www.HistoriaMojaPasja.pl

75. Rocznica
zwycięstwa
pod Monte Cassino
1/2019

NOWOŚĆ

Gratisy!
PREZENT

za zakup powyżej 99 zł!

FitnesS

Tylko

14,90

HERBATKA
FITNESS
5 SASZETEK

DODATKOWY PREZENT

za zakup powyżej 200 zł!

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

MONTE CASSINO ‘44
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 zwycięstwa polskich żołnierzy w drugiej wojnie światowej. Ta książka, ilustrowana
archiwalnymi zdjęciami z pola bitwy, opowiada o tym wielkim triumfie i ofierze polskich żołnierzy.

KAWA
COLUMBIA
EXCELSO
MEDELLIN

WYDAWNICTWO AA, 12x19, s. 176, miękka, czarno-białe ilustracje

mielona, 50g

KOD: 646105

ZAMÓWIENIA:
tel.

Zamówienie na kwotę 99 zł lub więcej – przesyłka gratis!

12 345 40 99,12 446 72 55,

tel. kom.:

533 313 404, faks: 12 259 00 33

(poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 18.00, sobota godz. 8.00 – 13.00)
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Mam przyjemność przedstawić naszą wiosenną ofertę. Znalazło się w niej
ponad 50 nowości! Pragnę zwrócić szczególną uwagę na trzy książki, które
inaugurują nową serię książek „Biblioteka Orła Białego” (s. 1-3). Ks. Andrzej
Zwoliński zaprasza nas na sentymentalną wędrówkę po zabytkach i historycznych pamiątkach prastarego Lwowa (s. 4). Duże wrażenie robi odważny wywiad
przed kamerą z wieloletnim rosyjskim dysydentem Siergiejem Kowalowem
– o imperialnej polityce Kremla oraz o meandrach sojuszu moskiewskich
władz z rosyjską Cerkwią Prawosławną (s. 5). Polecamy ponadto bogatą ofertę
dla dzieci (s. 78-89), ze znakomitym komiksem o rotmistrzu Pileckim na czele
(s. 100). Przygotowaliśmy również specjalny wybór tytułów, które warto nabyć z przeznaczeniem na upominki dla bliskich osób – z okazji uroczystych
wydarzeń i jubileuszy (s. 90-99). Do katalogu Historia Moja Pasja dołączyliśmy
również dodatkową ofertę zdrowotno-kulinarną, z bestsellerowymi tytułami
telewizyjnego eksperta Zbigniewa T. Nowaka oraz z coraz bogatszą linią
produktów ekologicznych Aromat Zdrowia.

Kierownik sprzedaży
oraz zespół pracowników klubu wysyłkowego Historia Moja Pasja

BESTSELLER

Polak, który próbował
powstrzymać Zagładę!
ROTMISTRZ PILECKI

Tylko

14,90

Fascynująca opowieść o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, który według brytyjskiego historyka
Michaela Foota był jednym z sześciu najodważniejszych żołnierzy II wojny światowej! Człowiek,
który na ochotnika dał się zamknąć w KL Auschwitz, gdzie przeżył dwa lata i 7 miesięcy. W tym
czasie informował dowództwo AK o dokonywanym przez Niemców ludobójstwie. Po brawurowej
ucieczce napisał szczegółowe raporty z Auschwitz, których niezwykłe losy zostały opisane w książce. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie został aresztowany przez UB. Był torturowany
w mokotowskim więzieniu, przy którym „Oświęcim to była igraszka”. W pokazowym procesie
skazany na karę śmierci i zamordowany strzałem w tył głowy 25 maja 1948 roku.
WYDAWNICTWO AA, 12x19, s. 160, miękka

KOD: 641667

Nowa seria historyczna!

Książkami o gen. Fieldorfe „Nilu”
oraz o rotmistrzu Pileckim (s. 68)
rozpoczynamy nową serię
książek „Biblioteka Orła Białego”
o wybitnych postaciach
i o doniosłych wydarzeniach
w dziejach naszej Ojczyzny.

NOWOŚĆ

Tylko

14,90

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

GENERAŁ „NIL”
Porywająca opowieść o jednym z najsłynniejszych wyklętych-niezłomnych, legendarnym dowódcy KEDYWU, człowieku,
którego Niemcy bali się jak ognia – generale Auguście Emilu
Fieldorfie „Nilu”. Ilustrowana archiwalnymi zdjęciami historia
życia człowieka wielkiej odwagi i niezłomnej woli, począwszy
od czasów dzieciństwa, przez walkę o niepodległość Polski,
wojnę z bolszewikami, wojskową karierę w dwudziestoleciu

międzywojennym, wrzesień 1939 i walkę w konspiracji pod
okupacją, aż po sowieckie łagry na Uralu, powrót do zniewolonej, komunistycznej Polski, aresztowanie, zbrodniczy
proces, wyrok sądowy i morderstwo w majestacie bezprawia.
To historia człowieka, o którym nigdy nie można przestać
opowiadać kolejnym pokoleniom, którego zawsze trzeba
stawiać jako wzór męstwa, bohaterstwa i patriotyzmu.

WYDAWNICTWO AA, 12x19, s. 128, miękka, czarno-białe fotografie

KOD: 645580
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Szczególnie polecamy

NOWOŚĆ

24,90

19,90

KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI

LWOWSKIE OKRUCHY HISTORII
Książka ks. Andrzeja Zwolińskiego jest fascynującą, poruszającą opowieścią o Kresach i legendarnym
Lwowie, a jednocześnie rzetelnym źródłem wiedzy o historii tego ważnego miasta, tak zasłużonego
dla polskiej kultury i ducha narodowego. Autor przechadza się wraz z czytelnikiem ulicami miasta,
zagląda w mniej i bardziej znane miejsca, z ogromną dbałością o szczegóły opisuje każdy zakątek.
Przygląda się zabytkom, ale dotyka też niezwykłej, nieraz bolesnej i trudnej, historii. Pokazuje lwowską
codzienność, pisze o sprawach społecznych, przybliża ducha Lwowa, bogactwo jego kultury oraz
przypomina o bohaterstwie Lwowiaków, którzy dochowali wierności Rzeczypospolitej.
WYDAWNICTWO AA, 14x20, s. 256, miękka, czarno-białe fotografie

KOD: 644828
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Szczególnie polecamy

Słynny rosyjski dysydent Siergiej Kowalow
o imperialnej polityce putinowskiej Rosji!
Czy świat
się opamięta?
NOWOŚĆ
Tylko
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Ewangelia według Kremla

TRZECI RZYM
EWANGELIA WEDŁUG KREMLA
KSIĄŻECZKA Z FILMEM DVD

Czy Władimir Putin jest chrześcijaninem? Co to jest Russkij Mir
i idea Trzeciego Rzymu? Jaki błąd w relacjach z Rosją popełnia
świat Zachodu i USA? Jakie anegdoty opowiada Władimir Putin
dyplomatom z Zachodu? Czy są one prawdziwe? Jakie są relacje
Rosyjskiej Cerkwi z władzami państwowymi? Jakie stanowisko
powinien zająć świat wobec aneksji Krymu, wojny na Ukrainie czy
też zapomnianej już wojny w Czeczenii?
Na te i na wiele innych pytań w poruszającej rozmowie przed kamerą z Jarosławem Mańką i Maciejem Grabysą odpowiada Siergiej

Kowalow – rosyjski dysydent, więzień Gułagu i deputowany Dumy;
obrońca praw człowieka i współzałożyciel Memoriału. Otwarty krytyk autorytarnych rządów Borysa Jelcyna i Władimira Putina, który
publicznie sprzeciwiał się działaniom Rosji w Czeczenii, a w 2014 r.
zaapelował do społeczności międzynarodowej o powstrzymanie rosyjskiej ekspansji na Krymie. Trzykrotnie nominowany do
Pokojowej Nagrody Nobla. W pełnej humoru i szczerej rozmowie
Kowalow dokonuje trafnej oceny rządów Władimira Putina, imperialnej polityki Kremla i kondycji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Książeczka: WYDAWNICTWO AA, 14x20, s. 48, twarda, kolorowe ilustracje
Film DVD: czas trwania: 25 min.

KOD: 645986
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Nowe i polecane
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Historia Polski
BESTSELLER
99,90

69,00

110,00

99,00

RABAT

30 %!

Nowe wydanie
jubileuszowe!

GRZEGORZ KUCHARCZYK
WIELKA HISTORIA POLSKI

Oszczędzasz

30 zł!

Przedstawia również najnowsze
wydarzenia,
m.in. wybory prezydenckie
i parlamentarne w 2015 r.,
oraz
obchody 1050-lecia Chrztu Polski

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

Albumowe opracowanie dziejów Polski,
od czasów legendarnych po historię najnowszą.
Znakomicie opowiedziana historia naszej Ojczyzny wzbogacona o wiele
barwnych ilustracji, map, not, biogramów i dokumentów. Publikacja wolna od stereotypów i politycznej poprawności, która nie unika najbardziej
gorących i kontrowersyjnych tematów w naszej historii.
WYD. AA, DĘBOGÓRA, 20x29, s. 496,
twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

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

KOD: 875055

KOD: 646099

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

82,95

82,95

79,00

79,00

PROF. ANDRZEJ NOWAK

PROF. ANDRZEJ NOWAK

DZIEJE POLSKI, t. 1

DZIEJE POLSKI, t. 2

DO 1202,
SKĄD NASZ RÓD

82,95

1202-1340,
OD ROZBICIA DO NOWEJ POLSKI

79,00
PROF. ANDRZEJ NOWAK

DZIEJE POLSKI, t. 3

1340-1468,
KRÓLESTWO ZWYCIĘSKIEGO ORŁA

Pierwsza część poświęcona jest początkom narodu Druga część, obejmująca lata 1202-1340, omawia Trzecia część przedstawia wzrost potęgi państwa polskiego
i państwa polskiego i opowiada o wydarzeniach, okres rozbicia dzielnicowego, a następnie odrodzenia w latach 1340-1468, czyli od rządów Kazimierza Wielkiego
które nastąpiły do 1202 r.
Polski pod berłem ostatnich Piastów.
do panowania Kazimierza Jagiellończyka.
BIAŁY KRUK, 19x24, s. 384,
twarda ze złoceniami, kolorowe ilustracje

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

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

KOD: 531602

KOD: 531961

KOD: 532234
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Historia Polski

HIT CENOWY!

49,99

29,90
RABAT

40 %!

ATLAS
HISTORII POLSKI
Atlas historii Polski to nie jest zwykły atlas. To kompendium przedstawiające dzieje Polski od
początków państwa polskiego aż po czasy współczesne. W przystępny i przejrzysty sposób
przekazuje najistotniejsze informacje dotyczące historii naszego kraju, które każdy młody czytelnik
powinien znać. W atlasie – oprócz kolorowych map – znajdują się opisy wydarzeń politycznych
związanych z kształtowaniem się i rozwojem państwa polskiego, prezentowane są sylwetki
władców i ich najważniejsze dokonania oraz zasługi dla kraju, a także biogramy wielu innych
wybitnych postaci historycznych. Każdy rozdział zawiera wiele ciekawostek z różnych dziedzin
i odwołań do historii powszechnej. Dzięki temu łatwo można zorientować się, co działo się w tym
samym czasie w Europie i na świecie. Przedstawiając najważniejsze wydarzenia w porządku
chronologicznym atlas może być świetną pomocą do nauki historii.
MARTEL, 21x30, s. 140, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 222886

NOWOŚĆ
Tylko

14,90

KOŚCIÓŁ W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ
Bogato ilustrowany album przedstawia rolę Kościoła katolickiego w historii walk o niepodległość
Polski. Omówiono tu m.in. bitwy, wojny, powstania i protesty, w których brali czynny udział duchowni
katoliccy. Szczególną uwagę poświęcono czasom zniewolenia, kiedy zwykli kapłani i hierarchowie
kościelni, często za cenę życia, na różne sposoby toczyli walkę o polskość i wiarę. Zaprezentowano
również postaci najwybitniejszych kapłanów, którzy wiernie służyli Bogu i Ojczyźnie, takich jak
kard. Zbigniew Oleśnicki, ks. Piotr Skarga, o. Augustyn Kordecki, ks. Ignacy Skorupka, św. Brat Albert,
św. Rafał Kalinowski, prymas August Hlond, kard. Adam Sapieha, męczennicy II wojny światowej,
prymas Stefan Wyszyński, ks. Jerzy Popiełuszko oraz św. Jan Paweł II.
ARYSTOTELES, 21x30, s. 60, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 381278
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Historia Polski

Największy atlas całych dziejów Polski!
BESTSELLER

WIELKI ATLAS HISTORII POLSKI
Barwna panorama dziejów Polskiod momentu pojawienia się człowieka w tej części Europy, aż
do czasów współczesnych. Zawiera kilkaset starannie opracowanych map obrazujących zmiany
polityczne, wydarzenia militarne oraz wiele zagadnień gospodarczych i społecznych. W atlasie wiele miejsca poświęcono polskiej historii współczesnej, czyli wydarzeniom związanym
z odzyskaniem niepodległości w 1918 r., II wojną światową, z okresem PRL-u oraz z Polską po
1989 r. Dzieło uzupełniono o komentarze wybitnych historyków oraz wzbogacono ilustracjami
(fotografie, reprodukcje dzieł sztuki oraz prezentacje odznaczeń i mundurów). Zamieszczono
tu również poczet władców Polski oraz biogramy czołowych polityków, którzy sprawowali
władzę w naszym kraju od 1918 roku do czasów współczesnych.
DEMART, 23x33, s. 576, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 122004

99,00
Historia
Bitwy

19,90

14,90

119,00

NOWOŚĆ
Oręż
Formacje

WOJSKO POLSKIE. BÓG, HONOR, OJCZYZNA
Ponad tysiącletnia historia polskiej armii w bogato ilustrowanym albumie! W niniejszej
publikacji przybliżamy historię polskiego oręża na przestrzeni wieków, najważniejsze wydarzenia, bitwy oraz postaci najwybitniejszych dowódców. Opisujemy czasy świetności polskiej
armii, ale również okresy niewoli, gdy Polska nie istaniała na mapach świata. Przedstawiamy
dokonania bohaterów, którzy narażali swoje życie i ginęli„za wolność naszą i Waszą”w wielu
zakątkach świata, nie tylko na polskiej ziemi.
ARYSTOTELES, 21x29, s. 60, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 382213
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Historia Polski
Ryzykowały życiem,
by urzeczywistnić sen
o wolnej Polsce
HIT CENOWY!
32,00

49,90

16,00

39,90

RABAT

50 %!

WIELCY POLACY

DZIELNE POLKI

Bogato ilustrowany album prezentuje żywy, barwny i realistyczny obraz życia
wybitnych polskich twórców, naukowców, władców, dowódców, mężów
stanu, laureatów Nagrody Nobla oraz innych naszych rodaków, którzy stali się
sławni w świecie. Zostali tu przedstawieni m.in. najwybitniejsi polscy artyści
(malarze, rzeźbiarze, graficy), prozaicy, poeci, dramatopisarze, królowie i książęta, bohaterscy wodzowie (hetmani, generałowie, powstańcy) oraz Polacy,
którzy zasłynęli na arenie międzynarodowej w XX w. (np. Jan Paweł II i Krzysztof
Penderecki). Biogramy wzbogacono barwnymi anegdotami, ciekawostkami
z życia omawianych postaci oraz fotografiami.

Biografie 14 zasłużonych kobiet. Swoją odwagą, wiarą w zwycięstwo
i bohaterskimi czynami wykazały się w okresie konfederacji barskiej, wojen
napoleońskich, powstań listopadowego i styczniowego, drugiej wojny
światowej i komunizmu. One same, mimo iż żyły w różnych epokach, są do
siebie bardzo podobne: wszystkie dokonywały czynów bohaterskich, wręcz
heroicznych – i to w okolicznościach pozornie beznadziejnych. Bez żadnych
korzyści własnych.
FRONDA, 16x22, s. 144, miękka

KOD: 268993

FENIX, 25x34, s. 304, twarda, kolorowe i czarno-białe fotografie

KOD: 058565

Najmłodsi w walce o wolną Polskę
1863-1989

BESTSELLER

29,90

24,90
JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA, FRANCISZEK SZAREK

DZIŚ IDĘ WALCZYĆ, MAMO
Książka, nawiązująca tytułem do wiersza młodego poety i żołnierza, Józefa Szczepańskiego
„Ziutka”, poległego w Powstaniu Warszawskim, przedstawia wybrane postaci z Panteonu
Polskich Dzieci, czyli tych najmłodszych Polaków, którzy z miłości do Ojczyzny stawali w obronie
ojczystego języka, wiary i niepodległości. W walce o te wartości byli gotowi do największych
poświęceń aż do ofiary życia. Są wśród nich kilkunastoletni Powstańcy Styczniowi, strajkujący
uczniowie we Wrześni, nieletni legioniści Józefa Piłsudskiego, Orlęta Lwowskie i Przemyskie,
obrońcy Płocka w roku 1920 i Grodna w 1939, Powstańcy Warszawscy, Żołnierze Wyklęci, polegli
w Poznaniu w 1956 roku i zabici przez komunistów w stanie wojennym.
WYDAWNICTWO AA, 17x24, s. 192, twarda, czarno-białe ilustracje

KOD: 644743
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Historia Polski
Niezbędnik
polskiego patrioty!

14,90

Tylko

9,90

19,90

RABAT

33 %!
KS. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI

DLACZEGO WARTO KOCHAĆ POLSKĘ
Kompendium dla współczesnych polskich patriotów – autorstwa ks. prof.
Andrzeja Zwolińskiego. Autor omawia czynniki, które konstytuują naród, takie
jak wspólne pochodzenie, jedność geograficzna i polityczna, język i literatura,
religia i tradycja oraz wspólne cechy kulturowe. Przedstawia nauczanie Kościoła
na temat patriotyzmu. Wskazuje na zagrożenia 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.

FLAGA POLSKI
Sprzedawana bez drzewca.
Rozmiar: 70x110 cm

KOD: 158051

WYD. AA, 12x16, s. 144, miękka

KOD: 642022

BESTSELLER

BESTSELLER

Od początku Piastów
do III rozbioru Polski

45,00

Tylko

19,90

39,90
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 starannością wnikliwie bada wydarzenia, które miały największy wpływ na naszą
historię. Opisuje dzieje Polski od początków państwa aż po czas rozbiorów.
Ukazuje nie tylko ważne wydarzenia, ale też sylwetki osób, które odegrały
w historii naszego kraju decydującą rolę.
CAPITAL, 14x20, s. 400, miękka

KOD: 037450
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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 historyczne, ale przypomina barwne cytaty z epoki i przywołuje głos świadków. Książka pozwala poznać bogactwo naszej historii od
najdawniejszych czasów, zarówno chwile wielkości jak i upadków. Pokazuje
dzieje dumnego narodu, który pozostaje wierny chrześcijańskiej tradycji oraz
wartościom, które inni porzucili.
WYD. AA, 21x30, s. 80, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 643302

Historia Polski
Poczet wielk
kiich Polaków

99,00

69,00

49,00

79,00

OSZCZĘDZASZ

20 zł!

Dzieło
w obwolucie
ze złoceniami!
Wybór i opracowanie:
JUSTYNA CHŁAP-NOWAK

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

JESZCZE POLSKA…
KLASYKA POLSKIEJ POEZJI PATRIOTYCZNEJ
Wspaniałe, monumentalne świadectwo patriotyzmu, narodowej dumy
i przywiązania do ojczystego domu, któremu na imię Polska.
Wielka antologia poezji patriotycznej obejmuje najobszerniejszy wybór
literackiego dziedzictwa Polski: od fragmentów najstarszych kronik Galla
Anonima i Wincentego Kadłubka oraz od„Bogarodzicy”, przez twórców okresu
odrodzenia, baroku i oświecenia, wieszczów epoki romantyzmu, czasu niewoli
i wielkich powstań narodowych, poetów doby pozytywizmu i Młodej Polski,
aż po piewców wielkiego czynu niepodległościowego, poetów-legionistów
z lat 1914-1918, którzy walczyli o wolną Polskę i doczekali się jej odrodzenia.
WYD. AA, 17x24, s. 816, twarda z obwolutą, czarno-białe ilustracje

KOD: 640936

CO POLSKĘ STANOWI
Z tego „wszystkiego, co Polskę stanowi” zostało wybranych i przedstawionych
w tym znakomitym dziele kilkadziesiąt postaci: świadków naszych dziejów.
Wśród nich m.in.: Mieszko I, św. Wojciech, św. Stanisław, Władysław Łokietek,
Kazimierz Wielki, św. Jadwiga Królowa, Władysław Jagiełło, ks. Piotr Skarga,
Stanisław Żołkiewski, św. Andrzej Bobola, Jan III Sobieski, Tadeusz Kościuszko,
Józef Poniatowski, Romuald Traugutt, św. Adam Chmielowski, Jan Matejko,
Henryk Sienkiewicz, Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsudski, Roman Dmowski,
Józef Haller, św. Faustyna, gen. Władysław Anders, św. Maksymilian Kolbe,
Rodzina Ulmów, Witold Pilecki, Danuta Siedzikowna „Inka”, gen. Fieldorf „Nil”,
kard. Sapieha, Prymas Wyszyński, bł. ks. Jerzy Popiełuszko, św. Jan Paweł II i inni.
WYD. AA, 17x24, s. 512, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 648338

W książce m.in.:
HIT CENOWY!
św. abp Bruno z Kwerfurtu
ks. Piotr Skarga SJ
św. bp Józef Sebastian Pelczar
August kard. Hlond
bł. bp Grzegorz Chomyszyn
Oszczędzasz
Stefan kard. Wyszyński
św. Jan Paweł II
abp Ignacy Tokarczuk
bł. ks. Jerzy Popiełuszko
ks. Franciszek Blachnicki
i wielu innych

59,90

29,90
RABAT

50 %!

30 zł!

POLSKA WEDŁUG ŚWIĘTYCH
Polecamy państwu unikalny wybór tekstów wybitnych ludzi Kościoła skierowanych do
Polaków na przestrzeni ponad tysiącletnich 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: wolności, sprawiedliwości, honoru, prawości sumienia, nakazów moralnych,
obowiązków rządzących oraz zagrożeń dla narodu i państwa.
WYDAWNICTWO AA, 17x24, s. 440, twarda

KOD: 641865
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44,90

44,90

39,90

44,90

39,90

39,90

39,90

36,90

KAMIL JANICKI

KAMIL JANICKI

KAMIL JANICKI

ŻELAZNE DAMY

DAMY ZE SKAZĄ

DAMY ZŁOTEGO WIEKU

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

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

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

ZNAK, 15x22, s. 384, twarda

ZNAK, 15x22, s. 448, twarda

ZNAK, 15x22, s. 400, twarda

KOD: 030811

KOD: 034666

KOD: 030309

DAMY POLSKIEGO IMPERIUM
Kobiety, które zbudowały
mocarstwo
Bohaterkami tej książki są: Jadwiga
Piastówna, żona Władysława Łokietka,
ich córka Elżbieta Łokietkówna, siostra
Kazimierza Wielkiego i matka Ludwika
Węgierskiego, oraz córka Ludwika
św. Jadwiga Andegaweńska. Święte
królowe, które mądrze sprawowały
władzę. Wybitne damy, których pokora,
pobożność i polityczne talenty w tamtym
przełomowym momencie dziejów stały
się fundamentem wielkiej Polski.
ZNAK, 16x22, s. 448,
twarda, czarno--białe ilustracje

KOD: 042487

Fascynująca podróż w czasie
i bogate źródło wiedzy historycznej!

Tylko

Oferujemy Państwu kolekcję bogato ilustrowanych książek o rządach polskich władców
z dynastii Piastów, Jagiellonów oraz królów
elekcyjnych. Czytelnicy znajdą tu nie tylko
fakty historyczne, ale również ciekawostki
i anegdoty z życia władców. Książki wzbogacono o teksty źródłowe oraz liczne ilustracje.
Znakomita seria książek historycznych, napisana barwnym językiem, łączy formę eseju
z bogatą ikonografią. Każdą pozycję z serii
sprzedajemy osobno.
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Tylko

Tylko

24,90

24,90

DARIUSZ WIZOR

DARIUSZ WIZOR

DARIUSZ WIZOR

PIASTOWSKIE SZLAKI

NA JAGIELLOŃSKIM
BRZEGU HISTORII

DROGI I BEZDROŻA
MONARCHII ELEKCYJNEJ

ARTI, 21x30, s. 144, twarda

ARTI, 21x30, s. 144, twarda

ARTI, 21x30, s. 144, twarda

KOD: 402382

KOD: 403808

KOD: 406403

24,90

Historia Polski
HIT CENOWY!
199,00

99,00

14,90

50 %

40 %!

24,90

RABAT

RABAT

PO RAZ PIERWSZY
W NASZYM KATALOGU!

Oszczędzasz

100 zł!

NARODZINY POLSKI

POCZET
WŁADCZYŃ POLSKI
Monumentalne dzieło przedstawia sylwetki kobiet, które były małżonkami władców Polski – od początku naszej państwowości aż po
schyłek wieku XVIII (lub przez jakiś czas samodzielnie rządziły krajem).
W sumie zamieszczono tu obszerne biogramy 55 władczyń, począwszy
od Dobrawy, a skończywszy na Marii Józefinie Habsburg, żonie Augusta
III. Z opisów uzyskamy ciekawe 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 fotografiami obiektów związanych z życiem i działalnością
polskich monarchiń.
WYD. M, 24x33, s. 384, twarda z obwolutą

KOD: 431409

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 historyczne zawiera
też teksty źródłowe z omawianej epoki.
WYD. M 25x34, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 433090

39,90

39,90

31,90

Podboje,
które przeszły
do legendy!

MICHAEL MORYS-TWAROWSKI

NARODZINY POTĘGI

36,90

Połowa Europy
pod naszymi rządami!
Biało-czerwone
sztandary, przed
którymi drżały
obce wojska!

WSZYSTKIE PODBOJE BOLESŁAWA CHROBREGO
Mocarstwo, przed którym karki zginali wszyscy sąsiedzi.
Tysiącletnia chwała człowieka, który zbudował Polskę.
Bolesław Chrobry. Jego imię budziło grozę w całej Europie. Jego armia siała
postrach od Łaby po Kijów. Bali się go Niemcy i Czesi. Dla Polaków był jednak
ojcem nowego mocarstwa. Zdobył Kraków, podbił Pragę, zaorał Połabie i zagarnął Kijów. Szydził z niemieckiego cesarza, wbijając słupy graniczne w toń rzeki
przepływającej przez środek jego królestwa. Zasiadł na legendarnym tronie
Karola Wielkiego. I miał nie mniejsze od niego ambicje. Nieustannie walczył
ze wszystkimi sąsiadami, aby wydrzeć im ziemie należne Polsce.

POLSKIE IMPERIUM

ZNAK, 14x20, s. 352, twarda

KOD: 030781

GDY POLSKA BYŁA MOCARSTWEM…
Był czas, gdy Polska była największym państwem Europy. Byliśmy pierwszymi
władcami Berlina, zasiadaliśmy na moskiewskim tronie, posiadaliśmy Krym
i forty na Karaibach. Kaffa, Kurlandia, Gambia, Tobago – dziś w ogóle nie kojarzą się z Polską. A jednak kiedyś wchodziły w skład polskiego mocarstwa. Od
średniowiecza po XVIII wiek Polacy wojowali o Inflanty, Spisz, Krym, Mołdawię,
Szwecję, Ukrainę! Dlaczego więc w naszej świadomości nie funkcjonuje pojęcie
„polskie imperium”? Dlaczego jest nieobecne w naszej historii?
ZNAK, 14x20, s. 320, twarda

KOD: 042302
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NOWOŚĆ
59,90

49,90
HUSARIA
DUMA POLSKIEGO ORĘŻA
Duma polskiego oręża! Powszechnie uważana za najskuteczniejszą i najpiękniejszą kawalerię.
Przez 300 lat broniła Rzeczpospolitej. Stanowiła jej kluczową siłę ofensywną i decydowała
o jej najwspanialszych zwycięstwach. Na polach bitew wzbudzała strach i podziw. Choć
wielokrotnie mierzyła się z liczniejszym przeciwnikiem, niewielu potrafiło stawić jej czoła.
Jaka naprawdę była polska husaria? W czym tkwił fenomen jej zabójczej skuteczności? Jak
wyglądali husarze? Jak walczyli i co robili, gdy przeciwnika nie było w pobliżu? Czemu ich
czas bezpowrotnie przeminął?
Husaria obrosła legendami, jednak jej prawdziwa historia jest jeszcze bardziej niezwykła!
ZNAK, 17x24, s. 384, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 054688

39,99

29,90

29,90

24,90

HETMANI POLSCY I LITEWSCY

HERBARZ SZLACHTY POLSKIEJ
Herbarz Szlachty Polskiej przedstawia zbiór około 70 najbardziej popularnych
herbów wraz z nazwiskami rodów, które się nimi posługiwały. Książka uzupełniona jest opisami i barwnymi ilustracjami poszczególnych herbów szlacheckich, zarysem dziejów heraldyki oraz omówieniem zasadniczych elementów
herbów występujących w polskiej heraldyce szlacheckiej.
DRAGON, 14x22, s. 160, twarda

KOD: 877240

16

LEKSYKON
Ilustrowany leksykon hetmanów polskich i litewskich. Od czasów Jana
Tarnowskiego aż do XVIII wieku hetmani sprawowali ogromną władzę
wojskową. Wielu z nich zasłynęło wielkim talentem militarnym prowadząc
wojska Rzeczypospolitej do chwalebnych zwycięstw pod Orszą, Kircholmem,
Kłuszynem, Chocimiem oraz na polach innych wielkich bitew. Postaci hetmanów przedstawiono kolejno w porządku alfabetycznym. Każda prezentacja zawiera życiorys, barwny portret, herb oraz wykaz urzędów i godności
omawianej osoby. Zamieszczono tu również m.in. chronologiczne indeksy
hetmanów polskich i litewskich oraz kalendarium wojen prowadzonych przez
Polskę i Litwę od XV wieku do rozbiorów.
FENIX, 17x24, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 321148

Historia Polski

NOWOŚĆ

19,90

39,90

16,90

34,90
SŁAWOMIR KOPER

KLĄTWY, SEKRETY
I SKANDALE

POLSKIE
POWSTANIA NARODOWE
Album przedstawia dzieje trzech zrywów narodowowyzwoleńczych: insurekcji
kościuszkowskiej (1794), powstania listopadowego (1830-1831) i powstania
styczniowego (1863-1864). Obszerny, fachowy komentarz historyczny został
wzbogacony barwnymi reprodukcjami dzieł sztuki ilustrującymi omawiane
wydarzenia.
Książka o cennych walorach edukacyjnych!

Polskie klątwy, sekrety i skandale brawurowo opisane zadziornym piórem
znanego popularyzatora historii. W książce m.in.: żony i kochanki Kazimierza
Wielkiego, miłosne porażki Władysława Jagiełły, płomienny romans Napoleona
i pani Walewskiej, zagadkowe zaginięcie generała Zagórskiego a jego wiedza
o przeszłości Marszałka Piłsudskiego, Igo Sym – filmowy amant w życiowej roli
agenta gestapo, a także seks, kobiety i szybkie samochody czerwonego księcia
PRL-u. I wiele jeszcze innych intrygujących historii.

BELLONA, 21x30, s. 104, twarda, kolorowe ilustracje

FRONDA, 15x23, s. 352, miękka

KOD: 140912

KOD: 794221

HIT CENOWY!

34,90

19,90
JAROSŁAW SZAREK

POWSTANIE STYCZNIOWE

RABAT

40 %!

ZRYW WOLNYCH POLAKÓW
Porywająca opowieść rzetelnego historyka i znakomitego publicysty, doktora Jarosława Szarka,
przy pomocy słowa podejmuje walkę o pamięć Powstania Styczniowego. W barwnych obrazach
tym słowem wyczarowanych przypomina historię 1863, 1864, 1865 roku: od „obudzonych
marzeń” aż po „testament wolnych Polaków”. Broni znaczenia słowa „patriotyzm” i nazywa po
imieniu tchórzostwo i zdradę (…)
Książka Jarosława Szarka pomaga odkryć nieznane niektórym z ojców (i synów) III RP poczucie
wstydu, przywołuje wzory antyimperialnej rebelii, przypomina pojęcie obowiązku wobec
Ojczyzny. To jest sens pamięci roku 1863 w naszym czasie i miejscu.
Prof. dr hab. Andrzej Nowak
WYDAWNICTWO AA, 14x20, s. 416, miękka ze skrzydełkami, czarno-białe fotografie

KOD: 644644

17

Historia Polski
BESTSELLER

49,90

19,90
RABAT

60 %!

24,90

19,90

Oszczędzasz

30 zł!

PO RAZ PIERWSZY
W NASZYM KATALOGU!

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

DROGA DO
NIEPODLEGŁOŚCI

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

Autor – historyk i starszy kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa –
omawia szlak bojowy Legionów Polskich. W syntetyczny sposób przedstawia
zarys historii Legionów oraz opis bitew I wojny światowej, w których legioniści
brali udział. Zamieszczono tu m.in. fragmenty pamiętników i dzienników z walk
legionowych, kalendarium oraz liczne zdjęcia, mapy i grafiki wprowadzające
czytelnika w nurt wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania niepodległości.
WYD. M, 21x29, s. 208, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 433748

WYD. AA, 21x30, s. 72, twarda, kolorowe fotografie

KOD: 649731

29,90

39,90

29,90

24,90

RABAT

25 %!

Doskonałe
kompendium
wiedzy o życiu
Marszałka

BESTSELLER
JÓZEF PIŁSUDSKI

MOJE PIERWSZE BOJE
Moje pierwsze boje to spisane przez Marszałka w czasie niewoli magdeburskiej
wspomnienia wydarzeń z początków Legionów Polskich. Jest to bezcenne
świadectwo pierwszych wojennych szlifów Komendanta Piłsudskiego
i Legionów Polskich – żołnierzy, którzy wywalczyli Niepodległość dla Polski.
Marszałek Piłsudski opowiada tu o pierwszych bitwach legionistów oraz ułanów Beliny-Prażmowskiego, o swoich wojennych doświadczeniach, o trafnych
i błędnych decyzjach, rozterkach, taktyce, trudach, znoju, odwadze i bohaterstwie żołnierzy. Autor zawarł tu również zabawne anegdoty z życia Legionów.
Najnowsze wydanie zawiera zdjęcia Komendanta i jego legionistów z kampanii roku 1914, a także mapy terenów działań 1 Brygady Legionów, które
zamieszczono w pierwszym wydaniu książki, w roku 1925.
WYD. AA, 14x20, s. 272, miękka

KOD: 643227
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JOANNA
WIELICZKA-SZARKOWA

JÓZEF PIŁSUDSKI 1867-1935
WSZYSTKO DLA NIEPODLEGŁEJ
W tym roku mija 80 lat od śmierci Józefa Piłsudskiego, którego nazwisko
nierozerwalnie związane jest z wydarzeniem odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918 oraz obroną przed sowiecką agresją w roku 1920.
Biografia Józefa Piłsudskiego, szczególnie uwzględniająca pisma i wspomnienia
samego Marszałka oraz innych osób, przedstawia całe, zarówno publiczne
jak i prywatne życie bohatera: od działalności konspiracyjnej pod zaborem
rosyjskim do śmierci w 1935 r.
WYD. AA, 14x20, s. 336, twarda, zdjęcia czarno-białe

KOD: 649809

Historia Polski
149,00

49,00
RABAT

65 %!

Oszczędzasz

100 zł!

HIT CENOWY!

GENIUSZ NIEPODLEGŁOŚCI
Album Geniusz Niepodległości opiera się na książce o tym samym tytule wydanej w 1932 roku we Lwowie w „święto
zmartwychwstania Polski” i stanowi hołd dla Marszałka Józefa Piłsudskiego. Publikacja zawiera bogaty zbiór tekstów
poświęconych Marszałkowi, m. in. autorstwa takich postaci jak Walery Sławek, Juliusz Kaden-Bandrowski, bp Władysław
Bandurski, Julian Ejsmond, Stanisław Mackiewicz. Ponadto znajdziemy tu relacje z walk i wspomnienia. Album został
bogato zilustrowany archiwalnymi zdjęciami związanymi z tematyką legionową.
WYDAWNICTWO M, 24x33, s. 304, twarda, czarno-białe i kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 433878

19

Historia Polski
HIT CENOWY!
49,90

39,90

19,90

29,90

59,90

RABAT

50 %!

RABAT

40 %!

HIT CENOWY!
JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

PROF. ANDRZEJ NOWAK

ŻOŁNIERZE NIEPODLEGŁOŚCI

PIERWSZA ZDRADA ZACHODU

Wstęp: PROF. ANDRZEJ NOWAK
Sylwetki żołnierzy, którzy wsławili się
w walce o niepodległość Polski w latach pierwszej wojny światowej. Wśród
nich m.in. tak wybitne postaci jak
Walery Sławek, Kazimierz Sosnkowski,
Władysław Belina-Prażmowski,
Bolesław Wieniawa-Długoszowski,
Józef Haller.
AA, 14x20, s. 416, twarda

KOD: 643968

Co się działo w Europie, gdy latem
1920 roku Armia Czerwona dotarła
pod Warszawę? Prof. Andrzej Nowak
ujawnia nieznane dokumenty, z których wynika, że w 1920 roku europejskie mocarstwa były gotowe
przehandlować Polskę w zamian za
pokój z bolszewicką Rosją.
WYD. LITERACKIE, 17x24, s. 606,
twarda

KOD: 055502

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
mobilizacji narodu? Jaką rolę w ocaleniu Polski i świata przed bolszewikami
odegrały Kościół i nagłe przebudzenie religijne Polaków?
WYD. AA, 14x20, s. 496, twarda, zdjęcia czarno-białe

KOD: 641490

HIT CENOWY!

HIT CENOWY!
99,90

69,00

29,90

14,90

RABAT

30 %!

RABAT

50 %!

Oszczędzasz

30 zł!

MARIUSZ KUŁAKOWSKI

ROMAN DMOWSKI
W ŚWIETLE LISTÓW I WSPOMNIEŃ
Monumentalna biografia lidera obozu narodowego dotycząca jego kariery
politycznej i życia osobistego. Książka zawiera prawie 900 stron niezwykle
oryginalnego materiału, m.in.: wspomnienia i fotografie nieznane szerokiemu
gronu czytelników. A przede wszystkim listy pisane do ówczesnej polskiej elity
politycznej i intelektualnej, m.in. do Reymonta, Żeromskiego, Paderewskiego
i wielu innych.
DĘBOGÓRA, 17x24, s. 892, twarda z obwolutą

KOD: 374107

JENÖ SZENTIVÁNYI

ORLĘTA LWOWSKIE
Fabularyzowana opowieść o obronie Lwowa w latach 1918-1919 przez jego
nastoletnich mieszkańców – młodych polskich patriotów. Bez ich heroicznej
walki nie byłoby polskiego Lwowa i wielkiej legendy Orląt Lwowskich! Historia
najwspanialszych czynów młodych bohaterów wprowadza nas w dramatyczne wydarzenia tamtych dni, gdy ważyły losy odrodzonej Rzeczpospolitej
i przebieg jej granic. Jenö Szentiványi (1909--1986), węgierski prozaik i autor
powieści młodzieżowych, napisał tę książkę przed drugą wojną światową.
Książka doczekała się jednego zaledwie wydania w 1939 r. i od tej pory nie
została nigdy na Węgrzech wznowiona…
WYD. M, 14x20, s. 276, miękka

KOD: 956382
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49,90

39,90

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 renomowanym wydawnictwem. Firmę w 1885 roku założył przedsiębiorca 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 – wydanej w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości – zaprezentowano
wyjątkową kolekcję reprodukcji pocztówek zgromadzonych przez Henryka Frista i jego
kontynuatorów.
WYDAWNICTWO AA, 21x30, s. 232, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 641186

Oszczędzasz

30 zł!

39,90

59,95

29,90

29,90

RABAT

50 %!

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

BAŁAK LWOWSKI

HIT CENOWY!
GALICJA
OD KRAKOWA PO LWÓW!
Sentymentalna, albumowa podróż po ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, które
po rozbiorach i Kongresie Wiedeńskim znalazły się pod zaborem austriackim.
Mimo że sama Galicja to austriacki twór trwający zaledwie 150 lat, wciąż żyje
w naszej pamięci. Książka prezentuje historię Galicji, jej podział geograficzny,
przyrodę, kulturę i osiągnięcia naukowe. Nie zabrakło również miejsca na
prezentację kuchni galicyjskiej, a także najważniejszych miast i miejsc historycznych. Komentarz historyczny zilustrowano bogactwem archiwalnych fotografii.
DRAGON, 23x30, s. 160, twarda, archiwalne zdjęcia, kredowy papier

KOD: 870340

MOWA PRZEDWOJENNEGO
LWOWA
Unikatowy słownik przedwojennej lwowskiej mowy, słynnego bałaku, z którego
słynęło to piękne miasto w okresie II Rzeczpospolitej. Niniejsze opracowanie
zostało przygotowane przez rodowitego lwowiaka, który„ni tylku w gadaniu, ali
nawyt w pisaniu”zaciąga jeszcze tamtą mową. Oprócz tłumaczenia bałakowych
wyrazów słownik zawiera też zebrane z różnych źródeł przykłady ich użycia
w potocznej mowie galicyjsko-lwowskiej, zarówno tej żywej, codziennej, jak
również w utrwalonej na piśmie przez sławnych i mniej znanych, a często nawet
anonimowych lwowskich autorów. Po raz pierwszy podjęto też próbę przekładu
współczesnej polszczyzny na ówczesny język lwowski, dodając słowniczek
„z tutejszego na tamtejsze”. Publikacja jest bogato ilustrowana zdjęciami ulic,
placów i parków Lwowa z lat 20. i 30. XX wieku.
WYD. AA, 14x20, s. 256, twarda, czarno-białe fotografie

KOD: 648499
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Polacy w drugiej wojnie światowej
HIT CENOWY!

49,90

39,90
Wywiad II RP kontra
tajne służby III Rzeszy
i ZSRR!

KACPER ŚLEDZIŃSKI

W TAJNEJ SŁUŻBIE. WOJNA WYWIADÓW W II RP
Polski superszpieg już w 1929 roku wykrada tajne plany wojny z polską.
Genialni matematycy łamią szyfry enigmy. Polski kontrwywiad przechwytuje
niemiecką korespondencję i poznaje sekrety III Rzeszy…
Dzięki książce Kacpra Śledzińskiego poznamy wiele spektakularnych sukcesów i bolesnych porażek wywiadu II RP. Autor snuje fascynującą opowieść
o niezwykłych ludziach, oficerach polskiego wywiadu, szpiegach, podwójnych agentach i specjalistach od łamania szyfrów.
ZNAK, 16x22, s. 352, twarda

KOD: 054619

19,90

14,90

33 %!

45 %!

RABAT

RABAT

JAN KARSKI

MATEUSZ SZPYTMA,
JAROSŁAW SZAREK

RODZINA ULMÓW
Książka, na przykładzie rodziny Ulmów i innych rodzin we wsi
Markowa ukrywających Żydów,
opowiada o heroicznej postawie
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, 20x29, s. 80, twarda

KOD: 01735E

1939-1945
Pięć dramatycznych lat
z historii Polski!

28,00

29,90

HIT CENOWY!

CZŁOWIEK, KTÓRY CHCIAŁ
ZATRZYMAĆ HOLOKAUST
Portret wybitnego Polaka, który podczas II wojny światowej dokonał
czynów heroicznych. Nie walczył
na polach bitewnych, ale na tajnym
froncie zmagał się z hitlerowskim imperium zbrodni, niejednokrotnie ryzykując życie. Dostarczywszy niezbędne
informacje o zbrodniach, apelował
do aliantów, by zrobili cokolwiek, aby
przerwać ten mord…
AA, 21x30, s. 104,
miękka, czarno-białe ilustracje

KOD: 881230

HIT CENOWY!

34,90

29,90

44,90

49,90

19,90

29,90

RABAT

RABAT

55 %!

40 %!
PO RAZ PIERWSZY
W NASZYM KATALOGU!

II WOJNA ŚWIATOWA W POLSCE
Książka w zwięzły i interesujący sposób przedstawia najważniejsze wydarzenia
II wojny światowej w Polsce. Oprócz atrakcyjnej szaty graficznej, komunikatywnego języka i kompetentnej narracji historycznej atutem publikacji są niezwykle
cenne archiwalne fotografie, które dokumentują pięć dramatycznych lat historii
Polski i w pełni ukazują tragedię wojny, która dotknęła miliony Polaków.
DRAGON, 21x29, s. 112, twarda

KOD: 878605

ŚWIAT MUSZKIETERÓW
Wnikliwa monografia Muszkieterów
– tajnej organizacji o charakterze wywiadowczym działającej na terenach
polskich pod okupacją niemiecką.
Unikalne źródło wiedzy o grupie
ludzi budzących do dziś kontrowersje
(utrzymywali kontakty z wywiadem
brytyjskim, ale posądzani też byli
o współpracę z Abwehrą). Autor
przedstawia osiągnięcia i skomplikowane życiorysy Muszkieterów.
REBIS, 15x22, s. 424,
twarda z obwolutą

KOD: 188797

22

NIEZATAPIALNI
I ŁÓDŹ PODWODNA
Pasjonująca opowieść o losach
bohaterskiej rodziny Rodowiczów
oraz o ich warszawskim domu przy
ul. Fortecznej 4, w którego piwnicy
podczas okupacji znajdowała się „Łódź
Podwodna” – najnowocześniejsza konspiracyjna radiostacja Polski Podziemnej.
Komfortowo urządzona, znakomicie
ukryta. Niezatapialna. Niemcy poszukiwali jej bezskutecznie…
FRONDA, 16x22, s. 304, opr. zintegrowana, cz.-b. i kolorowe ilustracje

KOD: 791305

Polacy w drugiej wojnie światowej
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Do książki dołączono film
dokumentalny TVP o rzezi Woli

34,90

49,90

ez

Wyróżnienie Stowarzyszenia
Wydawców Katolickich

FENIKS 2019

MAGDALENA OGÓREK

w kategorii „Świadectwa”

LISTA WÄCHTERA

MONIKA KICMAN

Otto von Wächter, austriacki baron SS, przyjaciel Himmlera, był prawą ręka
Hansa Franka w okupowanym Krakowie. Koneser sztuki, który powiększył
swoje kolekcje o dzieła złupione pod Wawelem, a później o trofea ze Lwowa.
Po klęsce Niemiec, używając fałszywych dokumentów, dzięki watykańskiemu
dostojnikowi trafia na ścieżkę przerzutową nazistów z Europy do Ameryki
Południowej. Znajduje schronienie w Watykanie…
Historyk, Magdalena Ogórek, prowadzi brawurowe śledztwo tropiące niemiecką grabież dzieł sztuki z okupowanych ziem Rzeczpospolitej. Przedstawia nowo
odkryte dokumenty CIA i archiwów Watykanu. Stara się wyjaśnić, kto stoi za
tajemniczą śmiercią nad Tybrem wojennego kolekcjonera polskich zabytków.

Dramatyczne wspomnienia Moniki Kicman, młodej żony i matki, której
przyszło wraz mężem i małym synkiem przeżywać tragiczne lata II wojny
światowej. Była ona naocznym świadkiem rzezi Woli oraz innych zbrodni
dokonanych przez hitlerowskich oprawców w okupowanej Polsce.
Autorka, odznaczona Krzyżem AK i Krzyżem Partyzanckim, przeżyła wojnę
i przez lata dawała świadectwo o gigantycznej zbrodni, jakiej okupanci
dopuścili się na mieszkańcach Warszawy. Dziś strażnikiem pamięci o autorce i propagatorem jej wspomnień jest jej syn, ks. Stanisław Kicman,
który jako małe dziecko towarzyszył matce podczas wojennej gehenny.

POKONAĆ STRACH

WYD. AA, 14x20, s. 384, miękka

ZONA ZERO 17x24, s. 456, opr. zintegrowana

KOD: 643265

KOD: 874322

HIT CENOWY!

Unikalne fotografie i relacje
korespondenta
wojennego!

HIT CENOWY!

44,90

26,90
RABAT

40 %!

59,90

29,90
RABAT

50 %!

Do książki dołączono płytę CD
z pieśniami powstańczej Warszawy
w wykonaniu Chóru Akademii
Muzycznej w Warszawie
JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

POWSTANIE WARSZAWSKIE 1944

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

GLORIA VICTIS
Książka wprowadza nas w rzeczywistość Powstania – począwszy od
przygotowań i nastrojów przed jego wybuchem. Autorka opisuje pierwsze
zwycięskie walki Powstańców, najważniejsze boje z wojskami okupanta,
kreśli sylwetki bohaterów Powstania. Przedstawia dramat mieszkańców
Warszawy opuszczonych przez aliantów i skazanych wraz ze swym miastem
na całkowitą zagładę.
Choć miasto legło w gruzach, a Powstańcy ulegli przytłaczającej sile
nieprzyjaciela, pozostali bohaterami, gotowymi poświęcić dla Ojczyzny
to, co najdroższe. Gloria victis!

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

WYD. AA, 14x20, s. 320, twarda

ELŻBIETA BERUS-TOMASZEWSKA
JERZY TOMASZEWSKI

WALCZĄCA
WARSZAWA ‘44

KOD: 646686

KOD: 646563
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Polacy w drugiej wojnie światowej
HIT CENOWY!

34,90

29,90

ODWAGA STRACEŃCÓW

SŁYNNE UCIECZKI POLAKÓW
W tej pasjonującej książce zrelacjonowano brawurowe ucieczki polskich
bohaterów. Zostali uwięzieni, ale niepokonani. Uciekali z pilnie strzeżonych
obozów czy więzień, skąd często nikt przed nimi nawet nie próbował uciekać.
Aby dotrzeć do tych, którzy czekali na ich powrót, potrafili przejść przez wrogie
kraje tysiące kilometrów! Bohaterowie tej książki to m.in.: Maurycy Beniowski,
Ferdynand Ossendowski, Jędrzej Giertych, Bronisław Szeremeta i Wanda
Pawłowska. Opisano tu również wielką ucieczkę z obozu zagłady w Sobiborze.
FRONDA, 16x22, s. 320, miękka

KOD: 793651

19,90

44,90
KACPER ŚLEDZIŃSKI

ANDRZEJ FEDOROWICZ

44,90

49,90

Doskonale wyszkoleni, niezłomni – bohaterscy marynarze polskich okrętów podwodnych, którzy
potrafili dokonywać rzeczy zgoła
niemożliwych. Książka przedstawia
fascynujące historie załóg ORP „Wilk”,
ORP „Orzeł” i innych polskich okrętów podwodnych podczas II wojny
światowej.

RABAT

55 %!

BITWY POLSKICH ŻOŁNIERZY
1940-1944

ZNAK, 16x22, s. 390, twarda

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

KOD: 027743

AA, 14x20, s. 384, twarda

KOD: 645887

NOWE WYDANIE!

UWAGA: oferta ważna
do wyczerpania zapasów!

Patriota
Żołnierz
Cichociemny
Tajny Kurier AK

89,90

79,00

59,90

54,90

NORMAN DAVIES

SZLAK NADZIEI
ARMIA ANDERSA

Wojenne losy Jana Nowaka-Jeziorańskiego, słynnego „Kuriera z Warszawy”:
służba w polskiej armii, wojna i niemiecka niewola oraz ucieczka z transportu
i powrót do okupowanej stolicy. Potem aktywna działalność w konspiracji,
szereg niebezpiecznych misji jako tajny emisariusz AK. Jan Nowak-Jeziorański
dociera do Warszawy tuż przed wybuchem Powstania. W przeddzień kapitulacji
ratuje z płonącej stolicy bezcenne dokumenty…
O tym wszystkim przeczytamy w bestsellerowej książce, którą czyta się z zapartym tchem!

Norman Davies przedstawia marsz Armii Andersa, który nie ma sobie równych
w historii! Trasa formacji wiodła od syberyjskich gułagów, przez Azję Środkową,
Bliski Wschód, Afrykę Północną, aż do pól bitewnych we Włoszech. Wraz
z żołnierzami szły dzieci, kobiety i starcy. Wszyscy próbowali normalnie żyć
(przy armii funkcjonowały szkoły, szpitale, sierocińce). Gdy przekraczali granice
Związku Sowieckiego, mieli nadzieję na powrót do domów. Gdy zwyciężali
Niemców pod Monte Cassino, Anconą i Bolonią, wiedzieli już, że te nadzieje
pozostaną niespełnione.
Fascynująca opowieść historyczna została zilustrowana niepublikowanymi
materiałami archiwalnymi oraz licznymi fotografiami dokumentującymi
pasjonującą podróż „szlakiem nadziei”.

ZNAK, 17x24, s. 672, twarda

ROSIKON PRESS, 20x26, s. 592, twarda z obwolutą

JAN NOWAK-JEZIORAŃSKI

KURIER Z WARSZAWY

KOD: 030255

24

KOD: 981052

Polacy w drugiej wojnie światowej
BESTSELLER

Unikalne zdjęcia
z planu ﬁlmowego

34,90

29,90

29,90

303. BITWA O ANGLIĘ
FILM DVD

Jest rok 1940. Rozpoczyna się bitwa o Anglię, w której doskonale wyszkoleni
i doświadczeni piloci Luftwaffe zaciekle atakują alianckie samoloty RAFu. Z pomocą przybywają doborowi polscy lotnicy: Jan Zumbach, Witold Urbanowicz,
Mirosław Ferić, Witold „Tolo” Łokuciewski i inni…
Pełna rozmachu i emocjonujących podniebnych walk superprodukcja opowiadająca niesamowitą historię Dywizjonu 303 – legendarnych polskich lotników,
którzy wyróżnili się bohaterstwem i skutecznością podczas bitwy o Anglię
w czasie II wojny światowej. Epicka filmowa opowieść w doborowej międzynarodowej obsadzie (m.in. Marcin Dorociński, Filip Pławiak, syn Mela Gibsona
Milo Gibson oraz Iwan Rheon – gwiazda kultowego serialu „Gra o tron”).

ARKADY FIEDLER

DYWIZJON 303

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

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

KOD: 325990

BERNARDINUM, 14x20, s. 152, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 271738

HIT CENOWY!

49,90

39,90

19,90

44,90
KACPER ŚLEDZIŃSKI

CICHOCIEMNI
Było ich 300. Najlepiej wyszkoleni sabotażyści w historii, gotowi
poświęcić wszystko dla wolnej
Polski. Najlepsi z najlepszych – starannie wyselekcjonowani spośród
tysięcy kandydatów. Zrzuceni na
spadochronach do okupowanej
Polski, podejmowali nadzwyczaj
ryzykowne misje. Nieliczni, którzy
przeżyli, trafili po wojnie do piekła
komunistycznych więzień.
ZNAK, 16x23, s. 420, twarda

KOD: K05059

Prawdziwa historia
małego Janka z RAF
29,90

24,90

RABAT

50 %!

DYWIZJON 303

TADEUSZ DYTKO

WALKA I CODZIENNOŚĆ
Losy najsłynniejszej polskiej formacji
lotniczej z czasów II wojny światowej:
od chwili jej sformowania w atmosferze zakulisowych gier po jej udział
w krytycznym okresie powietrznej
batalii latem 1940 roku. Historia dywizjonu została opowiedziana z wykorzystaniem fragmentów raportów
i dzienników samych pilotów oraz
niepublikowanych dotąd fotografii.

LIBERATOREM DO POLSKI
Prawdziwa historia jednego z najlepszych pilotów lotnictwa bombowego
i specjalnego RAF, Jana Cholewy, opowiedziana w konwencji „Dywizjonu
303”. Fascynująca biografia pochodzącego z Ustronia wybitnego harcmistrza
i pilota została ukazana na tle wojennych losów dywizjonu bombowego 300
i 1586 Polskiej Eskadry Specjalnego Przeznaczenia, przekształconej następnie
w dywizjon bombowy 301 Ziemi Pomorskiej „Obrońców Warszawy”.
Opowieść została uzupełniona przez unikatowy pamiętnik bohaterskiego
pilota, który w czasie wojny wykonał 110 lotów operacyjnych, co stawia go
w rzędzie rekordzistów lotnictwa bombowego i specjalnego RAF.

RM, 15x21, s. 432, miękka

KOD: 643784

KOD: 733240

WYD. AA, 14x20, s. 400, miękka, czarno-białe ilustracje
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Kresy we krwi
BESTSELLER

BESTSELLER

39,90

29,90

39,90

29,90

RABAT

25 %!

RABAT

25 %!

Relacje naocznych
świadków zbrodni,
pogromów
i prześladowań
JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

Wstęp: PROF. ANDRZEJ NOWAK

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

Prawda
o przemilczanej
zbrodni!

WOŁYŃ WE KRWI
1943
Historia Rzezi Wołyńskiej – zbrodni ludobójstwa, dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach z Wołynia, podczas okupacji terenów
II Rzeczypospolitej przez III Rzeszę, w okresie od lutego 1943 do lutego 1944.
Apogeum ludobójstwa przypadło na 11 lipca 1943 roku…
WYD. AA, 14x20, s. 400, twarda, czarno-białe fotografie

KOD: 642602

WYD. AA, 14x20, s. 384, twarda

KOD: K01022

Ukraiński
biskup przeciw
banderyzmowi!

HIT CENOWY!
39,90

59,90

19,90

49,90

RABAT

50 %!

BŁ. BP GRZEGORZ CHOMYSZYN

DWA KRÓLESTWA
Polskie tłumaczenie zapisków bł. biskupa Grzegorza Chomyszyna, greckokatolickiego ordynariusza Stanisławowa w latach 1904-1945. Dzieło
jest świadectwem mężnego oporu biskupa wobec zagrożeń związanych
z ekspansją fałszywej ideologii nacjonalizmu ukraińskiego. Bp Chomyszyn
zawarł tu druzgocącą ocenę ideologii banderyzmu. Poddał również krytyce postawę metropolity lwowskiego Andrzeja Szeptyckiego. Pomimo
wrogiego nastawienia banderowców do bpa Chomyszyna to nie oni,
lecz bolszewicy uwięzili go i zamordowali w katowni NKWD w Kijowie
28 grudnia 1945 r. Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował go we Lwowie
27 czerwca 2001 r.
WYD. AA, 17x24, s. 448, twarda, czarno-białe fotografie

KOD: 648376
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MAREK A. KOPROWSKI

ŚMIERĆ ZA SIENKIEWICZA
XX-wieczna historia Polaków na Podolu, która – podobnie jak na Wołyniu – pisana była krwią, bólem i walką. Książka ta zawiera relacje osób, które pamiętają
wydarzenia wojenne, stalinowski terror, a później długie boje o odzyskiwanie
świątyń oraz przetrwanie polskości na tych terenach. Całość przeplatana jest
historią miejsc przepełnionych bogactwem polskiej historii i kultury.
REPLIKA, 14x20, s. 432, miękka

KOD: 744476

W czerwonej niewoli
HIT CENOWY!

HIT CENOWY!

17 IX 1939

Pamiętamy!
26,90
44,90

PIOTR SZUBARCZYK

RABAT

CZERWONA
APOKALIPSA

40 %!

AGRESJA ZWIĄZKU
SOWIECKIEGO NA POLSKĘ
I JEJ KONSEKWENCJE
Historyczna opowieść o kulisach sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r.
Autor – ceniony historyk i publicysta – relacjonuje przebieg najważniejszych
wydarzeń z września 1939 r. na wschodzie kraju oraz intensywnej eksterminacji
obywateli Rzeczypospolitej w sowieckiej zonie okupacyjnej. W książce 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, 14x20, s. 384, twarda, czarno-białe zdjęcia

KOD: 647126

29,90

9,90

POD CZERWONĄ
OKUPACJĄ

RABAT

65 %!

ADAM MACEDOŃSKI
W ROZMOWIE
Z ANNĄ ZECHENTER

Był świadkiem dwukrotnego wkroczenia Sowietów na polskie ziemie…
Doświadczył dziesiątków lat czerwonej niewoli…
Walczył o prawdę o Zbrodni Katyńskiej…
10 kwietnia 2010 roku z powodu choroby nie poleciał do Smoleńska…
Niezwykły wywiad-rzeka! Pasjonująca opowieść o życiu niezwykłego
człowieka, całe życie walczącego o prawdę, wolność i niepodległość Polski,
założyciela Komitetu Katyńskiego, artysty plastyka, pieśniarza, poety. To także
opowieść o naszej najnowszej historii, począwszy od sowieckiej okupacji
Lwowa i Kresów, poprzez okupację hitlerowską, ponowne wejście Sowietów,
komunistyczną niewolę, walkę o wolność i prawdę, aż po Smoleńską katastrofę z kwietnia 2010 r.
WYD. AA, 14x20, s. 448, miękka ze skrzydełkami, zdjęcia, kolorowe grafiki

KOD: 643289

HIT CENOWY!

24,90

19,90

14,90

24,90

9,90

14,90

33 %!

40 %!

RABAT

IRENA OSTROWSKA

NIEZŁOMNI KAPŁANI
Z PODOLA
Książka jest zbiorem barwnych wspomnień o sześciu bohaterskich kapłanach,
którzy sprawowali kapłańską posługę na Podolu podczas najstraszniejszych
lat komunistycznej dyktatury. Za wierność Chrystusowi czekały ich szykany,
prześladowanie, wieloletnie więzienie lub zsyłka. Mimo tych trudów, trwali.
Przeżywali również chwile zniechęcenia. Zastanawiali się, czy nie byłoby
lepiej, gdyby wyjechali do Polski, gdzie Kościół nie był poddawany tak silnym
represjom jak w ZSRR. O swoich wątpliwościach pisali do św. Ojca Pio, który
im odpowiedział jednym słowem: „Trwajcie”. Dzięki temu trwaniu odrodziły
się prawdziwe wspólnoty wierzących, a diecezja kamieniecko-podolska,
gdzie wspomniani kapłani pracowali, wydała liczne powołania do kapłaństwa
i życia zakonnego.
WYD. AA, 14x20, s. 248, miękka

KOD: 649212

RABAT

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

WIESŁAW CHRZANOWSKI

ORLĘTA RUDNICKIE

WIĘŹNIOWIE POLITYCZNI
W POLSCE 1945-1956

Książka opowiada o Orlętach, organizacji antykomunistycznej założonej
wiosną 1947 roku przez pięciu przyjaciół, uczniów gimnazjum w Rudniku
nad Sanem. Orlęta zostały rozbite
przez Urząd Bezpieczeństwa jesienią
1949 roku. Przez okrutne śledztwo
i komunistyczne procesy przeszło
kilkudziesięciu członków Orląt. Mimo
młodego wieku otrzymali wyroki od
kilku do kilkunastu lat więzienia.
AA, 14x20, s. 144, miękka

KOD: 648093

Autor, który sam prawie sześć lat
spędził w ubeckich aresztach i więzieniach, relacjonuje wydarzenia,
które miały miejsce w owianych złą
sławą katowniach komunistycznego
aparatu represji. Opisane tu historie
to żywe świadectwo patriotyzmu
i bohaterstwa więźniów okresu stalinowskiego, którzy byli skazywani na
więzienie i śmierć.
DĘBOGÓRA, 16x23, s. 112, miękka

KOD: 964978
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Żołnierze wyklęci
HIT CENOWY!

BESTSELLER

44,90

39,90

39,90

29,90

RABAT

25 %!

26,90

29,90

40 %!

25 %!

RABAT

Prezent do książki
Bohaterskie akcje
żołnierzy wyklętych

RABAT

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

BITWY WYKLĘTYCH

BOHATERSKIE AKCJE
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

15 największych bitew Żołnierzy
Wyklętych! Spektakularne akcje, przełomowe momenty walk, kulisy ubeckich operacji, powojenne, najczęściej
tragiczne losy uczestników walk.
W książce zamieszczono archiwalne
dokumenty i niepublikowane wcześniej zdjęcia uczestników walk oraz
unikatowe mapy z planami dyslokacji
wojsk i kierunków uderzeń.

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. Autorka opowiada
o ich dramatycznych losach.

FRONDA, 14x20, s. 520, twarda

AA, 14x20, s. 464, twarda,

Żołnierze wyklęci rozbijali więzienia
i areszty, atakowali posterunki MO, siedziby UB i urzędy, wygrywali bitwy z grupami operacyjnymi KBW, UB, MO i NKWD.
O wielu brawurowych akcjach Żołnierzy
Wyklętych przeczytamy w fascynującej
książce Joanny Wieliczki-Szarkowej!
AA, 14x20, s. 336, twarda

KOD: 643333

Do książki dołączamy gratis:

ZDOBYĆ WIĘZIENIE
FILM DOKUMENTALNY DVD

Historia śmiałej operacji uwolnienia kilkuset osób z więzienia UB w Kielcach w sierpniu
1945 r.
RAFAEL, reż. Dariusz Walusiak
Czas trwania: 25 min.

KOD: 641483

KOD: 790346

Żołnierze Wyklęci w relacjach świadków

34,90

29,90

29,90

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI
PRZECIEŻ TO DZIECKO BANDYTY!

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

I ZNÓW ZA KRATY

ZŁAPALI GO I DOSTAŁ CZAPĘ

REPLIKA, 14x20, s. 328, miękka

REPLIKA, 14x20, s. 360, miękka

REPLIKA, 14x20, s. 304, miękka

KOD: 744087

KOD: 744780

KOD: 744001

Trzy unikalne zbiory relacji wyjątkowych świadków powojennej historii:
uczestników walk Żołnierzy Wyklętych przeciw 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, którzy
ocaleli, przeżyli wojnę oraz wyszli cało z ubeckich więzień czy katowni.
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34,90

29,90

34,90

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
59,99

39,90

49,90

34,90
UWAGA: oferta ważna
do wyczerpania zapasów!

UWAGA: oferta ważna
do wyczerpania zapasów!

POCZET ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Opracowanie: LESZEK ŻEBROWSKI

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

BRYGADA ŚWIĘTOKRZYSKA NSZ
W FOTOGRAFIACH I DOKUMENTACH. ALBUM

CAPITAL, 14x20, s. 320, miękka

CAPITAL, 23x29, s. 192, twarda, kredowy papier

KOD: 037245

KOD: 037238

Aby ocalić tę miłość,
sama musiała stać się niezłomna!

Brygada Świętokrzyska NSZ działająca na Kielecczyźnie toczyła walki z niemieckimi siłami okupacyjnymi oraz z oddziałami komunistycznymi, które uważała
za forpocztę NKWD na ziemiach polskich. W styczniu 1945 r., gdy ruszył front
wschodni, Brygada rozpoczęła marsz na zachód, wykorzystując chaos na zapleczu frontu. Od kilkudziesięciu lat trwają kontrowersje dotyczące walki oraz
jej przemarszu na zachód. Aby poznać prawdziwą historię tej nadzwyczajnej
formacji, warto sięgnąć po ten unikalny album, złożony z fotografii i dokumentów – często dotychczas nieznanych.

HIT CENOWY!
59,00

29,90

BESTSELLER

RABAT

50 %!

44,90

39,90
ŻONA WYKLĘTA
Poruszająca opowieść o miłości młodej dziewczyny do żołnierza wyklętego,
o sile wiary w najczarniejszych czasach stalinizmu i o poczuciu obowiązku
wobec Ojczyzny tych, którzy nie zgadzali się na zniewolenie. Dramatyczna
historia dwojga ludzi toczących walkę, za którą nikt im nie dziękował
i której długo nikt nie docenił. Historia starszego sierżanta Władysława
Grudzińskiego „Pilota”, żołnierza z oddziału „Roja”, nie wyszła na światło
dzienne przez 70 lat. Dziś znamy ją dzięki świadectwu jego ukochanej.
ZNAK, 17x24, s. 302, twarda

KOD: 042623

LECH KOWALSKI

KORPUS BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO
A ŻOŁNIERZE WYKLĘCI
Monumentalna historia walk i zbrodniczych działań Korpusu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego (zwanego niekiedy polskim NKWD i przyrównywanego do
SS) wymierzonych przeciwko Żołnierzom Wyklętym. Kiedy żołnierze antykomunistycznego podziemia stawali do boju na śmierć i życie, na jednego
z nich przypadało niekiedy po trzystu zbirów z formacji wojskowych NKWD,
z sowieckiego kontrwywiadu„Smiersz”, KBW, LWP, MO, UB czy ORMO. Oprawcy
dniami i nocami bezlitośnie tropili Żołnierzy Wyklętych, nieustępliwie i metodycznie pacyfikując, mordując skrycie w lochach więziennych i zabijając
w nierównej walce. Ciała porzucano w leśnych jamach, przydrożnych rowach,
chaszczach i kniejach oraz w bezimiennych dołach cmentarnych… O wielu
tych wydarzeniach, ze szczególnym udziałem funkcjonariuszy KBW, opowiada
Lech Kowalski w swej znakomitej książce.
ZYSK I S-KA, 17x24, s. 872, twarda

KOD: 859568
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Najnowsza historia Polski
Komunizm
i postkomunizm
w Polsce po 1944 r.

HIT CENOWY!

34,90

26,90
LESZEK ŻEBROWSKI

W SZPONACH CZERWONYCH
Komunizm w Polsce formalnie dobiegł końca, jednak w rzeczywistości pozostały struktury z tamtego czasu, grupy wpływów i interesów. Aby rzucić światło
na działanie tych struktur w ramach III RP, autor tłumaczy, jak działała bezpieka
i funkcjonariusze propagandy w czasach PRL. Z książki Leszka Żebrowskiego
dowiemy się m.in. jak Sowieci instalowali w Polsce komunizm, jak funkcjonował zbrodniczy aparat represji, jak prześladowano bohaterów oraz kto i w jaki
sposób dziś próbuje zamazywać prawdę o tamtym okresie.
NASZ DZIENNIK, 14x20, s. 270, miękka

KOD: 187606

34,90

RABAT

55 %!
NIEWYJAŚNIONE ZABÓJSTWA

SŁAWOMIR CENCKIEWICZ

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

RYSZARD KUKLIŃSKI
I WOJNA WYWIADÓW
Rzetelna książka o kulisach działalności płk. Kuklińskiego. W oparciu
o archiwa tajnych służb PRL oraz dokumenty pochodzące z Rosji i USA,
Sławomir Cenckiewicz i Sebastian
Rybarczyk omawiają szpiegowską
działalność Kuklińskiego w perspektywie wojny wywiadów pomiędzy KGB i GRU a CIA.

FRONDA, 16x23, s. 360, miękka

KOD: 791527

HIT CENOWY!

39,90

14,90

29,90

HIT CENOWY!

89,90

ATOMOWY SZPIEG

ZYSK I S-KA, 15x21, s. 592, miękka

KOD: 854778

HIT CENOWY!
49,90

59,90

59,90

29,90

29,90

RABAT

RABAT

RABAT

40 %!

50 %!

33 %!
Oszczędzasz

30 zł!

LECH KOWALSKI

SŁAWOMIR CENCKIEWICZ

KRÓTSZE RAMIĘ MOSKWY

DŁUGIE RAMIĘ MOSKWY

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

Historia kontrwywiadu wojskowego
PRL. Niniejsza monografia obejmuje
lata 1957-1990, wszechstronnie dokumentując działalność wojskowych
służb specjalnych Polski Ludowej.
Ukazuje zasady funkcjonowania
formacji, przedstawia kadrę dowódczą i motywy jej postępowania,
ułatwiając zrozumienie pozornie niezwiązanych ze sobą mechanizmów
transformacji po roku 1989.

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

FRONDA, 20x28, s. 925, miękka

FRONDA, 15x23, s. 990, miękka

KOD: 791053

KOD: 793255

ZYSK I S-KA, 17x24, s. 536, miękka

MAREK GĘDEK

NIEZNANE DZIEJE POLSKI 1943-2015
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KOD: 068757

Najnowsza historia Polski

CZARNA KSIĘGA PRL
49,90

24,90
RABAT

50 %!

29,90

9,90

49,90

39,90

RABAT

60 %!

HIT CENOWY!

NOWOŚĆ

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 trudna i bolesna historia zbrodni, represji i ucisku
narodu przez sprawujących nad nim władzę sowieckich namiestników, m.in.
Bieruta, Gomułki, Cyrankiewicza, Różańskiego, Spychalskiego, Gierka, Babiucha,
Jaruzelskiego i wielu innych.
WYD. AA, 14x20, s. 496, twarda, fotografie

KOD: 648529

CZY GOMUŁKA BYŁ ANTYSEMITĄ?
Praca niniejsza stawia sobie za cel przedstawienie dokumentów, przywołanie faktów, aby zapoznać czytelnika z nieuzasadnionymi i wręcz
fałszywymi zarzutami Żydów obywatelstwa polskiego wobec ówczesnych
władz. Zacząć należy od bezpośredniej przyczyny oburzenia Żydów, które wywołane zostało przemówieniem Pierwszego Sekretarza KC PZPR,
Władysława Gomułki w marcu 1968 roku, kiedy wezwał do przestrzegania
zasady lojalności wszystkich polskich obywateli wobec swojej ojczyzny.
CAPITAL, 14x20, s. 504, miękka

Peter Raina

KOD: 037078

Cena kompletu:

Tylko

299,00
SUPER
CENA!
POLSKA WIEK XX. HISTORIA PRAWDZIWA
KOMPLET 11 KSIĄŻEK W ETUI
W skład kompletu wchodzą następujące tytuły:

1.
2.
3.
4.
5.

CZARNA KSIĘGA KRESÓW, s. 384
ŻOŁNIERZE NIEPODLEGŁOŚCI, s. 416
JÓZEF PIŁSUDSKI 1867-1935. WSZYSTKO DLA NIEPODLEGŁEJ, s. 336
1920. PRAWDZIWY CUD NAD WISŁĄ, s. 496
CZERWONA APOKALIPSA. AGRESJA ZWIĄZKU SOWIECKIEGO
NA POLSKĘ I JEJ KONSEKWENCJE, s. 384

KOD KOMPLETU:
646211

Każda książka:
WYDAWNICTWO AA, 14x20, twarda

Łącznie ponad 4400 stron!
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BITWY POLSKICH ŻOŁNIERZY 1940-1944, s. 384
POWSTANIE WARSZAWSKIE 1944. GLORIA VICTIS, s. 320
WOŁYŃ WE KRWI 1943, s. 400
ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. NIEZŁOMNI BOHATEROWIE, s. 464
BOHATERSKIE AKCJE ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH, s. 336
POLSKA W NIEWOLI 1945-1989, s. 512
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Najnowsza historia Polski
HIT CENOWY!

HIT CENOWY!

BESTSELLER
44,90

49,90

29,90

26,90

29,90

40 %!

25 %!

RABAT

RABAT

40 %!

ANNA SOLIDARNOŚĆ

ANNA HERBICH

Historia życia Anny Walentynowicz
jest jak portret zbiorowy polskich
robotników wstających z kolan,
by zbuntować się przeciwko komunizmowi. Zawsze skromna,
swoje życie traktowała jako służbę.
10 kwietnia 2010 r. zginęła w katastrofie lotniczej razem z prezydentem Rzeczypospolitej Lechem
Kaczyńskim… Obszerna, poruszająca
biografia „matki Solidarności” pióra
cenionego historyka Sławomira
Cenckiewicza.

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 kolportowały „bibułę”, strajkowały, chodziły na demonstracje. Były
prześladowane. Długo pozostawały
w cieniu wielkiej historii. Książka
Anny Herbich przywraca im należne
miejsce w polskiej historii.

ZYSK I S-KA, 17x24, s. 760, miękka

KOD: 065077

HIT CENOWY!

59,90

39,90

DZIEWCZYNY
Z SOLIDARNOŚCI

RABAT

PROF. RYSZARD TERLECKI

SOLIDARNOŚĆ 1980-1989
POLSKA DROGA DO WOLNOŚCI
Książka prof. Ryszarda Terleckiego ukazuje polską drogę do wolności, której
siłą i symbolem stała się „Solidarność.” Autor przedstawia dzieje „Solidarności”
w pierwszej i najważniejszej dekadzie jej istnienia, omawiając kolejno: kulisy
wydarzeń, które doprowadziły do strajków sierpniowych, czas legalnej działalności„Solidarności”, okres stanu wojennego, lata działalności konspiracyjnej,
aż do strajków w roku 1988 i wydarzeń z roku 1989, które doprowadziły do
gruntownych przemian ustrojowych, społecznych i politycznych w Polsce
oraz otworzyły drogę do pełnej wolności.
WYD. AA, 14x20, s. 304, twarda

KOD: 643623

ZNAK, 15x22, s. 368, twarda

KOD: 034642

HIT CENOWY!

34,90

HIT CENOWY!

49,90

29,90

19,90

29,90

50 %!

40 %!

40 %!

RABAT

RESORTOWE DZIECI
POLITYCY
Rzecz o polskich politykach, których
życiorysy i kariery korzeniami sięgają PRL. Wielu z nich wykorzystało
wpływy i koneksje uzyskane w poprzednim systemie, aby osiągnąć
wysoką pozycję w dyplomacji, polityce, biznesie, nauce. Ponad 700 stron
twardych danych; historii, powiązań,
dat, liczb i dokumentów.
FRONDA, 15x21, s. 700, miękka

KOD: 790995
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RABAT

RABAT

JOANNA I ANDRZEJ GWIAZDOWIE

LECH KOWALSKI

HISTORIA
PRZYZNAŁA NAM RACJĘ

CZE. KISZCZAK

Osobiste świadectwo Joanny
i Andrzeja Gwiazdów, bohaterów 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. Historia
po latach przyznała im rację…
FRONDA, 14x22, s. 264, miękka

KOD: 790018

Obszerna biografia Kiszczaka pióra
Lecha Kowalskiego to historia PRL
w pigułce: ze zbrodniami, skrytobójczymi mordami, torturami, walkami bratobójczymi, pałowaniem,
aresztami, więzieniami i innymi
bezeceństwami – z udziałem bohatera niniejszej książki.
ZYSK I S-KA, 17x24, s. 728, miękka

KOD: 858363

HIT CENOWY!

34,90

19,90
RABAT

40 %!

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,
malowanie antyrządowych napisów
na murach, druk i kolportaż podziemnej prasy, książek i ulotek.
FRONDA, 14x20, s. 272, miękka

KOD: 095344

Najnowsza historia Polski
HIT CENOWY!

44,90

HIT CENOWY!

39,90

19,90

19,90

55 %!

50 %!

RABAT

JAN KULCZYK

BIOGRAFIA NIEZWYKŁA
Jan Kulczyk. Zmarły niedawno
posiadacz ogromnej fortuny.
Wpływowa osobistość świata
biznesu. Biografia odsłania kulisy
jego sukcesu oraz tajemnice jego
rozległych kontaktów i znajomości w świecie polityki i biznesu.
Ujawnia fakty, które dla samego Kulczyka były niewygodne.
Książka została uzupełniona o słowa Jana Kulczyka, m.in. o jego
ostatnie wypowiedzi publiczne.
FRONDA, 16x24, s. 400, twarda

RABAT

RABAT

40 %!

39,90

9,90

32,90

RABAT

50 %!
CIEŃ TAJNYCH SŁUŻB

Kim jest „seryjny samobójca”?
Dorota Kania – dziennikarka śledcza (autorka m.in. bestselerowych
Resortowych Dzieci) – ujawnia fakty
rzucające nowe światło na historie
znanych Polaków, którzy w ostatnich
latach zostali zamordowani lub zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach.
W książce znajdują się niepublikowane do tej pory dokumenty operacyjne
tajnych służb…

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

WYD. M, 14x20, s. 368, miękka

KOD: 430006

STANISŁAW MICHALKIEWICZ

WYD. M, 14x20, s. 108, miękka

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

KOD: 959246

FRONDA, 14x20, s. 290, miękka

KOD: 935032

HIT CENOWY!

HIT CENOWY!

26,90

19,90

GRY TAJNYCH SŁUŻB

KOD: 790032

44,90

HIT CENOWY!

49,90

24,90

44,90

39,90

RABAT

50 %!

NOWOŚĆ
LECH KACZYŃSKI. BIOGRAFIA
POLITYCZNA, tom I 1949-2005

PREZYDENT LECH KACZYŃSKI
2005-2010

WOJCIECH SUMLIŃSKI, TOMASZ BUDZYŃSKI

Część pierwsza biografii Lecha
Kaczyńskiego (lata 1949-2005)
przedstawia kolejne etapy jego aktywności publicznej: począwszy od
udziału w warszawskim Marcu ’68,
poprzez udział w Sierpniu 1980 r.
i w „Solidarności”, aż po działalność
parlamentarną, pełnienie funkcji ministra stanu w Kancelarii Prezydenta
Lecha Wałęsy, prezesa NIK, ministra sprawiedliwości i prezydenta
Warszawy.

Sławomir Cenckiewicz i Adam
Chmielecki – w oparciu o relacje
świadków i dokumentację zgromadzoną w archiwach – szczegółowo
omawiają lata prezydentury Lecha
Kaczyńskiego. Owocem ich pracy
jest rzetelne i obiektywne, bogato
ilustrowane opracowanie, z którego
dowiemy się jak Lech Kaczyński sprawował swój urząd i jakie są efekty jego
prezydentury.

Słynny dziennikarz śledczy Wojciech Sumliński i major ABW Tomasz
Budzyński na tropie niejawnych powiązań jednego z najważniejszych
polskich i europejskich polityków ostatnich dekad. W pasjonującej książce
autorzy odsłaniają niebezpieczne związki Donalda Tuska z niemieckim
wywiadem, ze światem służb specjalnych i mafijnym półświatkiem.
Starannie przygotowane 300 stron informacji – rzetelnie zebranych i aż
dotąd opatrzonych klauzulą najwyższej tajności. Rzetelnie napisana książka,
którą czyta się jak thriller polityczny, lecz na którą składają się zweryfikowane
fakty, ujawniające porażającą, a zupełnie nieznaną opinii publicznej prawdę
o ludziach na szczytach władzy.

ZYSK, 16x24, s. 1112, miękka

KOD: 852293

FRONDA, 16x24, s. 508, twarda,
kolorowe i czarno-białe fotografie

KOD: 790490

NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI DONALDA TUSKA

WOJCIECH SUMLIŃSKI REPORTER, 14x20 s. 304, miękka

KOD: 582999
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Najnowsza historia Polski
HIT CENOWY!

Kto kontroluje
pieniądze
Polaków?

HIT CENOWY!

49,90

29,90

29,90

37,00

14,90

29,90

RABAT

40 %!

RABAT

50 %!

PIOTR NISZTOR

SKOK NA BANKI

CHIŃCZYK

Słynna seria„Resortowe dzieci”opisała transformację od PRL-u do III RP w sferze
mediów, służb specjalnych i elit politycznych. Piotr Nisztor rozszerza tę listę
o transformację bankowości. W książce m.in. afera FOZZ, kulisy wyprzedaży
za bezcen państwowych banków i powstania nowych, prywatyzacja PZU,
wojny tajnych służb, polityczne intrygi, tajne konta, handel bronią z arabskimi
terrorystami.
Reporterskie śledztwo Nisztora trwało ponad dwa lata. Zbierając materiały
i sprawdzając ich wiarygodność, dziennikarz potrafił spotkać się oko w oko
z bohaterami książki nawet tysiące kilometrów od Polski. Chociaż wiele historii
przytaczanych w tekście przypomina powieść sensacyjną, jest skrupulatnie
udokumentowaną prawdą.

BEZ WYROKU

Król polskiego narkobiznesu!
Jarosław Maringe, ps. Chińczyk, były
członek mafii pruszkowskiej, twórca
słynnego „szlaku bałkańskiego”, opisuje ważny obszar działań najpotężniejszej grupy przestępczej w Polsce.
Chińczyk przenosi nas w bezlitosny
świat krwawych porachunków, wielkich pieniędzy i pięknych kobiet.
Jeszcze żaden polski gangster nie
odważył się na tak szczerą spowiedź.

Prawdziwe historie Polaków, którym
wymiar sprawiedliwości złamał życie
bezpodstawnie wysyłając za kraty.
Autor zebrał przypadki chybionych
śledztw, fałszywych oskarżeń i ewidentnych nadużyć różnych służb,
które działając w imieniu „wymiaru
sprawiedliwości” złamały życie niewinnych ludzi.

FRONDA, 16x23, s. 640, miękka

FRONDA, 14x20, s. 320, miękka

KOD: 791718

FRONDA, 14x20, s. 208, miękka

KOD: 790483

KOD: 874384

HIT CENOWY!

HIT CENOWY!

Prawdziwa
polska
mafia? 25,90

34,90

39,90

9,90
RABAT

RABAT

70 %!

35 %!
WOJCIECH SUMLIŃSKI

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

DETEKTYW KRZYSZTOF RUTKOWSKI
PORWANIA

WOJCIECH SUMLIŃSKI REPORTER, 14x20, s. 368, miękka

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 porywającej rozmowie porusza sprawy, o których nikomu do tej pory nie
mówił. Ujawnia kulisy najgłośniejszych porwań dla okupu oraz dramatyczne
losy osób uprowadzonych przez mafię. Omawia działania nietypowych, zdesperowanych porywaczy. Udziela praktycznych porad, m.in. jak zapobiegać
porwaniu i co robić, jeżeli jednak porwą Ciebie albo kogoś z Twojej rodziny.

KOD: 894253

FRONDA, 14x20, s. 320, miękka

KOD: 759933
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Najnowsza historia Polski
W zakresie naszej najnowszej historii istnieje jeszcze
bardzo wiele „białych plam” – zagadnień niezbadanych
i nieopisanych, życiorysów, wydarzeń.
Naszym obowiązkiem jest szukać, dopisywać, poprawiać to,
co już zrobione.
Leszek Żebrowski

NOWOŚĆ
45,00

39,90

LESZEK ŻEBROWSKI

O NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI 1939-1989
SZKICE I ARTYKUŁY
Leszek Żebrowski w swojej najnowszej książce obala kolejne „mity przeciwko Polsce”. Tym razem
odkłamuje historię Narodowych Sił Zbrojnych i pokazuje, „jak hartowała się stal”, czyli jak powstały
oraz skąd się wzięły tzw. „elity” komunistyczne.
Jarosław Kornaś
Instytut Promocji Kultury
CAPITAL, 14x20, s. 322, miękka

KOD: 037054

NOWOŚĆ

Wstrząsające losy
polskich dzieci
zrabowanych przez III
Rzeszę

39,90

10 opowieści
o ludziach
w pogoni za
amerykańskim
snem!

34,90

39,90

34,90
AMERYKA.PL

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

OPOWIEŚCI O POLAKACH W USA
Każdy z nich miał własny American dream. Każdy musiał wziąć los w swoje ręce
i ruszyć na podbój Dzikiego Zachodu naszych czasów. Uciekinierzy, wariaci,
niespokojne dusze – Polacy, którzy w pogoni za marzeniami lub uciekając
przed dotychczasowym życiem, wyjechali do Stanów.
By spotkać bohaterów tej książki, autorka pokonała tysiące kilometrów amerykańskich dróg. Historie amerykańskich Polaków to wybuchowa mieszanka
polskiej duszy i amerykańskiego snu. Jest w nich miejsce na odwagę i marzenia,
choć w kraju wielkich możliwości i wielkich porażek słono się za nie płaci.

WYD. M, 17x24, s. 392, miękka, czarno-białe zdjęcia

ZNAK, 13x20, s. 288, miękka

KOD: 434295

KOD: 048991

TERAZ JESTEŚCIE NIEMCAMI
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Myśl polityczna, polemiki
HIT CENOWY!

NOWOŚĆ

Łącznie ponad
800 stron!

39,90

34,90

29,90

66,00

39,00

24,90

RABAT

40 %!
Cena kompletu:
GRZEGORZ KUCHARCZYK

POLSKA MYŚL POLITYCZNA,

BANDERA. IKONA PUTINA

TOM 1-2

Nikt tak silnie nie dzieli Polaków, Żydów, Białorusinów, Rosjan z Ukraińcami jak
Bandera – lider OUN. Dla Polaków jest sprawcą i symbolem Zbrodni Wołyńskiej.
Od czasu Majdanu i rosyjskiej interwencji wojskowej na Ukrainie Bandera przeżywa swój renesans, stał się bohaterem współczesnych Ukraińców. Głównie za
sprawą Władimira Putina, który twierdzi, że Bandera jest ikoną współczesnej
Ukrainy ulegającej Zachodowi. Kim w rzeczywistości był przywódca ukraińskich
nacjonalistów? Co robił? Jakie decyzje podejmował? Jaką realną rolę odegrał
w walce o niepodległą Ukrainę i w konflikcie z Polską? W jakim stopniu jest
odpowiedzialny za ludobójstwo na Wołyniu? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w fascynującej książce Wiesława Romanowskiego.

KOMPLET 2 KSIĄŻEK

Obszerna prezentacja głównych
nurtów polskiej myśli politycznej – od jej powstania w epoce średniowiecza, aż po czasy
współczesne.

ROMAN DMOWSKI

UPADEK MYŚLI
KONSERWATYWNEJ
W POLSCE

DEMART, 14x20, s. 256, twarda

Wybitne dzieło Romana Dmowskiego,
które nie straciło nic ze swej aktualności. Choć upłynęło już 100 lat od jego
pierwszego wydania, nadal pozostaje
inspirującą rozprawą z politycznym
kunktatorstwem i koniunkturalizmem.
Postawie ugodowej Dmowski przeciwstawia program systematycznej
i skutecznej pracy dla osiągnięcia
celów zgodnych z dobrem narodu.

KOD: 120321

CAPITAL, 14x20, s. 280, miękka

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

KOD: 374824

HIT CENOWY!

45,00

45,00

39,90

KOD: 037023

39,90

44,90

19,90

39,90

39,90

RABAT

50 %!
PIOTR ZYCHOWICZ

PIOTR ZYCHOWICZ

LESZEK ŻEBROWSKI

LESZEK ŻEBROWSKI

MITY PRZECIWKO POLSCE

CZERWONA TRUCIZNA

PAKT RIBBENTROP-BECK

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

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

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

Krytyczna książka o Powstaniu
Warszawskim, która wywołała
wśród Polaków wiele kontrowersji.
Zychowicz stawia śmiałą tezę, że
Polskie Państwo Podziemne nie zdało
egzaminu oparłszy swoją strategię
na złudzeniach i pobożnych życzeniach, a nie na realiach. Apogeum
tego obłędu była decyzja o wszczęciu Powstania Warszawskiego, które nie miało najmniejszych szans
powodzenia.

CAPITAL, 14x20, s. 378, miękka

CAPITAL, 14x20, s. 328, miękka

REBIS, 15x22, s. 368, miękka

REBIS, 15x22, s. 512, miękka

KOD: 037016

KOD: 141572
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KOD: 109214

OBŁĘD '44

KOD: 184416

Myśl polityczna, polemiki
Najbardziej
kontrowersyjna
książka
Zychowicza!
44,90

44,90

39,90

39,90

PIOTR ZYCHOWICZ

PIOTR ZYCHOWICZ

ŻYDZI
Piotr Zychowicz o trudnych tematach polsko-żydowskich. Pisze o sprawach
niewygodnych zarówno dla Polaków, jak i dla Żydów. O komunistach i żydowskich kolaborantach pod niemiecką okupacją, ale również o polskich
szmalcownikach. O szkoleniu przez II RP żydowskich terrorystów i o zamordowaniu przez nich polskiego konsula. O powstaniu w getcie warszawskim,
ale także o tysiącach Żydów służących w Wehrmachcie… W książce znalazły
się też rozmowy z żydowskimi intelektualistami, którzy mają odwagę głosić
poglądy niepopularne w ich własnej społeczności.
Poprzednie książki Zychowicza wywoływały kontrowersje, jednak żadna nie
była tak niepoprawna politycznie. Żydzi rozsierdzą zarówno filosemitów, jak
i antysemitów.
REBIS, 15x22, s. 464, miękka

ŻYDZI 2
Kontynuacja bestselleru Żydzi. Piotr Zychowicz porusza w tej książce niemal
wszystkie kontrowersyjne tematy, które wypłynęły podczas ostatniego
wielkiego sporu polsko-żydowskiego. Z jednej strony – żydowska policja
w gettach, Judenraty, obozowe Sonderkommanda i„żydokomuna”. Z drugiej
– działalność granatowej policji, polskie donosy i antysemityzm. W książce
Żydzi 2 znalazły się również tematy współczesne: krwawe zamachy terrorystyczne, tajne akcje Mosadu, działalność lobby żydowskiego w USA, a nawet
wojny izraelskich kibiców piłkarskich, przy których nasi kibole wydają się
grzecznymi chłopcami.
REBIS, 15x22, s. 488, miękka

KOD: 623156

KOD: 188803

BESTSELLER

Najbardziej
antykomunistyczna
książka
wydana w III RP!

44,90

44,90

39,90
PIOTR ZYCHOWICZ

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

Najbardziej
antyhitlerowska
książka wydana
w III Rzeczpospolitej!

39,90
PIOTR ZYCHOWICZ

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

REBIS, 15x22, s. 480, miękka

KOD: 622388

44,90

PIOTR ZYCHOWICZ

39,90

SOWIECI
Druga książka z cyklu „Opowieści niepoprawne politycznie” – kontynuacja
bestsellerowych Żydów. Zychowicz przekonuje, że bolszewizm był gorszy od
nazizmu, a Stalin gorszy od Hitlera. I na potwierdzenie tej tezy podaje mocne argumenty. Przypomina zapomniane bestialskie zbrodnie popełnione
przez Sowietów oraz wojnę wywiadowczą między II RP a ZSRS. Opowiada
o wielkich prowokacjach KGB, o krwawych czystkach, o gwałcicielach z Armii
Czerwonej i o kanibalach z łagrów GUŁagu. Autor rozprawia się również
z mitami „wielkiej wojny ojczyźnianej”, które stanowią fundament polityki
historycznej współczesnej Rosji.
REBIS, 15x22, s. 488, miękka

KOD: 621022

REBIS, 15x22, s. 456, miękka

KOD: 186205
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Myśl polityczna, polemiki
HIT CENOWY!
39,90

49,90

14,90

34,90

RABAT

70 %!

KLINCZ?

IRENEUSZ LISIAK

ZAKŁAMANY HOLOKAUST

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

Znaczna część historyków Holocaustu opiera się na „zeznaniach ocalonych”,
eksponując głównie emocje ludzi, zamiast poddać wnikliwej weryfikacji podawane przez nich fakty. Niniejsza pozycja opisuje zakłamane historie osób,
które celowo zafałszowywały historię oraz z premedytacją czerpały zyski z promowania kłamstw historycznych. Ireneusz Lisiak przytacza historie obrazujące,
jak niektórzy Żydzi (lub osoby podające się za nich) potrafili wykorzystywać
zagładę do własnych celów. Przywołuje na przykład wspomnienia osób
opisujących wydarzenia, które działy się… na kilka lat przed ich urodzeniem.
Niektórzy wykorzystali Holocaust jako doskonały towar. Książka pokazuje ludzi, FRONDA, 15x23, s. 624, opr. zintegrowana
którzy robili na nim interesy życia, m.in. poprzez publikacje poparte niezwykle KOD: 759940
rozbudowanym PR-em.
CAPITAL, 14x20, s. 320, miękka

KOD: 037085

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

BESTSELLER

45,00

37,00

39,90

29,90

Witold Gadowski

IRENEUSZ T. LISIAK

STANISŁAW MICHALKIEWICZ

ŻYDOWSCY KOLABORANCI HITLERA

NIEMCY, ŻYDZI I FOLKSDOJCZE

Ireneusz Lisiak przełamuje polityczne tabu na temat kolaboracji 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?

Bestsellerowa książka Stanisława Michalkiewicza porusza kwestie dekadencji
Polskich elit, tych politycznych, ale również intelektualnych. Autor pokazuje skąd
się bierze degeneracja„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.

CAPITAL, 14x20, s. 298, miękka

KOD: 037535
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CAPITAL, 14x20, s. 424, miękka

KOD: 037436

Myśl polityczna, polemiki
NOWE WYDANIE!

BESTSELLER

37,00

29,90
BENJAMIN WIKER

10 KSIĄŻEK,
KTÓRE KAŻDY KONSERWATYSTA
POWINIEN ZNAĆ

99,90

Lektury, które przyczyniły się do intelektualnego wzmocnienia fundamentów,
na których opiera się cywilizacja Zachodu: Arystoteles Polityka, G.K. Chesterton
Ortodoksja, Vogelin Nowa nauka polityki, C.S. Lewis Koniec człowieczeństwa,
Burke Rozważania o rewolucji we Francji, Tocqueville O demokracji w Ameryce,
Belloc Państwo niewolnicze, Hayek Droga do zniewolenia, Biblia Jerozolimska,
Rand Atlas zbuntowany. Benjamin Wiker przekonuje, że konserwatywna
mądrość zawarta w tych książkach – oraz właściwe jej wykorzystanie – mogą
przyczynić się do odrodzienia zachodniej cywilizacji.
Pouczająca i napisana w lekkim stylu książka Wikera jest obowiązującą lekturą
nie tylko każdego konserwatysty, lecz również każdego miłośnika dobrej książki.
Grzegorz Górny, publicysta
FRONDA, 15x23, s. 352, miękka

KOD: 794207

DR JACEK BARTOSIAK

RZECZPOSPOLITA MIĘDZY LĄDEM A MORZEM
O WOJNIE I POKOJU
Znakomita książka Jacka Bartosiaka to monumentalne, wszechstronne
i pełne erudycji dzieło o geopolitycznej sytuacji Polski i jej perspektywach
w świetle agresywnej polityki Kremla i rywalizacji wielkich mocarstw. Autor
zwraca uwagę, że dynamika globalnych zmian wymusza na nas konieczność
zrozumienia na nowo znaczenia przestrzeni, w której żyjemy – obszarów
położonych w sąsiedztwie, jak i tych pozornie dalekich, ale które wpływają na
sukces lub porażkę Rzeczpospolitej. Książka jest wynikiem refleksji, rozmów,
spotkań, symulacji i gier wojennych, licznych podróży za Atlantyk i nad Pacyfik,
do Ameryki i przez masy lądowe Eurazji. Po to, by zrozumieć położenie Polski
w czasie, przestrzeni i geostrategii. Pasjonująca lektura została uzupełniona
o barwne poglądowe mapy.
Dr Jacek Bartosiak – Dyrektor Programu Gier Wojennych i Symulacji Fundacji
Pułaskiego w Warszawie. Zajmuje się strategiami i planowaniem nowoczesnego pola walki. Doktorat uzyskał z geostrategii Zachodniego Pacyfiku
i Eurazji. Współpracuje w wieloma instytucjami w Polsce i za granicą, zajmującymi się bezpieczeństwem. Adwokat i partner zarządzający w kancelarii
adwokackiej.
FRONDA, 18x25, s. 848, zintegrowana

KOD: 016364

NOWOŚĆ

Książki, które
zatruły umysły
ludzi Zachodu!
BENJAMIN WIKER

37,00

29,90

10 KSIĄŻEK,
KTÓRE ZEPSUŁY ŚWIAT
10 publikacji, które w największym stopniu wpłynęły destrukcyjnie na zachodnią cywilizację, kumulując swe niszczące skutki zwłaszcza w XX stuleciu:
Marks i Engels Manifest komunistyczny, Mill Utylitaryzm, Darwin O pochodzeniu
człowieka, Nietzsche Poza dobrem i złem, Lenin Państwo a rewolucja, Sanger
Sedno cywilizacji, Hitler Mein Kampf, Freud Przyszłość pewnego złudzenia, Mead
Dojrzewanie na Samoa, Kinsey Zachowanie seksualne mężczyzny.
I jeszcze 5 innych, które temu dopomogły: Machiavelli Książę, Kartezjusz
Rozprawa o metodzie, Hobbes Lewiatan, Rousseau Rozprawa o pochodzeniu
i podstawach nierówności między ludźmi, Friedan Mistyka kobiecości.
FRONDA, 13x20, s. 336, miękka,

KOD: 794344
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HIT CENOWY!

NOWOŚĆ
69,90

79,00

59,90

39,90

19,90

69,00

KWESTIA ROSYJSKA

RABAT

50 %!

NORMAN DAVIES

Jak budowano
naród i imperium

KU CHWALE RZYMU

NA KRAŃCE ŚWIATA
Azerbejdżan, Zjednoczone Emiraty
Arabskie, Indie, Malezja, Singapur,
Mauritius, Tasmania, Nowa Zelandia,
Tahiti, Teksas, Nowy Jork, Madera
i Frankfurt…
Co łączy te wszystkie miejsca?
Normana Daviesa podróż dookoła
świata! Słynny historyk oferuje nam
nowy sposób opowiadania historii,
a także nowe spojrzenie na Europę,
której duchy i demony odnajdujemy
na krańcach świata.

Ekscytujące opowieści o wojownikach starożytnego Rzymu: zdobywcach niezwykle rozległych terenów,
bezlitosnych dla wrogów, którzy
w oczach współczesnych historyków
uchodzą za pierwszych zawodowych
żołnierzy. Autor analizuje czyny
najwybitniejszych dowódców i legionistów. Dowodzi, jak ważną rolę
w bitwie odgrywała umiejętność
zwyciężania w pojedynkach.

Serhii Plokhy – uznany ukraiński historyk i wykładowca Uniwersytetu Harvarda
– śledzi narodziny oraz ewolucję potężnego mitu, który do dziś rozpala w Rosji
umysły dziesiątek milionów ludzi i rządzi rosyjską polityką. Gdzie zaczyna się
i kończy Rosja? Czy jej dzisiejsze granice polityczne pokrywają się z granicami,
w których mieszka rosyjski naród? Czy rosyjski naród oprze swoją przyszłość
na koncepcji wschodniosłowiańskiej jedności średniowiecznego państwa
kijowskiego, czy zdecyduje się budować nowoczesny naród obywatelski
w granicach Federacji Rosyjskiej?
Czy czeka nas nowa zimna wojna? A może coś jeszcze gorszego?

RM, 17x24, s. 272, miękka

KOD: 056989

KOD: 736814

ZNAK, 17x23, s. 464, twarda

ZNAK, 16x24, s. 830, twarda

KOD: 041695

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

39,90

39,90

34,90

34,90

ŻYCIE W ŚREDNIOWIECZNYM
MIEŚCIE

ŻYCIE W ŚREDNIOWIECZNYM
ZAMKU

Co ludzie robili w budynku pod szyldem z jednorożcem? Jak lekarze traktowali
swoich pacjentów? Czym się zajmowali średniowieczni studenci? Jak działały
sądy? Czemu małżonkowie trzymali bieliznę pod poduszką? Przenieś się do
średniowiecznego miasta i poznaj jego życie od wewnątrz! Razem z dwojgiem
cenionych historyków zwiedzisz teatr, kościół i szkołę, zrobisz zakupy na rynku
i pójdziesz do lekarza. Zawitasz do domu mieszczanina i poznasz jego żonę.
Zostaniesz zaproszony na ślub i pogrzeb. Autorzy udowadniają, że średniowiecze to naprawdę fascynująca epoka!

Dwoje cenionych historyków przedstawia barwny świat życia średniowiecznej
warowni. Od władcy i jego pani, przez rycerza, halabardnika zasypiającego przy
bramie, aż po pomocnika kuchennego i jego psa. Czy mieszkańcy zamków
się nudzili? Co jedli? Dlaczego moda na dwie sypialnie ratowała życie, i to nie
tylko małżeńskie? Do czego służyły pomieszczenia w zamku? Czy każde z nich
miało swoje sekrety? Małżeństwo Joseph i Frances Gies prowadzą nas przez
życie w średniowiecznej warowni, które zachwyca i zaskakuje.

ZNAK, 13x21, s. 432, miękka

KOD: 041879

KOD: 042951
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ZNAK, 13x21, s. 320, miękka

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

NOWOŚĆ

69,90

34,90

59,90

29,90

PHILIP LINE

WIKINGOWIE
WOJOWNICY PÓŁNOCY
Philip Line (ekspert od średniowiecznej historii Skandynawii) rozwiewa
popularne mity o wikingach i ich metodach walki. Przedstawia również
aktualne poglądy historyków na kwestię stosunku wikingów do przemocy.
W książce znajdziemy:
• obszerne omówienie organizacji wojskowej, werbunku, wyposażenia, uzbrojenia, sposobów zaopatrzenia, taktyki i metod walki armii
wikingów;
• nowe spojrzenie na kwestie morskiej potęgi wikingów oraz ich
fortyfikacji;
• przebieg kampanii, bitew i najazdów wikingów oraz współczesnych
im armii.

TEMPLARIUSZE

Rozkwit i upadek
zakonu świętych wojowników!
Dan Jones stworzył fascynującą książkę, od której nie można się oderwać. Opisał
dramatyczne dzieje templariuszy, od powstania zakonu rozmodlonych wojowników, aż po tragiczną zagładę zgotowaną im przez papieża i francuskiego króla.
Przekazuje nam poruszające, niepokojąco aktualne ostrzeżenie przed nadużyciami
władzy zdolnej posługiwać się kłamstwami i prześladować społeczeństwo.
Philippa Gregory, pisarka
ZNAK, 15x23, s. 512, twarda

KOD: 057054

RM, 17x24, s. 320, miękka

KOD: 734537

HIT CENOWY!

BESTSELLER

49,90

24,90

99,00

79,00

RABAT

50 %!
HORST GEBHARD

WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ,
MORDERSTWO
ZBRODNIE REWOLUCJI
FRANCUSKIEJ
Rewolucję francuską uważa się za symbol demokracji i tryumf praw człowieka.
Tymczasem rewolucyjną codziennością były zbrodnie i krwawe prześladowania tych, których uznawano za wrogów nowego porządku. Ofiarami rewolucyjnego aparatu represji kierowanego przez takich fanatyków jak Robespierre,
Saint-Just i Marat stało się 40 000 osób: ściętych, rozstrzelanych, zamęczonych
lub też zlinczowanych bez sądu. Do tego dochodzi 100 000 ofiar kampanii
odwetowej w katolickiej Wandei, od dawna określanej przez historyków
francuskich mianem ludobójstwa. Niemiecki historyk Horst Gebhard zebrał
najnowsze wyniki badań, po raz pierwszy prezentując je szerszemu kręgowi
czytelników i ukazując w tej książce przerażający obraz rewolucji francuskiej –
mroczną historię dziesięcioletniego władania tyranii i przemocy…
WYD. AA, 17x24, s. 336, twarda

CZARNA KSIĘGA REWOLUCJI FRANCUSKIEJ
Encyklopedia wiedzy o rewolucji francuskiej, jej zbrodniach i ofiarach – fundamentalne dzieło pod redakcją dominikanina Renauda Escande. Pięćdziesiąt
artykułów na temat rewolucji najwybitniejszych autorów francuskich. Wśród
nich m.in. Pierre Chaunu, znawca historii XVIII wieku, Stéphane Courtois,
redaktor słynnej Czarnej księgi komunizmu, Jean Tulard, znawca epoki napoleońskiej, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jean Sévillia, Jean-Christian Petitfils
i Reynald Secher, autor Ludobójstwa francusko-francuskiego o ludobójstwie
wandejskim.
DĘBOGÓRA, WYD. AA, 17x24, s. 1064, twarda z obwolutą

KOD: 640295

KOD: 647416
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Historia powszechna
BESTSELLER
39,90

Tylko

34,90

19,90

Jak żywioły natury
wpłynęły
na bieg historii?

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 podróż przez
węgierskie dzieje: od św. Stefana do Victora Orbana. Wprowadza nas w tajniki
węgierskiej duszy. Węgry. Tysiąc lat samotności to książka, którą trzeba przeczytać – w wielu miejscach zaskakująca, pełna nieznanych faktów, a przy tym
napisana z lekkością i pasją.
WYD. AA, 14x20, s. 160, miękka

KOD: 642466

TSUNAMI HISTORII
Jak to możliwe, że wybuch wulkanu na drugiej półkuli wywołał małą epokę lodowcową w Europie i – pośrednio – stał się przyczyną Wojny Trzydziestoletniej
na naszym kontynencie?
Dwugodzinne opóźnienie rozpoczęcia bitwy pod Waterloo z powodu deszczu
umożliwiło włączenie się do walki Prusakom i zadanie klęski Napoleonowi.
Ostre słońce i porywisty wiatr w oczy przyczyniły się do pogromu Krzyżaków pod
Grunwaldem.
Co zniszczyło Sodomę i Gomorę?
O tych i wielu innych zdumiewających faktach przeczytamy w błyskotliwej
książce Macieja Rosalaka, erudyty i wytrawnego popularyzatora historii.
FRONDA, 16x22, s. 440, miękka

KOD: 790865

129,00

99,00
HISTORIA MARYNARKI WOJENNEJ

Oszczędzasz

30 zł!

OKRĘTY I LUDZIE
Monumentalne dzieło w zajmujący i barwny sposób prezentuje słynne jednostki wojenne:
od najstarszych po najbardziej nowoczesne. Znajdziemy tu fachowe uwagi dotyczące
historii okrętów wojennych, ich bojowego przeznaczenia, konstrukcji oraz zmian, jakim
podlegały na przestrzeni dziejów. Autor opowiada o najsłynniejszych, najbardziej spektakularnych bataliach morskich, o okolicznościach, jakie do nich doprowadziły, o strategiach
bitewnych, o załogach i ich codziennej żmudnej służbie, o uzbrojeniu oraz o sposobach
walki z morskim żywiołem i z flotą przeciwnika. Fascynującą opowieść o dziejach marynarki
wojennej autor ujmuje w tradycyjne ramy chronologiczne. Sugestywne opisy uzupełnia
bogaty materiał graficzny: dawne ryciny, reprodukcje dzieł sztuki, ilustracje i plany.
SBM, 25x31, s. 448, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 594722
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119,95

79,00

119,95

79,00

RABAT

RABAT

33 %!

33 %!

Oszczędzasz

Oszczędzasz

40 zł!

40 zł!

PO RAZ PIERWSZY
W NASZYM KATALOGU!

PO RAZ PIERWSZY
W NASZYM KATALOGU!

ŻOŁNIERZE SPOD ZNAKU
WYKLĘTEJ SWASTYKI

ŻOŁNIERZE SPOD ZNAKU
TRUPIEJ GŁÓWKI
Unikalna, bogato ilustrowana publikacja o wszystkich jednostkach 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 światowej
i przypisywana jest złowieszczej symbolice SS, to jednak trzeba podkreślić, że
niemal wszystkie europejskie armie, z wyjątkiem szwajcarskiej i norweskiej,
posługiwały się nim od wielu stuleci. Również w Polsce znak czaszki znalazł
swe silne odzwierciedlenie na czapkach, mundurach, odznakach pułkowych,
sztandarach itp., poczynając od 1830 roku aż do współczesności, zastępując
często tradycyjnego orła.
DRAGON, 21x29, s. 432, twarda, kolorowe ilustracje

Po doświadczeniach histlerowskich zbrodni podczas II wojny światowej
swastyka kojarzy się źle: budzi grozę i kontrowersje. Tymczasem historia tego
symbolu jest znacznie dłuższa i bogatsza – 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 zdrowie 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, 21x29, s. 416, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 872030

KOD: 875529

49,99

29,90
RABAT

40 %!

HIT CENOWY!
ATLAS HISTORII ŚWIATA
Atlas historii świata to niezwykłe kompendium przedstawiające 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
kontynentach. Książka została podzielona na dziewięć chronologicznych rozdziałów, z których
każdy w prosty i rzeczowy sposób omawia najdonioślejsze wydarzenia opisywanych czasów.
Barwnie ilustrowana książka obfituje w biogramy wybitnych postaci. Każdy rozdział zawiera wiele
ciekawostek z różnych dziedzin, a także zestawienia najważniejszych dat. Atlas może być świetną
pomocą do nauki historii uzupełniającą wiedzę pochodzącą z podręczników.
MARTEL, 21x30, s. 168, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 222831
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HIT CENOWY!

HIT CENOWY!

69,90

69,90

39,90
RABAT

43 %!

30 zł!

Ponad 160 barwnych,
szczegółowych map
bitew i kampanii
wojennych!

UWAGA: oferta ważna
do wyczerpania zapasów!

39,90

Oszczędzasz

RABAT

43 %!

Oszczędzasz

30 zł!

Przebieg kampanii
wojennych
dzień po dniu!

UWAGA: oferta ważna
do wyczerpania zapasów!

ATLAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

KAMPANIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

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

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

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

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

KOD: 870593

KOD: 870586

44,90

24,90

46,90

39,90

RABAT

45 %!

HIT CENOWY!

NOWOŚĆ

Jak żyć z piętnem
ojca nazisty?
DZIECI HITLERA
Dzieci czołowych nazistów po raz pierwszy opowiadają o swoich ojcach.
Jedne potępiają ich zbrodniczą działalność i fanatyczne oddanie Hitlerowi,
inne próbują ich usprawiedliwiać. Kochają i nienawidzą jednocześnie. Czułość
miesza się w nich z odrazą. Wiedza o zbrodniach, których dopuścili się ojcowie,
przesłania dzieciom sielankowe wspomnienia najwcześniejszych lat. Jak to jest
być dzieckiem zbrodniarza, który przyczynił się do śmierci milionów ludzi? Jak
żyć z nazwiskiem, które jest synonimem największego zła? Czy można kochać
kata? Czy to możliwe, że dostrzegają człowieczeństwo w tych, w których my
widzimy okrutnych sadystów?
ZNAK, 17x23, s. 352, twarda

KOD: 054817

44

RUCH OPORU W EUROPIE
1939-1945
Znakomite dzieło historyczne, omawiające ruch oporu wobec okupacji państw
Osi w czasie drugiej wojny światowej na całym kontynencie europejskim: od
Skandynawii po Grecję i od Francji po Rosję. Zamieszczono w nim obszerne
informacje na temat podziemia w każdym europejskim kraju i regionie,
uwzględniając różne formy oporu przeciw okupantowi (odmowa współpracy, dezinformacja, sabotaż, szpiegostwo oraz walka zbrojna – aż po wojnę
partyzancką na wielką skalę). Ruch oporu w Europie 1939-1945 to fachowe
i wszechstronne opracowanie, napisane w przystępny sposób przez grupę
ekspertów w tej dziedzinie.
BELLONA, 17x24, s. 408, twarda

KOD: 138636

II wojna światowa

HIT CENOWY!

39,90

19,90
RABAT

50 %!
CHRISTER JÖRGENSEN

SZPIEDZY

HIT CENOWY!

Machina wojenna
III Rzeszy
w znakomitym
opracowaniu!

59,90

29,90
RABAT

50 %!

CHRIS McNAB

TAJNA ARMIA HITLERA
Hitlerowski wywiad wojskowy, czyli Abwehrę, spowija zasłona kłamstw
i sprzeczności. Książka przedstawia historię zdrad, spisków, oszustw, działań
na dwa fronty, przypadków tchórzostwa i zaprzedania się, ale także przykłady
niezwykłego heroizmu, inteligencji, sprytu i zimnej krwi.
Christer Jörgensen opowiada intrygującą historię siatki nazistowskich szpiegów
i agentów Adolfa Hitlera, którzy działali na całym świecie służąc interesom
III Rzeszy.

ARMIA HITLERA

RM, 15x21, s. 344, miękka

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

KOD: 730058

KOD: 731970

Niemieckie siły
specjalne w latach
drugiej wojny światowej
HIT CENOWY!

Ilustrowana historia Wehrmachtu oraz powiązanych z nim formacji, 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 rozbudowy i zmagań hitlerowskich sił zbrojnych, a na ponad 250 zdjęciach i rycinach zaprezentował wyposażenie i uzbrojenie żołnierzy różnych formacji niemieckich wojsk lądowych.

SS w latach
1939-1945
HIT CENOWY!

39,90

59,90

19,90
RABAT

50 %!
KOMANDOSI HITLERA

29,90
CHRIS McNAB

ELITA HITLERA

RABAT

50 %!

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

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

RM, 15x21, s. 312, miękka

RM, 17x24, s. 376, miękka

KOD: 734773

KOD: 735169
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II wojna światowa
BESTSELLER
44,90

69,90

14,90

39,90

65 %!

43 %!

59,90

49,90

RABAT

RABAT

TIMOTHY SNYDER

HIT CENOWY!

HIT CENOWY!
TIMOTHY SNYDER

ANDREA TORNIELLI

PIUS XII. PAPIEŻ,
KTÓRY RATOWAŁ ŻYDÓW
W oparciu o niepodważalne dokumenty i relacje wiarygodnych
świadków Andrea Tornielli rozprawia
się z kampanią oszczerstw i kłamstw
wymierzonych w dobre imię papieża
Piusa XII, niesłusznie oskarżanego
przez wrogów Kościoła o bierne przyzwolenie na zagładę Żydów w latach
drugiej wojny światowej. Książka,
którą trzeba przeczytać!
WYD. AA, 14x20, s. 448, twarda

CZARNA ZIEMIA. HOLOKAUST

JAKO OSTRZEŻENIE
Timothy Snyder prezentuje przełomowe wyjaśnienie największej
zbrodni XX wieku. Jak nikt dotąd
dogłębnie analizuje 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 książce Czarna ziemia…

SKRWAWIONE ZIEMIE
EUROPA MIĘDZY HITLEREM
A STALINEM
Wybitne, doskonale udokumentowane dzieło o straszliwych mechanizmach
totalitaryzmu i o masowych zbrodniach dwóch systemów totalitarnych:
nazistowskiego i sowieckiego. Amerykański historyk Timothy Snyder omawia
zbrodnie popełnione przez Niemców i Sowietów w ciągu dwóch dekad XX
wieku (od lat trzydziestych po czasy powojenne) na obszarze od środkowej
Polski po zachód Rosji, poprzez Ukrainę, Białoruś i kraje bałtyckie. Na tytułowych
„skrwawionych ziemiach” Stalin i Hitler zabili ponad 14 milionów cywilów
i jeńców. Śmierć tych ludzi (połowa zmarła z braku żywności) była z góry
zaplanowana. Co Sowieci i Niemcy chcieli w ten sposób osiągnąć? Na czym
polegał proces czystek etnicznych, przeprowadzonych przez oba reżimy?
ZNAK, 17x24, s. 544, twarda

KOD: 311879

ZNAK, 16x23, s. 592, twarda

KOD: 649649

KOD: 030804

HIT CENOWY!

HIT CENOWY!

NOWOŚĆ

19,90

STEFAN NIEBUDEK

W KRAJU CZARNYCH KOSZUL
Kronika wyprawy do Włoch lat 30 XX wieku podjętej w celu przekazania
polskiemu czytelnikowi rzetelnej relacji na temat państwa włoskiego tamtego
czasu. Autor – polski adwokat, publicysta, przedwojenny działacz Narodowej
Demokracji, a w latach okupacji uczestnik konspiracji, osadzony i rozstrzelany
w Auschwitz-Birkenau – nie ukrywa fascynacji historią i kulturą Włoch, ale ulega
również urokowi ówczesnego systemu politycznego i osobowości Mussoliniego.
Książka warta jest przeczytania, albowiem obok walorów reporterskich przedstawia oczekiwania i sposób myślenia niektórych polskich środowisk politycznych
tamtej epoki.
CAPITAL, 14x21, s. 132, miękka

KOD: 037801

46

19,90

19,90

25,00

Reportaż z podróży
po faszystowskich
Włoszech

39,90

34,99

RABAT

50 %!

RABAT

40 %!

PSYCHOLOGIA ZŁA

MANUEL MOROS PEÑA

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

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 niepełnosprawnych
i chorych psychicznie dzieci przerodził
się w ludobójstwo oraz okrutne eksperymenty medyczne prowadzone
przez uznanych specjalistów.

RM, 15x21, s. 256, miękka

RM, 15x21, s. 392, miękka

KOD: 736005

KOD: 734599

II wojna światowa
HIT CENOWY!

NOWOŚĆ

Wnuczka spiskowca
z Paryża
zabiera głos
45,00

34,99

19,90

34,90

RABAT

40 %!
POLOWANIE NA ŻYDÓW
ZBRODNIE WEHRMACHTU
Dzień 10 października 1941 roku okazał się ostatnim w życiu żydowskiej
społeczności w białoruskiej wsi Krucza – wszyscy 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 znaczącej roli w Holokauście. Wydobywa
z mroku mrożące krew w żyłach obrazy codziennego udziału zwykłych niemieckich żołnierzy w „ostatecznym rozwiązaniu”, ale oddaje sprawiedliwość
również tym nielicznym z nich, którzy odmówili uczestnictwa w zbrodni na
narodzie żydowskim.

VALERIE RIEDESEL

DZIECI DUCHY

RM, 15x21, s. 320, miękka

OFIARY REPRESJI HIMMLERA
20 lipca 1944 roku – w dniu zamachu na Hitlera w Wilczym Szańcu – w Paryżu
i w innych ośrodkach rządzonych przez Niemców trwa przewrót wojskowy,
który załamuje się, gdy nadchodzi wiadomość, że Hitler przeżył zamach. Po
kilku dniach Casar von Hofacker, inicjator działań paryskich spiskowców, zostaje
aresztowany. Wkrótce Gestapo zabiera jego żonę i dwoje najstarszych dzieci,
dla których zaczyna się wielomiesięczna tułaczka po więzieniach i obozach
koncentracyjnych. Troje młodszych zostaje wywiezionych do hitlerowskiego
domu dziecka i pozbawionych nazwisk oraz tożsamości. Nikt nie ma prawa
się dowiedzieć, kim naprawdę są – to „dzieci duchy”…

KOD: 735374

KSW, 15x22, s. 350, twarda, czarno-białe ilustracje

KOD: 651982

34,90

34,90

29,90

29,90

900 dni piekła
na ziemi!
NOWOŚĆ

59,90

49,90

SNAJPERZY DRUGIEJ
WOJNY ŚWIATOWEJ

SNAJPER
NA FRONCIE WSCHODNIM

Biografie najlepszych snajperów
II wojny światowej napisane przez
czołowych historyków wojskowości. Każda z historii została
szczegółowo opisana i zilustrowana materiałem fotograficznym.
Oferowana publikacja to doskonałe
źródło wiedzy na temat snajperów
i technik snajperskich stosowanych
podczas drugiej wojny światowej,
a każdą z historii czyta się jak znakomitą powieść.

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

LENINGRAD

RM, 15x21, s. 214, miękka

RM, 16x21, s. 272, miękka

ZNAK, 16x24, s. 446, twarda

KOD: 730461

KOD: 735558

DZIENNIKI Z OBLĘŻONEGO MIASTA
Wrzesień 1941 roku. Wehrmacht staje u bram Leningradu. Odcięte od świata
miasto czeka 29 miesięcy walki o życie. Walki, którą przegra prawie milion
cywilnych mieszkańców miasta! Ale Niemcy tej bitwy nie wygrają…
Alexis Péri sięga po 125 nieopublikowanych dzienników napisanych przez
ludzi uwięzionych w oblężonym mieście. Pozwala nam spojrzeć na tę tragedię
oczami cierpiących. W tym strasznym czasie dla wielu z nich pisanie pamiętników staje się narzędziem przetrwania, namacalnym przypomnieniem ich
człowieczeństwa. Autorka odzyskuje utracone opowieści, rzucając światło na
jeden z najmroczniejszych epizodów II wojny światowej.
KOD: 054091
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II wojna światowa
Bezwzględna walka okupantów z polskim katolicyzmem
Sylwetki niezłomnych księży

39,90

22,90

39,90

RABAT

34,90

40 %!

HIT CENOWY!

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 pierwszej 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 trzeciej – konspiracyjną działalność
polskich duchownych na tych terenach.
CAPITAL, 14x20, s. 346, miękka

NOWOŚĆ

KOD: 037696

39,90

22,90

IRENEUSZ T. LISIAK

HOLOKAUST KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
NA KRESACH WSCHODNICH 1941-1945
Trzeci i ostatni tom trylogii Ireneusza Lisiaka dotyczącej holokaustu
Kościoła katolickiego podczas II Wojny Światowej. Duchowieństwo
katolickie było ostoją polskości, motorem postaw patriotycznych
oraz wiary, która była elementem trzymającym 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, 15x21, s. 394, miękka

KOD: 037061

RABAT

40 %!

HIT CENOWY!

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, 14x20, s. 300, miękka

KOD: 037146
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Zbrodnie komunizmu

HIT CENOWY!

99,00

49,00
RABAT

50 %

Oszczędzasz

50 zł!

CZARNA KSIĘGA KOMUNIZMU
Nowe wydanie bestsellerowego dzieła opracowanego przez wybitnych autorów pod redakcją
Stéphana Courtois. Wśród nich m.in. Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Paczkowski, Karel
Bartosek, Jean-Louis Margolin i inni. Książka przedstawia bilans ofiar krwawych represji i prześladowań w krajach rządzonych przez komunistów – od rewolucji bolszewickiej 1917 r. po lata
osiemdziesiąte XX wieku.
WYDANICTWO AA, DĘBOGÓRA, 17x24, s. 768, twarda z obwolutą

KOD: 641094
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Związek Sowiecki i Rosja
HIT CENOWY!

HIT CENOWY!

HIT CENOWY!
44,90

39,90

69,90

19,90

19,90

39,90

55 %!

50 %!

43 %!

RABAT

RABAT

LUDZIE
CZERWONEGO MROKU
Jakub Maciejewski – redaktor czasopisma„Arcana”i pracownik IPN – przedstawia tło Rewolucji Październikowej z 1917 r. i krwawe dzieje czerwonego terroru,
m.in. triumfy militarne Związku Sowieckiego. Omawia biografie czołowych
postaci ruchu bolszewickiego i teoretyków komunizmu. Znajdziemy tu historię
narodzin ideologii społecznych oraz opinię Kościoła na temat poszczególnych
doktryn. Autor poruszył również zagadnienie współczesnych organizacji, które
nawiązują do marksizmu i leninizmu.
WYD. M, 17x24, s. 400, miękka

KOD: 432130

RABAT

DOUGLAS BOYD

SERHII PLOKHY

EKSPANSJA KREMLA

OSTATNIE IMPERIUM

Książka o mocarstwowych aspiracjach Rosji. Autor – brytyjski pisarz,
który zetknął się z KGB podczas
pobytu w więzieniu Stasi – prześwietla kilka wieków rosyjskiej historii,
w trakcie których niewielkie księstwo
moskiewskie rozrosło się do imperium o niebotycznych rozmiarach,
obejmującego znaczną część Europy
i Azji oraz nieustannie zagrażającego
swoim sąsiadom.

Znany ukraiński historyk Serhii Plokhy
omawia pięć ostatnich miesięcy
istnienia sowieckiego kolosa. Zdradza
kulisy politycznej gry o upadające imperium. Plokhy jako pierwszy dotarł
do niepublikowanych dokumentów
i świadków, dzięki którym prześledził
utajnione dotąd zakulisowe decyzje
i zdołał obalić wiele mitów na temat
rozpadającego się imperium.

RM, 15x21, s. 416, miękka

KOD: 030798

ZNAK, 15x22, s. 544, twarda

KOD: 731956

HIT CENOWY!

HIT
CENOWY!
HIT
CENOWY!

44,90

39,90

49,90

39,90

24,90

24,90

19,90

50 %!

45 %!

50 %!

50 %!

WIKTOR SUWOROW

LODOŁAMACZ
Wiktor Suworow podważa powszechne przekonanie, że jedynym
inicjatorem II wojny światowej był
Hitler. Na podstawie dostępnych
materiałów i publikacji dowodzi,
że do wywołania wojny w równej
wierze jak naziści przyczynili się
Sowieci, którzy snuli plany zdobycia
Europy. I w znacznej mierze odnieśli
spodziewany efekt – pokonawszy
Hitlera, który spełnił dla nich rolę
tytułowego„Lodołamacza Rewolucji”.
REBIS, 13x20, s. 336, twarda

50

HIT CENOWY!

19,90

RABAT

RABAT

KOD: 100105

HIT CENOWY!

RABAT

RABAT

WIKTOR SUWOROW, PIOTR
ZYCHOWICZ

JURIJ FELSZTINSKI, WŁADIMIR
PRIBYŁOWSKI

ANDRZEJ KOWALSKI

ALFABET SUWOROWA

KORPORACJA ZABÓJCÓW

Były oficer GRU przedstawia kilkadziesiąt postaci, które wywarły wielki
wpływ na dzieje Rosji, Europy i świata.
Książka zawiera również obszerny wywiad z Wiktorem Suworowem, przeprowadzony przez Piotra Zychowicza.
Suworow oprócz wątków osobistych
rozwija swoje znane już śmiałe tezy
historyczne – na czele z twierdzeniem, że Hitler w 1941 roku uprzedził
atak Stalina.

ROSJA, KGB, PREZYDENT PUTIN
Dwaj znakomici historycy prześwietlają władzę Władimira Putina i dokonują
wnikliwej analizy działalności rosyjskich służb. Opisują m.in. fałszowanie
wyborów, podporządkowanie przez
Kreml mediów publicznych i prywatnych, niewyjaśnione zabójstwa
polityczne, a także operację przejęcia
władzy od Jelcyna skompromitowanego w oczach społeczeństwa…

DZIAŁALNOŚĆ WYWIADU
NIELEGALNEGO
Płk Andrzej Kowalski, oficer i były
p.o. szefa SKW oraz znawca tematyki
wywiadowczej, dzieli się swoją rozległą wiedzą historyczną na temat
celów, metod i osiągnięć wywiadu
sowieckiego i rosyjskiego. Dokonuje
trafnych analiz i interpretacji. Dzięki tej
publikacji możemy lepiej zrozumieć
realne zagrożenia ze strony rosyjskiego
wywiadu.

REBIS, 15x22, s. 328, twarda

FRONDA, 16x23, s. 496, miękka

LTW, 14x20, s. 528, miękka

KOD: 186427

KOD: 790575

ROSYJSKI SZTYLET

KOD: 654448

Kulisy historii najnowszej

Islam u bram

NOWOŚĆ
Biograﬁe ludzi,
którzy wymyślili
XXI wiek!

24,90

44,90

14,90

39,90

14,90

RABAT

RABAT

40 %!

WŁADCY UMYSŁÓW
Ludzie, którzy zdominowali nowe technologie komunikacji i zarobili na tym
miliardy, stając się nieformalnymi władcami umysłów ludzi naszych czasów.
Steve Jobs – współzałożyciel firmy Apple. Bill Gates – właściciel firmy Microsoft.
Mark Zuckerberg – twórca Facebooka. Elon Musk – właściciel SpaceX (pierwszej prywatnej firmy konstruującej rakiety nośne dla pojazdów kosmicznych)
i współzałożyciel Tesla Motors. Robert Maxwel – współudziałowiec m.in.
Agencji Reutera, wydawca „Daily Mirror”. Rupert Murdoch – właściciel pism
„The Times”, „New York Post” i tabloidu „Mirror” a także prywatych telewizji Sky
i Fox News. Ted Turner – twórca i właściciel stacji CNN.
FRONDA, 14x22, s. 432, miękka

KOD: 794382

HIT CENOWY!

24,90

HIT CENOWY!

40 %!

GRZEGORZ KUCHARCZYK

TOMASZ P. TERLIKOWSKI

POD MIECZEM ALLAHA

KALIFAT EUROPA

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

Islam staje się dla Europy coraz większym wyzwaniem. Czy nad Bazyliką
św. Piotra w Rzymie zawiśnie czarna
flaga kalifatu? Czy nasze dzieci będą
podlegać prawu szariatu? Tomasz
P. Terlikowski pokazuje, że wcale nie
jest to wykluczone. Europa umiera,
a jej miejsce może zająć islam.
Czy Europę da się jeszcze
uratować przed inwazją
islamu?

AA, DĘBOGÓRA, 14x20, s. 152,
miękka

AA, 14x20, s. 192, miękka

KOD: 648246

KOD: 643418

34,90

6,90
RABAT

37,00

80 %!

39,90

19,90

19,90

RABAT

RABAT

45 %!

HIT CENOWY!

50 %!

ANDRZEJ KOWALSKI

VINCENT NOUZILLE

KONTRA

ZABÓJCY W IMIĘ REPUBLIKI

Kolejna książka płk. Kowalskiego
poświęcona zmaganiom służb
specjalnych. W oparciu o przykłady szpiegów złapanych przez FBI
w Stanach Zjednoczonych autor
ukazuje metody, mające na celu
przechwytywanie osób wykradających tajne informacje i przekazujących je wrogim państwom (w tym
niewątpliwie najciekawsze i kontrowersyjne operacje typu sting).

Książka Vincenta Nouzille'a to reporterskie śledztwo tropiące mechanizmy wykorzystywania służb
specjalnych do utrzymania pozycji
Francji na arenie międzynarodowej.
Wstrząsająca książka, która rzuca
nowe światło na wiele wątków historii najnowszej i stawia zasadnicze
pytanie: czy interes państwa może
być wytłumaczeniem dla zabójstw
i innych niegodziwości?

LTW, 14x20, s. 392, miękka

FRONDA, 15x22, s. 376, miękka

PRZYSZŁOŚĆ CZY WYZWANIE?
Prześladowania wymierzone w chrześcijan, opresyjne prawa Szariatu, fanatyzm
i okrucieństwo islamskich radykałów budzą przerażenie. Wielu chrześcijan przeciwstawia się postępującej islamizacji Starego Kontynentu, mając świadomość
zagrożeń. Inni uważają, że możliwy jest dialog międzyreligijny z islamem oraz
poszukiwanie wspólnych wartości. Która z tych postaw jest słuszna? Czy możliwe jest pokojowe współistnienie obydwu religii w tym samym mieście i na
tej samej ulicy? Czy mamy powody bać się islamu? Odpowiedzi na te pytania
znajdziemy w książce Davida Pawsona, który w rzeczowy sposób przestrzega
Europejczyków przed nieroztropnym poddawaniem się islamizacji.

KOD: 148540

KOD: 790360

VOCATIO, 12x19, s. 328, miękka

DAVID PAWSON

ISLAM

KOD: 291817
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Pamiętniki, wspomnienia, biografie
Książka długo
zakazana w ZSRR!

BESTSELLER

139,90

49,90

119,90

39,90

ALEKSANDER SOŁŻENICYN

ALEKSANDER SOŁŻENICYN

ARCHIPELAG GUŁAG, t. 1-3

ODDZIAŁ CHORYCH NA RAKA
Sportretowany przez Sołżenicyna szpital to alegoria państwa totalitarnego,
a dwaj pacjenci: Oleg Kostogłotow i Paweł Rusanow to skrajnie różne przykłady kondycji jego obywateli. Walczący z rakiem bohaterowie tej poruszającej
powieści przekonują się, jak w warunkach totalitarnych instytucja powołana
do ratowania życia przemienia się w narzędzie represji. Powieść została napisana w oparciu o doświadczenia samego autora, który po pobycie w łagrze
przeszedł operację usunięcia nowotworu, a potem przeżył nawrót choroby
i jej ostateczne ustąpienie.
REBIS, 15x22, s. 456, twarda z obwolutą

KOD: 104288

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

KOD: 103434

HIT CENOWY!
34,90

65,90

14,90

59,90

RABAT

55 %!
BORYS SZYRIAJEW

NIEGASNĄCE ŚWIATŁO
ŚWIADECTWO WIĘŹNIA
PIERWSZEGO SOWIECKIEGO
OBOZU KONCENTRACYJNEGO
Borys Szyriajew trafił do pierwszego w ZSRR obozu koncentracyjnego,
który powstał w XV-wiecznym monasterze na Wyspach Sołowieckich –
po wypędzeniu stamtąd mnichów w 1920 roku. Było to miejsce kaźni dla
wybitnych przedstawicieli inteligencji, wojska i duchowieństwa – prześladowanych jako wrogowie rewolucji…
Książka-świadectwo, jak „Inny świat” Herlinga-Grudzińskiego, jak opowiadania
Szałamowa, jak „Archipelag GUŁAG” Sołżenicyna. To wstrząsające świadectwo
nieludzkiego systemu, wypróbowanego na osławionych Sołowkach. To zarazem
świadectwo ludzkiej godności, broniącej się nawet w takich warunkach przed
upodleniem.
prof. dr hab. Andrzej Nowak
WYD. AA, 14x20, s. 480, miękka

KOD: 647089
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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”,
odartych z ludzkiej godności, skazanych z premedytacją na śmierć z głodu,
mrozu i wycieńczenia. W ten sposób powstało dzieło o wielkich walorach
literackich, cenione nie tylko ze względu na zawartość dokumentalną, ale
i na wrażliwość artystyczną autora. Dzieło, które na trwałe weszło do kanonu
literatury XX wieku.
REBIS, 15x22, s. 744, twarda z obwolutą

KOD: 106039

Pamiętniki, wspomnienia, biografie

Wspomnienia i dokumenty
– bez komentarza
NOWOŚĆ

KOŁYMA

POLACY W SOWIECKICH ŁAGRACH
Kołyma – sowieckie łagry, podlegające NKWD, utworzone na początku lat 30 XX w. po
odkryciu na bezludnych obszarach bogatych zasobów naturalnych: węgla, platyny, uranu
i ropy naftowej, a nawet złota. W lutym 1931 roku na tereny przyszłych łagrów przybyli
pierwsi więźniowie. Kołymskie obozy budziły grozę z powodu surowego klimatu oraz złych
warunków bytowych – pracę przerywano dopiero przy -54 °C! W początkowych latach
funkcjonowania obozów śmiertelność wśród łagierników wynosiła ok. 80%. 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 – spisane ze starych maszynopisów i odręcznie pisanych
świadectw. W książce zamieszczono również reprodukcje listów, pamiątek i dokumentów,
które pozostały w archiwach.

49,90

39,90

FRONDA, 16x24, s. 528, miękka

KOD: 177420

Świadectwo amerykańskiego dyplomaty!

39,00

34,90
ARTHUR BLISS LANE

WIDZIAŁEM POLSKĘ ZDRADZONĄ

NOWE WYDANIE!

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 Blis-s Lane manifestując swój protest przeciwko
sfałszowanym przez komunistów wyborom, zrezygnował z pełnienia funkcji ambasadora.
FRONDA, 14x20, s. 432, miękka

KOD: 794399
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Pamiętniki, wspomnienia, biografie

NOWOŚĆ
19,90

27,00

39,00

17,90

24,90

29,00
KAZIMIERZ MOCZARSKI

OCALONA Z OBOZU ŚMIERCI
ZOFIA KOSSAK

Z OTCHŁANI
Książka zawiera spisane i opublikowane zaraz po wojnie relacje autorki z uwięzienia w niemieckim obozie koncentracyjnym dla kobiet w Birkenau w latach
1943-1944. Jest ona przejmującym świadectwem niewyobrażalnego okrucieństwa, z jakim traktowano tam więźniarki różnych narodowości. Napisanie
tej książki autorka uważała za swój obowiązek i misję.
Bóg na to pozwolił niektórym ludziom oglądać piekło na ziemi i wrócić, by dali
świadectwo prawdzie…
Zofia Kossak
IW PAX, 14x20, s. 208, twarda

ROZMOWY Z KATEM

Opowieść o kobiecie, która przeszła
piekło obozu śmierci. Autorka zebrała
i spisała tu wspomnienia swojej matki, Kazimiery Gruszczyńskiej z obozu koncentracyjnego AuschwitzBirkenau. Kobieta trafiła tam po
aresztowaniu przez Gestapo jej męża,
zaangażowanego w konspirację, pozostawiając w domu cudem ocaloną
małą córeczkę…

Przez dziewięć miesięcy 1949 roku
w jednej celi więziennej przebywali
wspólnie: Kazimierz Moczarski, bohater Armii Krajowej, i generał SS
Jürgen Stroop, kat warszawskiego
getta. Stalinowska rzeczywistość postawiła między nimi znak równości…
W niniejszej publikacji Moczarski przytacza treść swoich długich rozmów
ze Stroopem.

AA, 14x20, miękka, s. 224,
czarno-białe fotografie

ZNAK, 14x20, s. 376, twarda

KOD: 648727

KOD: 011049

KOD: 120324

39,90

HIT CENOWY!

44,90

24,90

34,90

RABAT

45 %!

Tajna misja
amerykańskiego pilota
w okupowanej przez
Sowietów Polsce!
KRÓTKA HISTORIA
O DŁUGIEJ MIŁOŚCI
Pasjonująca historia „Małej” i „Ju”, czyli Wiesławy Pajdak i Jerzego
Śmiechowskiego – łączniczki i żołnierza Polski Podziemnej walczących
z niemieckim okupantem, którzy za działalność niepodległościową po
II wojnie światowej zostali skazani na lata stalinowskiego więzienia. Tam
właśnie się w sobie zakochali. Na początku rozmawiali przy użyciu alfabetu
Morse’a. Kawałkiem metalu lub knykciem stukali w dzielącą ich ścianę. Gdy
przeniesiono ich do innych więzień, pisali do siebie listy. Pierwszy raz – bez
krat, siatek i zasuw – zobaczyli się na swoim ślubie.
ZNAK, 14x20, s. 192, twarda

KOD: 041251

OCALIĆ JEŃCÓW
Po upadku III Rzeszy w 1945 r. wielu jeńców alianckich więzionych wcześniej
w niemieckich obozach jenieckich na terenie Polski znalazło się w niebezpieczeństwie. Pomimo zawartych porozumień Stalin odmawiał pomocy
w sprawowaniu opieki i przerzucie tych jeńców na Zachód – do ich rodzinnych
krajów. Aby udzielić im pomocy i ochronić przed potencjalnymi prześladowaniami, trzeba było zorganizować specjalną, tajną operację, której wykonanie
powierzono doświadczonemu i zaufanemu pilotowi kapitanowi Robertowi
M. Trimble’owi…
O tej niezwykłej, niemal nieznanej misji opowiada trzymająca w napięciu
książka Ocalić jeńców – fabularyzowana relacja opracowana na podstawie
wspomnień samego kpt Roberta M. Trimble’a ujawnionych jego własnemu
synowi dopiero w 2005 r. (!), na cztery lata przed śmiercią.
REBIS, 16x23, s. 368, twarda z obwolutą

KOD: 188629
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Pamiętniki, wspomnienia, biografie
Alfred Rosenberg,
człowiek który
stworzył Hitlera!

HIT CENOWY!

HIT CENOWY!

29,90

44,90

39,90

36,90

14,90

19,90

50 %!

45 %!

RABAT

RABAT

LISTY NA POŻEGNANIE

ANNA NIEPOKÓLCZYCKA

PAMIĘTNIKI WOJENNE

ZNAK, 16x22, s. 480, miękka

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

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

KOD: 041572

CAPITAL, 14x20, s. 174, miękka

ZNAK, 15x22, s. 336, twarda

KOD: 037412

KOD: 049622

DAVID KINNEY
ROBERT K. WITTMAN

WSPOMNIENIA ŻONY DOWÓDCY WIN-U

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

NOWOŚĆ

59,90

49,90

34,90

24,90

JOANNA SIEDLECKA

PAN OD POEZJI
O ZBIGNIEWIE HERBERCIE
Książka Joanny Siedleckiej o Herbercie jest barwną opowieścią o życiu Pana
Cogito od kolebki po grób, dokumentującą jego kolejne etapy: Lwów, Sopot,
Warszawę, Paryż. Jest pasjonującą historią złożoną z relacji imponującej liczby
świadków: szkolnych kolegów, przyjaciół, pierwszej wielkiej miłości i wielu ważnych nazwisk naszej literatury (m.in. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Jerzego
Giedroycia i innych). Jest też w Panu od poezji Herbert prywatny, osobisty,
intymny. Dręczony chorobą i cierpieniem, alkoholem, „wiecznie w podróży”.
Autorka odkrywa również mroczne, skrywane przez Poetę, bolesne rany:
poczucie winy za brak udziału w konspiracji z powodu kalectwa i „sromotnej”
ucieczki ze Lwowa w marcu 1944, gdy jego rówieśnicy szykowali się do walki.

TISCHNER
DZIENNIK 1944-1949
Autentyczny dziennik młodzieńczych lat Tischnera, bardzo prywatny i osobisty.
Późniejszy kapłan i filozof zawarł w nim interesujący obraz Polski powojennej,
tego, jak młode umysły „kusił” marksizm. Książka, wpisana we współczesny
trend publikowania dzienników, została wzbogacona o unikatowe fotografie
z rodzinnego albumu Tischnerów.
ZNAK, 14x20, s. 320, twarda

KOD: 032174

FRONDA, 17x24, s. 664, twarda, czarno-białe fotografie

KOD: 793965
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Kościół w czasach zamętu
NOWOŚĆ

BESTSELLER

Dokumenty, które
odsłoniły największy
skandal w Kościele!
Tylko

19,90
ALDO MARIA VALLI

SPRAWA VIGANÒ. ARCYBISKUP PRZECIW GORSZYCIELOM
Listy arcybiskupa Viganò, opublikowane za pośrednictwem włoskiego watykanisty Aldo Maria Vallego, wywołały wielkie wzburzenie zarówno wśród
najwyższych hierarchów Kościoła, jak i wiernych na całym świecie. Grzeszne
i przestępcze czyny, jakich dopuścił się były kardynał, arcybiskup McCarrick
to wstrząsające świadectwo degeneracji jednego z najwyższych hierarchów
Kościoła, a nie mniej szokująca jest zmowa milczenia oraz potajemnego
krycia i wspierania McCaricka przez watykańskich dostojników najwyższego
szczebla! Ta książka opisuje całą sprawę, począwszy od pierwszego spotkania
arcybiskupa Viganò z autorem tej książki, poprzez jej kolejne odsłony, aż po
ostatnią odpowiedź, udzieloną arcybiskupowi Viganò przez kardynała Ouelleta,
Prefekta Kongregacji Biskupów, dogłębnie zanalizowaną w książce przez autora.
AROMAT SŁOWA, 14x20, s. 144, miękka

Tylko

29,90

ANTONIO SOCCI
OSTATNIE PROROCTWO

Nowa książka Antonio Socciego, rozwija wątki podjęte już wcześniej w bestsellerze Czy to naprawdę Franciszek? W Ostatnim proroctwie Socci przedstawia najpierw stan współczesnego Kościoła w kontekście objawień i orędzi uznawanych
przez Kościół za autentyczne. Znajdziemy tu wstrząsające zestawienie proroctw
i wizji wielkich świętych, papieży i mistyków oraz tajemnic przekazanych przez
Maryję w objawieniach potwierdzonych przez Kościół. W drugiej części, napisanej
w formie listu otwartego adresowanego bezpośrednio do papieża Franciszka,
Socci zwraca uwagę na dramatyczne zmiany zachodzące w Kościele podczas
obecnego pontyfikatu. Zatroskany o losy Kościoła, kieruje do papieża liczne
postulaty i prośby, mające na celu powstrzymanie panującego zamętu oraz
wielu niepokojących zmian w nauczaniu i w praktyce duszpasterskiej.
WYD. AA, 14x19, s. 208, miękka

KOD: 644538

KOD: 758132

Kościół
w czasach zamętu

BESTSELLER

Tylko

29,90

29,90

24,90

ROD DREHER

OPCJA BENEDYKTA

Nagroda Stowarzyszenia
Wydawców Katolickich

ANTONIO SOCCI

FENIKS 2019

CZY TO NAPRAWDĘ
FRANCISZEK?

w kategorii „Kościół
wobec współczesności”

Chrześcijanie na Zachodzie są świadkami masowej apostazji. Jest ona duchowym odpowiednikiem potopu, który pochłonął świat w czasach Noego.
Wierzący muszą więc budować własne arki, na których pokładzie przeniosą
wiarę przez obecne mroczne i burzliwe czasy, dla ratowania własnych dusz
i zachowania wiary na okres, kiedy trzeba ją będzie odbudować. Opcja
Benedykta to wołanie, aby Kościół pozostał wierny Chrystusowi. Jest to
zadanie, przed którym stają wszyscy wierzący chrześcijanie w obecnych
postchrześcijańskich, neopogańskich czasach.
WYD. AA, 14x20, s. 320, miękka

KOD: 642381

56

Antonio Socci znów szokuje. Pisze o Kościele w czasie wielkiego zamętu, który
się wzmógł w czasie pontyfikatu obecnego papieża – Franciszka. Zamieszcza
kontrowersyjne tezy dotyczące abdykacji Benedykta XVI oraz kwestionujące
poprawność wyboru Franciszka. Przytacza fakty dokumentujące niezwykle dramatyczny obraz współczesnego Kościoła. Socci z zaniepokojeniem zauważa,
że obecny papież swoimi wypowiedziami bądź milczeniem niejednokrotnie
wzmaga dezorientację wierzących. Włoski dziennikarz przedstawia Kościół
w sytuacji zagrożenia, w momencie, jak się wydaje, wielkiego przełomu, który
może zadecydować o dalszych losach Kościoła, człowieka i świata. Pasjonująca
książka, którą koniecznie trzeba przeczytać!
FABER, 14x20, s. 448, miękka

KOD: 641179

Zagadka „papieża emeryta”

NOWOŚĆ

Dlaczego nadal jest papieżem?
ANTONIO SOCCI

TAJEMNICA BENEDYKTA XVI

29,90

24,90

Według wielu obserwatorów Kościół przechodzi przez najpoważniejszy kryzys w swojej
historii. Zaskakująca abdykacja Benedykta XVI, jego decyzja o pozostaniu „papieżem
emerytem”, a następnie, po konklawe i wyborze Franciszka, współistnienie dwóch papieży
nieustannie prowokują pytania oraz próby odkrycia całej prawdy o tych zagadkowych
wydarzeniach. Dlaczego Benedykt XVI stał się znakiem sprzeciwu? Co takiego działo się
w środowisku najwyższych hierarchów Kościoła? Kto popierał „rewolucję” w Kościele
katolickim? Czy papież naprawdę zrezygnował?
Oto pytania, na które Socci odpowiada ukazując fakty, gesty i słowa Benedykta XVI
z ostatnich sześciu lat. Stopniowo odkrywa prawdę: on faktycznie pozostał papieżem,
a konsekwencje tego faktu wciąż nie zostały do końca zbadane. W tym przekonującym
i doskonale udokumentowanym śledztwie wraz z autorem staramy się zrozumieć, co
naprawdę obecnie dzieje się w Watykanie oraz odkrywamy tajemniczą misję, której
podjął się Benedykt XVI dla Kościoła i całego świata.
Autor głosi tezę, że źródłem decyzji Benedykta XVI i podejmowanych przezeń wyborów
mogły być również nadprzyrodzone wydarzenia! Socci zgłębia i rozszyfrowuje starożytne
proroctwo dotyczące osoby Benedykta XVI, a także ujawnia nowe objawienie z Fatimy,
które dotyczy Kościoła i całego świata!
AROMAT SŁOWA, 14x20, s. 224, miękka

KOD: 645306

NOWOŚĆ
ALDO MARIA VALLI

BENEDYKT XVI. STRAŻNIK WŚRÓD NOCY
Wyjątkowa biografia Benedykta XVI. Znakomity dziennikarz Aldo Maria Valli przedstawia nam postać Josepha Ratzingera jako strażnika prawdy i wiary w mrocznym
świecie moralnego zepsucia i relatywizmu. Aby lepiej poznać osobę Benedykta XVI,
i zrozumieć jak wielką rolę nadal odgrywa jako nauczyciel wiary i świadek Chrystusa,
trzeba koniecznie przeczytać tę książkę!

29,90

24,90

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. Lecz silne – muszę to
przyznać – jest też inne pragnienie. Pragnę pobyć trochę w jego towarzystwie. Bo brakuje
mi Benedykta XVI.
Aldo Maria Valli
Z książki Vallego wyłania się heroiczny wizerunek człowieka atakowanego przez wszelkiego
rodzaju nieprzyjazne siły w Kościele i spoza Kościoła, sprzymierzone przeciwko niemu.
Przyczyny tego wszystkiego teraz możemy zobaczyć i zrozumieć. Benedykt nie głaskał
świata, a przede wszystkim ani sobie, ani Kościołowi nie pozwalał na dwuznaczności,
w których Kościół grzęźnie za naszych dni.
Marco Tosatti
AROMAT SŁOWA, 14x20, s. 208, miękka

KOD: 758163
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Kościół wczoraj i dziś
BESTSELLER
Najbardziej osobista
i przenikliwa książka
o Benedykcie XVI!

34,90

29,90

34,95

29,90

CZAS BENEDYKTA
OSIEM DRAMATYCZNYCH LAT
PONTYFIKATU Z BLISKA
W żadnej innej książce o „niemieckim papieżu” nie znajdziemy więcej włożonej pracy, więcej znajomości tematu, dociekań, odbytych podróży i bliższego obcowania
z papieskimi zagadnieniami. Nie jest to jednak hagiografia, tylko krytyczne, pełne
humoru, momentami nawet wojownicze towarzyszenie papieżowi przez osiem
lat obserwacji dokonywanych przez doświadczonego reportera. To świadectwo
wiarygodnego kronikarza. Zawsze zdumiewałem się, jak blisko Benedykta XVI
potrafił być w tych latach Badde, mimo dzielących ich murów Watykanu.
z przedmowy abp. Georga Gansweina,
osobistego sekretarza papieża seniora
NIECAŁE, 14x20, s. 296, miękka

POCZET PAPIEŻY
Barwnie ilustrowana książka przedstawia życiorysy i dokonania papieży: od
pierwszych następców św. Piotra do papieża Franciszka. Noty biograficzne
zostały wzbogacone o informacje tworzące tło historyczno – kulturowe
kolejnych epok. Zamieszczono tu również portrety papieży, reprodukcje dzieł
sztuki oraz indeksy alfabetyczne i chronologiczne biskupów Rzymu.
DRAGON, 14x22, s. 272, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 877219

KOD: 453205

PO RAZ PIERWSZY
W NASZYM KATALOGU!

HIT CENOWY!

HIT CENOWY!

89,00

29,00
RABAT

65 %!
29,90

29,90

Oszczędzasz

60 zł!

ROBERT LOUIS WILKEN

PIERWSZE TYSIĄC LAT
HISTORIA
CHRZEŚCIJAŃSTWA
Znakomite dzieło historyczne o pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa.

W książce m.in.: początki chrześcijaństwa w Jerozolimie, pierwsze wspólnoty
(m.in. Efez, Rzym, Edessa), prześladowania, katakumby, monastycyzm, architektura i sztuka, muzyka i liturgia, narodziny szpitali, Kościoły chrześcijańskiego
Wschodu (m.in. Koptowie w Egipcie, Etiopia, Armenia, Gruzja, Azja Środkowa
i Daleki Wschód), wielkie postaci chrześcijaństwa w I tysiącleciu (m.in. Orygenes,
św. Cyprian z Kartaginy, św. Ambroży, św. Augustyn i wielu innych), chrześcijaństwo w średniowiecznej Europie, Bizancjum oraz narodziny i ekspansja islamu.
Na końcu książki zamieszczono chronologię wydarzeń i mapy (czarno-białe).
WYD. M, 17x24, s. 432, twarda

KOD: 210240
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14,90

9,90

50 %!

65 %!

RABAT

RABAT

JAK KOŚCIÓŁ KATOLICKI
ZBUDOWAŁ ZACHODNIĄ
CYWILIZACJĘ

JAK KOŚCIÓŁ KATOLICKI
OCALIŁ ZACHODNIĄ
CYWILIZACJĘ

Znakomita publikacja o tym, jak
Kościół katolicki wpłynął na ocalenie
skarbów kultury antycznej, tworzenie
nowych dzieł sztuki, powstanie uniwersytetów i szpitali, początki rozwoju
nauki i gospodarki wolnorynkowej,
humanistyczny kształt zachodniego
prawodawstwa oraz inne dobra,
jakie dziś oferuje nam zachodnia
cywilizacja.

Pasjonująca opowieść o islamskiej
agresji na Europę, powstrzymanej
w niezwykłychokolicznościach.
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.

AA, 14x20, s. 276, miękka

AA, 14x20, s. 288, miękka

KOD: 646976

KOD: 642084

Literatura piękna
Niebanalny pomysł na prezent

BESTSELLER

39,90

29,90
RABAT

25 %!

Pierwsze polskie wydanie znakomitego
XIX-wiecznego dzieła literatury francuskiej!

wielki format
25x34

Oszczędzasz

50 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, które dla Anglii i całej Europy okazały się bardzo
brzemienne w skutki. Te wydarzenia to oderwanie Kościoła w Anglii od Rzymu,
prześladowania wymierzone w katolików, konflikty wewnętrzne w kraju oraz
związany z tym wszystkim głęboki przełom polityczny i cywilizacyjny, który
na wieki ukształtował charakter Imperium Brytyjskiego.
WYD. AA, 14x20, s. 456, miękka

KOD: 644262

33,00

99,00

Duże walory
edytorskie

24,90

49,00
RABAT

50 %!
HIT CENOWY!

Kim naprawdę jest
piękna kobieta, łudząco
podobna do dziewczyny
z portretu Belliniego?

SCENY Z ŻYCIA PRYWATNEGO
I PUBLICZNEGO ZWIERZĄT

JEAN RASPAIL

Księgę wypełniają ilustracje wybitnego artysty Grandville'a oraz
bajki dla dorosłych autorstwa takich znakomitości 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 polski, 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 wysmakowaną propozycję dla miłośników klasyki.

Fryderyk Pons, akademik i niespełniony pisarz, wraz z młodą kobietą o imieniu
Alda, wyrusza tropem przyjaciela – benedyktyna, który po trzydziestu latach
spędzonych w zakonie w tajemniczych okolicznościach znika z klasztoru
i zamieszkuje w odludnej latarni morskiej…
Tak rozpoczyna się akcja intrygującej powieści Jeana Raspaila, osadzonej
w przepięknych bretońskich plenerach, pełnych wrzosowisk, ostrych klifów,
cichych zatok i rozhukanego morza. Dzieło Raspaila to pełna tajemniczego
wdzięku powieść zagadek, która zaspokoi gusta miłośników gatunku. To
zarazem także subtelny romans metafizyczny, który snując opowieść o miłości
i namiętności zaskakuje czytelnika, stawiając go w ogniu kluczowych pytań
moralnych. Podróż staje się introspekcją, a zagadka do rozwikłania nieoczekiwanie przeistacza się w pytanie o tajemnicę własnej duszy…

WYDAWNICTWO AA, GEREON, 25x34, s. 216, twarda

KOD: 641377

OCZY IRENY

DĘBOGÓRA, 14x20, s. 328, miękka

KOD: 964008

59

Literatura piękna
Twarda oprawa
z gąbkowy� wy�eł�ieniem
i złoceniami

Najwybitniejsze dzieła Henryka Sienkiewicza
w ekskluzywnym jubileuszowym wydaniu!

SUPER
CENA!
99,95

99,95

129,95

69,00

69,00

79,00

RABAT

Oszczędzasz

Oszczędzasz

30 zł!

38 %!

50 zł!

199,00

RABAT

RABAT

30 %!

Tylko

30 %!
Oszczędzasz

Cena kompletu:

30 zł!

KRZYŻACY

TRYLOGIA

QUO VADIS

DRAGON, 29x21, s. 640,
twarda ze złoceniami

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

DRAGON, 29x21, s. 608,
twarda ze złoceniami

KOD: 873976

KOD: 872719

KOD: 873969

KOMPLET
„ARCYDZIEŁA
SIENKIEWICZA”
KOD KOMPLETU: 147482

Literacka
Nagroda Nobla
1924 r.!

99,95

69,00
RABAT

30 %!

99,95

69,00

Oszczędzasz

30 zł!

ADAM MICKIEWICZ

RABAT

30 %!

Oszczędzasz

30 zł!

WŁADYSŁAW ST. REYMONT

PAN TADEUSZ

CHŁOPI

DRAGON, 29x21, s. 448, twarda ze złoceniami

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

KOD: 874478

DRAGON, 21x29, s. 640, twarda ze złoceniami

Arcydzieło Adama Mickiewicza
w ekskluzywnej edycji, z pięknymi
ilustracjami Michała E. Andriollego!

KOD: 875475
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Literatura piękna
Oszczędzasz

30 zł!
99,95

69,00
RABAT

30 %!

Twarda oprawa
z gąbkowy� wy�eł�ieniem
i złoceniami
TADEUSZ DOŁĘGA MOSTOWICZ

DZIEŁA WYBRANE

NOWOŚĆ

Najwybitniejsze dzieła Tadeusza Dołęgi-Mostowicza w bardzo eleganckim wydaniu:
Kariera Nikodema Dyzmy, Znachor, Profesor Wilczur.
DRAGON, 29x21, s. 624, twarda ze złoceniami

KOD: 877004

149,95

99,00
RABAT

33 %!

Oszczędzasz

50 zł!

WILLIAM SZEKSPIR

DZIEŁA WYBRANE
W tomie zaprezentowane są trzy tragedie należące do najważniejszych w dorobku Williama
Szekspira. Każda z nich doczekała się tysięcy interpretacji naukowych i artystycznych, gościła na
scenach całego świata, każda była punktem wyjścia scenariuszy filmowych i różnego rodzaju
dzieł. Romeo i Julia, Hamlet i Makbet wciąż należą do najważniejszych ksiąg kultury Zachodu.
Książka została wydana z okazji obchodzonej niedawno 400 rocznicy śmierci Williama Szekspira.
DRAGON, 19x25, s. 512, twarda

PO RAZ PIERWSZY
W NASZYM KATALOGU!

KOD: 874003
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Literatura piękna
BESTSELLER
24,90

19,90

cena kompletu:

ROMAN BRANDSTAETTER

75,00

69,90

JEZUS Z NAZARETHU

JĘDRZEJ MAJKA

KRESY. ŚLADAMI BOHATERÓW TRYLOGII

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 tajemnicę Boga-Człowieka. Pisarz zawarł w powieści wielki kunszt
literacki, głębię religijnych przeżyć oraz żywą wiarę w Jezusa.

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

WYD. AA, WYD. M, 17x24, t. I-II s. 752, t. III-IV s. 816, twarda z obwolutą

WYD. AA, 21x30, s. 80, twarda, kolorowe fotografie, kredowy papier

KOMPLET 2 KSIĄŻEK

KOD: 642367

29,40

26,90

19,90

KOD: 649656

36,75

31,50

29,90

24,90

ZOFIA KOSSAK

ZOFIA KOSSAK

ZOFIA KOSSAK

ZOFIA KOSSAK

POŻOGA

BŁOGOSŁAWIONA WINA

PRZYMIERZE

NIEZNANY KRAJ

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

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

Powieściowa adaptacja biblijnej
historii Abrahama oraz pasterskiego
plemienia Hebrajczyków. Bogactwo
szczegółów historycznych i obyczajowych idzie tu w parze z literackim
kunsztem Zofii Kossak. Pod jej mistrzowskim piórem pasterski lud
ulega przemianie w świadomy siebie
naród, a jego losy stają się uniwersalnym symbolem pielgrzymiego losu
wszystkich narodów, ludów i pokoleń.

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

PAX, 14x20, s. 448, miękka

KOD: 120195

PAX, 14x21, s. 244, miękka

KOD: 120218

PAX, 14x20, s. 356, miękka

KOD: 119649
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KOD: K0329

PAX, 14x20, s. 336, miękka

Literatura piękna
Doﬁnansowano ze
środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury

Między zbrodnią
a wiarą…
29,90

29,90

24,90

24,90

JEAN RASPAIL
BARTOSZ GEISLER

MIŁOSIERDZIE
Miłosierdzie to mocny metafizyczny thriller. Powieść o księdzu i o potwornej
zbrodni, ale i o Kościele w ogóle. Z tym, że ta opowieść„o grzechach osób duchownych”zaczyna się u Raspaila tam, gdzie u innych się kończy… W punkcie
wyjścia jest autentyczna historia sprzed lat z okrutnym morderstwem i surową
karą. Ostatecznie Raspail nie kończy swej opowieści, choć nie ukrywa, że wie,
jaki finał jest jej pisany. Wysyła więc czytelnika na wędrówkę, na którą ten musi
wybrać się sam, zawierzając pozostawionym przez Autora śladom i znakom,
by osobiście wydać osąd w mrocznej sprawie. Miłosierdzie to ostatnia powieść
Jeana Raspaila. Może dlatego też tak bardzo osobista i metafizyczna, a zarazem
religijna. Rozciągnięta pomiędzy wstrząsającą zbrodnią i przejmującą wiarą…

GALERIA SZEPTÓW
Fascynujący, trzymający w napięciu thriller szpiegowski, na który składają
się sensacyjna fabuła, nieoczekiwane zwroty akcji i pełna suspensu historia
głównego bohatera – uwikłanego w spisek, którego stawką są losy świata.
Klasyka gatunku, przyprawiona zaskakującym wątkiem metafizycznym. Druga
powieść Bartosza Geislera, którego debiutancka książka – thriller mistyczny
Trzy dni ciemności – spotkała się z uznaniem czytelników i stała się szlagierem
na rynku wydawniczym.
WYD. AA, 14x20, s. 288, miękka

KOD: 644460

DĘBOGÓRA, 13x20, s. 194, miękka

KOD: 964442

HIT CENOWY!

34,90

HIT CENOWY!

29,90

19,90

9,90

40 %!

65 %!

RABAT

BESTSELLER

RABAT

29,90

24,90

MARCIN WOLSKI

VLADIMIR VOLKOFF

VLADIMIR VOLKOFF

PAMIĘTNIK STAREGO UBEKA

CARSKIE SIEROTY

MONTAŻ

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. Potrzebuje
tylko kogoś, kto wysłucha jego nieprawdopodobnych wspomnień…

Thriller historyczny, którego tłem
jest Rewolucja Październikowa
a osnową – spisek mający na celu
uwolnienie cara z rąk rewolucjonistów. Wstrząsająca powieść
ukazująca potworność rewolucji
i wojny domowej w Rosji.

Wielka operacja służb specjalnych
Moskwy wobec elit„wolnego świata”
– wojna o duszę Zachodu. Arcydzieło
demaskujące mechanizmy funkcjonowania agentury wpływu, które
z wielką perfekcją ujawnia kulisy
najbardziej wyrafinowanych działań
Kremla na Zachodzie.

FRONDA, 14x20, s. 368, miękka

DĘBOGÓRA,
13x20, s. 318, miękka

KOD: 881578

DĘBOGÓRA, 13x20, s. 462, miękka

KOD: 848169

29,90

24,90
GOŚĆ PAPIEŻA
Prawdziwy thriller metafizyczny:
szpiegowski, kryminalny i… religijny.
33 dni po wyborze Jana Pawła I na
Stolicę Piotrową zdumiony świat dowiaduje 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, 13x20, s. 392, miękka

KOD: 374565

KOD: 790605
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Artyści z tamtych lat…
HIT CENOWY!

49,90

24,90

34,90

29,90

RABAT

50 %!

IWONA KIENZLER

BODO I JEGO BURZLIWE
ROMANSE

LODA HALAMA

Eugeniusz Bodo – najpopularniejszy przedwojenny polski aktor, a także reżyser,
producent i ówczesny celebryta – ikona męskiej elegancji. Człowiek sukcesu,
którego nazwisko na afiszu gwarantowało sukces każdego filmu i przedstawienia. Tymczasem jego sprawy uczuciowe wciąż kryją wiele tajemnic, które
próbuje odkryć autorka niniejszej publikacji. Intrygująca opowieść o życiu
prywatnym słynnego amanta to zarazem sentymentalna podróż do świata,
który dawno przeminął: do przedwojennych teatrów i kabaretów, które przetrwały tylko we wspomnieniach, na starych filmach i pożółkłych fotografiach.

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

BELLONA, 14x20, s. 320, twarda

KOD: 613181

KOD: 141353

FRONDA, 17x24, s. 400, opr. zintegrowana, kolorowe i cz.b. ilustracje

39,90

49,90

29,90

34,90

RABAT

40 %!

NOWOŚĆ

Intymny portret
„kobiety
pracującej”
KWIATKOWSKA
ŻARTY SIĘ SKOŃCZYŁY
Pierwsza pełna biografia wybitnej artystki. Nie chciała sławy, ale sława ją
pociągała. Solidna, punktualna i niebywale pracowita. Legenda polskiego
radia i telewizji. Imponowała mistrzostwem w teatrze i na estradzie. To dla niej
teksty pisał Gałczyński. Rozśmieszała do łez. Prywatnie – pełna sprzeczności.
Manewrowała między domem a pracą, luksusem a skromnością, skupieniem
a przygnębieniem. W wywiadach oszczędna, tajemnicza, skłonna do konfabulacji. Jaka więc naprawdę była Irena Kwiatkowska?
Marcin Wilk jako pierwszy dotarł do niepublikowanych dotąd pamiętników
artystki, dokumentów, listów i fotografii oraz do osób, które Irenę znały najlepiej.
ZNAK, 14x20, s. 400, twarda

KOD: 055661
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UWAGA: oferta ważna
do wyczerpania zapasów!
OSOBISTY ALBUM ANNY GERMAN
Album jest bogatym zbiorem fotografii Artystki, ukazujących ją zarówno
prywatnie, jak i na scenie. Zdjęcia, dotychczas niepublikowane, pochodzą
m.in. z prywatnego archiwum rodzinnego piosenkarki oraz ze zbiorów Iwana
Iliczewa, moskiewskiego dziennikarza, fana twórczości Anny German. W albumie zamieszczono również wspomnienia Anny German, jej bliskich oraz osób,
które były związane z nią zawodowo.
BUCHMANN, 20x24, s. 200, twarda

KOD: 000803

Artyści z tamtych lat…
HIT CENOWY!

Ilustrowane vademecum dziejów kina!
HIT CENOWY!

89,90

99,00

49,00

89,00

RABAT

45 %!

99,00

59,00
RABAT

40 %!
Oszczędzasz

40 zł!

Oszczędzasz

JEREMI PRZYBORA

JEREMI PRZYBORA

DZIEŁA (NIEMAL)
WSZYSTKIE, t. 1

DZIEŁA (NIEMAL)
WSZYSTKIE, t. 2

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

W drugiej odsłonie Dzieła (niemal) wszystkie gromadzą (niemal) wszystkie utwory teatralne
Przybory, (niemal) wszystkie teksty
prozatorskie (w tym jedyną powieść!) i nieznane piosenki.

ZNAK, 16x23, s. 1104,
twarda z obwolutą

ZNAK, 17x24, s. 1504,
twarda z obwolutą

KOD: 040650

KOD: 041336

44,90

39,90
UWAGA: oferta ważna
do wyczerpania zapasów!

40 zł!

HISTORIA FILMU. OD EDISONA DO NOLANA
Gratka dla miłośników Dziesiątej Muzy!
Podstawowe zagadnienia sztuki filmowej.
Najważniejsze fakty z historii kinematografii.
Najsłynniejsi artyści.
Unikatowe fotografie.
Książka stanowi nieoceniony przewodnik po historii filmu, pełen rzetelnej wiedzy, ale także ciekawostek, anegdot i unikatowych fotosów. Znakomita lektura
dla pasjonatów kina, może być przydatna również dla nauczycieli i uczniów.
DRAGON, 21x29, s. 432, twarda, cz.-b. i kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 871361

Sensacyjne kulisy
powstania
pierwszej
polskiej ﬁlmowej
superprodukcji
39,90

34,90

CYBULSKI
PODWÓJNE SALTO
Dwa oblicza Zbyszka Cybulskiego:
Pierwsze znają wszyscy: „polski James Dean”, największy gwiazdor filmowy
epoki, obiekt westchnień tysięcy kobiet. Ginie pod kołami pociągu, dzień po
otrzymaniu propozycji zagrania w amerykańskiej telewizji.
Drugiego znali nieliczni: chłopak z nerwicą natręctw i kompleksami na punkcie
swojej sylwetki, z marną dykcją i kiepską pamięcią. Jego zmagania z własnym
mitem, których ofiarą padają żona i syn, trwają aż do tragicznego końca.
Dorota Karaś z reporterską dociekliwością przygląda się obu obliczom Zbyszka
Cybulskiego. Jako pierwsza opisuje dzieciństwo, o którym on sam nie mógł
mówić w powojennej Polsce. Odsłania również kulisy działalności legendarnego teatrzyku Bim-Bom i powstawania najsłynniejszych filmów tamtej epoki.
ZNAK, 17x24, s. 384, twarda

KOD: 043507

STAWKA WIĘKSZA
NIŻ KŁAMSTWO
Dziennikarskie śledztwo wraca do roku 1966, kiedy powstawał scenariusz, sięga
też po dokumenty odtajnione po roku 1989. Dzięki dziennikarskiemu dochodzeniu autor uzyskał odpowiedź na wiele frapujących pytań. Który z twórców
filmu pisał donosy do komunistycznej bezpieki? Do czego Kloss był potrzebny
PRL-owskiej propagandzie? Kogo miał wynieść do władzy, a kogo zohydzić?
Ile brawurowych życiorysów asów wywiadu złożyło się na sylwetkę kapitana
Klossa? Którzy z bohaterów filmu istnieli naprawdę? Jakie były ich prawdziwe
losy? Jak potoczyło się życie gwiazd serialu?
FRONDA, 16x24, s. 400, miękka

KOD: 095931

65

Unikalna kolekcja arcydzieł muzyki klasycznej
KOD KOMPLETU: 139579

Jedyna taka kolekcja przebojów
KOD KOMPLETU: 139586
muzyki operowej!

Cena kompletu:

Cena kompletu:

Tylko

Tylko

24,90

24,90

SUPER
CENA!

SUPER
CENA!

DZIEŁA WIELKICH MISTRZÓW
KOMPLET 4 PŁYT CD

Wielcy kompozytorzy, wybitne dzieła
J.S. Bach
E. Grieg
S. Rachmaninow
L. Beethoven
G. Mahler
S. Saens
V. Bellini
A. Marcello
J. Strauss
G. Bizet
J. Martini
G. Verdi
L. Boccherini
F. Mendelssohn
A. Vivaldi
A. Borodin
W. A. Mozart
R. Wagner
J. Brahms
J. Offenbach
P. Czajkowski
J. Pachelbel
Wspaniałe wykonania najznakomitszych utworów światowej
klasyki. Wśród nich m.in.:
Eine kleine Nachtmusik Wolfganga Amadeusza Mozarta
Cztery pory roku Antonio Vivaldiego
Barcarola Jacquesa Offenbacha
Tańce Połowieckie Aleksandra Borodina i wiele innych.

Ponad 5 godzin
muzyki!

Cena kompletu:

NAJPIĘKNIEJSZE DZIEŁA OPEROWE
KOMPLET 4 PŁYT CD

Genialni kompozytorzy oraz ich niezapomniane kompozycje.
V. Bellini
C. Gounod
G. Rossini
A. Boito
P. Mascagni
F. Tosti
A. Catalani
J. Massenet
G. Verdi
G. Dionizetti
A. Ponchielli
R. Wagner
U. Giordano
G. Puccini
Arie z najsłynniejszych dzieł operowych w dziejach światowej
muzyki, m.in. tak renomowanych jak:
Tosca, Turandot i Madame Butterfly Giacomo Pucciniego,
Nabucco, Rigoletto, Traviata i Aida Giuseppe Verdiego
Romeo i Julia Charlesa Gounoda
Carmen Georgesa Bizeta oraz wspaniałe utwory z wielu innych oper.

Ponad 5 godzin
muzyki!

Cena kompletu:

Tylko

Tylko

24,90

24,90

SUPER
CENA!
WIELKIE DZIEŁA KLASYKI BALET 4CD
KOMPLET 4 PŁYT CD

SUPER
CENA!
POLSKIE DZIEŁA WIELKICH MISTRZÓW

Takie muzyczne arcydzieła jak Dziadek do orzechów, Jezioro Łabędzie, Śpiąca
Królewna czy Kopciuszek należą do kanonu najpiękniejszych i nieustannie
wzruszających tytułów baletowych. Nie boją się upływu czasu i zmieniających się gustów publiczności. Niezmiennie trwają w operowych repertuarach przyciągając rzesze melomanów – od najmłodszych dziewczynek
zafascynowanych tiulami, po starszych wytrawnych koneserów choreografii.
Drzwi do tego niezwykłego, baśniowego świata tańca otwiera nasza kolekcja
De luxe – Wielkie dzieła klasyki baletowej.

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

SOLITON, łączny czas trwania: ponad 5 godz.

SOLITON, łączny czas trwania: ponad 5 godz.

KOD KOMPLETU: 098500

KOD KOMPLETU: 098692
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Muzyczne fascynacje

Ponad 13 godzin śpiewu!
Kolekcja na wszystkie niedziele
roku liturgicznego!

KOD KOMPLETU:
646259

Wyróżnienie Stowarzyszenia
Wydawców Katolickich

FENIKS 2017

w kategorii „Muzyka chrześcijańska”
CHORAŁ GREGORIAŃSKI

Cena kompletu:

KOMPLET 13 PŁYT

Kolekcja książek oraz płyt z utworami gregoriańskimi na wszystkie
niedziele roku liturgicznego w wykonaniu mnichów z opactwa
Notre Dame de Triors (Francja). Piękny śpiew z tradycyjnego klasztoru,
z kongregacji Solesmes, w którym chorał wyznacza rytm każdego
dnia. Książeczki zawierają nuty utworów (neumy) oraz teksty łacińskie
i przekłady na cztery języki: polski, francuski, angielski i niemiecki.

Kupując komplet w promocyjnej cenie oszczędzasz 89 zł (równowartość niemal trzech płyt!)
Koszt jednej płyty w ramach kompletu: 23 zł
Płyty z kompletu można kupić także osobno
w cenie 29,90 za egzemplarz

Tylko

299,00

Kolekcja 13 płyt CD
w eleganckim etui

SUPER CENA!

15 piosenek lwowskich!
25,00

9,90
RABAT

60 %!
9,90

6,90

HIT CENOWY!

RABAT

30 %!
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 wykonania utworów muzyki
dawnej, wśród nich m.in.: Bogurodzica, Pieśń o bitwie pod Grunwaldem, Godła
czyli chorągwie i inne.

TYLKO WE LWOWIE
PŁYTA CD

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

KOD: 092966

DĘBOGÓRA, czas trwania: 65 min.

KOD: 114491
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Dzieła sztuki

79,95

69,90
NOWOŚĆ
Życie i twórczość Jana Matejki w pięknym
albumowym wydaniu!
JAN MATEJKO
Autorka, historyk sztuki, w pełnej pasji opowieści prezentuje fenomen Jana Matejki, opowiada
o jego najsłynniejszych i tych mniej znanych dziełach, zachęcając, by za pomnikową postacią
malarza narodowych dziejów dostrzec także człowieka z krwi i kości: męża i ojca, artystę i społecznika, walczącego nie tylko o uznanie, lecz także o wydobycie najgłębszych treści z bogactwa
dziejów Polski. Wątek biograficzny został wzbogacony licznymi barwnymi reprodukcjami dzieł
wielkiego mistrza i fachowymi komentarzami do nich.
SBM, 25x34, s. 240, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 594845

129,00

99,00
Oszczędzasz

30 zł!

100 NAJPIĘKNIEJSZYCH OBRAZÓW
W bogato ilustrowanym albumie przedstawiono wybitne dzieła wielkich mistrzów
wraz ze szczegółowym omówieniem ich historii na tle epoki, w kontekście dawnych
wydarzeń, postaci, a nawet biografii twórców oraz symboliki. Dzięki dogłębnej analizie
i powiększonym fragmentom obrazów można dostrzec to, co przy pobieżnym oglądaniu
umyka nawet znawcom.
SBM, 25x31, s. 448, twarda, kolorowe fotografie

KOD: 592728
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Andriej Rublow, Hans Memling, Giotto di Bondone, Domenico
Ghirlandaio, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael Santi,
Michał Anioł, Tycjan, Hieronim Bosch, Albrecht Dürer, El Greco,
Caravaggio, Diego Velazquez, Peter Paul Rubens, Rembrandt
van Rijn, Francisco Goya, Henryk Siemiradzki, Jan Matejko,
Claude Monet, Edouard Manet, Vincent van Gogh, Paul Gauguin,
Aleksander Gierymski, Jacek Malczewski, Gustav Klimt, Pablo
Picasso, Marc Chagall, Zdzisław Beksiński, Edward Munch i inni

Dzieła sztuki

79,95

69,90
NOWOŚĆ

STANISŁAW WYSPIAŃSKI

ARTYSTA I WIZJONER
Albumowa opowieść o jednym z najwybitniejszych młodopolskich twórców, wzbogacona
licznymi reprodukcjami jego dzieł – bardziej i mniej znanych. Nazywany czwartym wieszczem
Stanisław Wyspiański zyskał miano najwybitniejszego artysty swego pokolenia, który pomimo
krótkiego życia pozostawił po sobie budzącą szacunek spuściznę: przerastające epokę dzieła, które
do dziś inspirują kolejne pokolenia twórców i prowokują do interpretowania na nowo zawartych
w nich treści. Zajmował się szeroko rozumianymi sztukami wizualnymi (malarstwem, rysunkiem,
architekturą, projektowaniem witraży, mebli i wnętrz, konserwacją, typografią i plakatem), ale
także literaturą: dramatem, poezją i przekładem. Autorka, historyk sztuki Luba Ristujczina, zdradza
szczegóły jego biografii, a także inspiracje i tajniki znakomitego warsztatu artysty.
SBM, 24x33, s. 240, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 597228

19,90

9,90
RABAT

50 %!

HIT CENOWY!
ZOFIA MALINOWSKA

OGRODY MEHOFFERA
Józef Mehoffer to artysta uznany i wszechstronny, autor obrazów i witraży, polichromii i grafik,
który uległ młodopolskiej fascynacji światem roślin. Książka opowiada o ogrodach, które tworzył
– najpierw w Jankówce, gdzie mieszkał wraz z rodziną i gdzie gromadziła się elita niezbyt odległego Krakowa. Tam powstały najsłynniejsze jego obrazy ((Czerwona parasolka, Słońce majowe).
Był potem jeszcze jeden ogród, już inny, miejski przy krakowskim domu artysty. Dzięki obrazom,
na których został utrwalony, i inicjatywie Muzeum Dom Józefa Mehoffera udało się przywrócić
mu dawne piękno…
WYDAWNICTWO AA, 17x24, s. 88 czarno-białych + 16 kolorowych, twarda

KOD: 645047
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Podróże dalekie i bliskie
Tylko

79,00

24,90

14,90
RABAT

Łącznie ponad
1000 stron!

40 %!

HIT CENOWY!

POLSKA. SKARBY UNESCO

Kolorowe fotografie i mapy
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
Każda książka: WYD. AA, 17x24,
opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje

Dziś na liście światowego dziedzictwa UNESCO figuruje ponad 1000 wpisów,
z czego 15 dotyczy Polski. Są to:
Kraków – historyczne centrum, Wieliczka i Bochnia – kopalnie
soli, Auschwitz-Birkenau, Puszcza Białowieska, Warszawa – historyczne centrum, Zamość – stare miasto, Toruń – miasto średniowieczne, Malbork – zamek krzyżacki, Kalwaria Zebrzydowska,
Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, Kościoły drewniane południowej Małopolski, Park Mużakowski, Wrocław – Hala Stulecia,
Drewniane cerkwie w regionie Karpat, Tarnowskie Góry – kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku. Wszystkie wymienione miejsca zostały opisane i barwnie zilustrowane na kartach tego wyjątkowego
albumu.
WYD. AA, 21x30, s. 88, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 644583

KOD: 640707

Tylko

59,00

Oszczędzasz

30 zł!

Łącznie ponad
500 stron!

HIT CENOWY!
69,00

39,00
RABAT

43 %!

Kolorowe fotografie i mapy
KLUBOWY PAKIET PRZEWODNIKÓW. KRESY
KOMPLET 3 KSIĄŻEK

W komplecie:
Przewodnik po Kresach, s. 264
Lwów i okolice, s. 144
Wilno i okolice, s. 144
Każda książka: WYD. AA, 17x24,
opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje

KOD: 644545
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STANISŁAW MARKOWSKI

POLSKI DWÓR
Niezwykły pejzaż polskiej dworskości. Wspomnieniowy album o 34 najpiękniejszych polskich dworach w obiektywie znakomitego fotografa Stanisława
Markowskiego.
Dwór polski. Iluż malarzy inspirował, ileż poezji mu poświęcono, ileż literatury narodziło się w jego pachnących żywicą i zasuszonymi kwiatami wnętrzu. Iluż przyszłych
bohaterów, a i męczenników za Ojczyznę wychował, wyhołubił, pobłogosławił. Ileż
serc zaszczepił miłością do Ojczyzny szczególną…
Stanisław Markowski
DYSTRYBUCJA KSIĄŻEK, 21x29, s. 192,
twarda, papier kredowy, kolorowe fotografie

KOD: K05088

Podróże dalekie i bliskie

HIT CENOWY!
29,90

14,90
RABAT

POLSKA. UZDROWISKA. PRZEWODNIK

50 %!

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,
• profile lecznicze i możliwości terapii,
• atrakcje turystyczne w obrębie uzdrowisk i w okolicy,
• plany blisko 30 największych uzdrowisk,
• dziesiątki znakomitych zdjęć przybliżających urodę miejscowości
uzdrowiskowych.
WYDAWNICTWO AA, 17x24, s. 160, opr. zintegrowana

KOD: 641742

MIEJSCA HISTORYCZNE OZNACZONO NA MAPACH
I DOKŁADNIE OMÓWIONO W PRZEWODNIKU

250 kolorowych zdjęć!

HIT CENOWY!

INFORMACJE PRAKTYCZNE
(inscenizacje, festyny, dane adresowe)

Przewodnik
zawiera atlas
samochodowy
Polski!
39,80

19,90

W BOCZNYCH KOLUMNACH ZAMIESZCZONO
OPISY MIEJSC HISTORYCZNYCH INNYCH NIŻ TYTUŁOWE

RABAT

50 %!
101 SKARBÓW HISTORII W POLSCE
Przewodnik turystyczny z atlasem samochodowym Polski w skali
1:750 000!
WYDAWNICTWO AA, 17x24, s. 252, opr. zintegrowana

KOD: 646648
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Podróże dalekie i bliskie
NOWOŚĆ

Tylko

14,90
POLSKIE KAPLICZKI
ŚWIĄTKI I KRZYŻE PRZYDROŻNE
Stałym elementem polskiego krajobrazu są kapliczki, krzyże i świątki przydrożne. Stawiano je
w różnych okresach, najwięcej od połowy XIX wieku do wybuchu II wojny światowej. Najczęściej
wznoszono je w okresach epidemii, wojny, klęsk, głodu. Upamiętniały ważne miejsca i wydarzenia. Stawiane na rozstajach i granicach chroniły ludzi przed siłami nieczystymi. W miejscach,
w których nie było świątyni, zastępowały kościół.
Pięknie ilustrowany album przedstawia ich historię, rodzaje, walory duchowe i artystyczne oraz
pełnione funkcje. Zawiera również informacje o warszawskich kapliczkach podwórkowych
i krakowskich latarniach umarłych.
ARYSTOTELES, 21x30, s. 60, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 382336

149,90

149,00

69,00

74,00

54 %!

50 %!

RABAT

RABAT

HIT CENOWY!

HIT CENOWY!
Oszczędzasz

Oszczędzasz

75 zł!

80 zł!

DZIEDZICTWO WIARY. KATEDRY W POLSCE

KATEDRY EUROPY

W znakomicie ilustrowanym dziele przedstawiono 58 świątyń katedralnych.
W ramach każdej prezentacji zamieszczono: krótkie kalendarium historyczne,
opis dziejów diecezji, a także sylwetki świętych związanych z daną świątynią.
W komentarzu i na fotografiach przedstawiono również dzieła sztuki i detale
architektoniczne znajdujące się w poszczególnych katedrach (np. obrazy,
rzeźby, elementy ołtarzy, sklepień i naw). Każda z katedr została przedstawiona
na fotografii. Wielkie wrażenie robią zwłaszcza wielkoformatowe zdjęcia katedr,
wykonane z lotu ptaka. Zamieszczono tu również: alfabetyczny spis opisanych
katedr, słowniczki trudniejszych terminów kościelnych i architektonicznych,
indeksy miejscowości i osób oraz bibliografię.

Katedry Europy zawierają opisy i fotografie stu europejskich katedr z 27
państw. Wśród nich nich te najsłynniejsze: św. Szczepana w Wiedniu, św. Wita
w Pradze, katedry w Chartres i Saint-Denis, paryska Notre-Dame, wspaniałe
katedry w Hiszpanii (m.in. Granada, Kordoba, Santiago de Compostela, Toledo),
w Niemczech (m.in. Kolonia, Akwizgran, Trewir) i we Włoszech (m.in. Florencja,
Mediolan, Orvieto, Piza, Wenecja, rzymska bazylika św. Jana na Lateranie)
i wybrane polskie katedry (Gdańsk-Oliwa, Gniezno, Kraków, Poznań, Warszawa,
Wrocław). Opisy katedr zilustrowano efektownymi fotografiami. Fachowy komentarz historyczny został poszerzony o kalendaria, jak również o informacje
na temat patronów świątyń oraz umieszczonych w nich relikwii i dzieł sztuki.

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

DRAGON, 24x33, s. 464, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 873075

KOD: 874638
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Podróże dalekie i bliskie
HIT CENOWY!

19,90

9,90
RABAT

50 %!

Przewodnik
pielgrzyma
po Krakowie
i okolicach
CRACOVIA SACRA

17,00

9,90
RABAT

40 %!

W przewodniku opisano zabytki sakralne i znane miejsca kultu religijnego
w Krakowie: od katedry wawelskiej, przez kościoły Starego Miasta i Kazimierza,
klasztory i sanktuaria usytuowane w różnych częściach Krakowa (m.in. Tyniec,
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Sanktuarium św. Jana
Pawła II) aż po najważniejsze świątynie i sanktuaria w okolicach Krakowa
(Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Ludźmierz, zakopiańskie Krzeptówki,
Wieliczka). W przewodniku uwzględniono również krakowski szlak św. Jana
Pawła II oraz najciekawsze atrakcje turystyczne w pobliżu miejsc świętych.
WYD. AA, 17x24, s. 112, opr. zintegrowana, kolorowe fotografie

KOD: 643692

PROMOCYJNY PAKIET ALBUMÓW
KOD KOMPLETU: 150826

W pakiecie:

39,80

Cena kompletu:

19,90
RABAT

BESTSELLER

Dwa albumy
w cenie

JEDNEGO !

50 %!

SZLAK ORLICH GNIAZD
Szlak Orlich Gniazd – nr 1 w krajowym rejestrze szlaków turystycznych
– poprzez połączenie walorów przyrodniczych i historycznych stanowi
jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych naszej Ojczyzny. Album
w barwnych fotografiach przedstawia zamki i ruiny warowni jurajskich
z takich miejscowości jak Korzkiew, Ojców, Pieskowa Skała, Rabsztyn,
Bydlin, Smoleń, Pilica, Ogrodzieniec, Morsko, Bobolice, Mirów, Olsztyn.
Barwnym fotografiom towarzyszy interesujacy komentarz dotyczący
historii poszczególnych obiektów oraz związanych z nimi ciekawostek
i legend.
ARTI, 21x30, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 400326

HIT CENOWY!

KRAKÓW SZLAKIEM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
MIASTO ŚWIĘTYCH ZE ŚW. SIOSTRĄ FAUSTYNĄ
WYD. AA, 21x30, s. 80, WYD. AA, 21x30, s. 64,
twarda, kolorowe fotografie, twarda, kolorowe fotografie,
kredowy papier kredowy papier
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Podróże dalekie i bliskie
24,90

39,90

14,90

19,90

RABAT

RABAT

40 %!

50 %!

HIT CENOWY!

HIT CENOWY!

JĘDRZEJ MAJKA

JĘDRZEJ MAJKA

MISTYCZNY LWÓW

KRESY

Na blisko stu fotografiach album przedstawia niepowtarzalne piękno
Lwowa, opisuje jego najwspanialsze zabytki oraz opowiada dzieje tego
wyjątkowego miasta. Autor przedstawia kilkanaście najwspanialszych
lwowskich świątyń: katedr, kościołów i cerkwi. Prezentuje nam rynek,
ratusz, słynny gmach lwowskiej opery oraz Ossolineum. Zabiera nas także
na wyjątkowe lwowskie cmentarze: Łyczakowski, Orląt Lwowskich i mniej
znany cmentarz Janowski.
WYD. AA, 21x30, s. 80, twarda, kolorowe fotografie, kredowy papier

KOD: 647539

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

KOD: K01003

24,90

39,90

14,90

19,90

RABAT

RABAT

40 %!

50 %!

HIT CENOWY!

HIT CENOWY!

JĘDRZEJ MAJKA
JĘDRZEJ MAJKA

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

KOD: 647577

74

MISTYCZNE KRESY

Miejsca święte
na Kresach!

Mistyczne Kresy zachwycają pięknem architektury i sztuki oraz ilustrują siłę
ludzkiej wiary. Wilno przemierzamy śladami siostry Faustyny Kowalskiej.
We Lwowie poznajemy historię obrazu Ecce Homo, namalowanego w tym
mieście św. Brata Alberta. Podziwiamy wspaniałe lwowskie katedry i świątynie. Pielgrzymujemy do Ostrej Bramy, Berdyczowa, Poczajowa, Latyczowa.
Zwiedzamy Krzemieniec, Podkamień, Drohobycz, Podhorce i Kamieniec
Podolski. Odwiedzamy słynne Kresowe nekropolie.
WYD. AA, 21x30, s. 160, twarda, papier kredowy, kolorowe fotografie

KOD: 644361

Podróże dalekie i bliskie

Pierwszy taki przewodnik po Kresach
400 kolorowych zdjęć!

HIT CENOWY!

Mapy
samochodowe
i plany miast!
39,90

23,90
RABAT

40 %!

PRZEWODNIK PO KRESACH
UKRAINA. BIAŁORUŚ. LITWA
Mapy samochodowe i plany miast!
WYD. AA, 17x24, s. 264, opr. zintegrowana

KOD: 647560

29,90

WILNO I OKOLICE. PRZEWODNIK
Najnowszy, bardzo szczegółowy i bogato ilustrowany przewodnik po zabytkach
Wilna, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc sakralnych. Autor podąża śladami
wielkich Polaków, którzy żyli i tworzyli w tym wyjątkowym mieście. W 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 szczegółowym wycinkiem z planu miasta.
Przewodnik zawiera pakiet niezbędnych informacji dotyczących planowania
podróży na Litwę. Zamieszczono również rozdział „Okolice Wilna”, w którym zaprezentowane zostały miejscowości warte odwiedzenia podczas jednodniowych
wycieczek. Każde z tych miejsc zasługuje na zainteresowanie.
WYD. AA, 17x24, s. 144, opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 641704

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

37,90

24,90

24,90
JĘDRZEJ MAJKA

Miejscowości omówione
w przewodniku:

Nowe wydanie! 2018-2019

LWÓW I OKOLICE

PRZEWODNIK
Najnowszy, bardzo szczegółowy i bogato ilustrowany przewodnik po zabytkach
Lwowa! Autor oprowadza po poszczególnych fragmentach Starego Miasta,
odkrywając przed nami piękno i bogactwo historii tego wyjątkowego miasta
i jego okolic.
W przewodniku m.in.: stolica Galicji i jej historia, katedry lwowskie, kościoły i cerkwie, muzea we Lwowie, ciekawostki i opisy miejsc niezwykłych, szczegółowe
mapy z zaznaczonymi zabytkami, plany lwowskich nekropolii, mnóstwo informacji
praktycznych, aktualny schemat linii tramwajowych, prawie 400 kolorowych zdjęć,
lwowskie wspomnienia Kazimierza Górskiego, okolice Lwowa (Żółkiew, Krechów,
Olesko, Podhorce, Złoczów, Rudki, Sambor, Drohobycz, Truskawiec), pomysły na
jednodniowe wycieczki.
WYD. AA, 17x24, s. 144, opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 640615

75

Kącik sportowy
Emocjonująca
relacja naocznego
świadka!

HIT CENOWY!
39,90

9,90

39,90

34,90

RABAT

75 %!
MAREK LATASIEWICZ,
JERZY CIERPIATKA

NOWOŚĆ

JAK TO BYŁO NAPRAWDĘ

JORDAN RULES
Fascynujący portret niezrównanego Michaela Jordana – najbardziej 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 parkiecie: 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, 16x24, s. 432, twarda

KOD: 008120

NIEZWYKŁE OPOWIEŚCI SPORTOWE
W historii polskiego sportu są takie wydarzenia, wokół których narosły mity
i legendy. W książce Jak to było naprawdę opowiadają o nich doświadczeni i wytrawni dziennikarze, niegdyś związani z redakcją legendarnego krakowskiego
„Tempa”. Czy„Orły Górskiego” były ekipą bez skazy? Jak doszło do skandalu na
warszawskim Okęciu? Co działo się w szatni polskiej reprezentacji podczas
mundialu w Hiszpanii w 1982 roku? Dlaczego polski pięściarz w bardzo tajemniczych okolicznościach nie wygrał z George’em Foremanem podczas igrzysk
olimpijskich w Meksyku? Która z teorii o„geście Kozakiewicza”jest prawdziwa?
Dlaczego kolarscy wirtuozi Stanisław Szozda i Ryszard Szurkowski nie przepadali
za sobą? Skąd wziął się fenomen Adama Małysza i jego słynnej diety „bułka
z bananem”? To tylko niektóre z pytań, na które znajdziemy odpowiedź w tej
pasjonującej książce.
ARENA, 17x24, s. 240, miękka

KOD: 008007

BESTSELLER

Fakty, ciekawostki, pasjonujące
historie, unikalne fotograﬁe!
MUNDIAL

89,90

69,90

Wydanie obejmuje również
sprawozdanie z mistrzostw świata
w Rosji 2018!!!
76

HISTORIA. OD URUGWAJU DO ROSJI

Monumentalna ilustrowana historia
piłkarskich mistrzostw świata!
Bogato ilustrowany album prowadzi nas przez pasjonujące dzieje piłkarskich mundiali:
od pierwszego turnieju w 1930 roku (rozegranego w jednym mieście i bez eliminacji) do
tegorocznych mistrzostw 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 finałów z udziałem m.in. Squadra Azzurra, Canarinhos i Tricolores.
Przeniesiemy się do czasów, gdy reprezentacji Polski bały się najsilniejsze ekipy świata!
Sprawdzimy trafność słynnej opinii Gary’ego Linekera, że piłka nożna to gra, w której po
boisku biega 22 facetów… a wygrywają Niemcy. Przypomnimy sobie najbardziej spektakularne mecze i akcje oraz zawodników, którzy na trwałe zapisali się na kartach historii
piłkarskich mistrzostw świata.
Autorami albumu są Marek Latasiewicz, Jerzy Cierpiatka i Mirosław Nowak – legendarni
dziennikarze sportowi, przez lata związani z krakowskim „Tempem”.
ARENA, 21x30, s. 300, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje

KOD: 008014

Kącik sportowy
Piłkarz, ﬁlozof,
legenda
Tylko

39,90

19,90

34,90
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

DOKTOR SOCRATES

MESSI KONTRA RONALDO
PIŁKA W GRZE

Nowa fascynująca biografia słynnego Sokratesa, kultowego kapitana 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 biografia wszechstronnie utalentowanego człowieka
i legendarnego piłkarza.

KSIĄŻECZKA Z FILMEM DVD

Argentyńczyk i Portugalczyk to bez wątpienia futbolowi geniusze – jedni
z najlepszych w historii futbolu. Od wielu lat rywalizują ze sobą nie tylko na
boisku. Podziwiając ich kunszt i osiągnięcia wielu kibiców zadaje pytanie: kto
jest lepszy? Messi czy Ronaldo? Na te pytania stara się odpowiedzieć reżyserka
tego filmu dokumentalnego Tara Pirnia, która kobiecym okiem bacznie śledzi
kariery obydwu piłkarzy, wychwytując bardzo interesujące detale. O obydwu
futbolowych geniuszach wypowiadają się również uznane w piłkarskim świecie
postaci, jak Sir Alex Ferguson, David Beckham czy Gerard Pique.

ARENA, 16x24, s. 424, twarda

ARENA, 15x20, s. 22, twarda

KOD: 008076

KOD: 008250

Człowiek, który ocalił
Manchester United!

BESTSELLER
49,90

39,90

39,90

34,90
NOWOŚĆ
JIMMY MURPHY
Biografia menedżera Manchesteru United, Jimmy’ego Murphy’ego, który kierował klubem po słynnej katastrofie lotniczej 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 katastrofie
samolotu w Monachium, namaścił go na swojego następcę. Murphy„wszedł
do buty Busby’ego”i doskonale odpowiedział na wezwanie United w godzinie
próby odbudowując jego futbolową potęgę w Anglii i w Europie. Książka
zawiera wiele unikalnych wypowiedzi, m.in. sir Alexa Fergusona, Tommy’ego
Docherty’ego i Rona Atkinsona.
ARENA, 14x20, s. 400, miękka

KOD: 008113

LIVERPOOL FC. 125 LAT.
HISTORIA ALTERNATYWNA.
WYDANIE JUBILEUSZOWE
Ludzie. Miejsca. Menedżerowie. Trofea.
Tragedie. Medale. Zwycięstwa. Flagi. Hymn.
Przyśpiewki. Bramki. Bohaterowie. Legendy.
Derby. Puby. Liver bird. Uroczystości.
Pamiątki. Wspomnienia.
W 2017 roku Liverpool obchodził 125. rocznicę założenia klubu. Z tej okazji
The Reds wydali książkę, która zabierze nas w fascynującą podróż w czasie…
Napotkamy tu wszystko, co sprawia, że Liverpool FC jest kultowym, legendarnym klubem piłkarskim, który od lat uwielbiają miliony fanów na całym
świecie. To historia klubu z portowego miasta, które ukochało czerwone
koszulki z kormoranem w herbie, napisana nieszablonowo, operująca bardziej
obrazami, impresjami i emocjami niż mnogością słów. Pasjonująca książka,
która ożywia wyjątkową legendę jednego z najbardziej utytułowanych klubów
w historii futbolu!
ARENA, 17x24, s. 480, twarda

KOD: 008069
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Dla dzieci

BESTSELLER

1050 lat
polskiej historii

Piękne
ilustracje

149,00

99,00
RABAT

33 %
PAWEŁ KOŁODZIEJSKI, BOGUSŁAW MICHALEC

HISTORIA POLSKI W KOMIKSIE
Oszczędzasz

50 zł!

Doskonałe wprowadzenie do dziejów Polski dla młodych i starszych czytelników, pełne
humoru, lecz również powagi i narodowej dumy, ukazujące najważniejsze dla naszej
Ojczyzny wydarzenia i postaci oraz jej niezbywalne miejsce w historii Europy.
WYDAWNICTWO AA, 23x33, s. 168,
twarda, kolorowe ilustracje, mapy

KOD: 640462

Ciekawe
dialogi

Efektowne
ilustracje

Oszczędzasz

50 zł!

149,00

99,00
RABAT

POCZET WŁADCÓW POLSKICH W KOMIKSIE

33 %

Poczet władców polskich w komiksie jest adresowany do młodych ludzi. Komentarze
i dialogi, pisane językiem zrozumiałym dla młodzieży, pełne są odniesień do współczesności. Anegdota, humor, żywa i potoczysta narracja książki będą najlepszą
zachętą dla tych, którzy nie przepadają za historią w szkolnym, podręcznikowym
wydaniu. Młody czytelnik zapoznając się z dziejami polskich władców, oprócz
podstawowych informacji o królach i królowych, dowiaduje się o zwyczajach,
strojach i rekwizytach z dawnych epok. W ten oryginalny i unikalny sposób poznaje
historię Polski.
Poczet władców polskich w komiksie to sprawne i przemyślane połączenie słowa
i obrazu, dobranych tak, by trafić do młodego pokolenia.
WYDAWNICTWO AA, 24x33, s. 272,
twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 644064
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Doﬁnansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury

Dla dzieci
Wielki
format

119,00

59,00
RABAT

50 %!

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

Oszczędzasz

Zachwyca
kolorem
i rozmachem

60 zł!

WYDAWNICTWO AA, 23x33, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 641261

BESTSELLER

24,90

19,90
PAWEŁ KOŁODZIEJSKI

DYWIZJON 303 W KOMIKSIE
Nowy komiks adresowany do młodych czytelników opowiada pasjonujące dzieje
Dywizjonu 303, który zasłynął z bohaterskiej postawy lotników i nadzwyczajnej skuteczności bojowej podczas słynnej Bitwy o Anglię. Czyny, jakich dokonali żołnierze tej formacji,
inspirują nowe pokolenia Polaków, czego dowodem jest wielka popularność, jaką zdobyły
dwa szlagierowe filmy fabularne emitowane w polskich kinach. Teraz zapraszamy na
spotkanie z bohaterskimi lotnikami w formie komiksowej.
WYDAWNICTWO AA, 21x30, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 644422
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Dla dzieci
Wybrane sylwetki Polaków
zesłanych na Syberię!
Szkoła patriotyzmu dla młodych Polaków!
Deotyma – Jadwiga Łuszczewska
Lata życia: 1834 -1908

Lata życia: 1890 -1943

Ojciec. Ojcowizna. Ojczyzna
Niesamowite umiejętności panny Jadwigi szybko stały się sensacją
w środowisku warszawskiej socjety – kto „był w Warszawie i nie widział na żywo Deotymy” narażał się
na towarzyską anatemę. Jednak ta
przedwczesna sława nie zepsuła młodocianej artystki. Zresztą, obie córki
państwo Łuszczewscy sami kształcili w domu, autorską metodą, bardzo
zdecydowanie wymagając samodzielnego i niezależnego myślenia. Jadwiga
już w młodości rozpoczęła prace nad
wielkim cyklem poezji poświęconych
dziejom Polski. Powstała wówczas m.
in. pierwsza wersja dramatu pt. „Wanda”. Jednak zarówno on, jak i inne
powstałe wówczas utwory o tematyce historycznej – „Piast”, „Jadwiga”
i „Sobieski pod Wiedniem” – trafiły
do szuflady. Wiedziona niezwykłą pokorą, Deotyma uznała je za niegodne
druku; powróci do nich później.

Drogi ziemskiej tułaczki wielu Polaków, są często więcej niż zaskakujące.
Miasto Harbin, powstałe na miejscu
rybackiej wioski, dziś jeden z największych ośrodków miejskich Mandżurii,
czyli północno-wschodnich Chin, zostało założone w roku 1898 przez polskiego inżyniera, Adama Szydłowskiego. Carska Rosja budowała wówczas
słynną Kolej Transsyberyjską i miasto
stało bardzo istotną stacją jej odnogi –
Kolei Wschodniochińskiej. Oprócz Rosjan i Chińczyków żyło tam ponoć ok.
30 nacji. Powstała bardzo liczna polska
diaspora; przybyło wielu inżynierów,
techników, robotników znad Wisły, ale
osiedlali się także byli zesłańcy z czasów Powstania Styczniowego i różni
tułacze. Ludzie szukali zarobku, polepszenia swojego bytu... Po rewolucji
bolszewickiej napłynęła kolejna fala
uchodźców. Polska odzyskała niepodległość w 1918, a od 1919 w Harbinie
działała placówka konsularna.

W 1854 roku wyruszyła z rodzicami w pierwszą zagraniczną podróż.
W latach następnych, pragnąc przygotować się do kontynuacji pracy nad
„Piastem”, zwiedziła Gniezno, Kruszwicę oraz Poznań. Była też m. in.
w Gdańsku, gdzie spotkała delikatnej urody blondynkę, córkę pewnego
kupca-jubilera zajmującego się obróbką bursztynu, którą określiła wówczas
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Lata pracy dla zesłańców: 1914-1937

Kapłan dla wiernych, aż do męczeństwa

Ksiądz Antoni Leszczewicz przybył
do Harbina w 1920 roku, kiedy tysiące
ludzi ewakuowano do Ojczyzny, byli to
powstańcy-weterani, wielu chorych, inwalidów, żołnierze, rodziny... Rząd Polski wysyłał ich drogą morską do Gdańska, a potem rozlokowywał w kraju,
dając po pierwsze możliwość powrotu w rodzinne strony lub opiekę państwa. Po latach intensywnego rozwoju,

47

w Harbinie wskutek historycznych zawieruch panowała coraz większa bieda. Kapłani mieli pełne ręce roboty. Ks.
Antoni codziennie spotykał wynędzniałe i głodne dzieci. W lodowatym
klimacie, pozbawione ciepłego domu,
odpowiedniej odzieży, właściwej ilości
jedzenia mogły ledwo przetrwać, część
z nich była sierotami, innym rodziny żyjące w skrajnej nędzy, nie mogły
zapewnić podstawowych warunków
do życia. Zdjęty współczuciem kapłan
miał głębokie przekonanie, że to sam
Pan Bóg wyznaczył mu zadanie opieki nad nimi. Ludzie mu ufali, wyczuwali w młodym kapłanie prawdziwą
wiarę i życzliwość, wzajemnie darzyli
szacunkiem. Był pracowity, energiczny
i obowiązkowy, pełnił funkcję prefekta
polskiego gimnazjum, a także rosyjskich szkół. Założył ochronkę dla biednych dzieci. Będąc już proboszczem,
zapewniał dzieciom warunki do życia
i rozwoju, opiekował się, wychowywał,
pokrywał koszty nauki w gimnazjum,
gdy było trzeba. Jego pełną poświęcenia pracę rzecz biednych docenił Rząd
Polski, przyznając mu w 1934 roku
Srebrny Krzyż Zasługi.
Antoni przyszedł na świat 30 września 1890 roku w Abramowszczyźnie
na Wileńszczyźnie. Rodzice – Jan i Karolina – wychowali syna w wierze katolickiej i poszanowaniu innych ludzi,
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29,90

Ksiądz Antoni Leszczewicz

Lata zesłania: 1863 - 1865

Wydawało się, że czasy „nocy pa
paskiewiczowskiej”, tuż
uż po upadku PoPo
wstania Listopadowego, w żadnym
wypadku nie sprzyjały promowaniu
energiczpolskiej sztuki słowa, jednak energicz
nej pani Ninie Łuszczewskiej udało
się stworzyć w Warszawie wytworny
poziosalon literacki, na najwyższym pozio
pomie artystycznym. Urocza dama po
trafiła przyciągnąć do swojego domu
duzarówno naukowców, literatów, du
chownych, jak i osoby z warszawskiej
arystokracji. Czytano u niej m. in.
dzieła świętej Teresy z Ávili, a jeden
osoz gości, dr Ludwik de Sauvan, oso
bisty lekarz Zygmunta Krasińskiego,
zagorzały protestant, pod wpływem
głębokiej wiary pani Niny nawrócił
się na katolicyzm. Jej zasługą było też
pierwdoprowadzenie do realizacji pierw
najsłynszego polskiego tłumaczenia najsłyn
niejszego dzieła Mikołaja Kopernika
„O obrotach ciał niebieskich”. Ona
utalentowanetakże wypromowała utalentowane
go literacko młodzieńca – Cypriana
Kamila Norwida. Jednak największą
gwiazdą salonu pani Niny miała się
stać jej córka Jadwiga, a to za sprawą
czawysoko cenionego w tamtych cza
poetycsach talentu do improwizacji poetyc
kiej. I to matka wymyśliła artystyczny
pseudonim dla młodziutkiej poetessy
– „Deotyma” czyli „Bogobojna”.
Bogobojna”.

NOWOŚĆ

34,90
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GOREJĄCE SERCA

18.03.2019 23:32:31

Bohaterami tej ilustrowanej opowieści dla dzieci i młodzieży są polscy zesłańcy na
Sybir – świadkowie wolności pośród prześladowań, m.in. Piotr Wysocki, Tomasz Zan,
Józef Piłsudski, Józef Czapski, Janos Esterhazy i inni. Kontynuacja książki Gorące serca.
WYDAWNICTWO AA, 21x30, s. 152, miękka, kolorowe ilustracje

KOD: 645863

39,90

29,90
RABAT

25 %!

Dla młodych patriotów!
GORĄCE SERCA
POLSCY ZESŁAŃCY NA SYBIR
Unikatowa, pięknie ilustrowana książka dla dzieci o Polakach zesłanych na Sybir w różnych
epokach naszej historii. Wśród nich m.in. abp Zygmunt Szczęsny Feliński, św. Rafał Kalinowski,
Ryszard Kaczorowski, Gustaw Herling-Grudziński, bp Rafał Kiernicki, bł. ks. Władysław
Bukowiński, gen. August Emil Fieldorf „Nil”, gen. Władysław Anders, ks. Zdzisław Peszkowski
i inni. Biografie bohaterów zostały wspaniale zilustrowane rysunkami Pawła Kołodziejskiego.
WYD. AA, 21x30, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 640509
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Dla dzieci
Tylko

14,90

42,00

39,90
ZNAK ORŁA. HISTORIA POLSKI

DZIEJE POLSKI
OPOWIEDZIANE DLA MŁODZIEŻY

FELIKS KONECZNY
Znakomite opracowanie dziejów Polski. Dzieło wybitnego historyka
i filozofa, choć napisane przed ponad 100 laty, nadal uczy i urzeka
mądrością, przenikliwością, trafnością ocen. Wprowadza w niezwykle
pasjonującą podróż w czasie po meandrach naszych dziejów. Publikacja
bez przekłamań i manipulacji, pisana ze szczególną wrażliwością na
prawdę historyczną oraz mądrość, jaką należy czerpać z dziejów własnego
narodu. Albowiem historia to przede wszystkim rozumienie i pokochanie
celów narodu, które sformułowali już i przekazali pierwsi władcy Polski:
Mieszko I i Bolesław Chrobry.
INSTYTUT EDUKACJI NARODOWEJ, 15x21, s. 320, miękka

KOD: 162602

W OPOWIEŚCIACH DLA DZIECI
Wydana w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości barwnie ilustrowana książka przedstawia ważne chwile w dziejach naszej Ojczyzny w formie
krótkich opowieści, zrozumiałych dla najmłodszych czytelników. Opowieści
o wybranych wydarzeniach i postaciach przeplatają się z faktami i ciekawostkami
z życia Polaków na przestrzeni dziejów. Zamieszczono tu również podstawowe
informacje związane z historią, patriotyzmem i ojczyzną. Opowieści opatrzono
pięknymi ilustracjami.
Opowieści zamieszczone w książce:
Gniazdo orła, Chrzest Mieszka I, Pierwszy król Polski, Bitwa pod Grunwaldem,
Skrzydlate wojsko, Konstytucja 3 maja, Powstanie Kościuszkowskie, Mazurek
Dąbrowskiego, Komendant Józef Piłsudski.
JEDNOŚĆ, 21x30, s. 48, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 719709

29,90

19,90

Tylko

19,90

RABAT

33 %

BESTSELLER
POCZET WIELKICH POLAKÓW

PAWEŁ KOŁODZIEJSKI

Bogato ilustrowana książka prezentuje sylwetki polskich patriotów, z których
możemy być dumni. Śledząc dzieje naszego kraju od czasów najdawniejszych
po współczesność, autorzy przedstawiają zarówno wielkich bohaterów pól
bitewnych i wojennych kampanii, jak i tych, którzy w czasie pokoju służyli
Ojczyźnie swoimi talentami i mądrością. Są wśród nich naukowcy, żołnierze, kapłani, biskupi, królowie i polski papież. Bez nich nie byłoby Polski.
Zapoznając dzieci z życiorysami naszych wielkich przodków, oddajemy im
hołd, a przyszłe pokolenie uczymy miłości do Ojczyzny.

Pasjonująca historia niezwykłego młodego chłopaka! Stanisław pewnego dnia
postanawia wyruszyć w niebezpieczną podróż, która okazuje się początkiem
największej przygody jego życia. Jego wyprawa do Rzymu wprawiła w zdumienie 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.

RAFAEL, 21x30, s. 120, twarda

WIELKA WYPRAWA KOSTKI STANISŁAWA

WYD. AA, 21x30, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 642305

KOD: 698800
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Dla dzieci
Niezwykła podróż po świecie polskich tradycji!
Oszczędzasz

50 zł!

Mistrzowskie
ilustracje!

BESTSELLER

34,90

29,90

149,00

99,00

NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE
TRADYCJE
Znakomicie ilustrowana książka, którą można podarować każdemu dziecku!
W książce przedstawiono różne polskie zwyczaje i obrzędy, nie tylko ludowe.
Zaprezentowano tu zarówno tradycje nadal żywe i pielęgnowane w naszej
kulturze, jak i te, które z czasem ustąpiły miejsca nowym zwyczajom. Ukazano
ich piękno, znaczenie dla polskiej kultury oraz ponadczasową wartość. Warto
pamiętać, że im lepsza znajomość rodzimych tradycji, tym mocniejsza tworzy
się więź z najbliższymi osobami, z miejscem, w którym się żyje oraz z ukochaną
Ojczyzną.
BOOKS&FUN, 21x30, s. 120, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 056703

RABAT

33 %!
MARIA KONOPNICKA

O KRASNOLUDKACH I O SIEROTCE MARYSI
Klasyczne, ponadczasowe dzieło w nowej, wspaniałej oprawie graficznej.
Przygotowane z wyjątkową dbałością edytorską: barwne wyklejki, tasiemka,
obwoluta dwustronna, barwna okleina, oryginalny format. Wspaniałe ilustracje
Alicji Kocurek czynią z książki unikatowe wydanie.
WYD. AA, 23x33, s. 208,
twarda z obwolutą, barwne ilustracje, kredowy papier

KOD: 641339

Oszczędzasz

30 zł!
99,95

69,00

25,00

19,90

RABAT

30 %!

HENRYK SIENKIEWICZ

WOJTEK
ŻOŁNIERZ BEZ MUNDURU
Pasjonująca opowieść o najsłynniejszym niedźwiedziu na świecie! Prawdziwa
historia Wojtka – barwnie zilustrowana 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, 18x21, s. 96, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 650398

82

Unikalna edycja
w pięknej szacie graﬁcznej!

W PUSTYNI I W PUSZCZY
Pełne wydanie najsłynniejszej polskiej powieści dla dzieci i młodzieży, która już
od ponad stu lat fascynuje kolejne pokolenia Polaków (była publikowana w latach 1910-1911 w dzienniku„Kurier Warszawski”, a w formie książkowej została
wydana w 1911 r.). Powieść przygodowa osadzona w egzotycznej afrykańskiej
scenerii doczekała się bardzo licznych wydań książkowych oraz szlagierowych
ekranizacji. Dzięki walorom literackim i edytorskim bestsellerową powieść
Henryka Sienkiewicza polecamy jako doskonały prezent świąteczny – nie tylko
dla młodych czytelników.
DRAGON, 21x29, s. 608, twarda ze złoceniami, czarno-białe ilustracje

KOD: 875482

Dla dzieci
HIT CENOWY!

Oszczędzasz

30 zł!

69,00

29,00

69,90

39,90

RABAT

58 %

RABAT

43 %
Oszczędzasz

LEGENDY POLSKICH
ZAMKÓW

40 zł!

ART PUZZLE
ILUSTRACJA DO KSIĄŻKI MARII KONOPNICKIEJ
„O KRASNOLUDKACH I O SIEROTCE MARYSI”
Układanka ze 140 puzzli przedstawia jedną z pięknych ilustracji do jubileuszowego wydania najsłynniejszej baśni Marii Konopnickiej O krasnoludkach
i o sierotce Marysi. Ilustracja przedstawia scenę spotkania Koszałka Opałka
z chomikiem, który udzielił mu gościny w swoim domku. Puzzle przygotowano
z niezwykłą starannością i dbałością o szczegóły. Polecamy je jako znakomity
pomysł na prezent dla dzieci – zwłaszcza w połączeniu książką.
GEREON, wymiary ułożonych puzzli: 73x50 cm, wymiary pudełka: 32x23 cm

KOD: 153087

Dwadzieścia siedem 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 wspaniale zilustrowane oraz wzbogacone o informacje
dotyczące historii i aktualnego stanu zamków opisywanych w przedstawionych
tu opowieściach. Bogactwo baśniowych opowieści związanych ze starymi polskimi zamczyskami to świadectwo barwnego życia Polski z czasów odległych.
WYD. AA, 23x33, s. 112,
twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 640066

39,90

34,90

EWA K. CZACZKOWSKA

BAJKI MARIACKIE

NOWOŚĆ

Ewa K. Czaczkowska, znana autorka książek, historyk i dziennikarka, własnymi słowami
opisała najmłodszym najpiękniejsze legendy z południowej Polski. Są to niezwykłe historie,
uwielbiane przez kolejne pokolenia, dzięki którym dzieci dowiedzą się m.in.: Jak powstał
najpopularniejszy polski hejnał? Dlaczego jedna z wież kościoła mariackiego jest wyższa
od drugiej? Jak wygląda idealna szopka krakowska? Kiedy i dlaczego Karol Wojtyła po raz
pierwszy odwiedził Kraków?
ZNAK, 21x29, s. 80, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 051342

83

Dla dzieci
PAKIET ILUSTROWANYCH ATLASÓW

W komplecie:

KOMPLET 4 KSIĄŻEK
KOD KOMPLETU: 222466

ATLAS ŚWIATA, s. 120

ATLAS WSZECHŚWIATA, s. 120

ATLAS ZWIERZĄT, s. 152

ATLAS ROŚLIN, s. 152

Każda książka:
MARTEL, 21x30, twarda

HIT CENOWY!

Tylko

Cena kompletu:

79,00

Tylko

19,90

11,90

11,90

ATLAS POLSKI DLA DZIECI

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

ATLAS EUROPY DLA DZIECI

Podstawowe źródło wiedzy geograficznej o Polsce zawarte w barwnym,
bardzo atrakcyjnym wydaniu! Oprócz krótkich, przystępnych opisów zamieszczono tu liczne mapy i kolorowe rysunki.
Kolorowe mapy i liczne ilustracje!

Znakomity, barwnie ilustrowany atlas przedstawia różne zakątki naszego
kontynentu. Najmłodsi znajdą w nim podstawowe informacje o europejskich
krajach i ich mieszkańcach oraz przystępne opisy, wzbogacone kolorowymi
mapami i pięknymi fotografiami. Zamieszczono tu liczne ciekawostki dotyczące
tradycyjnych potraw, najciekawszych miejsc i wybitnych postaci pochodzących
z poszczególnych państw Europy. Atlas Europy dla dzieci to udane połączenie
zabawy i nauki!

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

FENIX, 20x28, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

Polska w pigułce dla najmłodszych!

KOD: 321742

84

KOD: 322916

Dla dzieci
Matematyka z pasją!
Zadania dla dzieci
wspomagające
rozwój i inteligencję!
Tylko

39,90

29,90

19,90

RABAT

25 %!
GENIUSZ W RODZINIE

MATEMATKA JEST SUPER!

Książka Geniusz w rodzinie sprawdzi się w każdej sytuacji. Zawiera niemal
300 łamigłówek, zagadek i zadań, przy których trzeba ruszyć głową. Z tą
książką myślenie nie boli, a staje się pasjonującą przygodą. Nie wierzycie?
Przekonajcie się sami! Geniusz w rodzinie stanowi doskonałe wsparcie procesu
edukacji. Obszerny zbiór ciekawych zadań o różnym poziomie trudności
kształtuje wiadomości i umiejętności poznawcze oraz uczy radzenia sobie
z trudnościami. To prawdziwa szkoła logicznego myślenia.

Godna polecenia książka, która może rozbudzić zainteresowanie matematyką –
królową nauk! Omówiono tu 101 faktów, które powinien znać każdy człowiek.
Zagadnienia związane z różnymi działami matematyki zostały tu wyjaśnione
w sposób bardzo przystępny, zrozumiały i atrakcyjny również dla tych dzieci,
które dotąd nie wykazywały zainteresowania tą ważną dziedziną wiedzy.
Może właśnie ta książka zachęci dzieci do większej fascynacji światem liczb?
Książka polecana jest szczególnie uczniom starszych klas szkoły podstawowej.

DRAGON, 17x24, s. 352, twarda

JEDNOŚĆ, 20x27, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 877332

KOD: 717675

39,90

23,90
RABAT

40 %!
HIT CENOWY!
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, które
są ułożone od najprostszej do najtrudniejszej. W całej książce zastosowano
wyraźny podział na sylaby, przykładowe słówka, proste zdania, dzięki czemu
dziecko nauczy się płynnie czytać…
W zeszycie ćwiczeń zamieszczono szereg zadań służących utrwaleniu wiedzy
nabytej z książki oraz kolorowe ilustracje i naklejki. Całość została opracowana
z najwyższą dokładnością, starannością i dbałością o wartość merytoryczną!
KSIĄŻKA: MARTEL, 23x20, s. 120, twarda, kolorowe ilustracje
ZESZYT ĆWICZEŃ: MARTEL, 23x20, s. 48, miękka, kolorowe ilustracje i naklejki

KOD: 233533

29,90

24,90
Podstawy
gry w szachy
dla dzieci!
SZACHY
MÓJ PIERWSZY PODRĘCZNIK
Szachy to najpopularniejsza gra planszowa na świecie. Oferowany przez nas
podręcznik – opracowany z pomocą instruktora i sędziego szachowego
klasy państwowej – w przystępny 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, 19x24, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 717651
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Dla dzieci

Nauczanie ortograﬁi
metodą skojarzeń!
Tylko

39,90

14,90

29,90
RABAT

25 %!
SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI DLA DZIECI
KSIĄŻKA Z PŁYTĄ CD

ORTOGRAFIA NA WESOŁO
Sztuka poprawnej pisowni trudnych wyrazów dla dzieci! Książka ułatwia
naukę ortografii przez zabawne, rymowane teksty, ilustracje oraz ciekawe
zestawy ćwiczeń, które przykuwają uwagę i wyzwalają wyobraźnię dziecka.
Dzięki zastosowanej metodzie książka ta skutecznie wspomaga szkolną naukę
ortografii opartą na przyswajaniu reguł.
PETRUS, 21x18, s. 88,
twarda, kolorowe i czarno-białe ilustracje, kredowy papier

KOD: 203637

Mądry świerszcz Max, urocza kotka Pat, rozbrykany tygrys Ted i reszta wesołej
gromadki zapraszają wszystkie maluchy do nauki języka angielskiego!
Mały Czytelnik znajdzie w Słowniku ponad 1000 słów i zwrotów opatrzonych
zapisem fonetycznym i polskim tłumaczeniem. Dodatkowo pod każdym hasłem zamieszczono zabawną ilustrację i przykład użycia wyrażenia w zdaniu.
Do książeczki dołączono płytę CD z nagraniami, które pomogą w ćwiczeniu
poprawnej wymowy słów.
MARTEL, 21x29, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 222664

HIT CENOWY!

W słowniku obszerny zbiór dyktand!
24,90

19,90

21,90

11,90
RABAT

40 %!

SUPER
CENA!

BESTSELLER

ILUSTROWANY SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY DLA DZIECI

SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY Z DYKTANDAMI

Ilustrowany słownik ortograficzny ułatwi dziecku nabywanie ważnej w pracach
pisemnych umiejętności przenoszenia cząstek 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 ciekawa szata graficzna
oraz liczne ilustracje sprawią, że podróż dzieci po świecie ortografii stanie się
pasjonującą przygodą.

Słownik ortograficzny z dyktandami to nieoceniona pomoc dla uczniów szkoły
podstawowej. Zawiera hasła dostosowane do ich poziomu rozwoju, a zarazem
znacznie poszerzające słownictwo (przy trudniejszych wyrazach podano ich
znaczenie). Obok haseł zamieszczono także formy budzące wątpliwości, a na
marginesach znalazły się dodatkowe informacje, reguły i przykłady, które – podobnie jak kolorowe ilustracje – ułatwiają zapamiętywanie trudniejszych haseł.

MARTEL, 17x24, s. 200, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 944702

86

DRAGON, 17x25, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 877912

Dla dzieci

Pierwsza animowana ekranizacja
wybitnej książki Jacka Londona!

NOWOŚĆ

BESTSELLER

39,90

29,90

34,90

BIAŁY KIEŁ.
NIEZWYKŁY PIES,
KTÓRY STAŁ SIĘ LEGENDĄ
FILM DVD

Pełna mądrości, przygód i wzruszeń filmowa opowieść o psie, w którego żyłach
płynie wilcza krew. Biały Kieł to rezolutny i bardzo nietypowy szczeniak – mieszaniec wilka i psa. Po rodzicach odziedziczył najlepsze cechy obu ras, które
pozwalają mu przetrwać w mroźnych warunkach północy. Przygarnięty przez
indiańskiego wodza, Biały Kieł uczy się współpracy z ludźmi i innymi psami.
Niestety na skutek nieprzewidzianych zdarzeń, zwierzak trafia do nowych
właścicieli, którzy widzą w nim tylko łatwy zarobek. Biały Kieł postanawia uciec
i odszukać swojego pana…
Wzruszający i wartościowy film dla dzieci.
KINO ŚWIAT, DVD, czas trwania: 84 min., polski lektor, polskie napisy

KOD: 326034

NOWE PRZYGODY BOLKA I LOLKA
Zupełnie nowe historie, w które zostali wplątani wiecznie młodzi bohaterowie – znani i lubiani już od kilku pokoleń! Internetowy kolega okazuje się
hrabią Drakulą, w pobliskim domu pojawiają się duchy, a gra komputerowa
zamienia się w pułapkę. Na szczęście bracia mają mnóstwo pomysłów i (prawie) niczego się nie boją. Ich niesamowite przygody, ciągłe przekomarzanie
się i nieskończona fantazja rozbawią dużych i małych. Opowiadania napisali:
Joanna Olech, Anna Onichimowska, Michał Rusinek, Wojciech Widłak, Maciej
Wojtyszko, Wojciech Bonowicz, Grzegorz Gortat, Ewa Karwan-Jastrzębska.
ZNAK, 15x21, s. 224, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 051298

39,90

19,90
RABAT

50 %!

HIT CENOWY!

Tylko

9,90
KOŁYSANKI
NASZEGO DZIECIŃSTWA
BAJKI Z MORAŁEM

ŚPIEWNIK Z PŁYTĄ CD

OPOWIEŚCI EZOPA
Ezop był starożytnym greckim autorem bajek, których bohaterami najczęściej
są zwierzęta. W książce, którą polecamy, zamieszczono pięć dydaktycznych
bajek ezopowych: Lew i mysz, Wilk w owczej skórze, Osioł i pies, Chory lew,
Zając i żółw. Każda z nich jest ciekawie opowiedziana, barwnie zilustrowana i
zakończona pouczającym morałem. Zapraszamy dzieci i rodziców do świata
bajek przepełnionych mądrością!

W barwnie ilustrowanej książce zebrano teksty najpopularniejszych kołysanek zasłużonych twórców poezji dziecięcej, m.in.: Janiny Porazińskiej, Marii
Konopnickiej czy Ewy Szelburg-Zarembiny. Piękne i kolorowe ilustracje pomogą maluchom przenieść się w świat kolorowych snów, w których skrzaty
tańcują wśród traw, gwiazdki mrugają wesoło z nieba, obłoczki kładą się spać,
a migotliwe iskierki opowiadają dzieciom bajki. Do śpiewnika dołączamy płytę
CD z przepięknymi nagraniami kołysanek w wykonaniu: Majki Jeżowskiej,
Olgi Bończyk, Joanny Kurowskiej, Kasi Wilk, Joanny Jabłczyńskiej, Małgorzaty
Bernatowicz, Kuby Badacha, Pawła Królikowskiego, Kacpra Kuszewskiego
i Macieja Jachowskiego.

JEDNOŚĆ, 21x29, s. 48, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 717842

MARTEL, 21x30, s. 52, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 546259
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Dla dzieci
31,90

31,90

14,90
RABAT

53 %!

IT IS – TO JEST
GRA EDUKACYJNA MEMORY
EDIPRESSE

KOD: 596633

31,90

14,90
RABAT

53 %!

Pierwsza taka kolekcja
gier memory –
z autorskimi fotograﬁami
słynnej podróżniczki
Beaty Pawlikowskiej oraz
ze słówkami w polsko-angielskiej wersji
językowej.
Dobry pomysł na naukę
języka angielskiego
dla najmłodszych dzieci.
Zagraj razem z dzieckiem
w memory i poćwicz wraz
z nim słówka w języku
angielskim!

14,90
RABAT

53 %!

I WANT – CHCĘ
GRA EDUKACYJNA MEMORY
EDIPRESSE

KOD: 596657

31,90

14,90
RABAT

53 %!

Każdy zestaw zawiera
24 pary zdjęć!
I AM – JESTEM
GRA EDUKACYJNA MEMORY
EDIPRESSE

KOD: 596688

31,90

14,90

I LIKE – LUBIĘ

Gry edukacyjne

MEMORY

RABAT

EDIPRESSE

KOD: 596640

29,90

14,90
RABAT

53 %!

50 %!

OWOCE ŚWIATA
GRA EDUKACYJNA MEMORY
EDIPRESSE

KOD: 596459

31,90

14,90
RABAT

53 %!

POJAZDY
GRA EDUKACYJNA MEMORY
EDIPRESSE

88

GRA EDUKACYJNA MEMORY

KOD: 596473

Pojazdy z kolekcji
autorskiej fotografa
Jacka Boneckiego
oraz Owoce świata,
Smaki świata, Cuda
świata, Przymiotniki
i Rysunkowe
z kolekcji autorskiej
dziennikarki
i podróżniczki,
Beaty Pawlikowskiej.

CUDA ŚWIATA
GRA EDUKACYJNA MEMORY
EDIPRESSE

KOD: 596435

31,90

14,90
RABAT

53 %!

SMAKI ŚWIATA
GRA EDUKACYJNA MEMORY
EDIPRESSE

KOD: 596466

Dla dzieci
HIT CENOWY!
Oszczędzasz
59,90

19,90

40 zł!

RABAT

65 %!

TAJEMNICE FOTOGRAFII
GRA PLANSZOWA
EDIPRESSE

KOD: 596589

Rodzinna gra planszowa z nauką podstawowej wiedzy o tajnikach fotografowania. Tajemnice fotografii to nauka przez zabawę. Dzięki umieszczonym na
planszy zagadkom uczy spostrzegawczości, pokazuje, w jaki sposób można
zrobić efektowne zdjęcie lub podpowiada, jak poprawić nieudaną fotografię
(np. jak uniknąć powszechnego efektu czerwonych oczu).
Zestaw umożliwia odkrycie możliwości współczesnej fotografii w powiązaniu
ze sztuką fotografowania.

Gry edukacyjne

MEMORY

31,90

14,90

31,90

14,90

RABAT

RABAT

53 %!
PRZYMIOTNIKI
GRA EDUKACYJNA MEMORY
EDIPRESSE

KOD: 596664

53 %!
RYSUNKOWE
GRA EDUKACYJNA MEMORY
EDIPRESSE

KOD: 596671
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Na ważne chwile…

29,90

29,90

24,90

24,90

KOD: K01116

Składając zamówienie prosimy zaznaczyć wersję:
„DLA CHŁOPCA” lub „DLA DZIEWCZYNKI”

PAMIĄTKA
PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
ZW ŚW. JANEM PAWŁEM II
WYDAWNICTWO AA, 20x29, s. 48, twarda

Niezwykła pamiątka pierwszego spotkania z Jezusem Eucharystycznym.
Album zawiera:
• Słowa Jana Pawła II o tajemnicy Eucharystii, o modlitwie i rodzinie.
• Kolorowe fotografie, przede wszystkim z osobą Ojca Świętego – podczas
modlitwy i adoracji, przy ołtarzu i w towarzystwie dzieci.
•
Miejsce na pamiątkowe dedykacje i zdjęcia!

29,90

29,90

24,90

24,90

ŚW. JAN PAWEŁ II

ŚW. JAN PAWEŁ II

WASZA MIŁOŚĆ
JEST ŚWIĘTA

JESTEŚ
DZIECKIEM BOŻYM

PAMIĄTKA
SAKRAMENTU
MAŁŻEŃSTWA

90

KOD: K01117

PAMIĄTKA
CHRZTU ŚWIĘTEGO

Wspaniały prezent z okazji ślubu, a w nim:
• Jan Paweł II o miłości między kobietą i mężczyzną.
• Duchowe rady, modlitewne wsparcie.
• Błogosławieństwo na drogę życia małżeńskiego.
• Barwne fotografie.
• Miejsce na pamiątkowe zdjęcia i dedykacje.

Pamiątka przyjęcia sakramentu Chrztu, przeznaczona zarówno dla dziecka,
jak i dla rodziców. Zawiera:
• Słowa św. Jana Pawła II o tajemnicy Chrztu Świętego.
• Urzekające zdjęcia z Papieżem oraz inne ilustracje.
• Modlitwy Jana Pawła II zawierzające ochrzczone dziecko opiece Maryi.
• Papieskie błogosławieństwo dla dzieci.
• Miejsce na pamiątkowe zdjęcia i dedykacje.

WYD. AA, 20x29, s. 48, twarda

WYD. AA, 20x29, s. 48, twarda

KOD: K01118

KOD: K01115

Na ważne chwile…

Moja Pierwsza Komunia Święta
Do albumu dołączono płytę DVD
z bestsellerowym filmem animowanym
„Największy z cudów”.

NAJWIĘKSZY Z CUDÓW
Film twórców „Cristiady” i „Epoki lodowcowej”!
Porywający, pełnometrażowy film animowany o cudzie,
jakim jest Msza Święta.
Polski dubbing z udziałem znanych aktorów: Agnieszki
Więdłochy, Macieja Musiała, Radosława Pazury!

29,90

24,90

FT Films, czas trwania: 70 min.

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 także budujących opowieści z życia
świętych, które pomogą dziecku głęboko przeżyć cud spotkania z Panem Jezusem
w Komunii Świętej. Album ubogacają barwne fotografie kościołów, ołtarzy, naczyń
liturgicznych, świętych obrazów i ważnych postaci.
WYDAWNICTWO AA, 21x30, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 060925

24,90

19,90
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, także dzisiaj mogą być przewodnikami dzieci w drodze do
Jezusa Eucharystycznego. W albumie, oprócz licznych zdjęć (również archiwalnych), zamieszczono strony przeznaczone na pamiątkowe wpisy i dedykacje (Moja Rodzina, Sakramenty,
Świętowanie, Życzenia Gości) oraz tematyczny przewodnik dla dzieci Czego możemy nauczyć
się od bł. Franciszka i Hiacynty?, w którym omówiono następujące tematy: Wrażliwe sumienie
i dobra spowiedź, Pragnienie Eucharystii, Miłość do Najświętszego Sakramentu, Wyrzeczenia
i zadośćuczynienie Bogu, Miłość do Niepokalanego Serca Maryi, Modlitwa różańcowa, Miłość
do Ojca Świętego, Zamiłowanie do modlitwy.
WYDAWNICTWO AA, 21x30, s. 48, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 647294
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Na ważne chwile…

Nowy Testament
ilustrowany wybitnymi dziełami sztuki
Ekskluzywne
wydanie w etui

Profesjonalne
komentarze

NOWOŚĆ

200,00

169,00

Wielki
format

Przekład Biblia
Tysiąclecia

Wysoka jakość
reprodukcji

BIBLIA

NOWY TESTAMENT ILUSTROWANY MOZAIKAMI Z BAZYLIKI ŚW. MARKA W WENECJI
Imponujące dzieło łączące w sobie największe skarby wiary
i kultury chrześcijańskiej. Kunsztowne połączenie pism natchnionych i dzieł sztuki sakralnej pochodzących z Bazyliki
św. Marka w Wenecji. Jej zabytkowe wnętrze wypełniają
wspaniałe mozaiki przedstawiające liczne sceny z Pisma
Świętego, co sprawia, że stanowi ona jedyną w swoim rodzaju
ilustrowaną Biblię. Opracowując to wyjątkowe wydanie Pisma
Świętego Nowego Testamentu, komitet naukowy składający
się z międzynarodowego grona specjalistów zdecydował
się wybrać z bogactwa bazyliki te dzieła, które pozostają
w ciągłości z daną księgą biblijną. Odnosi się to szczególnie
do tekstu czterech Ewangelii. W znacznej części przypadków

cykl ikonograficzny tak skomponowano, by towarzyszyć
lekturze tekstu, a niekiedy także podkreślić związek między
jednorodnymi księgami biblijnymi, jak w przypadku listów
Pawłowych i apostolskich.
Staranna praca edytorska pozwoliła stworzyć reprodukcje,
które celowo ukazują dane dzieło w takim przybliżeniu, w jakim
nie jest to możliwe do zobaczenia w rzeczywistości. Wszystko
po to, by sprawić czytelnikowi podwójną ucztę: dla oka i dla ducha. Dzieło w polskiej edycji zawiera tekst Nowego Testamentu,
przytoczony za V wydaniem Biblii Tysiąclecia. Towarzyszą
jej objaśnienia do Ewangelii, Dziejów Apostolskich, Listów
i Apokalipsy św. Jana, a także opisy prezentowanych obrazów.

JEDNOŚĆ, 28x38, s. 416, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier, złocenia, etui

KOD: 712588
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79,90

69,00
NOWOŚĆ

BIBLIA W KOMIKSIE

OPOWIEŚĆ O BOGU I WIELKICH BOHATERACH
Komiksowe wydanie opowieści biblijnych przenoszące
czytelnika w sam środek akcji i przygody rodem z czasów Starego i Nowego Testamentu! Zapierająca dech
w piersiach barwna i dynamiczna kreska oraz sprawna
narracja zaciekawią młodych czytelników otwierając ich
na biblijne treści. Pięknie wydane dzieło, od którego trudno
się oderwać!
Czytając ten wyjątkowy komiks, poznamy prawdziwie
wielkich bohaterów! Wśród nich są m.in.:

Abraham – Wybraniec, Józef – Sprawiedliwy, Mojżesz
– Święty Prorok, Dawid – Nieustraszony Wojownik Pana,
Salomon – Wielki Mędrzec, Daniel – Boży Bojownik, Królowa
Estera – Waleczna Królowa, Paweł – Męczennik i… oczywiście Jezus Chrystus – Syn Boga!
Teksty w książce Biblia w komiksie, choć nie stanowią pełnych, bezpośrednich cytatów z Biblii, oddają dokładnie sens
i przekaz tekstów biblijnych przemawiając współczesnym
językiem zrozumiałym i przyjaznym dla młodego czytelnika.

RAFAEL, 18x24, s. 642, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 250062
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89,90

79,90
OSZCZĘDZASZ

10 zł!

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
PISMO ŚWIĘTE DLA MŁODYCH
Niepowtarzalna edycja Biblii Tysiąclecia przygotowana specjalnie dla młodych czytelników.
Po raz pierwszy w Polsce pełny tekst Pisma Świętego w najbardziej cenionym pallotyńskim
tłumaczeniu połączono z najpopularniejszą na świecie edycją Biblii dla dzieci i młodzieży.
Grafiki, komentarze, 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, 14x21, s. 1680,
twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 889034

BIBLIA – KOMIKS
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
w postaci komiksu! Historie biblijne opowiedziane zostały w sposób wierny nauczaniu Pisma
Świętego i zrozumiały dla młodzieży. Książka
posiada Imprimatur.
Piękne wydanie: twarda oprawa, ponad 750 stron
w pełnym kolorze! Na końcu książki zamieszczono indeks tekstów biblijnych, w oparciu o które
opracowano poszczególne fragmenty.

752 strony!
WYDAWNICTWO M, 17x24, s. 752,
twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 210431
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BESTSELLER

79,00

59,00

Na ważne chwile…

Duży format
20x29 cm

75,00

Pięknie wydane Pismo Święte
Starego i Nowego Testamentu w przekładzie
bpa Kazimierza Romaniuka
jest dostępne w trzech
okolicznościowych obwolutach: komunijnej,
chrzcielnej i ślubnej.

59,90
PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU
PAMIĄTKA I KOMUNII ŚWIĘTEJ

WYDAWNICTWO M, 20x29, s.1416, twarda z obwolutą

KOD: 142488

Duży format
20x29 cm

Duży format
20x29 cm

75,00

75,00

59,90

59,90

PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU

PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU

PAMIĄTKA CHRZTU ŚWIĘTEGO

WYDAWNICTWO M
20x29, s.1416, twarda z obwolutą

KOD: 143422

PAMIĄTKA ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
WYDAWNICTWO M
20x29, s.1416, twarda z obwolutą

KOD: 142487
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Na ważne chwile…
BESTSELLER

69,00

49,00
Nagroda Stowarzyszenia
Wydawców Katolickich

FENIKS 2019
w kategorii „Książka
autora zagranicznego”
FULTON SHEEN

ŻYCIE JEZUSA CHRYSTUSA

Życie Jezusa Chrystusa w ujęciu słynnego amerykańskiego arcybiskupa
Fultona Sheena!
Uniwersalne dzieło przedstawia nam zarówno fakty historyczne i świadectwo Ewangelistów poddane gruntownej refleksji
teologicznej, jak również głębokie medytacje pomocne w lepszym zrozumieniu Dobrej Nowiny o naszym Panu i Zbawcy.
Popularne dzieło, napisane prostym i zrozumiałym językiem, w skuteczny sposób wprowadza nas w misterium Jezusa
Chrystusa oraz bardzo pomaga w udzieleniu osobistej odpowiedzi na zasadnicze pytanie: Kim dla mnie jest Jezus Chrystus?
W książce zamieszczono ilustracje biblijne autorstwa Gustave’a Doré.
WYDAWNICTWO AA, 17x24, s. 688, twarda z obwolutą ze złoceniami, ilustracje

KOD: 644149
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Na ważne chwile…
199,00

99,00
RABAT

Ekskluzy�ne wydanie

50 %!

Oszczędzasz

100 zł!

NOWE WYDANIE!
Złocone
brzegi stron

PISMO ŚWIĘTE

STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU Z KOMENTARZAMI JANA PAWŁA II
Ekskluzywne wydanie Pisma Świętego (w przekładzie bpa Kazimierza Romaniuka) w wielkim formacie
(24x33 cm) z osobistym błogosławieństwem Ojca Świętego Jana Pawła II (udzielonym 19 marca 2005
roku!). Dzieło zawiera cenne komentarze św. Jana Pawła II do wszystkich ksiąg biblijnych – opracowane
na podstawie Jego dokumentów i przemówień.
Dzieło o znakomitych walorach edytorskich (wielki format, twarda oprawa ze złoceniami, 121 kunsztownych ilustracji Gustave’a Doré).
WYDAWNICTWO M, 24x33, s. 1456, twarda ze złoceniami, ilustracje

KOD: 599963
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Maryja w sanktuariach Polski i świata
MARYJA
KOMPLET 6 ALBUMÓW
W ETUI
KOD KOMPLETU: 645702

Eleganckie
etui

Cena kompletu:

Tylko

99,00
SUPER
CENA!
WYDAWNICTWO AA,
21x30,
twarda, kolorowe ilustracje,
kredowy papier, etui

W komplecie:

MARYJA Z FATIMY, s. 64
MARYJA Z GUADALUPE, s. 72
MARYJA KRÓLOWA POLSKI, s. 64
MARYJA Z LOURDES, s. 72
MARYJA Z OSTREJ BRAMY, s. 72
MARYJA Z GIETRZWAŁDU, s. 64
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Na ważne chwile…

Znakomity pomysł na prezent dla naszych najbliższych!

39,90

29,90

NOWOŚĆ
W książce:
Ojcze Nasz
Zdrowaś Maryjo
Skład Apostolski
Chwała na wysokości Bogu
Modlitwa poranna
Veni Sancte Spiritus
Magniﬁcat
Modlitwa o pokój
Modlitwa Zawierzenia
Kantyk Symeona
Prośba o gorliwą służbę
Modlitwa do Ducha Świętego
Modlitwa do Matki Bożej
Modlitwa do Świętego Józefa
MODLITWY
Pięknie ilustrowana skarbnica najpiękniejszych modlitw chrześcijańskich! Subtelna harmonia słów
skierowanych do Boga i piękna dzieł sztuki czyni z tego albumu cenną pamiątkę dla wszystkich
wierzących, a zwłaszcza dla tych, którzy przeżywają ważne wydarzenia na drodze swego życia.
WYDAWNICTWO AA, 27x37, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 645825

99

29,90

24,90

NOWOŚĆ
ROTMISTRZ PILECKI W KOMIKSIE
Barwna opowieść o wielkim bohaterze polskiej historii rotmistrzu Witoldzie
Pileckim. Historia jednego z najodważniejszych żołnierzy drugiej wojny
światowej, który na ochotnika dał się zamknąć w niemieckim obozie
koncentracyjnym w Auschwitz, aby tam zorganizować konspirację. Przeżył
za drutami dwa lata i siedem miesięcy informując dowództwo AK o dokonywanym przez Niemców ludobójstwie. Po brawurowej ucieczce,
nadal w zaangażowany w podziemną walkę, napisał szczegółowe
raporty z pobytu w Auschwitz. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Po
wojnie wierny niepodległej Polsce przeciwstawił się komunistycznemu
zniewoleniu. Został aresztowany przez UB, uwięziony w mokotowskim
więzieniu i zastrzelony 25 maja 1948 roku. Komiks w kapitalny sposób
opowiada o życiu rotmistrza Pileckiego, który jest godnym naśladowania
wzorem dla młodych Polaków.
WYDAWNICTWO AA, 21x30, s. 72,
twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 644224

ZAMÓWIENIA: Dystrybucja Książek, ul. Swoboda 4, 30-332 Kraków Sposoby składania zamówień:
• Wyślij załączoną kartę z zamówieniem

(Nie naklejaj znaczka! Opłata jest przeniesiona na adresata!)

ZAMÓWIENIE NA KWOTĘ 99 zł LUB WIĘCEJ
– PRZESYŁKA GRATIS!

Zamówienie na kwotę do 99 zł – koszt przesyłki 9,90 zł.
• telefonicznie: 12 345 40 99, 12 446 72 55 tel. kom.: 533 313 404 Czas realizacji zamówienia: do 14 dni.
(poniedziałek – piątek: 8.00-18.00; sobota: 8.00-13.00)
Płatność przy odbiorze (za pobraniem) lub przedpłata przelewem.
Numer konta bankowego do przelewów (Idea Bank):
• faksem: 12 259 00 33

• internetem: www.HistoriaMojaPasja.pl
• e-mailem: katalog@klubhmp.pl

69 1950 0001 2006 0326 9921 0002

WARUNKI ZAKUPU produktów z niniejszego katalogu zamieszczono
na załączonym kuponie zamówieniowym i na stronie www. HistoriaMojaPasja.pl

