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O Wydawnictwie
Od 11 lat wyłącznie za własne środki wydajemy książki z zakresu 
polityki, historii, religii oraz ekonomii wolnorynkowej. Wydajemy je 
z duchem motta największego polskiego prozaika XX wieku, Józe-
fa Mackiewicza, iż „jedynie prawda jest ciekawa”. W ciągu dekady 
wydaliśmy ponad sto trzydzieści tytułów, zarówno w papierowych, 
jak i elektronicznych wersjach oraz dwa audiobooki.
Jesteśmy niezależnym wydawnictwem w pełni tego słowa zna-
czenia. Nie korzystamy z żadnych programów rządowych ani 
unijnych. Kolejne projekty realizujemy wyłącznie za własne środki 
pieniężne.
Jesteśmy obecni na najważniejszych imprezach książkowych 
w Polsce, a nasze książki są dostępne w najlepszych księgarniach 
w kraju.

Od 2014 roku mamy również patronacką 
księgarnię stacjonarną na warszawskim 
Żoliborzu przy ul. Dymińskiej 4.

facebook.com/WydawnictwoProhibita
youtube.com/user/Prohibitapl

Kontakt: ul. Dymińska 4, 01-519 Warszawa, tel. 22 425 66 68 | www.prohibita.pl; wydawnictwo@prohibita.pl



NOWOŚCI WYDAWNICZE

Zapomniana praca wielkiego polskiego historiozofa 
napisana w 1901 roku i opublikowana jako cykl ar-
tykułów w „Przeglądzie Powszechnym” za sprawą 
Wydawnictwa Prohibita ukazuje się po raz pierwszy 
w formie książki.
Profesor Feliks Koneczny w swoim wspaniałym, do-
ciekliwym ale zarazem przystępnym i wciągającym 
stylu, prezentuje panoramę historyczną XVI-wiecz-
nej Szwecji, zaś szczególnie sytuację religijną. Na 
podstawie Archiwum Watykańskiego oraz innych 
materiałów źródłowych dochodzi do odmiennych 
wniosków, niż powszechnie przyjęte.

W dobie powszechnej dezinformacji, 
fake newsów i postprawdy, katolicy powinni za-
dać sobie również inne pytanie postawione w tej 
książce. Dlaczego katolickie media nie informują nas 
o ogromnych zmianach w Kościele? Dlaczego waż-
niejsze są dla nich obrazki ukazujące ciekawostki 
z życia papieża Franciszka, niż poważne informacje 
o zasadniczych różnicach zdań między kardynałami 
i biskupami przyglądającymi się działaniom Ojca 
Świętego, o wielkich debatach na temat tego, czy 
Kościół wciąż jest jedyną drogą zbawienia, którym 
słowom Pisma Świętego wolno ufać, czy można 
dowolnie zmieniać słowa modlitwy albo odwieczne 
nauczanie moralne, lub czy sakrament spowiedzi 
wciąż powinien obowiązywać katolików.

Feliks Koneczny – Jan III Waza i misja Possewina

Krystian Kratiuk – Zmienić Kościół

Autor: FELIKS KONECZNY | Tytuł: JAN III WAZA I MISJA POSSEWINA 
| ISBN: 978-83-65546-44-9 | Objętość: 168 | Oprawa: Miękka | Format: 
125 × 195 mm | Cena detaliczna: 25,00 zł | EBOOK: w przygotowaniu

Autor: KRYSTIAN KRATIUK | Tytuł: ZMIENIĆ KOŚCIÓŁ | ISBN: 978-83-
65546-45-6 | Objętość: 172 | Oprawa: Miękka | Format: 125 × 195 mm 
| Cena detaliczna: 25,00 zł | EBOOK: w przygotowaniu
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

Kim byli polscy konserwatyści I połowy XX wieku? 
Jakie mają korzenie, skąd czerpali idee oraz do 
jakich celów dążyli. Książka Stanisława Rostwo-
rowskiego defniuje przedwojenny konserwatyzm, 
przybliża tę wizję polityczną, prezentuje ich obec-
ność w życiu politycznym dwudziestolecia mię-
dzywojennego, kreśli portrety najważniejszych 
przedstawicieli nurtu zachowawczego oraz uwy-
datnia najważniejsze idee polityczno-społeczne, 
jakie były ich udziałem.

Stanisław Jan Rostworowski
Konserwatyści. Dzieje ruchu zachowawczego w II RP.

Kres czy istnienie?

Autor: STANISŁAW JAN ROSTWOROWSKI | Tytuł: KON-
SERWATYŚCI. DZIEJE RUCHU ZACHOWAWCZEGO 
W II RP. KRES CZY ISTNIENIE? | ISBN: 978-83-65546-38-8 
| Objętość: 470 | Oprawa: Miękka | Format: 145 × 205 mm | 
Cena detaliczna: 39,90 zł | EBOOK: w przygotowaniu

Marksistowskie, bolszewickie, antyludzkie idee są 
dziś narzucane społeczeństwom zachodnim nie tyl-
ko za pośrednictwem mediów, kina i teatru, szkoły 
i uniwersytetu, ale także za pomocą stanowione-
go prawa, przez instytucje od wieków cieszące się 
ogromnym autorytetem, które w sposób niezauwa-
żalny dla milionów ludzi zostały przejęte i przebu-
dowane przez marksistów kulturowych, by służyć 
rewolucji. Jak do tego wszystkiego doszło? Na jakim 
etapie rewolucji jesteśmy? Co nas jeszcze czeka? 
O tym jest ta książka.

Dariusz Rozwadowski – Marksizm kulturowy

Autor: DARIUSZ ROZWADOWSKI | Tytuł: MARKSIZM KULTUROWY | 
ISBN: 978-83-65546-35-7 | Objętość: 320 | Oprawa: Miękka | Format: 
145 × 205 mm | Cena detaliczna: 39,90 zł | EBOOK: dostępny

BESTSELLER NA
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RELIGIA

Reprint Mojego Mszalika Niedzielnego z 1940 roku wydany dla Polonii amerykańskiej 
przez ks. Józefa Stedmana może stać się nieocenioną pomocą dla wszystkich, którzy 
pragnęliby świadomie uczestniczyć w Mszy Świętej Wszechczasów. Mszalik został 
ułożony tak, że nawet pierwszy raz uczestnicząc w tradycyjnej Mszy Świętej, korzysta-
jący nie będzie miał problemu ze zrozumieniem tego, co „dzieje się” przy ołtarzu. Mój 
Niedzielny Mszalik to również koniec wymówek dla tych, którzy mówią, że chcieliby 
chodzić na Mszę łacińską, ale nic z niej nie rozumieją, gubią się w niej, itd. Ks. Stedman 
zaprasza do sięgnięcia po ten Mszalik, aby każdy mógł przekonać się, że Msza Święta 
Wszechczasów jest tak naprawdę dla każdego z nas.

***
Mszalik Niedzielny jest dla każdego najlepszą książką do nabożeństwa na całe życie. 
Jak we Mszy Św., tak i w niej się nic nie zmienia. A jednak co dzień jest ona nowa, 
bo podaje wciąż nowe myśli, i natchnienia, i modlitwy. Tak jak cała liturgia kościelna, 
tj. Msza Św. jest owocem objawienia i kościelnej myśli pod natchnieniem Ducha 
Świętego.

Z Przedmowy ks. Józefa F. Stedmana do wydania z 1940 r.

Ks. Józef Stedman – Mój Niedzielny Mszalik

Autor KS. JÓZEF STEDMAN
Tytuł MÓJ NIEDZIELNY MSZALIK
Objętość 398
Oprawa Skórzana
Format 100 × 140 mm
Cena detaliczna 75,00 zł
EBOOK NIE

REPRINTZ 1940 ROKU
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Remanenty historyczne

Układy i układanki

Iskry Boże, czyli polskie drogi do świętości

Stałe warianty gry

Grzegorz Braun specjalnie na 100-lecie odzyskania niepodle-
głości dokonuje tytułowych remanentów historycznych, czyli 
w swoim stylu demaskuje nasze narodowe mity historyczne, 
pokazuje głupotę i/lub zakłamanie wielu historyków, którzy 
wbrew oczywistym faktom serwują kolejnym pokoleniom 
Polaków dania, które są zupełnie niestrawne.

2018 to dobry moment na podsumowanie pewnego etapu 
– bo oto właśnie w polskim życiu publicznym osiągnęliśmy 
kolejny „moment prawdy”. „Moment prawdy” to ostateczna 
konfrontacja, w której opadają maski i wreszcie jasnym staje 
się, kto jest kim. Wybór analiz, komentarzy i wywiadów.

ISKRY BOŻE to autorska mała panorama ojczystej historii 
– szkicowana w ściśle określonej perspektywie: poprzez 
postaci Świętych i Błogosławionych Kościoła katolickiego. 
Dzieła życia ich wszystkich, a także przykłady męczeńskiej 
śmierci tak wielu, stanowią najlepsze, bo najbardziej wyrazi-
ste punkty orientacyjne i drogowskazy (...). Jeśli mamy lepiej 
rozumieć skąd przychodzimy, kim jesteśmy, jak wysoko mo-
żemy i powinniśmy mierzyć – to wypada nam ze szczególną 
pilnością odrabiać te lekcje, jakich udzielają nam właśnie Oni.

„Zła historia jest matką złej polityki”. Czy zasada ta działa 
także w przypadku niżej podpisanego – to zechce Sz. Czy-
telnik rozstrzygnąć na podstawie zamieszczonych tu autor-
skich interpretacji zarówno wydarzeń odległych w czasie, 
jak i bliskich, a nawet nieco wybiegających w przyszłość 
politycznych prognoz.

GRZEGORZ BRAUN

NOWOŚĆ
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HISTORIA

Grzegorz Kucharczyk – Kryzys i destrukcja

Grzegorz Kucharczyk – komplet Christianitas 

Profesor Grzegorz Kucharczyk z fachowością, sumiennością 
i jasnością intelektualną historyka przedkłada czytelnikowi 
gruntowną i opartą na najnowszych badaniach naukowych 
analizę reformacji Marcina Lutra i jego zwolenników. Pozwala 
upewnić się, względnie wyrobić sobie zdanie nie tylko o te-
ologiczno-religijnym i eklezjalnym dramacie reformacji, lecz 
także o istotnie negatywnych kulturowych, tzn. naukowych, 
prawno-moralnych, politycznych czy historycznych skutkach 
protestantyzacji ducha ludzkiego, które ujawniały się raz po 
raz w wiekach nowożytnych. (...)

Ze Wstępu ks. prof. Tadeusza Guza

Dwa tomy publicystyki historyczno-religijnej jednego 
z najlepszych polskich historyków. Pierwszy tom do-
tyczy Europy, drugi tom spraw polskich. 

Paweł Toboła-Pertkiewicz 
De Valera. Gigant polityki irlandzkiej i jego epoka

Pierwsza polska biografia prezentuje de Valerę na tle za-
wiłej historii Zielonej Wyspy i jej losów historycznych. 
W 2015 roku przypadła 40. rocznica śmierci Eamona de 
Valery (1882–1975). W 2016 roku przypadała setna rocz-
nica wybuchu Powstania Wielkanocnego, które odmie-
niło losy ojczyzny św. Patryka. Już te dwie daty są wystar-
czającym powodem, aby poznać giganta konserwatyzmu 
w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Autor: GRZEGORZ KUCHARCZYK | Tytuł: ChRISTIANITAS - OD ROZKWI-
TU DO KRYZYSU + ChRISTIANITAS - MIĘDZY NIEMCAMI A ROSJĄ | ISBN: 
978-83-61344-76-6 + 978-83-65546-04-3 | Objętość: 392 + 292 | Oprawa: 
Miękka | Format: 145 × 205 mm | Cena detaliczna 1 tomu: 35,00 zł | EBOOK: 
EPUB, MOBI

Autor: GRZEGORZ KUCHARCZYK | Tytuł: KRYZYS I DESTRUKCJA | ISBN: 978-83-65546-18-0 | Objętość: 160 | Oprawa: 
Miękka | Format: 125 × 195 mm | Cena detaliczna: 25,00 zł | EBOOK: EPUB, MOBI

Autor: PAWEŁ TObOŁA-PERTKIEWICZ | Tytuł: DE VALERA. GIGANT POLITYKI IR-
LANDZKIEJ I JEGO EPOKA | ISBN: 978-83-61344-45-2 | Objętość: 252 | Oprawa: Twarda 
| Format: 165 × 235 mm | Cena detaliczna: 35,00 zł | EBOOK: EPUB, MOBI
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HISTORIA

Rafał Gan-Ganowicz – Kondotierzy
Wspomnienia słynnego polskiego najemnika, antykomunisty, 
który poświęcił życie na walkę z bronią w ręku z czerwoną 
zarazą. Lektura obowiązkowa każdego mężczyzny!
Gdy pisałem te wspomnienia, Kongo nazywało się Zair 
(a w 1997 roku przywrócono krajowi dawną nazwę). Jak wia-
domo, dyktatura Mobutu była „daleka od wzorów demokracji”. 
Ale olbrzymie złoża uranu, kobaltu, miedzi i diamentów nie 
służą czerwonemu. W jakimś tam maleńkim stopniu jest w tym 
i moja zasługa. Choćby całą moją działalność sprowadzić do 
kłucia szpilką. „Milion ukłuć szpilką i słonia zabije” – powiedział 
Mao. Niech więc każdy chwyta za szpilkę!

Rafał Gan-Ganowicz 

Dwa tomy publicystyki historycznej Sławomira Sucho-
dolskiego pokazujące nieznane szerszej publiczności 
oblicze rządów sanacyjnych. 
Te książki świetnie się czyta – trochę jak kryminał, a trochę 
jak czarną komedię.

Wojciech J. Muszyński, red. naczelny „Glaukopisu”

Sławomir Suchodolski komplet

Autor: SŁAWOMIR SUCHODOLSKI | Tytuł: CZARNA KSIĘGA SANACJI + 
W KRAINIE SANACYJNYCH ABSURDÓW | Objętość: 488 +368 | Oprawa: 
Twarda | Format: 145 × 205 mm | Cena detaliczna: 49,90 zł i 39,90 zł | EBO-
OK: EPUB, MOBI

Autor: RAFAŁ GAN-GANOWICZ | Tytuł: KONDOTIERZY | ISBN: 978-83-61344-49-0   | Objętość: 248 | Oprawa: Twarda 
| Format: 160 × 230 mm | Cena detaliczna: 39,90 zł | EBOOK: brak

Wiesław Ignacy Renke (1912–1944) należał do czołowych 
działaczy ONR a podczas okupacji niemieckiej – głęboko 
zakonspirowanej (była to konspiracja w konspiracji) Or-
ganizacji Polskiej.
Wiesław Renke zginął/zaginął w 1944 r. podczas Powsta-
nia Warszawskiego, lub wkrótce po jego zakończeniu. Nie-
wiele po sobie pozostawił, tym bardziej chwała Autorowi 
za to, co zrobił dla upamiętnienia tej niezwykłej przecież 
postaci, przedstawiciela Pokolenia Polski Niepodległej.

Robert Rudnicki – Wiesław Ignacy Renke 1912–1944

Autor: ROBERT RUDNICKI | Tytuł: WIESŁAW IGNACY RENKE 1912-1944 | ISBN: 
978-83-65546-32-6 | Objętość: 376 | Oprawa: Twarda | Format: 165 × 235 mm | 
Cena detaliczna: 49,90 zł | EBOOK: w przygotowaniu
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Życie i śmierć dla narodu!
Antologia myśli
narodowo-radykalnej
Cena det. 39,90 zł, 
str. 456, op. miękka

Pisarz dla dorosłych.
Opowieść o Józefie
Mackiewiczu
Cena det. 79,90 zł, 
str. 988, op. twarda

Rewolucja pokojowa
Cena det. 27,00 zł, 
str. 220, op. miękka

Odkłamać wczoraj i dziś 
Cena det. 29,90 zł,
str. 266, op. miękka 

Historia pisana pieniądzem
Cena det. 29,90 zł,
str. 180, op. miękka 

MOBI

EPUB

MOBI

EPUB

MOBI

EPUB

HISTORIA

Russell Kirk.
Biografia amerykańskiego 
konserwatysty
Cena det. 32,90 zł, 
str. 266, op. miękka

Krótki bilans Polski
tranzytowej
Cena det. 29,90 zł, 
str. 560, op. miękka

Medalion na pancerzu
Cena det. 55,00 zł, 
str. 392, op. miękka

Jak to naprawdę było?
Cena det. 25,00 zł,
str. 108, op. twarda

Polonia Restituta
Cena det. 39,90 zł, 
str. 468, op. miękka

Między młotem
a kowadłem
Cena det. 29,90 zł, 
str. 220, op. miękka

MOBI

EPUB

MOBI

EPUB

MOBI

EPUB

Bohaterowie państwa
podziemnego
Cena det. 29,90 zł,
str. 220, op. miękka
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Frédéric Bastiat (1801–1850) – francuski pisarz, jeden z największych 
demaskatorów prawdziwego oblicza socjalizmu, zasłynął jako autor po-
nadczasowych pamfletów, w których za pomocą przykładów i reductio 
ad absurdum ukazywał absurdalność mitów i teorii ekonomicznych 
przeciwników wolności gospodarczej. 

Dzieła zebrane

Dwa tomy, ponad tysiąc stron tekstów wielkiego 
pamflecisty. Tomy zawierają: Co widać i czego nie wi-
dać, Prawo, Państwo, Kapitał i zysk z kapitału, Przeklęty 
pieniądz, Sofizmaty ekonomiczne, Harmonie ekono-
miczne.
Cena detaliczna: 140,00 zł, opr. twarda,
str. 1008 (dwa tomy).

EKONOMIA

Autor FRéDéRIC BASTIAT FRéDéRIC BASTIAT
Tytuł CO WIDAĆ I CZEGO NIE WIDAĆ PAMFLETY
Objętość 86 280
Oprawa miękka ze skrzydełkami miękka ze skrzydełkami
Format 125 × 195 mm 125 × 195 mm
Cena detaliczna 15,00 29,90
EBOOK EPUB, MOBI EPUB, MOBI

Dzieło Nocka zawiera niezwykle ożywczy intelektualnie i po-
nadczasowy zbiór refleksji na temat państwa, społeczeństwa 
oraz dziejów. Państwo - nasz wróg powstawało w czasie, gdy 
triumfy święciły bolszewizm, hitleryzm, faszyzm, a w Stanach 
Zjednoczonych wprowadzano Nowy Ład. Autor wbrew wszyst-
kiemu żywił jednak przekonanie, że każde, nawet najbardziej 
potężne państwo, czeka kiedyś upadek, gdyż jest wrogiem 
społeczeństwa.

Jakub Wozinski

Albert J. Nock – Państwo – nasz wróg

Autor: ALBERT J. NOCK | Tytuł: PAŃSTWO – NASZ WRÓG | Objętość: 132 | Oprawa: 
Miękka | Format: 140 × 205 mm | Cena detaliczna: 29,90 zł | EBOOK: NIE
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Nadużycie rozumu
Cena det. 39,90 zł, 
str. 336, op. miękka

Intelektualiści 
a socjalizm
Cena det. 10,00 zł, 
str. 40, op. miękka

Ja ołówek
Cena det. 10,00 zł, 
str. 40, op. miękka 

Istota amerykańskie-
go sukcesu
Cena det. 29,90 zł, str. 
216, op. miękka

Lekcja zdrowego 
rozsądku
Cena det. 29,90 zł 

To nie musi być 
państwowe 
Cena det. 35,00 zł, 
str. 344, op. miękka

EKONOMIA

MOBI

EPUB

MOBI

EPUB

MOBI

EPUB

Niechaj myśli i argumenty przedstawione w tej książce 
posłużą czytelnikom – przyjaciołom wolności, którzy sami 
chcą o sobie stanowić – za oręż w walce z populistyczną 
propagandą, której celem jest wyzucie ludzi z wolności 
i własności oraz uczynienie ich nowoczesnymi niewolni-
kami nowej klasy wyzyskiwaczy – biurokracji. Najlepszym 
sprzymierzeńcem wrogów wolności jest nieświadomość. 
Pragniemy by ta książka pomogła jej czytelnikom uchronić 
się przed nią i uniknąć popadnięcia w poniżającą zależność 
od współczesnych centralnych planistów.

Praca zbiorowa – Moralność kapitalizmu

Autor: PRACA ZBIOROWA | Tytuł: MORALNOŚĆ KAPITALIZMU | Objętość: 272 | Oprawa: 
Miękka | Format: 145 × 205 mm | Cena detaliczna: 35,00 zł | EBOOK: EPUB, MOBI
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CYWILIZACJA

Jak kapitalizm ukształtował cywilizację Zachodu w ciągu 
drugiego tysiąclecia po Chrystusie? Kto wypaczał go na 
przestrzeni dziejów, w jaki sposób i dlaczego? Jaką rolę 
odegrali w tym wszystkim bankierzy i światowa finan-
sjera? Autor, w kontrze do tez słynnego historyka świa-
towych finansów Nialla Fergusona, dokonuje własnej 
interpretacji historii ostatniego tysiąca lat z perspektywy 
zdeklarowanego zwolennika wolnorynkowego ładu. Na 
kartach Dziejów kapitalizmu stawia bardzo odważne, 
momentami wręcz kontrrewolucyjne tezy, ale podpiera 
je ogromnym materiałem dowodowym. Z jakim rezulta-
tem? Niech każdy Czytelnik sięgnie po tę nieprzeciętną 
książkę i oceni to sam.

Jakub Wozinski – Dzieje kapitalizmu

BESTSELLER NA

Richard Weaver – Idee mają konsekwencje

Grzegorz Eberhardt
O patriotyzmie a także o zezowatej matce

Weaver ponad 50 lat temu głosił tezę o kryzysie wewnętrznym cy-
wilizacji zachodniej jako głównej przyczynie jej rozpadu. Wszelkie 
wymienione przez niego symptomy rozpadu uległy w ciągu kilku-
dziesięciu lat znacznemu nasileniu.  Zalegalizowaliśmy – od czasów 
Weavera – pornografię, aborcję, rozwody, homoseksualizm; jesteśmy 
w trakcie legalizowania eutanazji, małżeństw homoseksualistów 
i możliwości adoptowania przez nich dzieci. Wizja Aldousa Huxleya 
opisana w Nowym wspaniałym świecie powoli staje się faktem.
Cena detaliczna 29,90 zł, opr. miękka, str. 216.

Książka, którą macie Państwo przed sobą to zbiór wstępnie wybra-
ny jeszcze przez Autora. Pokazuje on jak wiele tematów uważał za 
interesujące i jak wiele spraw go fascynowało i wciągało. Fascynu-
jąca intelektualnie podróż po różnych zakamarkach tego świata.
Cena detaliczna: 39,90 zł, opr. miękka, str. 448.

Autor: JAKUB WOZINSKI | Tytuł: DZIEJE KAPITALIZMU | Objętość: 630 | 
Oprawa: Twarda | Format: 165 × 235 mm | Cena detaliczna: 79,90 zł | EBOOK: 
EPUB, MOBI
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CYWILIZACJA

Erik von Kuehnelt-Leddihn – Demokracja – opium dla ludu
Wierzysz, że demokracja to najlepszy system rządów, jaki 
stał się udziałem ludzkości? Wierzysz, że demokracja naj-
lepiej broni twoich praw, jest sprawiedliwa, twój głos ma 
realne znaczenie, a ty masz wpływ na rzeczywistość poli-
tyczną? Jeśli tak uważasz, to bezwzględnie musisz poznać 
pracę Demokracja – opium dla ludu, w której Autor podda-
je system demokratyczny dogłębnej analizie. Książka jest 
o tyle niebezpieczna, że po jej lekturze Czytelnik już nigdy nie 
będzie patrzył na demokrację łaskawym okiem i pokładał w niej 
swoich nadziei na lepsze jutro.
Cena detaliczna: 29,90 zł, opr. miękka, str. 186.
Dostępna jako ebook: 

Roberto de Mattei – Dyktatura relatywizmu
Im bardziej walec postępu przetacza się przez nasze szkoły, in-
stytucje publiczne, media, kulturę, tym bardziej staje się aktualna 
praca wybitnego włoskiego historyka. Prezentując, jak wyglądała 
lewacka rewolucja na Zachodzie Europy, możemy zobaczyć, że 
dokładnie te same schematy, modele i manipulacje mają miej-
sce w Polsce. Dyktatura relatywizmu coraz bardziej wpycha się 
do naszych domów i rodzin. Jest to więc już naprawdę ostatni 
moment, aby się jej przeciwstawić. Za chwilę będzie za późno, 
o czym dobitnie przekonuje ta ważna książka prof. de Mattei.
Cena detaliczna: 24,00 zł, opr. miękka, str. 136.
Dostępna jako ebook: 

MOBIEPUB

MOBIEPUB

MOBIEPUB MOBIEPUB

Synod papieża 
Franciszka
Cena det. 25,00 zł,
str. 184, op. miękka

Angielscy męczen-
nicy reformacji
Cena det. 25,00 zł,
str. 160, op. miękka
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Zapomniany esej wielkiego polskiego historyka i historiozofa, 
napisany w 1906 roku, stanowi o tym, jak nie tylko warunki 
geografczne wpływają na społeczeństwo i jego dziedzictwo 
materialne, ale przede wszystkim jaki wpływ na wykorzystanie 
tychże warunków ma dominująca na tym obszarze cywilizacja. 
Przez pryzmat podróży po różnych ziemiach Polski – od Bałty-
ku na północy po Tatry na południu, od zachodnich krańców 
aż po wschodnie Kresy – możemy zobaczyć jak to wyglądało 
historycznie.

W tym eseju autor ukazuje bitwę pod Wiedniem z dużo 
szerszej perspektywy – nie tylko jako potyczkę militarną, ale 
przede wszystkim kulturowo-cywilizacyjną, której skutki od-
czuwamy aż do dziś. 

PROF. FELIKS KONECZNY

Napór Orientu na 
Zachód
Cena det. 7,00 zł, 
str. 40, op. miękka

Protestantyzm 
w życiu zbiorowym
Cena det. 9,00 zł, 
str. 62, op. miękka

Bizantynizm
niemiecki
Cena det. 6,00 zł, 
str. 48, op. miękka

Geografia historyczna

Tło cywilizacyjne odsieczy wiedeńskiej

Autor: FELIKS KONECZNY | Tytuł: GEOGRAFIA hISTORYCZNA | ISBN: 978-83-65546-
36-4 | Objętość: 120 | Oprawa: Miękka | Format: 120 × 195 mm | Cena detaliczna: 20,00 
zł | EBOOK: brak

Autor: FELIKS KONECZNY | Tytuł: TŁO CYWILIZACYJNE ODSIECZY WIEDEŃSKIEJ 
| ISBN: 978-83-65546-30-2 | Objętość: 56 | Oprawa: Miękka | Format: 120 × 195 
mm | Cena detaliczna: 7,00 zł | EBOOK: w przygotowaniu
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Berek
Cena det. 34,90 zł, 
str. 476, op. miękka

Niewidzialni
Cena det. 35,00 zł, 
str. 342, op. miękka

Miasto umarłych
Cena det. 35,00 zł, 
str. 278, op. miękka 
ze skrzydełkami

BELETRYSTYKA

Debiut literacki, który stał się bestsellerem!
Kawał pięknej literatury! 
Karolina Lebiedowicz, wmeritum.pl
Książka pozwala obcować z tym, czego tak bardzo dziś braku-
je – z dobrem i pięknem. 
Kamil Eckhardt, weszlowoko.blogspot.com

Ciąg dalszy pięknej sagi rodzinnej autorstwa Jadwigi Czecho-
wicz. Mimo ciężkiej choroby po trzech latach od wydania pierwszej 
części, udało się napisać kontynuację losów rodziny Olsiewiczów. 
Premiera w maju 2019 roku!

Jadwiga Czechowicz – Kresy i bezkresy

Jadwiga Czechowicz – Kresy i bezkresy 2

Autor JADWIGA CZECHOWICZ
Tytuł KRESY I BEZKRESY
Objętość 470
Oprawa Twarda
Format 145 × 205 mm
Cena detaliczna 39,90 zł
EBOOK PDF, EPUB, MOBI

BESTSELLER NA

ZAPOWIEDŹ

Tyle dotacji państwowych otrzymało nasze Wydawnictwo!
Nie wydajemy książek za pieniądze podatnika!
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*Najciekawsze książki, często niedostępne w innych księgarniach
*Porządne książki dla najmłodszych
*Czasopisma „Polonia Christiana”, „Magna Polonia”, 
 „Zawsze wierni”, „Opcja na prawo”
*Filmy
*Audiobooki
*Ebooki (PDF, ePUB, MOBI)
*Specjalna oferta wydawnictwa Prohibita
 – www.prohibita.pl
*Szybka wysyłka, płatności kartą, PayPalem i przelewem online

Największa księgarnia po Prawej stronie!

Tel: 22 424 37 36, mail: sklep@multibook.pl, ul. Dymińska 4, Warszawa-Żoliborz
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00

(w czwartki do godziny 19:00), w soboty w godzinach od 10:00 do 15:00.
f Multibookpl | l multibookpl | i multibook.pl

Ponad 9 tysięcy produktów w 100 kategoriach!


