zł

Żurawina samo 
zdrowie
Żurawina jest wykorzystywana 
m.in. przy stanach zapalnych 
dróg moczowych i pęcherza, 
miażdżycy, nowotworach, 
przeroście prostaty depre-
sji, przeziębieniu i grypie. 
Poprawia też wydolność móz-
gu oraz wspomaga odchudza-
nie i odtruwanie organizmu. 
Znajdziemy tu sprawdzone 
receptury na domowe specy-
fi ki z owoców żurawiny.
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 128, twarda, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 758101 

19,90
24,90 zł

24,90
29,90 zł

Domowa spiżarnia 
zdrowia
Receptury na wspaniałe prze-
twory, m.in. z truskawek, porze-
czek, jagód, poziomek, czereśni, 
wiśni, płatków i owoców róż, 
malin, ogórków, pomidorów, 
papryki, moreli, brzoskwini, 
jabłek, śliwek, aronii, winogron, 
kapusty, żurawiny, czosnku 
i chrzanu. Domowe przetwory 
wspomagają trawienie, pracę 
wątroby i przemianę materii, 
oczyszczają z toksyn, chronią 
przed nowotworami.
AA, 14×20, s. 240, twarda, kolorowe il.

kod: 642947

29,90
39,90 zł
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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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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

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

Zestaw kosmetyków „Egipt”
Krem Egiptu (50 ml):
Intensywnie i długotrwale nawilża i odżywia. Polecany do skóry ze 
skłonnościami do zmarszczek. 
Składniki aktywne: wosk pszczeli, miód lipowy, wyciąg z kwiatu lotosu, 
mleczko migdałowe, wyciąg z drzewa Tara, mleczko z pszenicy, woda 
różana, masło shea, olej winogronowy, olej annato.

Balsam Egiptu z kwiatem lotosu (200 ml):
Uelastycznia skórę, nawilża, wygładza i nadaje zdrowy wygląd. 
Składniki aktywne: wyciąg z drzewa Tara, wosk pszczeli, kolagen, 
elastyna, masło shea, wyciąg z kwiatu lotosu, mleko, woda różana, 
mleczko migdałowe, olej annato, miód lipowy.

Sekret Egiptu – Kremowa kąpiel Kleopatry (500 ml):
Dwufazowa struktura kąpieli łączy delikatność mleczka ze świeżością 
oczyszczającej kąpieli. Aktywne substancje aktywują metabolizm skóry, 
zapewniając jej elastyczność i jedwabistą gładkość. 
Składniki aktywne: olej annato, ekstrakt z kwiatu lotosu, miód lipowy.

kod: 039886

Tylko
99,00 zł

50 %
Rabat

50 

3,90
7,90 zł

Ekologiczny 
tłoczony 
sok jabłkowy
270 ml
kod: 290346

Zioła odtruwające 
z pokrzywą 
(sypane) 50 g

Składniki: 
liść pokrzywy (50%), kłącze pięcior-
nika, ziele rdestu ptasiego, 
liść mięty, liść porzeczki czarnej. 

Mieszankę ziołową zaleca się 
stosować do picia po długo-
trwałych kuracjach lekami 
oraz po przebytych zatruciach 
pokarmowych. Zalecana jest 
do picia dla dzieci i dorosłych.
kod: 290193

Tylko
7,90 zł
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Zdrowie

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

Zdrowie

,90
 zł

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
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50 %
Rabat

43 %
Rabat

3,90
7,90 zł

3,90
6,90 zł

Herbatka 
familijna
(sypana) 
50 g
AROMAT ZDROWIA

kod: 290056

Herbatka 
krzemionkowa
(sypana) 
50 g
AROMAT ZDROWIA

kod: 290025

60 %
Rabat

9,90
24,90 zł

Herbatka żurawinowa
(sypana)
100g

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

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

kod: 290001

Ekologiczna herbatka 
Bio-Energia
100 g

Skład: owoc róży 20%, dzięgiel liść, ostrożeń ziele, owies ziele, rokitnik 
owoc, rzepik ziele, pokrzywa liść, jeżyna liść, różeniec kłącze, płatki róży, 
kwiat nagietka.

Unikalna w smaku i dająca zastrzyk energii herbatka owoco-
wo-ziołowa. Herbatka dzięki bogatym w witaminy składnikom 
wzmacnia organizm, orzeźwia oraz pobudza do działania. 
Polecana zarówno na upalne, jak i chłodniejsze dni.
AROMAT ZDROWIA

kod: 290407

Tylko
14,90 zł

Ekologiczna herbatka różana
150 g

Skład: 
owoc róży 92%, kwiat hibiskusa 5%, płatki róży 3%.

Doskonała, smaczna herbatka o pięknym, rubinowym kolo-
rze. W składzie zawiera owoce róży będące skarbnicą wita-
min, delikatne płatki róży oraz hibiskus, który wzbogaca smak 
herbatki. Herbatka świetnie orzeźwia i pobudza organizm do 
działania. Z powodzeniem można nim zastąpić inne codzien-
ne napoje. 
AROMAT ZDROWIA

kod: 290384

Tylko
14,90 zł

Hit!

Zdrowie
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Ekologiczny 
czosnek niedźwiedzi mielony 60 g
Skład: czosnek niedźwiedzi 100%

Produkt otrzymywany z suszonych liści czosnku niedźwiedziego. 
Według literatury zielarskiej liście czosnku zawierają witami-
nę C, związki siarki, olejki eteryczne, mikroelementy oraz inne 
cenne substancje. Doskonale nadaje się jako dodatek do zup, 
sosów, past, twarogów, sałatek i potraw mięsnych. Jest odpo-
wiedni dla wegetarian, wegan oraz wszystkich osób dbających 
o zdrowie. Dla uzyskania lepszych walorów smakowych zaleca-
my dodawać pod koniec gotowania.
AROMAT ZDROWIA

kod: 290452

Tylko
12,90 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

AROMAT ZDROWIA

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)
AROMAT ZDROWIA

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. 
AROMAT ZDROWIA

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.
AROMAT ZDROWIA

kod: 290414

Tylko
19,90 zł

Hit!

Tylko
12,90 zł

Ekologiczna 
herbatka 
Mniszek Korzeń 100 g
Skład: korzeń mniszka 100%.

Mniszek lekarski jest bardzo 
cenną rośliną mającą wiele 
właściwości prozdrowotnych. 
Z korzenia mniszka można spo-
rządzić napar, który pomoże 
obniżyć ciśnienie, zły choleste-
rol, oraz poziom cukru we krwi. 
Zawiera w sobie wiele cennych 
mikroelementów m.in. magnez, 
potas czy krzem. Działają one 
korzystnie na procesy trawienne.
AROMAT ZDROWIA

kod: 290438

Ekologiczna 
herbatka 
jabłkowo-miętowa
150 g
Skład: owoc jabłka 30%, owoc dzikiej 
róży, owoc głogu, owoc tarniny, liść 
mięty 10%. 

Doskonała herbatka polecana 
do sporządzania smacznych, 
aromatycznych naparów, które 
z powodzeniem mogą zastę-
pować inne codzienne napoje. 
Ma przyjemny owocowy zapach 
i smak, orzeźwia i relaksuje.
AROMAT ZDROWIA

kod: 290391

Tylko
11,90 zł

Zdrowie
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Sól himalajska 
różowa 

Uzupełnienie 360 g
kod: 290315

Pieprz kolorowy 
ekologiczny ziarno 

Uzupełnienie 80 g
kod: 290339

Sól himalajska 
z eko ziołami 
Uzupełnienie 180 g

kod: 290322

Tylko
19,90 zł

Tylko
9,90 zł

Tylko
11,90 zł

Solidne ceramiczne młynki wielokrotnego użytku 
z regulacją grubości mielenia! Hit!

Tylko
19,90 zł

Tylko
24,90 zł

Tylko
17,90 zł

Sól himalajska 
z eko ziołami 

(w młynku) 90 g

Dzięki starannie dobranym składnikom, 
sól z eko ziołami ma niepowtarzalny 

smak i aromat. 
Skład: sól himalajska biała, pieprz kolorowy, czos-
nek płatki, czosnek niedźwiedzi, lubczyk, cebula 

suszona, pietruszka, oregano, cząber.

kod: 290223

Sól Himalajska 
Różowa

(w młynku) 180 g

Sól himalajska posiada szeroki zakres 
barw: od czystej bieli do różu i czerwieni. 
Ta różnorodność wynika z dominującego 
minerału. W różowej soli jest to żelazo, 

które pobudza szpik kostny do produkcji 
czerwonych krwinek i wspomaga prawid-

łową pracę układu odpornościowego. 
kod: 290247

Pieprz kolorowy 
ekologiczny ziarno 

(w młynku) 80 g

Wyborna przyprawa używana do mięs, 
wędlin i sosów. 

Składniki: 
pieprz czarny, pieprz biały, pieprz zielony, pieprz 

czerwony.

kod: 290230

Zdrowie
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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

Oryginalny 
pomysł 

na słodki 
upominek!

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!

Kubek termiczny 
„Historia moja pasja”

Pojemność: 400 ml, wysokość: 17,5 cm

kod: 158143

Krajalnica uniwersalna
Krajalnica przeznaczona do krojenia tylko miękkich produktów, 
np. gotowanych warzyw i jajek oraz serów twarogowych! 
Ma dwie funkcje: pokroi produkt w talarki lub w kostkę. 
Łatwa w obsłudze i w utrzymaniu (dopuszczona do mycia 
w zmywarce).
kod: 805015

39,90

Hit!

Tylko
19,90 zł

Co za smak!
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Dla dzieciDla dzieci

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

Prawie 600 stron!

Efektowne etui 
w prezencie!

Su

per cena!

199,00 Bestseller

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

Przed wami pełna przygód wędrówka, w której liczą się bystre oko, 
refl eks, ciekawość świata i dobra zabawa. Rozwiązuj zagadki, poszu-
kuj najciekawszych atrakcji i... planuj własne, fascynujące podróże 
po Polsce! Różnorodne warianty gry pozwalają na dostosowanie 
rozgrywki do wieku i temperamentu uczestników. Gra rozwija kon-
centrację, spostrzegawczość, pamięć i umiejętność pracy w grupie. 
Przybliża również zagadnienia związane z geografi ą i historią Polski 
oraz z fauną i fl orą 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

90

44,90

Bestseller
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Dla dzieci

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Kocham Polskę. Śpiewnik patriotyczny
Już setki tysięcy dzieci i rodziców pokochało książki opatrzone godłem 
Kocham Polskę. Teraz tę bestsellerową serię uzupełniliśmy o wyśpiewa-
ną lekcję o miłości Ojczyzny. Specjalnie dobrane pieśni oraz piosenki 
zebrane w naszym patriotycznym śpiewniku zostały opatrzone zapisami 
nutowymi. Każdy z utworów wzbogacony jest o związaną z nim histo-
rię czy anegdotę. A wszystko to w pięknej, barwnie ilustrowanej szacie 
grafi cznej! Cenna pomoc w domu, przedszkolu, szkole, świetlicy czy na 
obozie harcerskim.
RAFAEL, 19×20, s. 48, miękka

kod: 250963

Nowość

Tylko
14,90 zł

40 zł
Oszczędzasz

Kocham Polskę
Edukacyjna gra planszowa

Gra dla dzieci od 5 lat, liczba graczy: 2-16 
(indywidualnie lub zespołowo)
Gra na podstawie bestsellerowej serii ksią-
żek dla dzieci i rodziców Kocham Polskę. 
Znakomicie łączy funkcję rozrywkową z walo-
rami edukacyjnymi. To propozycja dla dzieci 
oraz rodziców, którzy chcą swym pociechom 
przekazać wiedzę o Polsce, jej historii, tradycji, 
bohaterach, ważnych wydarzeniach i miej-
scach, którzy chcą zaszczepić w nich zalążki 
patriotyzmu i miłości do swojego kraju. 
RAFAEL, 20×29 

kod: 278354

Oszczędzasz 79,00
119,00 zł

Gra dla dzieci od 5 lat, liczba graczy: 2-16 
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Nowość

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!

44,90

29,00

Polskie Państwo Podziemne
Edukacyjna gra historyczna dla 2–4 graczy w wieku od 10 lat

Edukacyjna gra historyczna, której głównym celem jest przedsta-
wienie młodzieży dokonań Polskiego Państwa Podziemnego po-
przez wyeksponowanie portretów i biografi i osób, które były czyn-
nie zaangażowane w działalność konspiracyjną. Gra typu memory 
składa się z kilku wariantów, które można swobodnie modyfi ko-
wać i dostosowywać do poziomu graczy. Dodatkowym walorem 
gry jest dołączona broszura edukacyjna poświęcona Polskiemu 
Państwu Podziemnemu oraz jego bohaterom. 
IPN, wymiary pudełka 28×28×6 cm, przeciętny czas rozgrywki ok. 10-20 min.

kod: 695012

Dla dzieci
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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 
fi lmy 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

,90
 zł

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 fi lozofa, 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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Dla dzieci

34,90
39,90 zł

Legendy polskich zamków
27 legend związanych z najsłynniejszymi zamkami znajdującymi 
się na terenie Polski – jurajskimi orlimi gniazdami, krzyżackimi 
warowniami, stolicami królów, siedzibami książąt i magnatów. 
Niezwykłe wydarzenia, tajemnicze postaci, zagubione skarby, 
tajne przejścia, zamkowe, lochy, opowieści o wielkiej miłości 
i tajemniczych zjawach… Legendarne opowieści zostały wspa-
niale zilustrowane oraz wzbogacone o informacje dotyczące 
historii i aktualnego stanu zamków opisywanych w przedsta-
wionych tu opowieściach. 
WYD. AA, 23×33, s. 112, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 640066

29,90
69,90 zł

Maria Konopnicka

O krasnoludkach i o sierotce Marysi
Mistrzowskie ilustracje!
Klasyczne, ponadczasowe dzieło w nowej, wspaniałej oprawie 
grafi cznej. 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

,90
 zł

Su

per cena!

134,90
39,90 zł

Su

per cena!

134,90
39,90 zł

Tylko
12,90 zł

Nasze polskie 
rymowanki
Przedstawiamy zbiór ponad-
pokoleniowych wierszyków, 
piosenek i rymowanek, któ-
re towarzyszą dzieciństwu 
wszystkich Polaków – niektóre 
nawet od kilkudziesięciu lat! 
Znajdują się tutaj tak znane 
utwory, jak Była sobie żabka 
mała, Jedzie pociąg z daleka, 
Ojciec Wirgiliusz, Mam chu-
steczkę haftowaną czy Sroczka 
kaszkę warzyła i wiele innych.
GREG, 17×24, s. 96, twarda, kolorowe 
ilustracje

kod: 176124

Tylko
12,90 zł

Dobre maniery 
dla dzieci
Z książki tej dzieci dowiedzą 
się, jak należy zachowywać 
się przy stole, w szkole, pod-
czas odwiedzin, na ścieżce 
rowerowej, w autobusie, w ki-
nie lub podczas korzystania 
z internetu. Trudne zasady 
dobrego wychowania zostały 
przedstawione w formie hu-
morystycznych wierszyków, 
których bohaterami są nie-
sforne zwierzątka. 
GREG, 17×24, s. 96, twarda, kolorowe 
ilustracje

kod: 177145

50 zł
Oszczędzasz

40 zł
Oszczędzasz

99,00
149,00 zł

Zenon Gierała

Zamki i klasztory 
w legendach i baśniach polskich
To kopalnia wiedzy o początkach państwa polskiego i jego 
 legendarnej przeszłości. Pomiędzy prawdę i legendę 
 włączono tu dzieje starych zamków i pałaców, sędziwych 
klasztorów i kościołów, które popadły z latami w zupełną 
ruinę. Dziś pozostały po nich nieliczne ślady, które stanowią 
nieodłączną część krajobrazu każdego polskiego regionu. 
I tylko ludowy bajarz wie, jak wiele zadziwiających opowieści 
jest z nimi związanych. 
JEDNOŚĆ, 20×27, s. 700, twarda

kod: 441261

Dziedzictwo kulturowe 
całej Polski!
Dziedzictwo kulturowe 
całej Polski!całej Polski!

69,00
76,00 zł

Dla dzieci
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17,90
39,90 zł

17,90
39,90

CD

50 %
Rabat

Kołysanki naszego dzieciństwa
Śpiewnik z płytą Cd

W barwnie ilustrowanej książce zebrano teksty najpopularniej-
szych kołysanek zasłużonych twórców poezji dziecięcej, m.in.: 
Janiny Porazińskiej, Marii Konopnickiej czy Ewy Szelburg-
-Zarembiny. Do śpiewnika dołączamy płytę CD z przepiękny-
mi 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

19,90
39,90 zł

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

,90
39,90

19,90
25,00 zł

Baśnie i legendy
Najpiękniejsze opowieści
Książka zawiera pięknie wydane oraz bogato ilustrowane baśnie 
i legendy. Zamieszczono w niej m.in.: legendy polskie oraz perły 
klasycznej literatury greckiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, 
włoskiej i duńskiej, a nawet dalekowschodniej. Znajdziemy tu 
m.in. baśnie i bajki Hansa Christiana Andersena, Ezopa, Carlo 
Collodiego, Braci Grimm i wiele innych.
MARTEL, 23×29, s. 392, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 681383

39,90
59,90 zł

Nowe
wydanie!

Usypianki
Przepięknie ilustrowana, 
mięciutka książkowa „po-
dusia” pełna melodyjnych 
wierszyków, które pomogą 
uśpić nawet najbardziej 
opornego maluszka.
MARTEL, 25×26, s. 40, twarda z pian-
ką, kolorowe ilustracje

kod: 944368

24,90
29,90 zł

Nowość

Agnieszka 
Nożyńska-Demianiuk

Wiersze 
na dobranoc
MARTEL, 21×30, s. 112, 
twarda, kolorowe ilustracje

kod: 222992 

Dziedzictwo kulturowe 
całej Polski!

50 %
Rabat

Dla dzieci
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34,90
39,90 zł

Encyklopedia szkolna 
Geografi a
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, fi lozofi a, 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, fi lozofi a, 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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34,90
39,90 zł

Szachy królewskie
oryginalny pomysł na prezent!
Szachy ozdobne, wyrabiane ręcznie. Plansza i fi gury zostały 
wykonane z prawdziwego drewna. Dzięki kunsztownej, artystycz-
nej obróbce szachy królewskie uzyskały oryginalny, szlachetny 
wygląd. Ciemne fi gury mają kolor brązowy. Planszę – kasetkę 
wyposażono we wkładkę na fi gury szachowe. Produkt polski.
Wymiary planszy po złożeniu: 30×15×5 cm

kod: 012084

99,00

Wysoka jakość wykonania! 

Hit!

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

Bestseller

Ilustrowany słownik ortografi czny 
dla dzieci
Ilustrowany słownik ortografi czny 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 grafi czna oraz liczne ilustracje sprawią, że podróż 
dzieci po świecie ortografi i stanie się pasjonującą przygodą.
MARTEL, 17×24, s. 200, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 944702

11,90
19,90 zł

40 %
Rabat

Elementarz + Ćwiczenia
Najlepsza pomoc do nauki czytania i pisania!
opracowana w formie klasycznego elementarza! 
Interesujące czytanki! Barwne ilustracje!
Materiał został podzielony na książkę oraz zeszyt ćwiczeń. 
Pierwsza część książki zawiera prezentację literek i sylab, 
a w drugiej znajdują się czytanki. W całej książce zastosowano 
podział na sylaby, przykładowe słówka i proste zdania, dzięki 
czemu dziecko nauczy się płynnie czytać. W zeszycie ćwiczeń 
zamieszczono szereg zadań służących utrwaleniu wiedzy oraz 
kolorowe ilustracje i naklejki. 
Książka: MARTEL, 23×20, s. 120, twarda, kolorowe ilustracje
Zeszyt ćwiczeń: MARTEL, 23×20, s. 48, miękka, kolorowe ilustracje i naklejki

kod: 233540

29,90
39,90 zł

Dla dzieci
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Oferta komunijna

Pismo Święte dla młodych
Niepowtarzalna edycja Biblii Tysiąclecia przygotowana specjalnie dla mło-
dych czytelników. Po raz pierwszy w Polsce pełny tekst Pisma Świętego 
w najbardziej cenionym pallotyńskim tłumaczeniu połączono z najpopu-
larniejszą na świecie edycją Biblii dla dzieci i młodzieży. Grafi ki, komenta-
rze, objaśnienia, ciekawostki, didaskalia, przygodowa stylizacja, kolorowe 
mapy i wiele innych elementów przygotowano po to, by młody czytelnik 
ze zrozumieniem i w pełni świadomie korzystał z dobrodziejstw Słowa 
Bożego. Pismo Święte dla młodych ma szansę stać się tym wydaniem 
Biblii, po które nastolatki sięgać będą chętnie i samodzielnie.
PALLOTTINUM, RAFAEL, 14×21, s. 1680, 
twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 889034

Tę wyjątkową edycję Biblii polecamy szczególnie:
dla dzieci komunijnych, 
dla młodzieży przystępującej do sakramentu 
bierzmowania,
dla rodzin z dziećmi i dorastającą młodzieżą,
dla księży, katechetów i szkół.

Bestseller

79,90
89,90 zł

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
Pamiątka I komunii świętej
WYDAWNICTWO M, 20×29, s.1416, twarda z obwolutą

kod: 142488

Pięknie wydane Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu 
w przekładzie 
bpa Kazimierza Romaniuka 

59,90
75,00 zł
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Oferta komunijna

Tę wyjątkową edycję Biblii polecamy szczególnie:
dla dzieci komunijnych, 
dla młodzieży przystępującej do sakramentu 
bierzmowania,
dla rodzin z dziećmi i dorastającą młodzieżą,
dla księży, katechetów i szkół.

Biblia – komiks
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w postaci komik-
su! 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 biblij-
nych, w oparciu o które opracowano poszczególne fragmenty.
WYD. M, 17×24, s. 752, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 210431

752 strony!

39,00
79,00 zł

40 zł
Oszczędzasz

Uczestniczysz w cudzie
Album komunijny wprowadzający młodego Czytelnika w świat modlitwy, 
adoracji i kultu Najświętszego Sakramentu. Jest tutaj wiele modlitw, pieśni 
eucharystycznych, cennych rad dotyczących Mszy Świętej i adoracji, a tak-
że budujących opowieści z życia świętych, które pomogą dziecku głęboko 
przeżyć cud spotkania z Panem Jezusem w Komunii Świętej. Album ubo-
gacają barwne fotografi e kościołów, ołtarzy, naczyń liturgicznych, świętych 
obrazów i ważnych postaci. 
WYDAWNICTWO AA, 21×30, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 060925

Największy z cudów
Film twórców „Cristiady” i „Epoki lodowcowej”! 
Porywający, pełnometrażowy fi lm animowany 
o cudzie, jakim jest Msza Święta. Polski 
dubbing z udziałem znanych aktorów: Agnieszki 
Więdłochy, Macieja Musiała, Radosława Pazury!
FT Films, czas trwania: 70 min.

do albumu dołączono płytę dVd z bestsellerowym 
fi lmem animowanym „Największy z cudów”.

Moja Pierwsza Komunia Święta

24,90
29,90 zł

Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej 
Z Matką Bożą Fatimską
Minęło już ponad 100 lat od objawień Matki Bożej w Fatimie. 
Pastuszkowie z Fatimy, błogosławieni Franciszek i Hiacynta, tak-
że dzisiaj mogą być przewodnikami dzieci w drodze do Jezusa 
Eucharystycznego. W albumie, oprócz licznych zdjęć (również 
archiwalnych), zamieszczono strony przeznaczone na pamiątko-
we wpisy i dedykacje (Moja Rodzina, Sakramenty, Świętowanie, 
Życzenia Gości) oraz tematyczny przewodnik dla dzieci Czego 
możemy nauczyć się od bł. Franciszka i Hiacynty?.
WYD. AA, 21×30, s. 48, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 647294

Oferta komunijna

yy,yy
yy,yy zł
9,90
24,90 zł

60 %
Rabat



Zamówienia: Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej – przesyłka gratis!

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)

Ewa J.P. Storożyńska, Józef M. Bartnik SJ

Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą
Dzieje kultu i łaski
Kanwą dla książki stały się nieznane szerzej wydarzenia związane z decydującą bitwą 
podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Walczący o „nowy ład” czerwonoarmiści 
ujrzeli przed sobą Bożju Matier! To widzenie sparaliżowało wielu z nich, uniemożliwia-
jąc im dalszą walkę.
Cud nad Wisłą przyczynił się do ocalenia Polski, zapobiegając dalszemu marszowi 
czerwonoarmistów na Zachód. Ta niezwykła, Boża interwencja posłużyła autorom do 
przedstawiania fascynującej i wielowątkowej opowieści o Polsce i Polakach, których 
losy były (i są) nierozerwalnie złączone z Wszechpośredniczką Łask – Maryją. Pomimo 
wysiłków bolszewików, by wyrugować te fakty ze zbiorowej pamięci, do dziś przetrwa-
ła pamięć o zwycięskiej bitwie i o dwukrotnym objawieniu się Maryi...
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 400, twarda

kod: 648741

Nowość

39,90
49,90 zł

Nowość


