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Wydawnictwo i Księgarnia Nortom, założone w 1992 roku we Wrocławiu
specjalizuje się w wydawaniu i sprzedaży książek o tematyce patriotycznej,
polskiej literatury pięknej, książek z zakresu historii Polski, literatury wspomnieniowej – zwłaszcza dotyczącej wschodnich kresów II Rzeczypospolitej
oraz książek z zakresu polityki ze szczególnym uwzględnieniem pozycji kiedyś zakazanych, cenzurowanych i niedostępnych.
Nortom sprzedaje również książki dla dzieci oraz o tematyce religijnej.
W swojej ofercie posiada także historyczne, unikatowe mapy. Wydawnictwo
od momentu założenia przybliża czytelnikom zapomniane i wybitne postacie polskiej i zagranicznej literatury. Prowadzi sprzedaż wysyłkową przez
stronę internetową, telefon i allegro (ksiegarnianortom). Posiadamy także
konto na facebooku (Wydawnictwo Nortom).
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H IS T OR I A I P OL I T Y K A
Michał Andrzejczak, FASZYZM WŁOSKI I HITLERYZM
W PUBLICYSTYCE ROMANA DMOWSKIEGO W LATACH 1922-1939
249 str., cena 35,00 zł, ISBN 978-83-89684-48-6
Autor ukazuje stosunek Romana Dmowskiego do dwóch masowych ruchów społeczno-politycznych, które dominowały w I połowie XX w. w Europie. Faszyzm włoski oraz hitleryzm powstałe jako przeciwwaga dla komunizm były ruchami, które
odcisnęły decydujące piętno na rzeczywistości Europy 20-lecia międzywojennego.
Powstałe reżimy w wyniku militaryzacji polityki, stały się zagrożeniem dla pokoju
w Europie i na świecie.
Tadeusz Bodnar, ZNAD NIEMNA PRZEZ SYBIR DO II KORPUSU
380 str., cena 38,00 zł, ISBN 83-85829-51-2
Wspomnienia autora, poprzez osobiste przeżycia ukazują tragiczne losy Polaków w czasie II wojny światowej na wschodnich kresach Rzeczypospolitej. Autor
wspomina swoją drogę życiową, poprzez szczęśliwe dzieciństwo i młodość na Grodzieńszczyźnie w okresie międzywojennym, wywózkę wraz z rodziną na Sybir, gehennę życia w Rosji, wstąpienie do armii Andersa, walki pod Monte Cassino, aż po
emigracyjną tułaczkę przez Anglię do Kanady.
Frank L. Britton, ZA PLECAMI KOMUNIZMU
132 str., cena 25,00 zł, ISBN 978-83-89684-99-8
Książka umożliwia poznanie genezy komunizmu oraz prześledzenie procesu jego
tworzenia i rozwoju i ukazuje rzeczywistych inspiratorów i twórców tej ideologii.
Ukazuje nieznaną dotychczas rolę Żydów w przygotowaniu i wywołaniu Rewolucji
Październikowej w Rosji oraz ich udział w propagowaniu komunizmu na świecie.
CENZURA PRL. Wykaz książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu
1 X 1951 r.
112 str., cena 22,00 zł, ISBN 978-83-66782-08-2
Wyjątkowy dokument, dotyczący działania cenzury PRL. Jego lektura uzmysławia, jak wielkie i nieodwracalne spustoszenia w polskiej świadomości narodowej,
nauce i kulturze, dokonała po II wojnie światowej cenzura komunistyczna podczas
okupacji sowieckiej w Polsce. Obecnie w Polsce pod pretekstem „poprawności politycznej”, coraz bardziej widoczne są przejawy odradzania się cenzury. Problem
cenzury jest ciągle aktualny.
Juan Antonio Cervera, PAJĘCZYNA WŁADZY
308 str., 38,00 zł, ISBN 978-83-89684-98-1
Pierwsze w Polsce tak obszerne kompendium wiedzy na temat mechanizmów
i sposobu sprawowania władzy w wielu krajach na świecie. Dzięki wieloletniej pracy
Autora, czytelnicy mają możliwość poznania, kto i w czyim imieniu sprawuje władzę na świecie oraz jakie siły i mechanizmy wpływają na rządzących.
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Juan Antonio Cervera, ZAGROŻENIA CYWILIZACJI XX WIEKU Relacje
między kulturą, religią i polityką
133 str., cena 18,00 zł, ISBN 83-85829-42-3
Książka ta prezentuje najnowsze badania autora na temat zagrożeń ludzkości na
przełomie XX i XXI wieku. Wnikliwe i wieloletnie studia prowadzą do pesymistycznych wniosków na temat przyszłości naszej cywilizacji. Dominująca obecnie
cywilizacja łacińska, inspirowana chrześcijańską religią i etyką, przeżywa głęboki
kryzys, który może doprowadzić do upadku fundamentalnego systemu wartości.
Zbigniew Chudy, ZBRODNIE NIEMIECKIE W WIELUNIU W LATACH
1939-1945
221 str., cena 32,00 zł, ISBN 978-83-89684-34-9
Wspomnienia Autora, który jako dziecko był świadkiem ataku niemieckiego lotnictwa na Wieluń 1 września 1939 r. o godz. 4.40. Podczas czterokrotnych dywanowych nalotów na miasto, zbombardowano bombami burzącymi i zapalającymi nie
tylko budynki mieszkalne ale również szpital, kościół farny i synagogę. W wyniku
zbrodniczego ataku Luftwaffe zginęło 1200 cywilów, a miasto zostało zniszczone
w 70%. Autor opisuje swoje przeżycia podczas nalotów na Wieluń, ucieczkę mieszkańców z płonącego miasta przed Niemcami oraz okrucieństwo okupacji; rozstrzeliwanie Polaków i Żydów, wypędzenia i prześladowanie mieszkańców.
Jan Ciechanowicz, DROGA GENIUSZA (O Adamie Mickiewiczu)
130 str., cena 18,00 zł, ISBN 83-85829-22-9
Nowatorska praca prof. Jana Ciechanowicza z Wilna, wnosi nową wiedzę o naszym narodowym wieszczu – Adamie Mickiewiczu. Autor, opierając się na bogatym
materiale źródłowym w archiwach obecnej Litwy i Białorusi, przybliża nieznane
fakty z życia poety. Udowadnia m.in., że matka poety Barbara Majewska nie była
Żydówką i pochodziła ze starego, polskiego, szlacheckiego rodu.
Czesław Czaplicki, POSZUKIWANY LISTEM GOŃCZYM
338 str., cena 38,00 zł, ISBN 83-89684-35-7
Poszukiwany listem gończym to wspomnienia por. Czesława Czaplickiego,
partyzanta NSZ – 18 lat skutecznie ukrywającego się przed UB. Dlatego, że został
schwytany dopiero w 1963 r., uniknął kary śmierci.
Lubomir Czupkiewicz, POLANIE ZACHODNI I ICH PAŃSTWO
64 str., cena 10,50 zł, ISBN 83-85829-86-5
Praca Lubomira Czupkiewicza przedstawia dzieje Polan od czasów najdawniejszych do panowania Bolesława Chrobrego. Ta cenna pozycja, przy prawie całkowitym braku publikacji na ten temat, uzupełnia dotkliwą lukę w tej dziedzinie. Autor
o sto lat wcześniej datuje początki państwa polskiego, niż się powszechnie uważa.
Roman Dmowski, ANGLIA POWOJENNA I JEJ POLITYKA
60 str., cena 14,70 , ISBN 978-83-66782-15-0
Broszura Anglia powojenna i jej polityka (1926 r.) jest rozwinięciem myśli zawartych w słynnym memoriale napisanym w Londynie w 1917 roku. Autor ukazuje
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stosunek Anglii – ówczesnego hegemona europejskiego i silnego zawodnika na rynku handlu światowego do kwestii europejskiej i polskiej. Dmowski w sposób konkretny i rzetelny porusza temat kwestii żydowskiej w angielskiej polityce, jej sojuszników kontynentalnych i zainteresowania Bliskim Wschodem. Dodatkowym
plusem tej pozycji są zestawienia produkcji przemysłowej ukazujące potencjał poszczególnych obszarów.

Roman Dmowski, DUCH EUROPY
56 str., cena 16,80, ISBN 978-83-66782-00-6
Jest to pięć fragmentów, w których autor starał się wytłumaczyć kryzysy polityczne i moralne w Europie. Dmowski w naukowy sposób nakreślił zależności między wzlotami i upadkami cywilizacji europejskiej a jej historią.
Pierwszy fragment jest jednocześnie wstępem i najpóźniej opublikowanym dziełem już po śmierci Romana Dmowskiego (1939 – Naród w walce). Cztery pozostałe części są to artykuły z miesięcznika „Polityka Narodowa”, z czterech różnych
wydań z 1938 roku. Wszystkie pięć artykułów ukazywały się także jako literatura
„podziemna” w socjalistycznej Polsce, wydawane były w małych nakładach, dostępne dla wąskiego grona i ukrywane przed ówczesną cenzurą.
Roman Dmowski, KOŚCIÓŁ, NARÓD I PAŃSTWO
30 str., cena 8,50 zł, ISBN 978-83-948900-2-5
Wydana w 1927 rozprawa Kościół, naród i państwo w znacznym stopniu przyczyniła się do odrodzenia religijnego wielu pokoleń Polaków. W swoim głównym
zarysie pozostaje nadal aktualna w sytuacji, gdy po kilkudziesięciu latach Polska
odzyskuje suwerenność, a naród polski swoją tożsamość.
Roman Dmowski, KWESTIA ROBOTNICZA WCZORAJ I DZIŚ
56 str., cena 16,80 zł, ISBN 978-83-66782-07-5
Jest rok 1926. W formie zebranych w jedną broszurę tekstów wychodzi Kwestia
robotnicza wczoraj i dziś Romana Dmowskiego. Jest to wynik silnych potrzeb społeczeństwa na podjęcie sprawy gospodarczych kryzysów. W Rzeczypospolitej nie
cichną dysputy na temat spadku walut, ogromnego bezrobocia na Zachodzie, bankructw i zastoju na rynku zagranicznym. Ludzie są niespokojni. Pamięć po I wojnie
światowej jest świeża i zamiast spokoju społeczeństwo polskie jest zmuszone oglądać kryzys powojenny. Ten kryzys nie będzie chwilowy, możliwy do przetrzymania.
Jest to masowa likwidacja miejsc pracy, upadający przemysł i liczne bankructwa. Te
zmiany powodują, że trzeba się przyjrzeć polskiemu robotnikowi.
Roman Dmowski, MYŚLI NOWOCZESNEGO POLAKA
140 str., cena 26,00 zł, ISBN 978-8395507-61-8
Myśli nowoczesnego Polaka są arcydziełem polskiej myśli politycznej. To najważniejsze z dzieł politycznych Romana Dmowskiego, oprócz pogłębionej oceny
sytuacji politycznej Polski oraz charakteru narodowego Polaków, zawiera podstawową wykładnię zasad, jakimi powinien kierować się ruch narodowy i cały naród
w dążeniu do odzyskania i zachowania państwowej suwerenności i tożsamości narodowej.
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Roman Dmowski, NASZ PATRIOTYZM
44 str., cena 14,70, ISBN 978-83-66782-05-1
Nasz patriotyzm został wydany w 1893 roku i jest broszurą prezentującą program dopiero co utworzonej Ligi Narodów. Zawiera silną krytykę polityki rosyjskiej wobec narodu polskiego. Dmowski podaje przykłady tępienia polskości przez
Rosję (m.in. usuwanie języka polskiego z urzędów i tępienie katolicyzmu). Krytykuje nagłe nieprzemyślane zrywy narodowe w postaci powstań. Uważa, że więcej pożytku narodowi przyniosą dążenia długofalowe, jak wzmacniane sił narodowych,
edukacja młodzieży i wyzwalanie szeroko rozumianej kultury polskiej.
Roman Dmowski, NIEMCY, ROSJA I KWESTIA POLSKA
200 str., cena 26,00 zł Oprawa miękka, cena 38 Oprawa twarda,
ISBN 978-83-66782-03-7
Niemcy, Rosja i kwestia polska to ważne dzieło Romana Dmowskiego (18641939), wybitnego męża stanu, polityka i przywódcy ruchu narodowego. Autor
przedstawił w sposób syntetyczny sprawę odzyskania niepodległości przez Polskę
na tle zmieniającej się sytuacji międzynarodowej.
Roman Dmowski, POLITYKA POLSKA I ODBUDOWANIE PAŃSTWA
T. I i II
504 str., cena 50,00 zł, ISBN 978-83-89684-37-0
Dzieło Polityka polska i odbudowanie państwa Roman Dmowski napisał w latach 1923-1924. Zaletę tej książki stanowi warstwa dokumentacyjna wraz z aneksami. Roman Dmowski był głównym delegatem odrodzonej Polski na konferencji
pokojowej w Paryżu w 1919 r. i miał wraz z kierowanym przez siebie ruchem narodowym dużą zasługę w odzyskaniu prawie w całości ziem zaboru pruskiego. Zwieńczeniem jego działalności było złożenie podpisu wraz z Ignacym Paderewskim pod
Traktatem Wersalskim w Paryżu 28 czerwca 1919 r., który wprowadził Polskę do
grona niepodległych państw.
Roman Dmowski, PRZEWRÓT
236 str., cena 29,00 zł, ISBN 83-89684-26-8
Autor zanalizował przyczyny kryzysu gospodarczego, zapoczątkowanego na
giełdzie nowojorskiej w 1929 roku, który wówczas wstrząsnął całą gospodarką
światową. Przedstawił również zmiany gospodarcze i polityczne, spowodowane
tym kryzysem w Polsce i na świecie. Ukazał działalność ruchów narodowych w najbardziej rozwiniętych krajach świata oraz rolę masonerii w gospodarce światowej
i w polityce.
Roman Dmowski, SEPARATYZM ŻYDÓW I JEGO ŹRÓDŁA
40 str., cena 12,60, ISBN 978-83-66782-02-0
Dmowski bez emocji, uprzedzeń i w sposób rzeczowy porusza kwestię separatyzmu Żydów. Przedstawia w broszurze swoje polityczne refleksje co do znaczenia
„żywiołu żydowskiego” dla Rzeczpospolitej, w oparciu o gruntowną wiedzę z zakresu historii, polityki i ekonomii. Jest to pozycja poruszająca delikatny i obecnie
często uważany za kontrowersyjny temat roli i wpływów Żydów w XIX wieku na
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ziemiach polskich. Pozycja porusza także temat sytuacji Polaków będących pod zaborami wrogich państw.

Roman Dmowski, ŚWIAT POWOJENNY I POLSKA
215 str., cena 29,00 zł, ISBN 978-83-955076-3-2
Roman Dmowski w tym dziele przedstawił pogłębioną i wnikliwą analizę sytuacji gospodarczej i politycznej Polski po uzyskaniu niepodległości, która została
ukazana na tle kryzysu gospodarki światowej lat 30. ubiegłego wieku oraz przedstawił stosunki polsko-rosyjskie, polsko-niemieckie i polsko-żydowskie w tym okresie.
Interesująco została ukazana kwestia ukraińska oraz problemy Ukrainy w polityce
niemieckiej i rosyjskiej, w kontekście polityki światowej oraz ówczesnej sytuacji
w Polsce.
Roman Dmowski, UPADEK MYŚLI KONSERWATYWNEJ W POLSCE
183 str., cena 28,00 zł, ISBN 83-89684-45-4
Praca wybitnego polityka, męża stanu i myśliciela politycznego. Roman Dmowski nie tylko trafnie scharakteryzował życie polityczne w Polsce na początku XX
wieku, ale ukazał zadania, które stoją przed narodem. Zwrócił również uwagę na
zagrożenia, jakie mogą przeszkadzać w budowaniu zdrowych zasad politycznych.
Roman Dmowski, WYCHODŹSTWO I OSADNICTWO
96 str., cena 23,10 zł, ISBN 978-83- 66782-11-2
Broszura w oryginalnej nazwie: „Wychodztwo i osadnictwo” ukazała się w 1900
roku dzięki pomocy J. L. Popławskiego, który dzieło zredagował i pomógł wydać.
Sam Roman Dmowski w tym czasie przebywał w Brazylii, aby poznać w praktyce
prawdziwy kolonizacyjny potencjał Polaków. Poniższa książka jest wynikiem przestudiowania przez Romana Dmowskiego tematu emigracji polskiej, właśnie przed
tym wyjazdem. Autor podjął temat możliwości budowy Nowej Polski w południowej Brazylii. Nie był w tym pomyśle odosobniony, gdyż takie zamierzenia popierali
także działacze emigracyjni. Dmowski poświęcił tematowi kolonizacji wiele czasu
i pracy, a sam temat uznał za wielce intrygujący i zawiły. Uważał, że kolonizacja
może przyczynić się do rozwoju Polski, a sami Polacy powinni aspirować do jak
największej rozbudowy Państwa Polskiego.
Roman Dmowski, ZAGADNIENIE RZĄDU
48 str., cena 14,70 ISBN 978-83-667820-4-4
Zagadnienie rządu jest broszurą napisaną przez Romana Dmowskiego i wydaną w Warszawie w 1927 roku. Dmowski nakreślił w niej upadek moralności krajów zachodnich w odwołaniu do haseł rewolucji francuskiej, których nie udało się
w pierwotnym zamierzeniu osiągnąć („Zbankrutowała zasada praw jednostki, tak
pojęta, jak ją pojęła rewolucja francuska”). Zagadnienie rządu jest także pierwszym zeszytem Obozu Wielkiej Polski, na którego czele stał Roman Dmowski (obwołany tytułem Wielkiego Oboźnego). Autor odwołuje się do poczucia odpowiedzialności za państwo i poczucia narodowości, które może scalić ludzi w jednym
celu, Prezentowane wydanie jest przedrukiem drugim i dopełnionym
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Adam Doboszyński GOSPODARKA NARODOWA
242 str., cena 28,00 zł, ISBN 83-89684-30-6
Praca wybitnego polskiego ekonomisty i działacza narodowego II Rzeczypospolitej. Przypomnienie tej pracy jest bardzo potrzebne, gdy Polska przystąpiła do Unii
Europejskiej. Obecnie rząd sugeruje, że aktualny model gospodarki nie ma podobno żadnej alternatywy. Dlatego przypomnienie chrześcijańskich zasad gospodarczych oraz zasad obrony narodowych interesów jest bardzo aktualne i przydatne.
Janusz Dobrosz, ZNIEWALANIE POLSKI
394 str., cena 25,00 zł, ISBN 83-89684-66-7
Tysiącletnie doświadczenia dziejów państwa i narodu polskiego wskazują, że
suwerenność Polski była wielokrotnie zagrożona, aż do utraty niepodległości
włącznie. Analizując sytuację Polski w XXI wieku, widać, że suwerenność państwa
polskiego jest nadal zagrożona, zarówno na skutek działań zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
Jan Gdowski, DŁUGA HISTORIA ŻYDÓW
124 str., cena 28,00 zł, ISBN 978-83-89684-68-4
W publikacji przedstawiono w syntetyczny sposób skomplikowane dzieje narodu
żydowskiego na przestrzeni kilku tysięcy lat. Książka omawia wiele nieznanych lub
fałszywie dotychczas przedstawianych problemów.
Jan Gdowski, DRUGA WOJNA ŚWIATOWA. DZIENNIK
64 str., cena 16,80, ISBN 978-83-66782-01-3
Książka Druga Wojna Światowa. Dziennik jest napisana w formie dziennika
z lat 1939-1946. Autor zawarł w niej swoje wspomnienia na temat II wojny światowej. Jan Gdowski miał to szczęście, że udało mu się (miał 14 lat kiedy wybuchła wojna) uniknąć wywózki na Sybir. Oddajemy do rąk czytelnika książkę o szarościach
dnia i okropnościach wojny, które wydarzyły się w XX wieku, w środku cywilizowanej Europy. Ku przestrodze.
Jan Gdowski, ISTOTA DEFINICJI
123 str., cena 22,00 zł, ISBN 978-83-89684-94-3
Refleksje Autora dotyczą istotnych problemów, związanych z działalnością człowieka w życiu politycznym i społecznym. Autora szczególnie interesuje problem
precyzyjnego, zgodnego ze stanem faktycznym opisywania otaczającej nas rzeczywistości, wypowiadania się i porozumiewania ludzi między sobą.
Maciej Giertych, I TAK NIE PRZEMOGĄ! ANTYPOLONIZM,
MASONERIA
200 str., cena 25,00 zł, ISBN 83-85829-87-3
Książka ta traktuje o zakulisowych lub jawnych działaniach organizacji i sił
zwalczających tożsamość narodową Polaków. Siły te narzucają światu określoną
„polityczną poprawność”, liberalny i laicki, jednolity sposób myślenia – bardzo odległy od tego co stanowi historyczne dziedzictwo Polski. Autor demaskuje faktyczne cele organizacji, do których one zmierzają, co osłabia skuteczność ich działania.
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Rozpoznanie ich w tym również personalne demaskowanie tych, co im sprzyjają, to
najskuteczniejsza walka z nimi.

Maciej Giertych, NIE PRZEMOGĄ! T. 2. ANTYPOLONIZM, MASONERIA
200 str., cena 24,00 zł, ISBN 83-85829-61-X
W pracy tej autor ukazał bardziej lub mniej zakulisowe działania różnych organizacji i sił, zwalczających katolicką i narodową tożsamość Polski. Siły te narzucają
światu określoną „polityczną poprawność”; zunifikowany, laicki, jednolity sposób
myślenia.
Sławomir Giziński, Andrzej Szutowicz, OFLAG II B ARNSWALDE.
JENIECKIE LOSY
188 str., cena 50,00 zł, ISBN 978-83-89684-84-4
Autorzy ukazali warunki życia polskich oficerów – jeńców wojennych, którzy
po kampanii wrześniowej w 1939 roku trafili do niewoli niemieckiej. W maju 1942
roku jeńców polskich przeniesiono z Oflagu II B Arnswalde (Choszczno) do kompleksu Oflagu II D Gross Born (Borne Sulinowo), który dotychczas zajmowali oficerowie francuscy. Autorzy przede wszystkim skupili się na historii pobytu polskich
jeńców w Oflagu II B Arnswalde, przedstawiając strukturę obozu, warunki jenieckiego życia, konspirację obozową, ucieczki z obozu oraz życie religijne, kulturalne,
sportowe i pracę oświatową. Przedstawili również martyrologię kapelanów z Oflagu
II B Arnswalde oraz niektóre biogramy wyższych oficerów.
Sławomir Giziński, W CIENIU DZIAŁ, RADARÓW I RAKIET
250 str., cena 52,50 zł, ISBN 978-83-948900-6-3
Losy Wojska Polskiego w drugiej połowie XX w. jawią się jako biała plama. Nieliczne badania nie służą obiektywnym opiniom. Jedną z luk skutecznie wypełnia
Autor swoją rzetelną monografią na temat dziejów i roli choszczeńskiego garnizonu
w latach 1945 - 2001.
James Goldsmith, ODPOWIEDŹ ZWOLENNIKOM GATT
I GLOBALNEGO WOLNEGO HANDLU
99 str., cena 12,00 zł, ISBN 83-85829-76-8
Autor znanej już w Polsce książki Pułapka, w której zamieścił krytyczne uwagi
do procesu integracji europejskiej, lansowane przez obecne władze Unii Europejskiej. W Odpowiedzi zawarł polemikę z tymi, którzy krytykowali jego poglądy
i stąd tytuł książki. Obok zastrzeżeń do procesu integracji, lansowanego przez
zwolenników Traktatu z Maastricht, przedstawia również zastrzeżenia i uwagi do
traktatu o wolnym handlu (GATT), który – jego zdaniem – doprowadził do dużego
zubożenia pracowników w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej.
Waldemar Piotr Gołębiowski, WOJNA I MIŁOŚĆ. Losy Polaków na
Wileńszczyźnie
194 str., cena 28,00 zł, ISBN 83-89684-31-4
Autor przedstawił walkę o wolność Polski partyzantów AK na Wileńszczyźnie
pod okupacją niemiecką podczas II wojny światowej. Oddziały partyzanckie AK
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walczyły zarówno z Niemcami jak i partyzantką sowiecką. Po wyzwoleniu Wilna
przez Armię Czerwoną i Armię Krajową część partyzantów została podstępnie
aresztowana i zesłana na Sybir. Wątek miłosny głównego bohatera jest ukazany na
tle tragicznych wydarzeń wojennych.

Grzegorz Guziński, W MATNI SOCJALIZMU I TOTALITARYZMU
93 str., cena 18,00 zł, ISBN 978-83-89684-54-7
Autor próbuje odpowiedzieć na pytania: jak narodził się totalitaryzm w Polsce,
jakie spowodował skutki w życiu społecznym i politycznym Polaków żyjących w socjalizmie? Jakie były metody działania SB przy totalnym zniewalaniu narodu polskiego, który z demokracji II RP został zepchnięty w matnię totalitaryzmu.
Józef Halusiak, Z ZIEMI WIELUŃSKIEJ DO WROCŁAWIA
122 str., cena 22,00 zł, ISBN 978-83-89684-73-8
Z Ziemi Wieluńskiej do Wrocławia to wspomnienia Autora z okresu międzywojennego na Ziemi Wieluńskiej. Opisuje również przeżycia w czasie okupacji niemieckiej oraz na robotach przymusowych w Niemczech.
Jadwiga Hohenberger-Gorzkowska, ZWIERZENIA
172 str., cena 25,00 zł, ISBN 978-83-89684-69-1
Wspomnienia obejmują okres II wojny światowej oraz życie w okresie Polski Ludowej w piastowskim Wrocławiu. Podobnie jak w Afrykańskich reminiscencjach
dotyczą losów Polaków na kresach wschodnich II RP; wywózki i pobytu na Syberii
oraz zbrodni nacjonalistów ukraińskich na Polakach. Autorka opisała również życie
codzienne oraz warunki pracy po zakończeniu II wojny światowej.
Janusz Jakubów, PACYFIKACJA WYSTĄPIEŃ W OBRONIE KOŚCIOŁA
W BRZEGU 25-26 MAJA 1966. Opozycja – Kościół – Organy
bezpieczeństwa PRL na terenie pow. brzeskiego 1945-1966
362 str., cena 38,00 zł, ISBN 83-89684-46-2
Janusz Jakubów w oparciu o zachowane dokumenty Instytutu Pamięci Narodowej oraz relacje świadków przedstawił nieznaną dotychczas szerszej opinii publicznej brutalną walkę partii komunistycznej z Kościołem Katolickim w Polsce. Dzięki
wieloletniej pracy autora wiedza o pacyfikacji obrońców Kościoła w Brzegu 25-26
maja 1966 roku po 40. latach może dotrzeć do powszechnej świadomości Polaków.
Stanisław Jastrzębski, GOLGOTA LUDNOŚCI POLSKIEJ NA KRESACH
WSCHODNICH II RZECZPOSPOLITEJ W LATACH 1939-1946
96 stron, cena 23 zł, ISBN 978-83-955076-8-7
Przez 45 lat komunizmu w Polsce bagatelizowano zbrodnie Ukraińców popełnione na narodzie polskim, ponieważ Polska była terytorium niesuwerennym, a jej
polityka była podporządkowana Moskwie. W Polsce stosowano wówczas cenzurę,
ograniczono swobodę wypowiedzi w mediach, dopuszczając się jednocześnie manipulacji. Zacierano także prawdę o ludobójstwie Polaków przez Ukraińców. Niestety, w niepodległej Polsce wcale nie jest lepiej. Obowiązkiem Kresowian jest przeto
dzisiaj ocalić od zapomnienia obraz tej ziemi oraz przekazać młodemu pokoleniu
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prawdę o historii Kresów. Zacznijmy głośno na cały świat pisać i mówić o zbrodni
Ukraińców w czasie ostatniej wojny i po jej zakończeniu

Stanisław Jastrzębski, KSIĘGA OFIAR LUDOBÓJSTWA POLAKÓW
PRZEZ UKRAIŃCÓW NA KRESACH WSCHODNICH II
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LATACH 1939-1946. TOM I.
Eksterminacja ludności polskiej w województwie lwowskim w latach
1939-1946
358 stron, cena 44 zł, ISBN 978-83-66782-12-9
Przez 45 lat komunizmu w Polsce bagatelizowano zbrodnie Ukraińców popełnione na narodzie polskim, ponieważ Polska była terytorium niesuwerennym, a jej
polityka była podporządkowana Moskwie. W Polsce stosowano wówczas cenzurę,
ograniczono swobodę wypowiedzi w mediach, dopuszczając się jednocześnie manipulacji. Zacierano także prawdę o ludobójstwie Polaków przez Ukraińców. Niestety, w niepodległej Polsce wcale nie jest lepiej. Obowiązkiem Kresowian jest przeto
dzisiaj ocalić od zapomnienia obraz tej ziemi oraz przekazać młodemu pokoleniu
prawdę o historii Kresów. Zacznijmy głośno na cały świat pisać i mówić o zbrodni
Ukraińców w czasie ostatniej wojny i po jej zakończeniu
Stanisław Jastrzębski, KSIĘGA OFIAR LUDOBÓJSTWA POLAKÓW
PRZEZ UKRAIŃCÓW NA KRESACH WSCHODNICH II
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LATACH 1939-1946. TOM II.
Eksterminacja ludności polskiej w województwie stanisławowskim
w latach 1939-1946
196 stron, cena 35,70 zł, ISBN 978-83-66782-13-6
Książka Księga ofiar ludobójstwa Polaków przez Ukraińców na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1946 to opracowanie zawierające szczegóły morderstw na ludności polskiej dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na
ziemiach południowo-wschodniej II Rzeczypospolitej. Wykaz zamordowanych
Polaków został sporządzony na podstawie przeprowadzonych badań i pisemnych
potwierdzeń naocznych świadków. Cała dokumentacja jest oparta na faktach
i skonfrontowana z innymi źródłami. Książka ta ma za zadanie uzupełnienie luki
w wydarzeniach na ziemiach II Rzeczypospolitej w latach 1939-1946. Ludobójstwa
dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach są wciąż nieznane, a jest to
wynik zarówno cenzury w Polsce pod okupacją sowiecką (zakaz poruszania tematów ludobójstw na ziemiach sowieckich), wprowadzonego systemu nauczania historii jak i podejścia obecnego rządu, który w imię poprawności politycznej i układów woli przemilczeć sprawy licznych mordów popełnionych przez Ukraińców na
Polakach, zniszczonych polskich nagrobków na Kresach oraz zabranych Polakom
majątków.
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Stanisław Jastrzębski, KSIĘGA OFIAR LUDOBÓJSTWA POLAKÓW
PRZEZ UKRAIŃCÓW NA KRESACH WSCHODNICH II
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LATACH 1939-1946. TOM III.
Eksterminacja ludności polskiej w województwie wołyńskim w latach
1939-1946
236 stron, cena 35,70 zł, ISBN 978-83-66782-16-7
Wykonawcy mordów najczęściej posługiwali się przy mordowaniu wszystkimi
dostępnymi środkami: od prymitywnych siekier, młotków czy wideł po broń palną.
Mordy ukraińskie na Wołyniu na polskiej ludności, jak się okazuje po latach, były
zaplanowaną czystką etniczną za cichym przyzwoleniem mocarstw zachodnich,
a przynajmniej przy biernej ich postawie wobec ludobójstwa. Do dziś stanowi to
białą kartę naszej najnowszej historii. Głównym symbolem ludobójstwa był Wołyń.
Na Wołyniu w ciągu tylko jednego dnia – 11 lipca 1943 r. – ukraińscy ludobójcy
zamordowali wszystkich, którzy wpadli im w ręce. Dziesiątki tysięcy polskich ofiar
ludobójstwa na Wołyniu wciąż są niepochowane. Ich szczątki spoczywają w nieoznaczonych dołach śmierci, a ukraińskie władze od wielu lat zabraniają pochówku
ofiar zamordowanych przez Ukraińców.
Stanisław Jastrzębski, LUDOBÓJSTWO NACJONALISTÓW
UKRAIŃSKICH NA POLAKACH NA LUBELSZCZYŹNIE W LATACH
1939-1947
259 str., cena 32,00 zł, ISBN 978-83-89684-04-2
Książka ta to rezultat wieloletniej pracy autora, który w oparciu o zebrane przez
siebie materiały i zeznania świadków oraz dokumenty z Instytutu Pamięci Narodowej i Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów,
ukazał ogrom zbrodni nacjonalistów ukraińskich na Lubelszczyźnie w latach 19391947. W wyniku tego ludobójstwa w wymienionym okresie zostało – przeważnie
w bestialski sposób – zamordowanych 15 tysięcy Polaków, w większości kobiet,
starców i dzieci.
Stanisław Jastrzębski, OKO W OKO Z BANDEROWCAMI
161 str., cena 26,00 zł, 978-83-89684-53-0
Wspomnienia oraz przeżycia autora i innych uczestników i świadków wydarzeń
z okresu II wojny światowej w woj. stanisławowskim w latach 1939-1946. Autor jako
młodociany chłopiec brał udział w samoobronie Polaków przeciw bandom UPA na
Kresach Południowo-Wschodnich oraz w walkach AK.
Stanisław Jastrzębski, SAMOOBRONA POLAKÓW NA KRESACH
POŁUDNIOWO - WSCHODNICH II RP W LATACH 1939 - 1946
244 str., cena 32,00 zł, 978-83-89684-27-1
Autor przedstawia w oparciu o fakty samoobronę Polaków przed ludobójstwem
UPA na Kresach Południowo - Wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1939- 1946.
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Rudolf Jaworek, JAK ZASOBNY KRAJ DOPROWADZIĆ DO UBÓSTWA.
Kulisy i przyczyny kryzysu gospodarczego w Polsce
188 str., cena 20,00 zł, ISBN 83-85829-17-2
Praca doc. dra Rudolfa Jaworka wnosi nową wiedzę na temat sytuacji gospodarczej Polski w latach 1988-1998. Autor opierając się na bogatym materiale źródłowym ukazuje sposób wprowadzenia przez Leszka Balcerowicza liberalnej, szokowej reformy gospodarczej oraz jej negatywne skutki dla kraju. Wzrost bezrobocia,
spadek stopy życiowej Polaków oraz brak perspektyw życiowych dla młodych to
niepełny bilans kosztów, jakie poniósł naród na skutek tej reformy.
Franciszek Kamiński, KRZYŻ NIEPODLEGŁOŚCI
140 str., 18,00 zł, ISBN 978-83-89684-18-9
Wspomnienia Franciszka Kamińskiego obejmują okres II wojny światowej, okupacji sowieckiej na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej, deportacji autora na
syberyjską katorgę oraz walki z Niemcami w marynarce wojennej Armii Czerwonej na Morzu Czarnym. Los autora pokazany jest w kontekście pokoleniowego doświadczenia milionów Polaków.
Lech S. Kempczyński, ZATARTE ŚLADY
500 str., 50,00 zł, ISBN 978-83-955076-0-1
Autor wprost i w sposób bardzo bezpośredni przedstawia fakty. które ułatwiły
unicestwienie II Rzeczpospolitej oraz uczyniły z niej państwo zależne od ZSRR.
Uderzająca jest w tej publikacji szczerość i uczciwość w opisach zdarzeń historycznych bez oglądania się na jakiekolwiek interesy polityczne.
Lech S. Kempczyński, ŻAL I GNIEW
324 str., 39,90 ISBN 978-83-955076-9-4
Książka ta podejmuje wciąż mało znany temat zbrodni i wypędzeń na Kresach
Północno-Wschodnich w II Rzeczpospolitej. Jest to ważna pozycja dla współczesnych Polaków, która ma za zadanie przybliżyć ten mało znany i uciszany przez
cenzurę PRL-u oraz pomijany na lekcjach historii temat. Nie jest to jednak tylko
książka historyczna, a w dużej mierze prawdziwa relacja o ludziach i zdarzeniach
w tamtym regionie. Uzupełniona bogatą bibliografią, odwołaniami i odpowiednim
wprowadzeniem, umożliwia nam rekonstrukcję zdarzeń na Kresach Północno-Wschodnich w tym burzliwym czasie. Gdyż historii nie możemy zostawiać tylko
historykom, ale musimy nią żyć wszyscy, by nie popełnić błędów przeszłości. Obecnie około 1/6 dorosłych Polaków ma korzenie z dawnych Kresów Wschodnich.
Niech ta książka będzie nicią między ocalałymi Kresowianami z tamtych ziem a ich
potomkami poszukującymi swojej tożsamości i prawdy o tych wydarzeniach.
Mieczysław Kitajczuk, BURZLIWE DZIEJE POLESIA
290 str., cena 35,00 zł, ISBN 83-85829-83-0
Burzliwe dzieje Polesia to nie tylko książka wspomnieniowa. Ukazuje w szerokim
kontekście historycznym dzieje Polesia, regionu od tysiąca lat związanego z Polską. Autor przybliża również zasłużone dla Polski postacie z tego obszaru, takie jak Tadeusz
Kościuszko, Romuald Traugutt, gen. Franciszek Kleeberg i Maria Rodziewiczówna.
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Feliks Koneczny, O ŁAD W HISTORII
145 str., cena 18,00 zł, ISBN 978-83-955076-4-9
Praca wybitnego historyka i historiografa polskiego, twórcy nauki o cywilizacjach, autora prac z historii Europy Wschodniej i Słowiańszczyzny oraz podręczników historii Polski. O ład w historii to pionierska publikacja na temat istoty
cywilizacji, w której scharakteryzowane zostały cechy siedmiu wyodrębnionych
przez autora cywilizacji, ich rozwój oraz relacje między religiami a cywilizacjami.
Aleksander Korman, STOSUNEK UPA DO POLAKÓW NA ZIEMIACH
POŁUDNIOWO-WSCHODNICH II RZECZYPOSPOLITEJ. Wyd. II.
162 str., cena 28,00 zł. ISBN 978-83-89684-49-3
Autor w syntetycznej formie ukazał genezę tej ludobójczej organizacji oraz jej
cele i sposób działania. Przedstawił straty osobowe i materialne spowodowane
przez UPA oraz współczesną groźbę odradzania się banderowskiego, ekstremalnego szowinizmu na Ukrainie. Autor przez wiele lat gromadził nieznane dokumenty
i relacje świadków. Sporządził i udokumentował zestawienie 362 metod torturowania Polaków i zadawania śmierci. Uzupełnieniem publikacji jest obszerny wykaz
literatury na temat nacjonalistów ukraińskich oraz dokumentalne fotografie, ukazujące niespotykane w dziejach ludzkości okrucieństwo oprawców z UPA.
Czesław Kosturek, W CZTERECH ŁAGRACH I TRZYNASTU TIURMACH
71 str., cena 15,00 zł, ISBN 83-85829-08-3
W czterech łagrach i trzynastu tiurmach to wspomnienia żołnierza samborskiej AK – Czesława Kosturka – z pobytu na „nieludzkiej ziemi”. To jedno z najciekawszych spośród wielu podobnych wspomnień, które ukazały się na rynku księgarskim. Autor opisał nie tylko swój los, ale i innych żołnierzy AK ze wschodnich
kresów II Rzeczypospolitej.
Stanisław Kozanecki, NIE JESTEM SAM
49 str., cena 10,00 zł, ISBN 83-85829-32-6
Część I – to pamiętnik autora, związanego z Ruchem Narodowym, więźnia
niemieckich obozów koncentracyjnych, część II – stanowi obraz własnej sylwetki,
ukształtowanej zarówno w wyniku przeżyć wojennych, jak i powojennych. Autor
snuje refleksje nad rolą emigracji polskiej, jak i nad problemami ideowo-politycznymi i społeczno-ekonomicznymi, które stoją przed ludzkością na progu XXI wieku
oraz nad miejscem i rolą Polaków i Polski w świecie.
Ryszard Lewandowski, DIARIUSZ POWSTAŃCZY 1944
45 str., cena 12,00 zł, ISBN 83-885829-58-X
Wspomnienia Ryszarda Lewandowskiego „Ryszarda”, to relacja uczestnika Powstania Warszawskiego ze Śródmieścia, a następnie Czerniakowa. Autor uczestniczył w produkcji broni i amunicji dla powstańców. Spisana zaraz po upadku powstania, gdy autor znalazł się w obozie jenieckim w Sandbostel w Niemczech.
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Giga Liparteliani, ROMANTYK I ZBRODNIARZ
46 str., cena 12,00 zł, ISBN 83-85829-28-8
Soso Dżugaszwili był zwykłym, niczym specjalnie nie wyróżniającym się młodym człowiekiem. W wieku 16 lat pisał romantyczne wiersze, z których sześć po
raz pierwszy udostępniamy polskim czytelnikom. Kim był Józef Stalin? Człowiek,
który prawie 30 lat rządził w Związku Sowieckim, budował zbrodniczy system komunistyczny i miał decydujący wpływ na losy świata.
Luber , Życie i śmierć Getta Warszawskiego. Life and death in the Warsaw
Ghetto.
80 str., cena 23,10 zł, ISBN 978-83-66782-09-9
Książka I. Luber jest obiektywną i suchą relacją losów getta warszawskiego. Zaczyna się w roku 1939 od wybuchu wojny i przygotowań do stworzenia getta, aż
do jego likwidacji i wywiezienia niedobitków. Zawiera opisy restrykcji, zabiegów
administracyjnych, rozmieszczeń poszczególnych istotnych miejsc i nazwisk ważniejszych osób. Została wydana w formie historycznej relacji w 1945 r., kiedy getto
nie jest mglistym wspomnieniem, a częścią niedawnych wydarzeń. W 1946 roku we
Włoszech została wydana angielska wersja tej książki. W powyższym dziele mamy
możliwość zapoznania się z dwoma pracami I. Luber. Ogromnym plusem tej książki
jest jej wiarygodność i trzymanie się faktów. Nie ma w niej domysłów, ani gdybania
- dostajemy prawdziwy, nieocenzurowany opis wydarzeń człowieka „tamtej” epoki,
kiedy to co dla nad jest już historią, dla niego było teraźniejszością.
Artur Ławniczak, istota WŁADZY PAŃSTWOWEJ I JEJ FORMY
301 str., cena 35,00 zł, 978-83-89684-59-2
Autor przedstawił teoretyczne podstawy istoty władzy państwowej, ich modele
i znaczenie dla praktycznego funkcjonowania państwa.
Jan Matłachowski, KULISY GENEZY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
92 str., cena 18,00 zł, ISBN 978-83-89684-89-9
Publikacja wnosząca nowe spojrzenie na ważne wydarzenie w dziejach narodu
polskiego. Zaletą tej pracy jest to, że Autor przedstawił nieznane lub mało znane
szerszemu ogółowi fakty, które ukazują problem tragedii powstania warszawskiego
w zupełnie innym świetle.
Krystyna Michniewicz-Wanik, MIENIE ZABUŻAŃSKIE. Prawne podstawy
realizacji roszczeń
225 str., cena 28,00 zł, ISBN 978-83-89684-28-8
Praca ta to rezultat wieloletnich badań nad zagadnieniem rekompensat dla Zabużan, którzy utracili mienie nieruchome za obecną wschodnią granicą Polski w wyniku II wojny światowej. Autorka przedstawiła prawne podstawy realizacji roszczeń
w szerokim kontekście historycznym, z uwzględnieniem prawa międzynarodowego, konstytucyjnego oraz cywilnego, orzecznictwa Sądu Najwyższego, Trybunału
Konstytucyjnego i Najwyższego Sądu Administracyjnego oraz wnioski odnoszące
się do obowiązującego prawa i orzecznictwa.
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Stefan Niebudek, PRZYTYK. WIELKI PROCES POLAKÓW Z ŻYDAMI
78 str., cena 18,00 zł, ISBN 83-85829-04-0
Relacja z procesu, który miał miejsce po zajściach polsko-żydowskich w miasteczku Przytyk k. Radomia w 1926 roku. Publikacja ta jest ważna z uwagi na to,
że nawet kilkadziesiąt lat po tych wydarzeniach jedno z wydawnictw zamieściło
w encyklopedii informację o tych wydarzeniach niezgodną ze stanem faktycznym.
Lech Z. Niekrasz. DWIE GARŚCIE INSYNUACJI. Ilustrował Szymon
Kobyliński
55 str., cena 10,00 zł, ISBN 83-85829-13-X
Autor ukazuje i wyśmiewa anomalie życia społecznego i politycznego oraz nasze
wady, bezsens niektórych działań oraz degrengoladę współczesnej kultury.
Lech Z. Niekrasz, OPERACJA „JEDWABNE”. MITY I FAKTY
247 str., cena 32,00 zł, ISBN 83-89684-85-3
Operacja „Jedwabne. Mity i fakty, wyd. III poprawione i rozszerzone ukazuje prawdę o zbrodni popełnionej przez Niemców na Żydach 10 lipca 1941 roku
w Jedwabnem. Autor przedstawił mechanizm manipulacji oraz zdemaskował inicjatorów nagonki na Polaków. Zgromadzony przez Autora materiał oraz badania
prowadzone przez historyków obalają mity i kłamstwa sugerowane w książce Jana
Tomasza Grossa Sąsiedzi oraz Anny Bikont My z Jedwabnego.
Jan Ludwik Popławski, WYBÓR PISM
244 str., cena 22,00 zł, ISBN 83-85829-91-1
Jan Ludwik Popławski (1854-1908) był współzałożycielem Ligi Narodowej (1893)
i Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego (1897) oraz współtwórcą programu tej
partii. Wybór Pism opracowany przez prof. Teresę Kulak z Uniwersytetu Wrocławskiego, przybliża czytelnikom dorobek tego wybitnego polityka, czołowego ideologa obozu narodowego, publicysty i krytyka literackiego. O dalekowzroczności jego
programu politycznego, który został urzeczywistniony kilkadziesiąt lat później – po
II wojnie światowej, świadczy postulat, że Polska nie może być państwem naprawdę
niepodległym – bez Wielkopolski, Śląska, Pomorza i Mazur.
Edward Prus, BANDEROMACHIA
260 str., cena 31,00 zł, ISBN 978-83-89684-09-7
Autor ukazał genezę „powołania” samozwańczego rządu Stećki we Lwowie
w 1941 roku. Utworzenie banderowskiego „rządu” Stećki doprowadziło do zbrodni na Polakach i Żydach w Małopolsce Wschodniej. W czasie pierwszych miesięcy
okupacji niemiecko-ukraińskiej m. in. wymordowano profesorów lwowskich.
Edward Prus, OPERACJA „WISŁA”. Fakty i dokumenty.
335 str., cena 36,00 zł, ISBN 978-83-89684-52-3
Autor wyczerpująco udokumentował przyczyny, przebieg oraz wyniki przeprowadzonej operacji „Wisła”. W pracy przedstawiono genezę tej operacji podkreślając, że była
wymuszona wcześniejszą, zbrodniczą działalnością band UPA na Wołyniu oraz Podolu i stanowiła wówczas jedyny skuteczny środek, zapobiegający dalszemu ludobójstwu
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w południowo-wschodniej Polsce. Do czasu przeprowadzenia operacji „Wisła”, bandy
UPA wymordowały na terenie obecnego woj. lubelskiego i rzeszowskiego w latach 19441947 ponad 20 tys. Polaków. Operacja „Wisła” była reakcją obronną rządu polskiego
na niesłychane zbrodnie nacjonalistów ukraińskich w południowo-wschodniej Polsce.

Edward Prus, PATRIARCHA GALICYJSKI. RZECZ O ARCYBISKUPIE
ANDRZEJU SZEPTYCKIM METROPOLICIE GREKOKATOLICKIM
(1865-1944)
286 str., cena 32,00 zł, ISBN 83-85829-57-1
Pierwsza obszerna biografia kontrowersyjnej postaci arcybiskupa Andrzeja
Szeptyckiego. Przedstawiono stosunek metropolity Szeptyckiego do zbrodni popełnianych przez UPA na Polakach oraz do Niemców i Sowietów i wiele nieznanych
faktów z jego życia i działalności. Praca jest również ciekawa dlatego, że obecnie
mają miejsce próby gloryfikowania tej postaci i zakłamywania faktów z nią związanych. Podejmuje się również wysiłki w celu otwarcia jego procesu beatyfikacyjnego.
Edward Prus, SZATAŃSKIE IGRZYSKO
377 str., cena 38,00 zł, ISBN 978-83-89684-29-5
Szatańskie igrzysko to ostatnia praca zmarłego w 2007 r., prof. dra hab. Edwarda
Prusa. Autor ukazał w szerokim kontekście historycznym genezę oraz działalność
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Przedstawił dzieje ukraińskiego skrajnego
nacjonalizmu, zbrodnicze założenia ideologii i programu oraz całkowitą zbieżność
tego programu z wykładnią zawartą w „Mein Kampf” Adolfa Hitlera. W wyniku
działalności OUN i UPA na kresach wschodnich II RP wymordowano w okrutny
sposób kilkaset tysięcy Polaków, Żydów, Rosjan oraz tych Ukraińców, którzy sprzeciwiali się ideologii OUN.
Edward Prus, ZAPOMNIANY ATAMAN. TARAS BULBA-BOROWEĆ
(1908-1981)
279 str., cena 32,00 zł, ISBN 83-89684-65-9
Zapomniany ataman to ukazana w szerokim kontekście historycznym biografia Tarasa Bulby Borowcia, jednego z przywódców nacjonalistów ukraińskich,
działającego na Wołyniu w okresie II wojny światowej. Nie podzielał zbrodniczych
metod działania Stepana Bandery i Romana Szuchewycza wobec Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej.
Jan Rembieliński, DMOWSKI-WYCHOWAWCA I INNE
Str. 56, cena 16,80 ISBN 978-83-66782-06-8
Dmowski – wychowawca i inne to pakiet trzech tytułów Jana Rembielińskiego. Pierwsza broszura nosi tytuł Dmowski – wychowawca, została ona wydana
w styczniu 1939 roku wkrótce po śmierci Romana Dmowskiego. Mimo że w tym
samym czasie ukazało się wiele wspomnień dotyczących przywódcy Obozu Narodowego tekst Rembielińskiego jest wyjątkowy, ponieważ jest relacją z pierwszej ręki.
Drugi tytuł W rocznicę zwycięstwa został wydany pierwotnie w roku 1929 i dotyczy kwestii odbudowania Polski po uzyskaniu niepodległości. Trzeci tekst Dniepr
i Wisła z 1930 roku jest lekturą o „Cudzie nad Wisłą”.
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Roman Rybarski, POLITYKA I GOSPODARSTWO
33 str., cena 10,00 zł, ISBN 83-89684-55-1
Autor – wybitny ekonomista i działacz narodowy, w syntetycznej formie przedstawił cele polskiej polityki gospodarczej. W dobie globalizacji gospodarki światowej tezy Romana Rybarskiego są bardzo aktualne i przydatne.
Andrzej Sołdrowski, BYŁEM INŻYNIEREM W PRL-u
178 str., cena 20,00 zł, ISBN 83-85829-0302
Interesujące wspomnienia autora, ukazujące losy inżyniera, któremu przyszło
pracować w okresie gospodarki socjalistycznej, centralnie planowanej, zbiurokratyzowanej, niejednokrotnie z niekompetentnymi osobami. Swoją działalność jako
inżynier na różnych szczeblach zarządzania przedstawił w szerokim kontekście ówczesnej sytuacji gospodarczej i politycznej.
Andrzej Sołdrowski, SPISANI NA STRATY
90 str., cena 15,00 zł, ISBN 83-85829-95-4
Przedstawione w skondensowanej formie przeżycia autora uzupełniają ciągle
istniejącą lukę o okresie reżimu stalinowskiego w Polsce. Publikacja zawiera wspomnienia z pobytu w więzieniu na Mokotowie i we Wronkach. W obecnej sytuacji
w kraju, gdy jeszcze nie zostały przezwyciężone relikty komunizmu, uświadomienie i przypomnienie społeczeństwu, a zwłaszcza młodemu pokoleniu – tamtych
tragicznych dla narodu polskiego czasów terroru i zbrodni komunistycznych jest
konieczne.
Stanisław Sosenkiewicz, Norbert Tomczyk, ZBRODNIE NACJONALISTÓW
UKRAIŃSKICH NA POLSKICH LEŚNIKACH W LATACH 1938-1948
80 str., cena 15,00 zł, ISBN 978-83-89684-22-6
Autorzy opisali tragiczne losy polskich leśników na Kresach Wschodnich II
Rzeczpospolitej podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Przedstawili
ogrom zbrodni nacjonalistów ukraińskich, którzy w okrutny sposób wymordowali ponad 1000 polskich leśników i członków ich rodzin. Oprócz relacji naocznych
świadków i opublikowanych dokumentów opracowanie zawiera dokumentację fotograficzną, bibliografię, indeks nazwisk i nazw geograficznych.
Michał Soska, PAMIĘĆ O OFIARACH GRUDNIA 1970
151 str., cena 22,00 zł, ISBN 978-83-89684-43-1
Autor ukazał w szerokim kontekście historycznym przebieg budowy pomnika
upamiętniającego stoczniowców, poległych w grudniu 1970 roku oraz problemy
związane z budową w ostatnim 20-leciu (1989–2009) niektórych pomników, upamiętniających ważne dla Polaków wydarzenia. Podane przykłady inicjatyw środowisk patriotycznych w Polsce, dotyczące budowy pomników wskazują, że często nie
spotykają się one ze zrozumieniem władz samorządowych oraz środowisk lewicowych i liberalnych.
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Edward Studziński, Z POLESIA DO SOWIECKIEGO ŁAGRU
251 str., cena 30,00 zł, ISBN 978-83-89684-74-5
Z Polesia do sowieckiego łagru to wspomnienia Autora, który jako sześcioletnie dziecko został wywieziony wraz z rodziną w lutym 1940 roku z Polesia na
Sybir. Na nieludzkiej ziemi przeżył śmierć rodziców i czworga rodzeństwa. Opisał
wstrząsające wydarzenia, którym nieustannie towarzyszył głód, zimno i bardzo złe
traktowanie polskich dzieci przez rosyjskich rówieśników i wychowawców w domach dziecka.
Eugeniusz Szulczewski, BRUNATNE I CZERWONE SĘPY
126 str., cena 18,00 zł, ISBN 83-85829-74-1
We wspomnieniach Brunatne i czerwone sępy autor ukazuje losy Polaków
z Wielkopolski podczas II wojny światowej oraz po jej zakończeniu pod okupacją
sowiecką. Szczególnie cenna jest relacja autora z pobytu na robotach przymusowych
w Austrii w latach 1943-1945, gdyż jest bardzo mało publikacji na ten temat.
Cecylia Walewska, RUCH KOBIECY W POLSCE
80 str., cena 23,10 zł, ISBN 978-66782-10-5
Książka „Ruch kobiecy w Polsce” składa się z dwóch części i jest książką historyczną. W Polsce ukazała się w 1929 roku, kiedy idea współczesnej demokracji nabrała
istotnego rozpędu. Zawiera zapomniane fakty na temat funkcjonowania i rozwoju
na rzecz emancypacji w Polsce. Pokazuje zakres i wielkość ruchu oraz przeciwności
z którymi kobiety musiały się ścierać. Jest to książka ważna, gdyż z jednej strony
pokazuje ogrom pracy kobiet, które miały o wiele mniejsze znaczenie w społeczeństwie niż obecnie, a z drugiej strony zwraca uwagę na niesprawiedliwości, które były
uznawane za normę i właściwy ład świata.
Jacek E. Wilczur, ŚCIGAŁEM IWANA „GROŹNEGO” DEMIANIUKA
200 str., cena 28,00 zł, ISBN 978-83-89684-42-4
Autor udokumentował działania Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, gromadzącej materiały dotyczące zbrodni formacji pomocniczych,
działających na rzecz niemieckiego aparatu terroru w czasie II wojny światowej.
Przedstawił kulisy działań ekspozytur OUN na Zachodzie i w Polsce, służących
zacieraniu śladów zbrodni ukraińskich wachmanów SS w Treblince i Sobiborze
oraz próby preparowania dowodów, mających potwierdzić niewinność ukraińskich
zbrodniarzy.
Jan Witkowski, A PRAWDA BYŁA TAKA. Wspomnienia partyzanta AK
235 str., cena 26,00 zł, ISBN 83-85829-12-1
Jan Witkowski w czasie okupacji niemieckiej był partyzantem AK, działał w Kedywie na terenie Wołomina. Po wojnie, po ujawnieniu się musiał ponownie ukrywać się przed NKWD i UB. Jego relacja, sięgająca okresu przedwojennego, w szerokim kontekście historycznym ukazuje los Polaka walczącego o niepodległą Polskę.
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Izabella Wolikowska, ROMAN DMOWSKI. CZŁOWIEK, POLAK,
PRZYJACIEL
320 str., cena 36,00 zł, ISBN 978-83-89684-02-8
Roman Dmowski. Człowiek, Polak, Przyjaciel – to wspomnienia Izabelli
z Lutosławskich Wolikowskiej, wydane po raz pierwszy w 1961 roku w Chicago.
Autorka w szerokim kontekście historycznym przybliża tę wybitną postać męża stanu, polityka, dyplomaty i pisarza politycznego jako człowieka, patrioty oddanego
sprawie odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli, który nawet
swoje życie osobiste poświęcił Ojczyźnie.
Witomiła Wołk-Jezierska, WOŁYŃSKA I MAZOWIECKA SZKOŁY
PODCHORĄŻYCH REZERWY ARTYLERII
294 str., cena 60,00 zł – oprawa miękka, 66,00 zł – oprawa twarda,
ISBN 978-83-89684-57-8
Wołyńska i Mazowiecka Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii – poświęcona wykładowcom szkół we Włodzimierzu Wołyńskim i Zambrowie, zamordowanym w Katyniu i Charkowie w 1940 roku, historii życia oficerów. Ukazuje działalność tych szkół zakończoną w 1939 r. wybuchem II wojny światowej.
Wojciech Żeromski, W LABIRYNCIE EURO
101 str., cena 13,00 zł, ISBN 83-85829-67-9
Książka na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz wprowadzenie wspólnej waluty euro. Od wielu lat w państwach Unii
panuje stagnacja gospodarcza, występuje coraz większe bezrobocie, wiele środowisk
manifestuje swoje niezadowolenie z powodu spadku poziomu życia, a takie grupy
zawodowe jak górnicy, hutnicy czy rolnicy stale żyją pod groźbą nagłej utraty pracy.
W Unii Europejskiej szerzy się korupcja i lawinowo wzrasta biurokracja.
Maria Żmigrodzka, JAK UCZYĆ SIĘ POLSKI
203 str., cena 22 zł, ISBN 83-89684-10-1
Książka pomaga w poznawaniu i utrwalaniu wartości patriotycznych, umiłowaniu Ojczyzny oraz w poznawaniu pięknych kart walki o niepodległość Polski.
Przypomina niektórych, często niedocenianych polskich twórców oraz dzieła godne uwagi. Stanowi cenny materiał pomocniczy w nauce literatury i historii Polski.
Maria Żmigrodzka, NA POLSKICH DROGACH
228 str., 24,00 zł, ISBN 978-83-89684-38-7
Autorka prezentuje w swoich tekstach zasłużone dla Polski postacie, niekiedy
mało znane, ale stanowiące wzór dla kolejnych pokoleń Polaków. Przypomina ważne wydarzenia, zarówno dawne jak i z niedalekiej przeszłości: historyczne, religijne
i kulturalne. Wszystkie one pomagają w poznawaniu pięknych kart walki o niepodległość Polski i utrwalaniu wartości patriotycznych i umiłowaniu Ojczyzny.
Maria Żmigrodzka, W IMIĘ PRAWDY
196 str., cena 22,00 zł, ISBN 978-83-89684-88-2
Autorka przedstawia zasłużone dla Polski postacie, niekiedy mało znane, ale
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stanowiące wzór dla kolejnych pokoleń Polaków. Przypomina ważne dla Polski wydarzenia zarówno dawne, jak i z niedalekiej przeszłości: historyczne, religijne oraz
kulturalne.

Zbigniew Żmigrodzki, AKCJE ANTYNARODOWE
76 str., cena 10,00 zł, ISBN 83-89684-91-8
Akcje antynarodowe to refleksje na temat sytuacji politycznej, społecznej i kulturalnej w Polsce. Autor ukazał różne przejawy antypolonizmu oraz zagrożenia,
jakie niosą dla narodu i polskiego Kościoła Katolickiego działania demoliberalnych
i lewicowych środowisk, mających poparcie ośrodków zagranicznych.
Zbigniew Żmigrodzki, CIEKAWE CZASY
75 str., cena 10,00 zł, ISBN 978-83-89684-81-3
Autor przedstawia aktualne problemy narodu i państwa polskiego: polityczne,
społeczne i światopoglądowe. Przeprowadzane przemiany demokratyczne, które
miały doprowadzić do sprawiedliwości społecznej i państwa prawa, okazały się
złudzeniem. Do władzy doszli ludzie wywodzący się w znacznej mierze z dawnego
systemu komunistycznego oraz działacze antykomunistycznej opozycji, często uwikłani w różne zależności.
Zbigniew Żmigrodzki, ILUZJE I NADZIEJE
80 str., cena 11,00 zł, ISBN 978-83-89684-87-5
Autor porusza aktualne problemy nurtujące Polaków. Przeprowadzone zmiany
ustrojowe w Polsce po 1989 roku, które miały doprowadzić do tego, że w Polsce
zapanuje sprawiedliwość społeczna i nasz kraj stanie się państwem prawa, okazały
się złudzeniem.
Zbigniew Żmigrodzki, KRAJOBRAZ PO PRZEJŚCIACH
80 str., cena 11,00 zł, ISBN 978-83-65384-01-0
Autor porusza aktualne problemy polityczne i społeczne nurtujące Polaków.
Ukazuje zagrożenia ze strony środowisk lewicowych i liberalnych, które narzucają
Polsce wzorce sprzeczne z wartościami chrześcijańskimi i tradycją narodową.
Zbigniew Żmigrodzki, KU TOTALNEJ WŁADZY
93 str., cena 15,00 zł, ISBN 978-83-89684-63-9
Książka zawiera refleksje prof. Zbigniewa Żmigrodzkiego o sytuacji społecznej,
politycznej i religijnej w III Rzeczpospolitej w latach 2009-2010. Jako wnikliwy
obserwator stwierdził, że opanowanie mediów przez postkomunistów i demoliberałów oraz stosowanie cenzury i poprawności politycznej, prowadzi do totalizacji
życia społecznego i politycznego w naszym kraju..
Zbigniew Żmigrodzki, NOWA TWARZ KOMUNIZMU
107 str., cena 13,00 zł, ISBN 978-83-89684-20-2
Autor przedstawił sytuację polityczną, społeczną oraz w kościele katolickim
w Polsce w latach 2005-2007. Wykazał, że wiele zmian w Polsce po 1989 roku było
pozornych. Komuniści rządzący do 1989 roku praktycznie nie utracili władzy.
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Bardzo szybko dostosowali się do nowej sytuacji, zmienili barwy partyjne i stali się
socjaldemokratami i liberałami. Prof. Zbigniew Żmigrodzki stwierdza, że te stare–
nowe ekipy uzyskały również poparcie większości hierarchii kościelnej w Polsce.

Zbigniew Żmigrodzki, PAŃSTWO JEDNEJ PARTII
80 str., cena 13,00 zł, ISBN 978-83-89684-76-9
Prof. Zbigniew Żmigrodzki ukazuje sytuację społeczną, polityczną i religijną
w Polsce w latach 2010-2011 w kontekście międzynarodowym. Jego wnikliwe spostrzeżenia prowadzą do wniosku, że opanowanie mediów przez postkomunistów
i demoliberałów oraz stosowanie coraz konsekwentniej cenzury i poprawności politycznej prowadzi do pełnej totalizacji życia społecznego i politycznego w Polsce.
Zbigniew Żmigrodzki, PLAGI III RZECZPOSPOLITEJ
65 str., cena 10,00 zł, ISBN 83-89684-36-5
Autor omawia aktualną sytuację polityczną, społeczną i kulturalną w Polsce.
Udowadnia, że walka z religią katolicką i moralnością chrześcijańską jest nadal
prowadzona, chociaż innymi metodami niż do 1989 roku. Po ostatnich wyborach
parlamentarnych i prezydenckich, naród polski pokłada w obecnych władzach nadzieję przywrócenia porządku moralnego oraz uwolnienia kraju od dominacji postkomunistów i związanych z nimi ideologicznie liberałów
Zbigniew Żmigrodzki, PODCHODY I ZMAGANIA
84 str., cena 11,00 zł, ISBN 978-83-89684-93-6
Autor porusza aktualne problemy polityczne, społeczne i światopoglądowe, nurtujące Polaków. Ukazuje zagrożenia jakie niosą ze sobą rosnące wpływy środowisk
lewicowych i liberalnych oraz cenzura poprawności politycznej.
Zbigniew Żmigrodzki, TRZECIA RP CZY PRL-BIS?
84 str., cena 11,00 zł, ISBN 978-83-89684-33-2
Autor ukazał sytuację społeczną i polityczną III Rzeczpospolitej w latach 20082009, spowodowaną działaniami postkomunistów i liberałów. Duże bezrobocie
w kraju doprowadziło Polaków do poszukiwania pracy za granicą. Konieczne przemiany w Polsce hamują media stosujące cenzurę poprawności politycznej, a zdominowane przez postkomunistów i liberałów. Również część hierarchii kościelnej
popiera te niekorzystne dla Polski działania.
Zbigniew Żmigrodzki, WIĘCEJ CIENIA NIŻ ŚWIATŁA
323 str., cena 30,00 zł, ISBN 83-89684-25-X
Więcej cienia niż światła to refleksje na temat sytuacji politycznej, gospodarczej i kulturalnej oraz Kościoła Katolickiego i wiernych w ostatnich latach w Polsce.
Autor trafnie zwrócił uwagę na zagrożenia, jakie niosą dla narodu i państwa polskiego działania środowisk postkomunistycznych i demoliberalnych, przedstawiając je w oparciu o źródłowe materiały w szerokim kontekście historycznym.
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Zbigniew Żmigrodzki, ZNAKI SPRZECIWU
345 str., cena 34,00 zł, ISBN 83-89684-75-6
Znaki sprzeciwu to przemyślenia na temat aktualnej sytuacji politycznej, społecznej i kulturalnej w Polsce. Autor ukazał również trudną sytuację w polskim Kościele Katolickim oraz w gospodarce po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Stanisław Żurek, LUDOBÓJSTWO NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH
DOKONANE NA POLAKACH W POLSCE POŁUDNIOWOWSCHODNIEJ W LATACH 1939-1948
556 str., cena 60,00 zł, ISBN 978-83-89684-86-8
Książka przedstawia zbrodnie zarówno w Polsce południowo-wschodniej w granicach z 1939 roku jak i zbrodnie popełnione w Polsce południowo-wschodniej
w obecnych granicach. Autor ujął w szerokim kontekście historycznym skalę ludobójstwa, jego zasięg i niespotykane w dziejach ludzkości bezwzględne okrucieństwo. Jest to praca obejmująca całość zagadnienia. Autor oparł się nie tylko na badaniach i publikacjach, ale również uwzględnił nieznane dotąd dokumenty i zeznania
świadków, również zamieszczone w Internecie.
Stanisław Żurek, UPA W BIESZCZADACH
256 str., cena 36,00 zł, ISBN 978-83-89684-58-5
Autor ukazał zbrodniczą działalność nacjonalistów ukraińskich w Bieszczadach
w latach 1939-1948. Ta piękna kraina – od czasów piastowskich należąca do Polski – obficie spłynęła krwią jej mieszkańców w latach II wojny światowej, a nawet
po jej zakończeniu. Stanisław Żurek wiele lat zbierał dokumenty i materiały na temat zbrodni nacjonalistów ukraińskich w tym rejonie, którzy w okrutny sposób
wymordowali ponad 1800 Polaków oraz wspólnie z Niemcami prawie wszystkich
zamieszkałych na tych terenach Żydów. Dopiero przeprowadzona w 1947 roku operacja „Wisła”, powstrzymała zbrodnie ludobójstwa w Bieszczadach.
Zbigniew Źrałko, ZNISZCZYĆ NADZIEJĘ
290 str., cena 27,00 zł, ISBN 83-85829-19-9
Książka o nieudanej próbie zamachu na Papieża Jana Pawła II w Warszawie
w 1987 roku. Autor przeglądając materiały archiwalne, natrafił na tajny raport o wizycie Papieża w Polsce i na tej podstawie zrekonstruował przebieg tych dramatycznych wydarzeń.
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L I T E R AT U R A PI Ę K NA
Artur Gruszecki, BUJNE CHWASTY
243 str., cena 24,00 zł, ISBN 83-85829- 90-3
Bujne chwasty to powieść w sposób pogłębiony obrazująca środowiska ziemiaństwa kresowego i żydowskie na pograniczu Wołynia i Podola. Autor ukazał złożony problem polsko-żydowskiej koegzystencji na wschodnich kresach na początku
XX wieku. Plastycznie został zarysowany ostry konflikt i sprzeczność interesów na
płaszczyźnie gospodarczej pomiędzy ziemiaństwem a środowiskiem żydowskim.
PODRÓŻ. ALMANACH NAUCZYCIELSKIEGO KLUBU LITERACKIEGO
„ANANKE”
71 str., cena 15,00 zł, ISBN 978-83-89684-39-4
Zawiera wiersze autorów: Marianny Danilczuk, Pawła Eliasa, Zofii Fajkowskiej,
Tomasza Kocińskiego, Marii Mierzyńskiej, Teresy Nietykszy, Heleny Orzeł, Anny
A. Popiackiej, Ireny Trzmiel i Aleksandry Zamorskiej.
Witomiła Wołk-Jezierska, ...PRZYCHODZISZ GDY MYŚLĘ KATYŃ
64 str., cena 15,00 zł, ISBN 978-83-89684-07-3
Zbiorek wierszy autorki książki „Kulisy zbrodni katyńskiej”, napisany w hołdzie
wszystkim oficerom Wojska Polskiego, ofiarom okrutnej, wyrafinowanej zbrodni
sowieckiej. Autorka – córka porucznika artylerii Wincentego Wołka, zamordowanego w Katyniu – chciała w ten sposób szczególnie uhonorować przyjaciół swojego
Ojca – wykładowców Mazowieckiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii im.
Gen. Józefa Bema w Zambrowie, wymordowanych w Katyniu i Charkowie.
Kazimierz Wybranowski (Roman Dmowski), DZIEDZICTWO
267 str., cena 32,00 zł, ISBN 83-85829-39-3
Kazimierz Wybranowski to pseudonim Romana Dmowskiego (1864-1939) najwybitniejszego polityka polskiego XX wieku. W powieści tej został poruszony ciągle aktualny problem celów oraz sposobów działania masonerii, która nasiliła działalność w Polsce. Oprócz lóż masońskich działają inne podobne organizacje.
Kazimierz Wybranowski (Roman Dmowski), W POŁOWIE DROGI
187 str., cena 28,00 zł, ISBN 978-83-948900-5-6
W napisanej pod pseudonimem powieści Roman Dmowski ukazał w przejrzysty sposób sytuację polityczną w Polsce po przewrocie majowym w 1926 r. Oparta
o realia tamtego okresu pozwala zrozumieć, do czego prowadziła działalność obozu
sanacyjnego w okresie międzywojennym.
Aleksandra Zamorska, DZIKA JABŁOŃ
51 str., cena 12,00 zł, ISBN 978-83-89684-44-8
Tomik Dzika jabłoń to liryka miłosna o różnych odcieniach i stylistyce, towarzysząca autorce przez całe życie. Tłem miłosnych uniesień, a także samodzielnymi
bohaterami wierszy są „puszyste lipy” pełne modlących się pszczół, „wierzby płaczące” i jabłonie.
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R E L IGI A
Ks. Jan Kurdybelski, BISKUP WINCENTY URBAN 1911-1983
Str. 176, cena 24 zł, ISBN 978-83-89684-72-1
Biskup Wincenty Urban 1911-1983 – to biografia Siewcy Słowa Bożego i krzewiciela polskości na Dolnym Śląsku. Biskup Wincenty Urban był postacią wybitną,
o wielkiej pracowitości i wierności Ewangelii. W swoim życiu oprócz posługi duszpasterskiej wykładał historię Kościoła i patrologię na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
Michał Poradowski, DZIEDZICTWO REWOLUCJI FRANCUSKIEJ
206 str., cena 28,00 zł, ISBN 978-83-94890-04-9
Prezentowana książka to pionierska praca pogłębiająca wiedzę na temat rewolucji francuskiej i odkłamująca jej mit. Ksiądz Poradowski ukazał genezę, przebieg
i skutki rewolucji, która tragicznie zaważyła na losach świata w XIX i XX wieku.
Szczególnie ważne są spostrzeżenia Autora na temat jej wpływu na rewolucję październikową w Rosji i na ekspansję komunizmu na świecie. Ukazanie genezy i kulis
obu tych wydarzeń historycznych umożliwia właściwą ocenę ich wpływu na cywilizację przełomu tysiącleci.
Michał Poradowski, DZIEJE CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ
51 str., cena 11,00 zł, ISBN 978-83-89684-13-4
Autor scharakteryzował dzieje cywilizacji europejskiej, opartej na kulturze
greckiej i rzymskiej oraz na doktrynie chrześcijańskiej. Ukazał miejsce człowieka
w cywilizacji europejskiej i zagrożenia, jakie niesie ze sobą odchodzenie od korzeni chrześcijaństwa oraz jego judaizacja. W obecnej sytuacji, gdy na skutek dużej
migracji ludności, wzajemnego przenikania się różnych kultur oraz postępującej
globalizacji, zaczyna dominować relatywizm moralny i etyczny, powstaje zagrożenie dla spójności wiary katolickiej, dla kształtowania osobowości Europejczyków.
Michał Poradowski, KATOLICKIE PAŃSTWO NARODU POLSKIEGO
49 str., cena 10,00 zł, ISBN 978-83-89684-47-9
Ks. prof. Michał Poradowski w Katolickim państwie narodu polskiego zaprezentował myśl narodową młodzieży katolickiej, inspirowaną przez Romana Dmowskiego. Ukazał relacje między narodem a jednostką oraz zależności i powiązania
między narodem a państwem.
Michał Poradowski, KOŚCIÓŁ OD WEWNĄTRZ ZAGROŻONY
242 str., cena 32,00 zł, ISBN 978-83-94890-03-2
Zawiera dwie prace. W Socjologii protestantyzmu autor zwraca uwagę na postępujący proces protestantyzacji myśli katolickiej, poprzez który został ułatwiony wpływ marksizmu na współczesną teologię, co sprawiło, że antychrześcijańska
rewolucja bolszewicka uzyskała poparcie ze strony części katolickiego duchowieństwa, zwłaszcza w krajach „trzeciego świata”. W drugiej pracy Wpływ marksizmu
na współczesną teologię, ukazany został proces stopniowej marksizacji teologii, jej
wpływ na rozwój teologii wyzwolenia oraz na polską religijność posoborową.
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Michał Poradowski, NEOKATECHUMENAT
18 str., cena 10,00 zł, ISBN 978-83-94890–00-1
Autor ukazał genezę ruchu neokatechumenalnego, który pierwotnie wywodził
się z ruchu charytatywnego w Hiszpanii, a następnie uzyskał poparcie ze strony
Watykanu. Michał Poradowski wykazał, że wiele działań wymienionego ruchu jest
sprzecznych z tradycyjną nauką Kościoła Katolickiego.
Michał Poradowski, NOWY ŚWIATOWY ŁAD
56 str., cena 15,00 zł, ISBN 978-83-89684-83-7
Autor ukazuje rolę masonerii i innych organizacji w budowaniu nowego, liberalnego i ateistycznego porządku na świecie, pod dyktando sił wrogich Kościołowi
i w sprzeczności z odwiecznymi, sprawdzonymi zasadami moralnymi i etycznymi.
Ks. prof. Michał Poradowski ukazał stopniowy proces likwidacji państw narodowych oraz budowę jednego rządu światowego.
Michał Poradowski, PROBLEMY II SOBORU WATYKAŃSKIEGO
51 str., cena 16,00 zł, ISBN 978-83-896-841-9-6
W publikacji autor przedstawia zasadnicze zmiany, sprzeczne z Tradycją Kościoła Katolickiego, które zostały wprowadzone w wyniku podjętych reform podczas
Soboru. Wiele wprowadzonych wówczas modernistycznych reform i zmian, inspirowanych między innymi przez masonerię, nie wytrzymało próby czasu i przyniosło szkody Kościołowi Katolickiemu i wiernym. Kryzys wiary, laicyzacja życia,
spadek powołań, zamykanie kościołów, zwłaszcza na Zachodzie – to tylko niektóre
skutki nie do końca przemyślanych reform i zmian.
Michał Poradowski, TALMUD CZY BIBLIA?
102 str., cena 28,00 zł, ISBN 978-83-89684-92-9
Praca traktująca o korzeniach Chrześcijaństwa. Autor głównie w oparciu o Nowy
Testament ukazuje, że jego początki tkwią w mozaizmie i Biblii.
Michał Poradowski, TEOLOGIA WYZWOLENIA KAROLA MARKSA.
Cz. I i II
88 str., cena 20,00 zł, ISBN 978-83-955-076-5-6
Ks. prof. Michał Poradowski ukazał genezę teologii wyzwolenia, która ma swoje źródła w ideologii marksistowskiej. Praca cenna, ponieważ teologia wyzwolenia
znalazła wielu zwolenników, zwłaszcza w Ameryce Południowej i Środkowej.
Michał Poradowski, TRZYDZIESTOLECIE DRUGIEGO SOBORU
WATYKAŃSKIEGO
80 str., cena 16,80 zł, ISBN 978-83-66782-14-3
Ks. prof. Michał Poradowski ukazał w książce przyczyny i kulisy zwołania Drugiego Soboru Watykańskiego. Autor wnikliwie przedstawił negatywne skutki, jakie
przyniosły Kościołowi Katolickiemu niektóre reformy zapoczątkowane na tym Soborze.
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Michał Poradowski, WIZYTA PASTERSKA JANA PAWŁA II W CHILE
46 str., cena 10,00 zł, ISBN 83-89684-21-7
Autor przedstawił przebieg wizyty Jana Pawła II w Chile. Papież podczas wizyty
pasterskiej zaprezentował oficjalną naukę Kościoła, przeznaczoną nie tylko dla katolików chilijskich, lecz dla Kościoła Katolickiego na całym świecie. Praca jest interesująca, ponieważ istnieją pewne analogie między sytuacją Kościoła Katolickiego
w Chile i w Polsce, bowiem na wierzących w obu krajach wywierane są naciski ze
strony „modernistów”, dążących do osłabienia i wypaczenia nauki Kościoła Katolickiego.
Michał Poradowski, ŹRÓDŁA WSPÓŁCZESNEGO EKUMENIZMU
I TRYBALIZM
35 str., cena 12,00 zł, ISBN 978-83-89684-77-6
Ks. prof. Michał Poradowski przedstawia genezę powstania współczesnego ekumenizmu, którego początki sięgają połowy XIX wieku, a inspirowany był przez rabinów żydowskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdy z braku pastorów obsługiwali zbory protestanckie.
Stanisław Jan Rostworowski, AGENDA PAXU NA KUL-U
151 str., cena 22,00 zł, ISBN 978-83-89684-96-7
Autor ukazuje działania ideologii paxowskiej wśród studentów i części kadry
naukowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1954-1956. Opisywane
wydarzenia Stanisław Rostworowski ujął w kontekście takich przełomowych wydarzeń, jak Powstanie Poznańskie oraz Październik 1956, który przyniósł koniec
okresu stalinowskiego w Polsce.
Andrzej Sołdrowski, OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW
59 str., cena 10,00 zł, ISBN 83-85829-54-7
Osiem błogosławieństw to inspirowane przez Kazanie na Górze przemyślenia
o najistotniejszych sprawach życia i moralności, o drogach wzmocnionego Bożą Łaską duchowego dojrzewania
Andrzej Sołdrowski, ŚCIEŻKI WIARY
106 str., cena 14,00 zł, ISBN 83-89684-05-5
Refleksje działacza katolickiego Andrzeja Sołdrowskiego na temat wiary, etyki,
moralności, narodu i miłości. W okresie zamieszania spowodowanego transformacją i przemianami zachodzącymi w naszym kraju, praca ukazuje trwałe wartości,
którymi powinni się kierować młodzi ludzie w swoich postawach życiowych.
Benedykt Stefan Zima, CELEBRACJA SŁOWA
38 str., cena 8,50 zł, ISBN 83-89684-15-2
Tomik zawiera medytacje autora nad Pismem Świętym, nad Dobrą Nowiną, która wszystkim zagubionym ludziom niesie Nadzieję i Miłość.
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Benedykt Stefan Zima, IDŹMY DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
38 str., cena 8,50 zł, ISBN 83-85829-53-9
Tomik ten, to osnute na Litanii do Serca Maryi rozważania o jej matczynej trosce nad światem. W trudnych chwilach życia, powinniśmy powierzyć Matce Boskiej
nasze troski i cierpienia oraz poprzez modlitwę wyrazić naszą cześć i wdzięczność
za Jej opiekę
Benedykt Stefan Zima, MEDYTACJE O BOŻYM SERCU
40 str., cena 8,50 zł, ISBN 83-85829-23-7
Medytacje o Bożym Sercu to refleksje autora bardzo aktualne na progu XXI
wieku. Gdy tyle wszelkiego zła i nieszczęść na świecie, ten tomik jest potrzebny
ludziom zagubionym i potrzebującym miłości i wsparcia
Benedykt Stefan Zima, ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC
38 str., cena 8,50 zł, ISBN 83-85829-64-4
Odmawiajcie Różaniec to refleksje religijne autora, bardzo pomocne przy poznawaniu tajemnic Różańca Świętego, będącego „klejnotem” modlitwy.
Benedykt Stefan Zima, PAN BÓG MÓWI ... DO CZŁOWIEKA
41 str., cena 8,50 zł, ISBN 83-85829-98-9
Refleksje autora na temat stosunku Boga do człowieka w kontekście przykazań
Dekalogu. Dekalog jest zawsze głosem – wołaniem Boga do ludzkości i do każdego
człowieka.
Benedykt Stefan Zima, STROFY O CIERPIENIU
34 str., cena 8,50 zł, ISBN 83-85829-52-0
Podczas lektury tej poezji O. Benedykta Stefana Zimy, osoba cierpiąca może znaleźć pocieszenie i jednocześnie zrozumienie sensu cierpienia. Ponieważ są wielkie
rzesze cierpiących z różnych przyczyn: śmierci, choroby kogoś bliskiego i wielu innych powodów, poezja ta może wielu czytelnikom służyć pomocą w ciężkich chwilach.
Benedykt Stefan Zima, W NURCIE ŻYCIA
64 str., cena 10,00 zł, ISBN 978-83-89684-03-5
Refleksje na temat życia zgodnie z zasadami wiary katolickiej. Na podstawie osobistych przemyśleń Autor rozważa głęboki sens istnienia w zgodzie z naturą.
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L I T E R AT U R A SP O Ł E C Z NA
Jolanta Mazur, PAN DZIECKO
50 str, cena 30,00 zł, ISBN 83-85829-62-8
Opowieść matki autystycznego dziecka o ich codziennym życiu w wojewódzkim mieście, o samotnych zmaganiach rodziny pozbawionej społecznego wsparcia
z ciężką codziennością wśród obojętnych przechodniów. W książce opisującej realne życie autystycznej osoby poruszony został niezwykle ważny i ogromnie palący problem coraz liczniejszej rzeszy osób z autyzmem, dla których praktycznie nie
ma żadnego zaplecza. Brakuje dostosowanych miejsc w przedszkolach i szkołach,
nie ma ośrodków dziennego ani stałego pobytu oraz warsztatów terapii zajęciowej
przystosowanych dla autystów, a przede wszystkim brak jest współczucia otoczenia
i chęci pomocy ze strony rządzących.
Lucjan Momot, LOVE CIĘ KAŚKA. PO DRUGIEJ STRONIE MURU
166 str, cena 22,00 zł, ISBN 83-85829-62-8
Lucjan Momot, wieloletni wychowawca Zakładu Poprawczego i Schroniska dla
Nieletnich w Świdnicy, zebrał materiał o młodzieży, która weszła w kolizję z prawem. Książka składa się z dwóch części, w pierwszej zatytułowanej Opowieści zza
krat Autor przedstawia różne, często bardzo trudne losy wychowanków, a drugiej
pt. Twórczość zza krat – zawarta jest proza i poezja wychowanków, oddająca przeżycia i tęsknoty młodych ludzi.
Janina Szwaczka, DZIEŃ ANIOŁÓW I NOC MUNDURÓW
189 str., cena 22,00 zł, ISBN 83-89684-01-2
Autorka przedstawia losy bohaterów, obejmujące okres PRL-u, stanu wojennego
i przemian w Polsce po 1989 roku. Przeprowadza psychologiczną analizę postaw
swoich bohaterów, uwzględniając uwarunkowania historyczne i socjologiczne.
Janina Szwaczka, LEGENDA MAŁEJ I WIELKIEJ POLSKI
209 str., cena 24,00 zł, ISBN 83-85829-43-1
To ciekawa panorama historii Polski od IX wieku po lata siedemdziesiąte XX
wieku. Przedział czasowy tej paradokumentalnej powieści, to legendarny IX wiek,
początki okupacji sowieckiej, marzec 1968 roku, aż po wydarzenia czerwca 1976
roku. Książka zawiera takie mało znane fakty historyczne, jak walki żołnierzy LWP
z UB.
Janina Szwaczka, TRZY BEZ ATU
162 str., cena 28,00 zł, ISBN 83-85829-59-8
Autorka opisała przeżycia trzech kobiet w PRL-u. Szczególnie wiernie oddała
atmosferę i życie codzienne w okresie stalinowskim, jak i w latach osiemdziesiątych
XX wieku. Ciekawy wątek stanowi proces dostosowywania się różnych warstw społecznych do narzuconego systemu komunistycznego oraz kolaboracji niektórych
środowisk. Książka ta uzyskała Główną Nagrodę w Konkursie Literackim „O PIÓRO ESKULAPA”.
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Agata Świerkot, ZAWSZE NIEPOPRAWNY JANUSZ SZPOTAŃSKI
74 str., cena 12,00 zł, ISBN 83-89684-71-3
Książka przedstawia osobę Janusza Szpotańskiego i jego dorobek literacki. Szpotański podjął satyryczną rozprawę z totalitarną komunistyczną rzeczywistością
w Polsce. Był nie tylko człowiekiem pióra ale również myślicielem, zgłębiającym
najistotniejsze zjawiska otaczającej rzeczywistości, nie tylko tej wypaczonej przez
system komunistyczny. Jego twórczość – ze względu na charakter – powodowała, że
nie był w okresie komunistycznym szeroko znany i doceniany.
Agata Woźniok, SERGIUSZ PIASECKI W III RZECZPOSPOLITEJ
92 str. cena 14,00 zł, ISBN 978-83-89684-12-7
Książka jest omówieniem recepcji twórczości znanego pisarza w czasie III RP
– Sergiusza Piaseckiego. Autor z autopsji ukazywał życie w Rosji sowieckiej oraz
istotę komunizmu, za co w okresie PRL ukarano go zakazem wydawania jego powieści. Charakter jego twórczości powodował, że również w III Rzeczpospolitej nie
był mile widziany na „salonach literackich”.

L I T E R AT U R A DZ I E C I Ę C A
Władysław Bełza, KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY
38 str., cena 10,50 zł, ISBN 978-83-89684-17-2
Ten niewielki zbiór wierszy o tematyce patriotycznej, z ilustracjami znanych postaci z historii Polski, przeznaczony przede wszystkim dla dzieci, starszym może
przypominać ich uniesienia z okresu dzieciństwa i młodości. Na popularnym tytułowym wierszu Katechizm polskiego dziecka, zaczynającym się od słów: Kto ty
jesteś? Polak mały ... wychowało się już kilka pokoleń Polek i Polaków.
Wioletta Grzywnowicz, W KRAINIE MARZEŃ
120 str., cena 25,00 zł, ISBN 978-83-89684-32-5
Pobudzające wyobraźnię bajki dla dzieci, z elementami dyskretnej dydaktyki.
Karolina Kubilus MIKI KLAPNIĘTE USZKO
64 str, cena 35 zł, ISBN 978-83-962379-1-0
Miki to jasnobrązowy sympatyczny kundelek z oklapniętym uszkiem. Zanim
znalazł swój dom u pana Tomasza, część życia spędził w schronisku dla zwierząt.
Pewnego razu jego pana z zawałem serca zabiera z ulicy pogotowie, a Miki zostaje sam. Zziębnięty i głodny błąka się po mieście w poszukiwaniu pana Tomasza. Boi
się, że zostanie złapany i odstawiony z powrotem do schroniska…
Miki Klapnięte Uszko to wzruszająca historia o sile psiej miłości. W sam raz na
długie jesienne i zimowe wieczory!
Edyta Łukawsza-Janowska, ZIEWANKI
32 str., cena 35,00 zł, ISBN 83-89684-01-2
Jak zasypiać, to tylko przy sennych wierszykach – melodyjnych kołysankach…
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Debiutująca w roli autorki dla dzieci Edyta Łukawska-Janowska pisze piękne
wiersze: oryginalne, pełne niezwykłych skojarzeń, świadczące o bogatej wyobraźni,
wrażliwości i poczuciu humoru. Ilustracje Moniki Sasor idealnie oddają oniryczny,
a jednocześnie słodko-dziecięcy klimat utworów. Jak zasypiać, to tylko przy pełnych czułości i ciepła, rytmicznych Ziewankach – kołysankach…

Jakub Krajewski i Alicja Kocurek, MAGICZNA HARFA. LEGENDY
IRLANDZKIE
88 str., cena 38, ISBN 978-83-946094
W jaki sposób sprytna Una przechytrzyła olbrzyma Angusa? Czym skończyła się
przygoda Oisina w Krainie Wiecznej Młodości? Jak wygląda prawdziwy leprikon?
Zła królowa Maeve, olbrzym Fionn, dzielny Setenta – te i i inne mityczne postaci
wyłaniają się z kart „Magicznej harfy”. Żeby je poznać, wystarczy sięgnąć po książkę Jakuba Krajewskiego.
Irlandzkie legendy są – jak pisze we wstępie autor – jedyne w swoim rodzaju. To
najstarsze tego typu przekazy w Europie, a zarazem najbardziej oryginalne. Irlandia
nigdy nie została zdobyta przez Cesarstwo Rzymskie i nie uległa wpływom kultury
śródziemnomorskiej, dzięki czemu udało jej się ocalić własną, niezwykłą tradycję.
Ewa Zachara, STRACHOTA POSTRACH STRACHOCINA
24 STR., cena 22zł, ISBN 978-83-952864-3-8
Może nie wszyscy o tym wiedzą, ale Wrocław też ma swojego smoka! Ponoć dawno, dawno temu zadomowił się na wschodnich obrzeżach miasta, tam gdzie dziś
znajdują się osiedla Wojnów, Swojczyce i Strachocin.
Krążył nad lasem, pożerał ludzi i zwierzęta. Mieszkańcy tak się go bali, że nazwali go Strachotą. Czy nazwa dzielnicy pochodzi od nazwy smoka, czy na odwrót –
nie wiadomo. Ale pamięć o smoku Strachocie i o rycerzu Konradzie, który w końcu
pokonał bestię, przetrwała w lokalnej tradycji. O jej kultywowanie dba między innymi wrocławskie stowarzyszenie „Grupa z pasją”. Co roku w Lesie Strachocińskim
organizowany jest Festyn Smoka Strachoty, na ścianie przy ulicy Smoczej można
podziwiać imponujący mural, a w Internecie – obejrzeć animację o smoku. A teraz
legenda ukazuje się w druku: wierszowaną opowieść Strachota postrach Strachocina napisała Ewa Zachara, a zilustrowała Katarzyna Majchrzak-Żelazo. To jedna
z wielu wersji legendy – z bardzo zaskakującym zakończeniem!
Zeszyty logopedyczne w cenie 10,00 za każdy
Zeszyty dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (1-3) do ćwiczeń
narządów artykulacyjnych. Znane ćwiczenia przedstawione w sposób obrazkowy,
przystępny dla małych odbiorców, Każdy zeszyt zawiera inne ćwiczenia.
Buzi gimnastyka w wierszykach
Czy moloty to kłopoty?
Dudni, stuka czy puka?
Gimnastyka buzi na wesoło
Plamki, kropki i kropelki
Tropem dźwięków i odgłosów
Wędrujące trzy szeregi
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Wiersze bez szumów
Boże malowanki w cenie 7 zł każdy
Te książeczki to połączenie prostych historyjek dla przedszkolaków i uczniów
wczesnoszkolnych z rysunkami do pokolorowania (lub pomalowania)
Każdy może być Świętym
Kościół Boży. Królestwo Boże.
Miłujmy się wzajemnie.
W mocy Bożego Ducha czynić świat lepszym

M A PY
OBECNIE POSIADAMY PONAD 60 MAP HISTORYCZNYCH
W OKAZYJNEJ CENIE 15 ZŁ
OTO NIEKTÓRE Z NICH:
Polska 1939 mapa samochodowa
Oprócz mapy samochodowej, w opracowaniu znalazły się plany 63 miast, mapa
budowy dróg w latach 1918-1939, tabela odległości.
Warszawa przedwojenna reedycja z 1939 r.
Plan miasta z 1939 roku. Skala 1: 20 000
Na odwrocie spis ulic, fotografie i informator komunikacji miejskiej z VII 1939 r.
Podział administracyjny okolic Warszawy, Warszawski Węzeł Kolejowy i plan budowy metra.
Mapa sieci dróg bitych w Polsce w 1945 r.
Reedycja dwubarwnej mapy z 1945 r, a właściwie całkiem nowa mapa zmieniona
i podkolorowana. Dodano: lasy, wody, granicę państwa siatkę map 1:300 000. Wydanie drugie, uzupełnione o szosy zmodernizowane w latach 1940-45. Na odwrocie
mapa kolei 1946 r.
Rzeczpospolita w epoce Wazów 1587-1668
Mapa w skali 1:2 mln z opisem historycznym, rycinami i planami bitew.
Galicja. Mapa rozwoju sieci dróg bitych i kolei
Galicja. Mapa rozwoju sieci dróg bitych i kolei żelaznych (od 1772 do 1918).
Uzdrowiska, kopalnie. Skala 1: 1 200 000.
Karpaty wschodnie.
Mapa przeglądowa. Karpaty wschodnie Gorgany (cz. pn.-zach.) Borżawa, Połonina Równa. 1:300 000 (1 cm:3 km)
Wołyń Zachodni
WOŁYŃ ZACHODNI W GRANICACH PRZEDWOJENNEJ POLSKI – MAPA
PRZEGLĄDOWA, SKALA 1:800 000, z opisem geograficznym oraz dodatkowymi
mapkami.
Mapa jest reedycją powiększonej mapy Książnicy Atlas we Lwowie uzupełnioną o daty budowy kolei, siatkę podziału na mapy WIG i inne mapki oraz opisy.
1cm:8km

K siążki W ydawnictwa B onami
Sprzedajemy także książki Wydawnictwa Bonami:
CHŁOPIEC Z WOŁYNIA Mieczysław Kuczyński
Cena: 26 zł
Musimy spisywać wspomnienia ocalałych i upamiętniać ich losy. Opisywanie
tych doświadczeń, znajdowanie możliwości narracji o tym co niewyobrażalne jest
ratunkiem nie tylko dla tych co przeżyli i pamiętają, lecz i dla ich potomków, którzy
przez nich byli chowani. Gdyż jedynie poprzez mówienie o tym co traumatyczne
możemy zbliżyć się pokoleniami do siebie.
Książka o chłopcu z Wołynia otwiera bardzo trudną historię, dotyczącą utraty przez Polskę ziem wschodnich i gehenny ludzi stamtąd pochodzących. Szczera
wypowiedź o własnym życiu i własnych doznaniach. I mimo, że ledwie dotykamy
tematu krzywdy ludzi tamtych czasów to wiemy, że jest ona silnie odczuwalna.
Z POLSKI DO POLSKI. WOŁYŃSKIE OKRUCHY Mieczysław Kuczyński
Cena: 32 zł
Ta książka to szerokie spektrum Wołynia z jego zagmatwaną historią, od czasu
II RP poprzez okupację radziecką, niemiecką i znów radziecką. Ale nie tylko. Są to
przede wszystkim dzieje Polaków na Wołyniu a w szczególności dwa najtrudniejsze
okresy ich życia: okupacja z mordami na Polakach dokonanymi przez okupantów,
a szczególnie przez ukraińską OUN i UPA dążących do ich wyniszczenia, jak i drugi etap, wypędzenie i trudne początki w nowym otoczeniu w różnych zakątkach
powojennej Polski, a głównie na Ziemiach Odzyskanych. Te trudne, wielorakie
wątki, zostały przez autora sklamrowane szeroką wiedzą historyczną, jak i często
osobistym do niej ustosunkowaniem. W piątym rozdziale tej książki zamieszczono zebrane spośród wielu autentycznych wypowiedzi, fakty dotyczące wielu osób,
a nawet całych rodzin. Dają one wstrząsający swoją prawdą obraz tamtego czasu,
pomimo krótkich, zwięzłych, rzeczowych relacji. Bez tych obrazów nigdy nie poznalibyśmy całej prawdy o tamtym czasie
WOŁYŃSKIE KORZENIE Jan Kuriata
Cena: 32 zł
Na Wołyniu przychodziły czarne noce, towarzyszyły im głód, chłód i wyczerpanie. Obawa przed jutrem, zsyłką, Sybirem, niewiadomą. Tak niedawne czasy, a tak
odległe. Z dnia na dzień ludzie tracili domy, dzieci dzieciństwo, nie zaznając bezpieczeństwa ani szkoły.
Bo żeby się bać nie trzeba wymyślać opowieści a wystarczy poznać historię. Ona
pokazuje prawdę o tym co jeden człowiek jest w stanie wyrządzić drugiemu.
„...Autor powierzył wydanie tej niezwykłej publikacji, w której spokojnie i bez
emocji przedstawia trudne dzieciństwo na Wołyniu, niełatwe powojenne lata młodzieńcze i twarde życie żołnierza. Razem z nim ciągle była w drodze jego rodzina,
na walizkach, pakunkach i skrzyniach wędrująca po Polsce z rozkazu Ojczyzny.”
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ZASŁUCZE. PRZERWANE DZIECIŃSTWO Jan Rudnicki
Cena: 26 zł
Jak wyglądało życie zwykłych ludzi na tym naszym dawnym Zasłuczu? Byli zwykli, kochali i szanowali pracę. Wierzyli w Boga, w rodzinę i w Ojczyznę. Czemu historia tak mało mówi o ich wspomnieniach, życiu i przerwanych marzeniach, o tym
co stracili bezpowrotnie.
„I tak to się zaczęło. Było poznanie, wspólne powroty ze szkoły z odprowadzeniem do furtki jej domu. Były spacery, wspólne wyjścia do kina (...) Czułem się jak
Michał Wołodyjowski, którego pierwszą miłością była Krystyna Drohojowską ...”
TRYLOGIA WANDY WASIK
Cena: 45 zł za pakiet 3 książek
MIĘDZY ŁĄKĄ A OGRODEM
Pierwszy tom wspomnień Wandy Wasik, obejmujących okres do września 1939
roku.
„Ta książka, to cudowna, urocza, prawie baśniowa opowieść małej wrażliwej
dziewczynki, ukazująca przedziwny, często nawet nieprzeczuwalny świat dziecka.
Mówi o jego doznaniach i postrzeganiu otaczającego świata.
Rzecz dzieje się w realnej rzeczywistości, w małej podswarzędzkiej wsi, Kobylnicy, na przestrzeni kilku ostatnich przedwojennych lat i ukazuje tamten czas, zaobserwowany przez spostrzegawcze, a zarazem uczuciowe, troskliwe i chętne do
pomagania innym, dziecko.
Mała Wandzia opowiada o swojej rodzinie, swoim domu i panujących w nim
zwyczajach, o szkole i szkolnych koleżankach i kolegach i warunkach w jakich żyją
te dzieci. Mówi o kulturze tamtego czasu na wsi, o otaczającej ją przyrodzie, o lasach
i miejscach lubianych i znanych mieszkańcom tej wsi…”
DZIECIŃSTWO W KRAJU WARTY
Opowiadania zebrane w tej książce tematycznie związane są z życiem dzieci
w okresie II wojny światowej. Nie są to jednak opowieści o małych bohaterach walczących na barykadach ale o zmagających się z wojenną codziennością. Żyją oni
w konkretnym miejscu w polskiej wsi rodzinie i sąsiedztwie Autorki która jest narratorem opowiadań. Ich tworzywem jest materia pamiętnikarska zatem jako wspomnienia subiektywne nie poddają się uogólnieniu. Ogranicza je miejsce akcji w kraju Warty - podpoznańska wieś odległa 5 km od Swarzędza miasteczka leżącego przy
trasie warszawskiej.
DOJRZEWANIE W SŁOŃCU
Dojrzewanie w słońcu jest opowieścią o pierwszych latach pookupacyjnych.
Rozpoczyna się w 1945 r. upadkiem twierdzy Poznań a kończy ślubem dorosłej
już Wandy. Mówi o życiu i trudach optymizmie i radości entuzjazmie i nadziejach
pierwszych powojennych lat.
I DUŻO, DUŻO WIĘCEJ…
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Z apowiedzi
Iwona Bednarska – Zupy dla prawdziwych kozaków.
Stanisław Jastrzębski – Kresy wschodnie we krwi

35

