
Zamówienia: 

tel. 12 345-42-00, 12 446-72-56, 12 418-91-30 
tel. kom.: 695-994-193
(poniedziałek – piątek godz. 8.00–18.00, sobota godz. 8.00–13.00)

Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej – przesyłka gratis!
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Joanna Wieliczka-Szarkowa 

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

KOD: 649106

Nowość

Herbatka żurawinowa 
5 saszetek

Gazeta ewangelizacyjna
„Dobre Nowiny”

Prezen
tza zakup

powyżej 
150 zł

Prezen
tdo 

każdego 
zakupu

Prezen
tza zakup

powyżej 
120 zł

Łupaszka
Joanna Wieliczka-Szarkowa

MAJOR Autorka nie skupia się tylko na bohaterskich 

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

ISBN 978-83-7864-166-7

Cena: 14,90 w tym 5% VAT

Joanna W
ieliczka-Szarkow

a

Tylko
14,90 zł

Wielki 
bohater 
polskiego 
podziemia!

Pakiet 9 karnetów 
wielkanocnych (10×15 cm)
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Szczególnie polecamy

Pamię tamy!

Danuta  Siedzikówna 

54,90

Ks. Jarosław Wąsowicz

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

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

kod: 648901

24,90
29,90 zł

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

ks. Jarosław Wąsowicz

Nowość
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Szczególnie polecamy

39,90
44,90 zł

Wojciech Sumliński, Ewa Kurek, Tomasz Budzyński 

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

kod: 181580

Nowość
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Z dziejów naszej Ojczyzny

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 staranno-
ścią wnikliwie bada wydarzenia, które miały największy wpływ 
na naszą historię. Opisuje dzieje Polski od początków państwa 
aż po czas rozbiorów. Ukazuje nie tylko ważne wydarzenia, 
ale też sylwetki osób, które odegrały w historii naszego kraju 
decydującą rolę. 
CAPITAL, 14×20, s. 400, miękka

kod: 037450

Od początku 
Piastów 
do III rozbioru 
Polski 

39,90
45,00 zł

Feliks Koneczny

Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży
Znakomite opracowanie dziejów Polski. Dzieło wybitnego histo-
ryka i fi lozofa, choć napisane przed ponad 100 laty, nadal uczy 
i urzeka mądrością, przenikliwością, trafnością ocen. Wprowadza 
w niezwykle pasjonującą podróż w czasie po meandrach naszych 
dziejów. Publikacja bez przekłamań i manipulacji, pisana ze 
szczególną wrażliwością na prawdę historyczną oraz mądrość, 
jaką należy czerpać z dziejów własnego narodu. Albowiem hi-
storia to przede wszystkim rozumienie i pokochanie celów na-
rodu, które sformułowali już i przekazali pierwsi władcy Polski: 
Mieszko I i Bolesław Chrobry.
INSTYTUT EDUKACJI NARODOWEJ, 15×21, s. 320, miękka 

kod: 162602

39,90
42,00 zł

79,00
82,95 zł

79,00
82,95 zł

79,00
82,95 zł

Prof. Andrzej Nowak

Dzieje Polski, t. 3
1340-1468, 
Królestwo zwycięskiego 
orła
Trzecia część przedstawia 
wzrost potęgi państwa polskie-
go w latach 1340-1468, czyli od 
rządów Kazimierza Wielkiego 
do panowania Kazimierza 
Jagiellończyka.
BIAŁY KRUK, 19×24, s. 464, 
twarda ze złoceniami, kolorowe 
ilustracje

kod: 532234 

Prof. Andrzej Nowak

Dzieje Polski, t. 1 
do 1202, 
Skąd nasz ród
Pierwsza część poświęcona 
jest początkom narodu i pań-
stwa polskiego i opowiada 
o wydarzeniach, które nastą-
piły do 1202 r. 
BIAŁY KRUK, 19×24, s. 384, 
twarda ze złoceniami, kolorowe 
ilustracje

kod: 531602

Prof. Andrzej Nowak

Dzieje Polski, t. 2 
1202-1340, 
Od rozbicia do nowej 
Polski
Druga część, obejmują-
ca lata 1202-1340, omawia 
okres rozbicia dzielnicowe-
go, a następnie odrodzenia 
Polski pod berłem ostatnich 
Piastów. 
BIAŁY KRUK, 19×24, s. 384, 
twarda ze złoceniami, kolorowe 
ilustracje

kod: 531961

Prof. Andrzej Nowak

Dzieje Polski, t. 4
1468-1572, Trudny złoty wiek
Rzeczpospolita lat 1468-1572 to 
wielkie mocarstwo, potęga mi-
litarna i kulturalna. Fascynująca 
i świetnie napisana historia 
naszego kraju jest zwieńczona 
w IV tomie Dziejów Polski ślubem 
przyszłego wielkiego króla Stefana 
Batorego z Anną Jagiellonką oraz 
jego przyrzeczeniem (dotrzyma-
nym!) m.in. odebrania ziem zagra-
bionych przez Rosję.
BIAŁY KRUK, 19×24, s. 424, twarda

kod: 532777

79,00
82,95 zł
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Z dziejów naszej Ojczyzny

Joanna Wieliczka-Szarkowa 

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

kod: 758088

Wielka ilustrowana historia Polski!

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

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

Bestseller

149,00
199,00 zł
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Z dziejów naszej Ojczyzny

99,00
199,90 zł

Poczet władczyń Polski
Monumentalne dzieło przedstawia sylwetki kobiet, które były 
małżonkami władców Polski (lub przez jakiś czas samodziel-
nie rządziły krajem) – od początku naszej państwowości aż po 
schyłek wieku XVIII. W sumie zamieszczono tu obszerne bio-
gramy 55 władczyń, począwszy od Dobrawy, a skończywszy na 
Marii Józefi nie Habsburg, żonie Augusta III. Zamieszczono tu 
informacje o ich pochodzeniu, wykształceniu oraz zaangażo-
waniu w życie polityczne i kulturowe Rzeczypospolitej. Dzieło 
zostało pięknie zilustrowane szkicami, rycinami, reprodukcjami 
dzieł sztuki oraz fotografi ami obiektów związanych z życiem 
i działalnością polskich monarchiń.
WYD. M, 24×33, s. 384, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje

KOD: 431409

100 zł
Oszczędzasz

50 %
Rabat

50 %
Rabat

9,90
19,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa, Jarosław Szarek

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

KOD: 643302

14,90
24,90 zł

Rabat 40%

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

KOD: 433090

Grzegorz Kucharczyk

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

KOD: 646099

99,00
110,00 zł

Bestseller
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Z dziejów naszej Ojczyzny

Tylko
14,90 zł

40 zł
Oszczędzasz

50 %
Rabat

40 %
Rabat

9,90
19,90 zł

59,90
99,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

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

kod: 648338

Poczet wielkich 
Polaków

49,00
69,00 zł

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

kod: 875055

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

kod: 381278

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

kod: 382213

Tylko
14,90 zł
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Z dziejów naszej Ojczyzny

34,90
39,90 zł

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

kod: 057832

Nowość Polska od 1000 lat na straży Europy!

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

kod: 030781

Połowa Europy
pod naszymi 
rządami!

Michael Morys-Twarowski

Narodziny potęgi
Wszystkie podboje Bolesława Chrobrego
Mocarstwo, przed którym karki zginali wszyscy sąsiedzi.
Bolesław Chrobry. Jego imię budziło grozę w całej Europie. 
Jego armia siała postrach od Łaby po Kijów. Bali się go Niemcy 
i Czesi. Dla Polaków był jednak ojcem nowego mocarstwa. 
Zdobył Kraków, podbił Pragę, zaorał Połabie i zagarnął Kijów. 
Szydził z niemieckiego cesarza, wbijając słupy graniczne w toń 
rzeki przepływającej przez środek jego królestwa. Zasiadł na 
legendarnym tronie Karola Wielkiego. I miał nie mniejsze od 
niego ambicje. Nieustannie walczył ze wszystkimi sąsiadami, 
aby wydrzeć im ziemie należne Polsce. 
ZNAK, 14×20, s. 352, twarda

kod: 042302

Podboje, 
które przeszły 
do legendy!

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł
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Z dziejów naszej Ojczyzny

Połowa Europy
pod naszymi 
rządami!

Z dziejów naszej Ojczyzny

Polska wiek XX. Historia prawdziwa
komplet 11 książek w etui 

W skład kompletu wchodzą następujące tytuły: 
1. Czarna księga Kresów, s. 384
2. Żołnierze niepodległości, s. 416
3. Józef Piłsudski 1867-1935. Wszystko dla Niepodległej, s. 336
4. 1920. Prawdziwy cud nad Wisłą, s. 496
5. Czerwona apokalipsa. Agresja Związku Sowieckiego 

na Polskę i jej konsekwencje, s. 384
6. Bitwy polskich żołnierzy 1940-1944, s. 384

7. Powstanie warszawskie 1944. Gloria victis, s. 320
8. Wołyń we krwi 1943, s. 400
9. Żołnierze wyklęci. Niezłomni bohaterowie, s. 464
10. Bohaterskie akcje żołnierzy wyklętych, s. 336
11. Polska w niewoli 1945-1989, s. 512

Każda książka:
WYDAWNICTWO AA, 
14×20, twarda 

Łącznie ponad 4400 stron!

kod: 646211

Tylko
249,00 zł

Dzielne 
Polki
Biografi e 14 zasłużonych kobiet. Swoją odwagą, wiarą w zwy-
cięstwo i bohaterskimi czynami wykazały się w okresie konfe-
deracji barskiej, wojen napoleońskich, powstań listopadowego 
i styczniowego, drugiej wojny światowej i komunizmu. One 
same, mimo iż żyły w różnych epokach, są do siebie bardzo 
podobne: wszystkie dokonywały czynów bohaterskich, wręcz 
heroicznych – i to w okolicznościach pozornie beznadziejnych. 
Bez żadnych korzyści własnych. 
FRONDA, 16×22, s. 144, miękka 

kod: 268993

Ryzykowały 
życiem 
za Polskę!

50 %
Rabat

50 %
Rabat

Joanna Wieliczka-Szarkowa, Franciszek Szarek

Dziś idę walczyć, Mamo
Książka przedstawia wybrane postaci z Panteonu Polskich Dzieci, 
czyli tych najmłodszych Polaków, którzy stawali w obronie ojczy-
stego języka, wiary i niepodległości. W walce o te wartości byli go-
towi do największych poświęceń aż do ofi ary życia. Są wśród nich 
kilkunastoletni Powstańcy Styczniowi, strajkujący uczniowie we 
Wrześni, nieletni legioniści Józefa Piłsudskiego, Orlęta Lwowskie 
i Przemyskie, obrońcy Płocka w roku 1920 i Grodna w 1939, 
Powstańcy Warszawscy, Żołnierze Wyklęci, polegli w Poznaniu 
w 1956 roku i zabici przez komunistów w stanie wojennym.
WYD. AA, 17×24, s. 192, twarda, cz.-b ilustracje

kod: 644743

Najmłodsi 
w walce 
o wolną Polskę 
1863-1989

14,90
29,90 zł

16,00
32,00 zł

oferta ważna 
do wyczerpania zapasów!
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Niepodległa

55 %
Rabat

50 %
Rabat

Jarosław Szarek

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

kod: 644644

Józef Piłsudski

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

kod: 643227

14,90
34,90 zł

14,90
29,90 zł

60 %
Rabat

9,90
24,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

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

kod: 649731

50 %
Rabat

Joanna Wieliczka-Szarkowa

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

kod: 649809

Doskonałe 
kompendium 
wiedzy o życiu 
Marszałka

19,90
39,90 zł
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Niepodległa

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

kod: 122837

99,00
119,00 zł

Ponad 
450 stron!
Duży format! 40 %

Rabat

yy,yy
yy,yy zł

Jarosław Szarek

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

kod: 641490

29,90
49,90 zł

50 %
Rabat

50 zł
Oszczędzasz

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

kod: 374107

49,90
99,90 zł

65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

Orlęta lwowskie
Fabularyzowana opowieść o obronie Lwowa w latach 1918-1919 
przez jego nastoletnich mieszkańców – młodych polskich pa-
triotów. Bez ich heroicznej walki nie byłoby polskiego Lwowa 
i wielkiej legendy Orląt Lwowskich! Historia  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.   
WYD. M, 14×20, s. 276, miękka

kod: 956382

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

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Arnhem ’44. O jeden most za daleko
Fascynująca książka o kulisach Market Garden – największej 
w czasie II wojny światowej operacji wojsk powietrzno-desan-
towych, przeprowadzonej przez aliantów na terenach okupo-
wanej przez Niemców Holandii we wrześniu 1944 r. Choć sama 
operacja zakończyła się spektakularną porażką aliantów, to 
w historycznej pamięci pozostał udział polskiej 1. Samodzielnej 
Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego, która 
pod Arnhem zapisała kolejną piękną polską kartę na wojen-
nych arenach II wojny światowej. 
WYD. AA, 12×19, s. 80, miękka, cz.-b. ilustracje

kod: 646907

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Polscy męczennicy II wojny światowej
Książka o polskich męczennikach czasu II wojny światowej. 
Zaprezentowano w tej książce mężczyzn i kobiety, osoby 
świeckie i konsekrowane, dzieci, młodzież i osoby starsze. 
Tym, co ich łączy, jest żywa wiara w Boga i odwaga bycia 
człowiekiem niezależnie od okoliczności. Wśród omówio-
nych postaci są m.in. św. Maksymilian Kolbe, bł. bp Michał 
Kozal, bł. ks. Wincenty Frelichowski, bł. abp Antoni Julian 
Nowowiejski, Poznańska Piątka, bł. Natalia Tułasiewicz, na-
zaretanki z Nowogródka, Kapłani wołyńscy, rodzina Ulmów 
z Markowej, redemptoryści z Woli i inni.
WYD. AA, 12×19, s. 144, miękka, cz.-b. ilustracje

kod: 646945

Tylko
9,90 zł

Tylko
14,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

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

kod: 646747

Tylko
19,90 zł

Biblioteka Orła Białego

Joanna Wieliczka-Szarkowa

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

P............................Św

ISBN 978-83-78

Cena: 14,90 w tym 5% VAT

KAPŁANI NIEPODLEGŁOŚCI

Joanna  
Wieliczka-Szarkowa

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

kod: 648147

Tylko
14,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

W pamięci zbiorowej Legiony 

utrwaliły swe miejsce przede wszyst-

kim jako symbol postawy niepokornej, 

dumnej wolności, odwagi, honoru, 

zawadiackiej fantazji – były wszak 

pierwszym realnym spełnieniem pol-

skiego snu, który w dodatku znalazł 

w 1918 roku swój szczęśliwy fi nał.

prof. dr hab. Andrzej Nowak

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

Książka ukazuje sylwetki bohaterskich żołnierzy – legionistów 

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

szych wielkich generałów i polityków II Rzeczpospolitej, którzy zaczynali 

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

niezłomnych bohaterów Brygady karpackiej, zwanej żelazną, wspania-

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

niejednokrotnie składając najwyższą ofi arę życia za wolną i niepodległą 

Ojczyznę.

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

poleca!

ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG!
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IO
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Joanna W
ieliczka-Szarkow

a
N
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D
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ISBN 978-83-7864-798-0

Cena: 19,90 w tym 5% VAT

LEGIONIŚCI
NIEPODLEGŁEJ

Joanna  
Wieliczka-Szarkowa

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

kod: 647980

Tylko
19,90 zł
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17,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

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

kod: 646341

Joanna Wieliczka-Szarkowa

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

kod: 641667 

Joanna Wieliczka-Szarkowa

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

kod: 646105

Tylko
14,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa 

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

kod: 645580

Tylko
14,90 zł

Tylko
14,90 zł

,90
 zł

Tylko
14,90 zł

Czarna 
kawaleria 
generała 
Maczka

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Dla nas, kt
18 maja 1

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

Klub
Książki
Katolickiej poleca!

ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG!

FALAISE’44
Joanna W

ieliczka-Szarkow
a

ISBN 978-83-7864-610-5

Cena: 14,90 w tym 5% VAT

Falaise’44 
CZARNA 
KAWALERIA 
Generała Maczka

Tylko
14,90 zł

Biblioteka Orła Białego

Polak, 
który próbował 
powstrzymać 
Zagładę! 
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Polacy w II wojnie światowej

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

a autorskie są zastrzeżone. Kopiow
anie, rozpow
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Producent: Telewizja Polska S.A.

Scenariusz i reżyseria: Rafał Geremek

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 48:26 min
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55 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Powstanie warszawskie 1944. Gloria victis
Książka wprowadza nas w rzeczywistość Powstania – począwszy 
od przygotowań i nastrojów przed jego wybuchem. Autorka 
opisuje pierwsze zwycięskie walki Powstańców, najważniejsze 
boje z wojskami okupanta, kreśli sylwetki bohaterów Powstania. 
Przedstawia dramat mieszkańców Warszawy opuszczonych 
przez aliantów i skazanych wraz ze swym miastem na całkowitą 
zagładę. Choć miasto legło w gruzach, a Powstańcy ulegli przy-
tłaczającej sile nieprzyjaciela, pozostali bohaterami, gotowymi 
poświęcić dla Ojczyzny to, co najdroższe. Gloria victis!
WYD. AA, 14×20, s. 320, twarda

kod: 646563

19,90
44,90 zł

Jerzy Tomaszewski, Elżbieta Berus-Tomaszewska 

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

kod: 646686

29,90
59,90 zł

50 %
Rabat

55 %
Rabat

14,90
34,90 zł

Monika Kicman

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

kod: 643265

Do książki dołączono 
fi lm dokumentalny TVP o rzezi Woli

Scenariusz i reżyseria: 
Rafał Geremek

Rzez
WOLI

,

Tadeusz Dytko

Liberatorem do 
Polski
WYD. AA, 14×20, s. 400, miękka, 
cz.-b. ilustracje

kod: 643784

Joanna 
Wieliczka-Szarkowa

Bitwy polskich 
żołnierzy 
1940-1944
WYD. AA, 14×20, s. 384, twarda

kod: 645887

55 %
Rabat

19,90
44,90 zł

50 %
Rabat

14,90
29,90 zł
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34,90
39,90 zł

Polacy w II wojnie światowej

Nowość

Agata Puścikowska

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

KOD: 059072

39,90
44,90 zł

39,90
46,90 zł

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

KOD: 057665

Kto ratuje 
jedno życie 
– ratuje cały 
świat

Michał Wójcik

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

KOD: 070275

39,90
42,90 zł

50 %
Rabat

14,90
29,90 zł

Mateusz Szpytma, 
Jarosław Szarek

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

KOD: 698633
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34,90
39,90 zł

Kresy we krwi

BestsellerJoanna Wieliczka-Szarkowa

1943

WOŁYŃ
we krwi

Joanna Wieliczka-Szarkowa

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

kod: 642602

Piotr Zychowicz

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

kod: 625648

29,90
39,90 zł

50 %
Rabat

Bł. bp Grzegorz Chomyszyn

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

kod: 648376

Błogosławiony 
przeciw 
banderyzmowi

29,90
59,90 zł

44,90
49,90 zł

Książka, 
która wywołała 
burzę!

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

kod: 057580

34,90
39,90 zł
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34,90
39,90 zł

Z dziejów polskiego Lwowa

40 %
Rabat

14,90
24,90 zł

Ks. Andrzej Zwoliński

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

kod: 644828

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

kod: 055005

Sławomir Koper, Tomasz Stańczyk

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

kod: 794658

50 %
Rabat

Bałak lwowski
Mowa przedwojennego Lwowa
Unikatowy słownik przedwojennej lwowskiej mowy, słyn-
nego bałaku, z którego słynęło to piękne miasto w okresie 
II Rzeczpospolitej. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane 
przez rodowitego lwowiaka. Słownik zawiera m.in. przykłady 
użycia bałakowych zwrotów w potocznej mowie galicyjsko-lwow-
skiej. Po raz pierwszy podjęto też próbę przekładu współczesnej 
polszczyzny na ówczesny język lwowski, dodając słowniczek 
„z tutejszego na tamtejsze”. Publikacja jest bogato ilustrowana 
zdjęciami ulic, placów i parków Lwowa z lat 20. i 30. XX wieku.
WYD. AA, 14×20, s. 256, twarda, cz.-b. fotografi e

kod: 648499

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

19,90
39,90 zł

44,90
49,90 zł

49,90
59,90 zł
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W czerwonej niewoli

ŻOŁNIERZEŻOŁNIERZEŻOŁNIERZE
WYKLĘCIWYKLĘCIWYKLĘCI

Joanna Wieliczka-Szarkowa

NIEZŁOMNI BOHATEROWIE

Joanna Wieliczka-Szarkowa

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

kod: 641483

29,90
39,90 zł

65 %
Rabat

40 %
Rabat

9,90
29,90 zł

8,90
14,90 zł

Adam Macedoński

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

kod: 643289

50 %
Rabat

Do książki dołączamy gratis: 

Zdobyć więzienie 
Film dokumentalny 
dVd

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

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

Joanna Wieliczka-Szarkowa

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

kod: 643333

19,90
39,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Orlęta rudnickie
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. 
WYD. AA, 14×20, s. 144, miękka

kod: 648093

Rabat 33%

oferta ważna do wyczerpania zapasów!
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W czerwonej niewoli

50 %
Rabat

Prof. Ryszard Terlecki

Polska w niewoli 1945-1989
Historia sowieckiej kolonii
Książka prezentuje dzieje Polski zniewolonej przez Sowietów, 
a wcześniej zdradzonej przez zachodnich sprzymierzeńców 
i wydanej na pastwę komunistycznego imperium zła. To trud-
na i bolesna historia zbrodni, represji i ucisku narodu przez 
sprawujących nad nim władzę sowieckich namiestników, m.in. 
Bieruta, Gomułki, Cyrankiewicza, Różańskiego, Spychalskiego, 
Gierka, Babiucha, Jaruzelskiego i wielu innych. 
WYD. AA, 14×20, s. 496, twarda, fotografi e

kod: 648529

Czarna księga 
PRL

24,90
49,90 zł

50 %
Rabat

Prof. Ryszard Terlecki

Solidarność 1980-1989 
Polska droga do wolności
Polska droga do wolności, której siłą i symbolem stała się 
„Solidarność.” Autor przedstawia dzieje „Solidarności” w pierwszej 
i najważniejszej dekadzie jej istnienia, omawiając kolejno: kulisy 
wydarzeń, które doprowadziły do strajków sierpniowych, czas 
legalnej działalności „Solidarności”, okres stanu wojennego, lata 
działalności konspiracyjnej, aż do strajków w roku 1988 i wyda-
rzeń z roku 1989, które doprowadziły do gruntownych przemian.
WYD. AA, 14×20, s. 304, twarda

kod: 643623

19,90
39,90 zł

50 %
Rabat

Resortowe dzieci
Politycy
Rzecz o polskich politykach, których życiorysy i kariery korze-
niami 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 twar-
dych danych; historii, powiązań, dat, liczb i dokumentów. 
FRONDA, 15×21, s. 700, miękka

kod: 790995

29,90
59,90 zł

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

kod: 041947

34,90
39,90 zł
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Myśl polityczna, polemiki

Wojciech Sumliński, Tomasz Budzyński 

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

kod: 582999

Bestseller

Leszek Żebrowski

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

kod: 187606

Komunizm 
i postkomunizm 
w Polsce po 1944 r.

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

kod: 532753

DVD

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

kod: 645986

Jak Niemcy 
tuszują prawdę 
o sobie

69,00
72,45 zł

39,90
44,90 zł

50 %
Rabat

33 %
Rabat

9,90
19,90 zł

19,90
29,90 zł
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Wojciech Roszkowski

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

kod: 532760

Bestseller

39,90
44,90 zł

49,00
59,00 zł

29,90
34,90 zł

99,90

Nowość Nowość

Nowość

Dr Jacek Bartosiak

Rzeczpospolita między lądem 
a morzem
Znakomita książka Jacka Bartosiaka to monumentalne, 
wszechstronne i pełne erudycji dzieło o geopolitycznej sytuacji 
Polski i jej perspektywach w świetle agresywnej polityki Kremla 
i rywalizacji wielkich mocarstw. Książka jest wynikiem refl eksji, 
rozmów, spotkań, symulacji i gier wojennych, licznych podró-
ży za Atlantyk i nad Pacyfi k, do Ameryki i przez masy lądowe 
Eurazji. Po to, by zrozumieć położenie Polski w czasie, prze-
strzeni i geostrategii. Pasjonująca lektura została uzupełniona 
o barwne poglądowe mapy.
FRONDA, 18×25, s. 848, opr. zintegrowana

kod: 016364

O wojnie 
i pokoju 

Michaił Bułhakow

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

kod: 177789

Jacek Kowalski

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

kod: 177765
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PILNUJCIE
POLSKI!

Kazania wygłoszone podczas
Patriotycznych Pielgrzymek Kibiców na Jasną Górę

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

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

Chrześcijańska miłość do Ojczyzny jest 

wypełnieniem czwartego przykazania Deka-

logu, ukazującego obowiązki zarówno tych, 

którzy sprawują władzę, jak i tych, dla 

których dobra jest ona sprawowana. Wydaje 

się jednak, że problemu patriotyzmu nie 

można zatrzymać w wymiarze teoretycznych 

rozważań.rozważań. Patriotyzm to codzienne życie, 

ciągłe stawanie w postawie miłości do ojczy-

zny. To dobra praca, troska o swoją rodzinę, 

o dobro wspólne, szanowanie tradycji 

i pamięci narodowej, to poznawanie nowych 

zakątków ojczyzny, dbanie o jej piękno 

i czystość. Być patriotą to stawiać ojczyznę 

ponad sławę i pieniądze, to być dumnym z 

tego, że się jest Polakiem.

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

Ks. Jarosław Wąsowicz

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

kod: 648628

Kazania wygłoszone podczas Patriotycznych 
Pielgrzymek Kibiców na Jasną Górę

50 %
Rabat

65 %
Rabat

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

kod: 641865

29,90
59,90 zł

4,90
14,90 zł

Ks. Andrzej Zwoliński

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

kod: 642022

Niezbędnik 
polskiego 
patrioty!

Nowość
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Stanisław Michalkiewicz

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

kod: 036625

Ireneusz T. Lisiak

Żydowscy kolaboranci Hitlera
Ireneusz Lisiak przełamuje polityczne tabu na temat kolabo-
racji wielu Żydów z hitlerowskimi oprawcami. W rzetelnym, 
bogato udokumentowanym opracowaniu autor odkrywa 
ciemną stronę działalności licznych przedstawicieli narodu 
żydowskiego w czasie okupacji. Udziela również odpowiedzi 
na intrygujące pytania: dlaczego ten temat jest dziś nadal 
„zakazany”? Komu zależy na ukryciu prawdy? Dlaczego tak 
łatwo o współudział w zbrodni hitlerowskiej oskarża się 
Polaków? 
CAPITAL, 14×20, s. 298, miękka

kod: 037535

Stanisław Michalkiewicz

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

kod: 037436

Bestseller

Bestseller

Władimir Bukowski

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

kod: 335024

29,90
37,00 zł

44,90
49,90 zł

99,00 39,90
45,00 zł
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Historia powszechna

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

kod: 598751

Czarna księga Rewolucji Francuskiej
Encyklopedia wiedzy o rewolucji francuskiej, jej zbrodniach 
i ofi arach – fundamentalne dzieło pod redakcją dominikanina 
Renauda Escande. Pięćdziesiąt artykułów na temat rewolu-
cji 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 Petitfi ls i Reynald Secher, autor Ludobójstwa 
francusko-francuskiego o ludobójstwie wandejskim. 
DĘBOGÓRA, WYD. AA, 17×24, s. 1064, twarda z obwolutą

kod: 640295

Bestseller

Grzegorz Górny

Węgry. Tysiąc lat samotności
Książka jest zbiorem esejów o kraju „naszych Bratanków”, 
wobec których żywimy wielką sympatię trwając w braterskich 
relacjach przypieczętowanych wspólną tysiącletnią historią. 
Zarazem tak naprawdę niewiele wiemy o Węgrzech. Książka 
Grzegorza Górnego uzupełnia nam tę wiedzę, w niesłychanie 
interesujący sposób odkrywając sekrety tego niezwykłego kraju 
i bogactwo jego kultury. Autor zabiera nas w pasjonującą po-
dróż przez węgierskie dzieje: od św. Stefana do Victora Orbana. 
Wprowadza nas w tajniki węgierskiej duszy. Książka, którą trze-
ba przeczytać! 
WYD. AA, 14×20, s. 160, miękka

kod: 642466

60 %
Rabat

60 zł
Oszczędzasz

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

kod: 641094

39,00
99,00 zł

69,00
79,95 zł

79,00
99,00 zł

Tylko
19,90 zł

Nowość
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CD

Literatura piękna

70 zł
Oszczędzasz

Wybór i opracowanie: Justyna Chłap-Nowak 

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

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

kod: 644026 

89,00
99,00 zł

Prawie 
1100 stron!

BestsellerBestseller

Wybór i opracowanie: Justyna Chłap-Nowak 

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

kod: 640936

79,00
99,00 zł

55 %
Rabat

59,00
129,95 zł

Henryk Sienkiewicz

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

kod: 872719

Wacław Panek

Hymny polskie
W albumie przedstawiono 20 polskich hymnów z zapisem nu-
towym: Gaude, Mater Polonia, Bogurodzica, Modlitwa za Rzecz 
Pospolitą naszą i za Króla, Hymn do miłości Ojczyzny, Mazurek 
Dąbrowskiego, Boże, coś Polskę, Cześć polskiej ziemi, cześć!, 
Marsz obozowy, Witaj, majowa jutrzenko, Warszawianka, Chorał 
„Z dymem pożarów”, Gdy naród do boju, Marsz, marsz Polonia, 
Rota, Wszystko, co nasze, My, Pierwsza Brygada, Piechota, Hymn 
do Bałtyku, Morze, nasze morze, Czerwone maki na Monte 
Cassino. Każdy z utworów opatrzono komentarzem historycznym 
i zilustrowano reprodukcjami dzieł sztuki.  
WYD. AA, 17×24, s. 112, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 649687

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

Tylko
29,90 zł
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Pamiętniki, wspomnienia, biografi e

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Zofi a Kossak

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

Zofi a Kossak
IW PAX, 14×20, s. 208, twarda

kod: 120324

24,90
27,30 zł

Aleksander Sołżenicyn

Archipelag Gułag, t. 1-3
Monumentalna praca autorstwa Aleksandra Sołżenicyna, 
słynnego rosyjskiego pisarza, myśliciela i laureata literackiej 
Nagrody Nobla, który po aresztowaniu w 1945 roku został ska-
zany 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, autobiografi i, re-
portażu oraz wspomnień świadków i uczestników. Jest nie tylko 
niezwykłym dokumentem zbrodniczej epoki, lecz także utworem 
o niepodważalnych walorach literackich. 
REBIS, 15×22, stron łącznie: 1728 
(tom 1 – s. 568, tom 2 – s. 616, tom 3 – s. 544), twarda z obwolutą

kod: 103434

119,90
139,90 zł

Arthur Bliss Lane 

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

kod: 794399

Świadectwo amerykańskiego dyplomaty!

14 listopada 2019 r. Artur Bliss Lane został pośmiertnie odznaczony 
przez prezydenta RP Andrzeja dudę krzyżem komandorskim z Gwiazdą 
orderu Zasługi RP.

34,90
39,90 zł
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34,90
39,90 zł
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Anna Piątkowska, Katarzyna Pruszkowska-Sokall

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

kod: 060412

Kristy Cambron

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

kod: 060405

39,90
42,90 zł

34,90
39,90 zł

Magda Knedler

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

kod: 717412

NowośćNowość

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

kod: 070046

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

kod: 648727

17,90
19,90 zł

75. rocznica 
wyzwolenia 
Auschwitz

34,90
37,99 zł

39,90
44,99 zł
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Historia i sztuka Podróże w czasie i w przestrzeniHistoria i sztuka

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

kod: 592728

99,00
129,00 zł

Salon malarzy polskich Henryka Frista 
Barwnie ilustrowana książka upamiętnia dorobek znanego 
i renomowanego wydawnictwa z przełomu XIX i XX w. – Salonu 
Malarzy Polskich przy ul. Floriańskiej w Krakowie. 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 wi-
dokami miast, górskimi pejzażami i okolicznościowe. W książce 
zaprezentowano wyjątkową kolekcję reprodukcji pocztówek 
zgromadzonych przez Henryka Frista i jego kontynuatorów.
WYD. AA, 21×30, s. 232, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 641186

24,90
49,90 zł

50 %
Rabat

50 %
Rabat

9,90
19,90 zł

Cracovia Sacra
W przewodniku opisano zabytki sakralne i znane miejsca kultu 
religijnego w Krakowie: od katedry wawelskiej, przez kościoły 
Starego Miasta i Kazimierza, klasztory i sanktuaria usytuowa-
ne w różnych częściach Krakowa (m.in. Tyniec, Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Sanktuarium św. Jana 
Pawła II) aż po najważniejsze świątynie i sanktuaria w okoli-
cach Krakowa (Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Ludźmierz, 
zakopiańskie Krzeptówki, Wieliczka). W przewodniku uwzględ-
niono również krakowski szlak św. Jana Pawła II oraz najcie-
kawsze atrakcje turystyczne w pobliżu miejsc świętych. 
WYD. AA, 17×24, s. 112, zintegrowana, kolorowe fotografi e

kod: 643692

Kraków. Miasto świętych
Poczet krakowskich świętych i błogosławionych. Wśród 
nich: św. Stanisław, bł. Wincenty Kadłubek, bł. Salomea, 
bł. Bronisława, św. Jacek Odrowąż, św. Królowa Jadwiga, 
św. Jan Kanty, św. Szymon z Lipnicy, św. Stanisław 
Kazimierczyk, bł. Zofi a Czeska, bł. Angela Truszkowska, 
św. Zygmunt Szczęsny Feliński, bł. Jan Beyzym, św. Brat Albert, 
bł. Klara Szczęsna, bł. Aniela Salawa, św. Józef Sebastian 
Pelczar, św. Siostra Faustyna, bł. Bernardyna Jabłońska, 
św. Maksymilian Maria Kolbe, bł. Anastazy Pankiewicz, 
bł. Hilary Paweł Januszewski, św. Jan Paweł II.
WYD. AA, 21×30, s. 80, twarda, kolorowe fotografi e, kredowy papier

kod: 644170

50 %
Rabat

9,90
19,90 zł
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60 %
Rabat

9,90
24,90 zł

Jędrzej Majka

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

kod: 647577

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

kod: 721721

99,00
149,00 zł

Stanisław Markowski
Wstęp: ks. prof. Waldemar Chrostowski

Grecja. Ziemia apostoła Pawła Album
Album przedstawia zabytki i pejzaże obecnej Grecji, ze szczegól-
nym uwzględnieniem miejsc związanych z działalnością misyjną 
św. Pawła oraz głównych ośrodków życia duchowego Kościoła 
prawosławnego (Góra Atos, Meteory). Obok zdjęć zamieszczono 
fragmenty Listów św. Pawła oraz krótkie cytaty z pism mnichów 
prawosławnych. Na końcu książki umieszczona została mapa 
ilustrująca podróże apostolskie św. Pawła.
WYD. AA, 21×30, s. 168, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 641858

19,90
39,90 zł

50 %
Rabat

Ziemia Zbawiciela Album
Przedmowa: kard. FRANCISZEK MACHARSKI, tekst: ks. prof. WALDEMAR 
CHROSTOWSKI, fotografi e: STANISŁAW MARKOWSKI 
Niezwykła pielgrzymka do świętych miejsc Starego i Nowego 
Przymierza: od Egiptu i Góry Mojżesza, poprzez miejsca bi-
blijne starożytnej Galilei,  Samarii i Judei po świątynie i ulice 
 Jerozolimy. Ponad 200 urzekających kolorowych fotografi i 
autorstwa Stanisława Markowskiego wzbogaconych cytatami 
z Pisma Świętego – to niezapomniana wędrówka śladami 
wydarzeń najważniejszych dla  każdego chrześcijanina. 
W zestawie z albumem „Ziemia Zbawiciela” różaniec z drze-
wa oliwnego z grudką ziemi z Jerozolimy!
WYD. AA, 21×29, s. 176, twarda, papier kredowy, kolorowe fotografi e

kod: k01004

29,90
39,90 zł

50 zł
Oszczędzasz
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł
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14,90
24,90 zł

45 %
Rabat

40 %
Rabat

9,90
17,90 zł

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

kod: 400326

Klubowy pakiet przewodników 
Polska
komplet 3 książek

W komplecie:
Polska. Przewodnik pielgrzyma, s. 648

Polska. Uzdrowiska. Przewodnik, s. 160

101 skarbów historii w Polsce, s. 252

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

kod: 644583

Su

per cena!

79,00

Bestseller

50 %
Rabat

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

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

kod: 646648

19,90
39,90 zł

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

kod: 640707
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17,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł
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50 %
Rabat

50 %
Rabat

Jędrzej Majka

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

KOD: 640615

Nowe wydanie!   2018-2019

Jędrzej Majka

Wilno i okolice. Przewodnik
Najnowszy, bardzo szczegółowy i bogato ilustrowany przewodnik 
po zabytkach Wilna, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc sa-
kralnych. W przewodniku zostały zaprezentowane: Góra Zamkowa 
i Plac Katedralny, Od katedry do ratusza, Wokół Ostrej Bramy, 
Rossa – dzielnica cmentarzy, Zarzecze, Antokol, Aleja Giedymina 
i Zwierzyniec, Śnipiszki. Każda część została poprzedzona szcze-
gółowym wycinkiem z planu miasta. Przewodnik zawiera pakiet 
niezbędnych informacji dotyczących planowania podróży na 
Litwę. Zamieszczono również rozdział „Okolice Wilna”.
WYD. AA, 17×24, s. 144, zintegrowana, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 641704

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

50 %
Rabat

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

KOD: 647560

Mapy 
samochodowe 
i plany miast!

19,90
39,90 zł

Klubowy pakiet przewodników
Kresy
Komplet 3 książek

W komplecie:
Przewodnik po Kresach, s. 264

Lwów i okolice, s. 144

Wilno i okolice, s. 144

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

KOD: 644545

,90
 zł

Su
per cena!

59,00

Bestseller



Zamówienia: 

tel. 12 345-42-00, 12 446-72-56, 12 418-91-30 
tel. kom.: 695-994-193
(poniedziałek – piątek godz. 8.00–18.00, sobota godz. 8.00–13.00)

Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej – przesyłka gratis!

www.religijna.pl

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

kod: 648581

29,90
39,90 zł

Nowość

Z Chrystusem do końca

Męczeństwo Sług Bożych w Związku Sowieckim
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