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O Wydawnictwie
Od 14 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, Józefa 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 pełnym tego słowa znaczeniu. 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.
G facebook.com/WydawnictwoProhibita
ú youtube.com/user/Prohibitapl

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

Geopolityka

Jakub Wozinski
Od ujścia Wisły po Morze Czarne. Tom I

Kolejna praca Jakuba Wozinskiego napisana z pasją
i nietuzinkową narracją historycznych relacji handlowych Polski. To jedna z niewielu prac na naszym
rynku wydawniczym, która w kompleksowy sposób
przedstawia historię gospodarczą naszej ojczyzny
w odniesieniu do modnych obecnie pojęć szlaków
handlowych oraz interesów geopolitycznych czy
nawet geostrategicznych. Czytelnik sięgając po tę
książkę otrzymuje pasjonujący szkic historycznopolityczny, po lekturze którego wiele wydarzeń historycznych zostanie odczytanych w zupełnie inny
sposób niż dotychczas.
Tytuł książki odwołuje się do bodajże najważniejszej arterii handlowej, która kształtowała nasze
dzieje jeszcze przed epoką kolonialną. Losy polskiej gospodarki, ale i całego kraju, rozstrzygały
się właśnie na tych dwóch
kluczowych obszarach: Książka zawiera
u ujścia Wisły, które, jak niemal 60 map
staram się udowodnić, pomagających
nie zostało niestety nigdy zrozumieć wywód
w pełni podporządkowane autora.
polskim interesom; a także
nad Morzem Czarnym, które otwierało nas na szlaki
handlowe prowadzące w stronę Persji, Azji Środkowej
czy też Indii. Nie jest absolutnie dziełem przypadku
to, że odrodzone w czasach rządów Władysława Łokietka Królestwo Polskie rozbudowywało się właśnie
wokół osi łączącej Bałtyk z Morzem Czarnym.
Dla Polski współpraca z Rzymem oznaczała nie
tylko szansę na cywilizacyjny awans, lecz zapewniała także podpięcie się pod pewien szerszy projekt
społeczno-geopolityczny, umożliwiający bezpieczną
i dostatnią egzystencję. Załamanie się tego projektu
w następstwie rewolucji protestanckiej stanowiło
praprzyczynę stopniowego gospodarczego upadku
Polski. Obóz protestancki bezlitośnie wgniótł Polskę
w europejski interior i skazał na powolne dogorywanie na peryferiach głównych szlaków handlowych.
isbn 978-83-65546-85-2, rok wydania 2021,
str. 516, oprawa twarda, format 165 × 235 mm,
cena detaliczna: 79,90 zł

P ozos tałe k s i ą ż k i J a k u b a
Wozinskiego wydane przez
naszą oficynę

Cywilizacja

Dariusz Rozwadowski
Kościół w obliczu rewolucji.
Marksistowski marsz przez instytucje Kościoła katolickiego

Po trzech latach od ukazania się drukiem świetnie przyjętej przez czytelników książki Marksizm kulturowy. 50 lat walki z cywilizacją Zachodu
Dariusz Rozwadowski zaprasza do lektury kolejnej książki na niezwykle
ważny i jakże aktualny temat!
Książka przedstawia historię wzajemnych relacji między katolikami
a marksistami. Przedstawiony został marsz tych drugich przez instytucje Kościoła katolickiego i wiele innych sposobów oraz metod, za pomocą których toczona jest obecnie walka z katolicyzmem i wartościami
chrześcijańskimi. Czytelnik będzie mógł się także dowiedzieć, w jaki
sposób Kościół katolicki przeciwstawiał się tej bezbożnej ideologii
w przeszłości. Celem książki jest pokazanie źródeł obecnego kryzysu
w Kościele oraz ostatecznego celu, do którego dążą marksiści.
isbn 978-83-65546-83-8, rok wydania 2021, str. 456, oprawa miękka,
format 145 × 205 mm, cena detaliczna: 49,90 zł

Dariusz Rozwadowski
Marksizm kulturowy.
50 lat walki z cywilizacją Zachodu

Marksistowskie, bolszewickie, antyludzkie idee są dziś narzucane społeczeństwom zachodnim nie tylko za pośrednictwem mediów, kina
i teatru, szkoły i uniwersytetu, ale także za pomocą stanowionego
prawa, przez instytucje od wieków cieszące się ogromnym autorytetem,
które w sposób niezauważalny dla milionów ludzi zostały przejęte
i przebudowane 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.
isbn 978-83-65546-35-7, rok wydania 2018, str. 320, oprawa miękka,
format 148 × 210 mm, cena detaliczna: 39,90 zł

Dariusz Rozwadowski (ur. 1984) – historyk, nauczyciel historii, wiedzy
o społeczeństwie i wychowania fizycznego, trener piłki nożnej UEFA A.
Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Specjalizuje się w historii Kościoła. Autor książek Marksizm
kulturowy 50 lat walki z cywilizacją Zachodu oraz Bohaterowie upodleni.
Absolwent poznańskiej AWF.

Historia kościoła

Ks. Antoni Brzeziński
Rys dziejów świętego soboru trydenckiego

Masz więc, łaskawy czytelniku, acz w krótkim i niedostatecznym obrazie, dzieje soboru, który jest i będzie chwałą i chlubą Kościoła na zawsze.
Najprzód albowiem obronił wiarę, na którą zacięta, wielce potężna
herezja się rzuciła, a gruntownym i wszechstronnym jej rozjaśnieniem
wszelkim zapobiegł wątpliwościom w rzeczach tyczących się zbawienia,
błędy zaś i matactwa rozumu ludzkiego, odsłonił nam jawnie (…)
Fragment Zakończenia
isbn 978-83-65546-84-5, rok wydania 2021, str. 206, oprawa miękka ze
skrzydełkami, format 125 × 195 mm, cena detaliczna: 25,00 zł

Ks. Józef Mrozowski
Msza Święta i Tajemnice Życia Zbawiciela

Przeżywaj Mszę Świętą Wszechczasów w wyjątkowy sposób! Ta krótka,
ale jakże praktyczna książka udowadnia, że każdy, nawet najmniejszy
ruch czy gest kapłana w czasie Mszy Świętej, ma swój głęboki sens
i znaczenie. Dzięki tej publikacji Czytelnik będzie bardziej świadomy,
co w danej chwili dzieje się na ołtarzu.
isbn 978-83-65546-71-5, rok wydania 2020, str. 92, oprawa miękka,
format 145 × 205 mm, cena detaliczna: 25,00 zł

Krystian Kratiuk
Pachamama i umiłowana Amazonia,
czyli trzeci synod papieża Franciszka

Okazało się więc, że synod ds. Amazonii nie tylko będzie wydarzeniem
niezwykle ciekawym z medialnego punktu widzenia, ale nawet najważniejszym spośród wszystkich synodów papieża Franciszka. I dlatego
też powstała ta książka.
Krystian Kratiuk
isbn 978-83-65546-67-8, rok wydania 2020, str. 196, oprawa miękka ze
skrzydełkami, format 125 × 195 mm, cena detaliczna: 25,00 zł

Historia

Bartosz Ćwir
Krucjaty a sprawa polska

O czym jest niniejsza książka skoro udział Polski w krucjatach był co
najwyżej symboliczny? Faktycznie: rycerstwo Korony niewiele wniosło
w obronę Półwyspu Iberyjskiego, czy Królestwa Jerozolimskiego. Czy
na tej podstawie można jednak stwierdzić, że Polacy byli niechętni
wobec idei wypraw krzyżowych lub nawet przejawiali wobec niej swego
rodzaju wrogość? Czy słowa księcia Leszka Białego, który w niezwykle
cwany sposób miał „wykręcić się” od udziału w wyprawach krzyżowych,
argumentując to tym, że w Ziemi Świętej nie ma przecież piwa „i żyć
przeto tam nie można” były rzeczywistym powodem? A może były
jeszcze inne, bardziej praktyczne powody?
isbn 978-83-65546-77-7, rok wydania 2020, str. 300, oprawa miękka,
format 145 × 205 mm, cena detaliczna: 35,00 zł

Bartosz Ćwir
W obronie wypraw krzyżowych

O średniowiecznych krucjatach napisano wiele książek, w których aż
roi się od jawnych i celowych kłamstw, mniej lub bardziej świadomych
przeinaczeń oraz uprzedzeń, kompletnie nie oddających ducha idei
krucjatowej, wreszcie zawierających tezy i konkluzje, które służą jedynie jako amunicja przeciwnikom Kościoła. Książka, którą oddajemy do
rąk czytelników, ma przyczynić się do odrzucenia usankcjonowanych
polityczną poprawnością krucjatowych paradygmatów (katolicy najeżdżali i masowo mordowali, katolicy pod groźbą śmierci nawracali innowierców, katolicy łupili wszystko i wszystkich, rycerze to byli
zwykli bandyci, krucjaty to po prostu masowe ludobójstwo ze strony
chrześcijan, itp., itd.).
Czym były zatem naprawdę krucjaty? Jaki był ich prawdziwy cel?
Dlaczego nie można ich uznać za katolicką agresję?
Po lekturze książki Bartosza Ćwira poznasz odpowiedzi na powyższe,
idące pod prąd obecnym prądom intelektualnym, pytania.
isbn 978-83-65546-50-0, rok wydania 2019, str. 278, oprawa miękka,
format 145 × 210 mm, cena detaliczna: 32,90 zł

Bartosz Ćwir (ur. w 1992 roku), absolwent historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Laureat wielu konkursów
literackich.

Historia

Marek Kamiński
Zamiast ekshumacji

10 lipca 1941 roku w podlaskim Jedwabnem spłonęło w stodole co najmniej 300 żydowskich obywateli tego miasteczka. W 2000 roku ukazała
się książka J.T. Grossa Sąsiedzi, której tezę o sprawczej roli miejscowych
Polaków jednoznacznie potwierdziło śledztwo prokuratora IPN, Radosława Ignatiewa. Na prokuratorskie wnioski powołują się zwolennicy
Grossa. Natomiast ich przeciwnicy nadal polemizują z Sąsiadami, domagając się od IPN-u wznowienia ekshumacji i równocześnie ignorując
przytoczone przez R. Ignatiewa świadectwa.
Niniejsza książka proponuje odmienne podejście do tego trudnego
i skomplikowanego zagadnienia. Jej punkt wyjścia stanowi dogłębna
analiza opublikowanych i powszechnie dostępnych, lecz dotychczas
ignorowanych, wyników IPN-owskiego dochodzenia, uzupełnionych
również opublikowanymi, ale przeoczonymi bądź pominiętymi, świadectwami nie tylko na temat 10 lipca 1941 roku, ale całej zrealizowanej
w kilkudniowych odstępach zbrodniczej serii mordów na żydowskiej
ludności Wąsosza, Radziłowa i Jedwabnego, ze szczególnym podkreśleniem tego ostatniego. Wyciągnięte z analizy tych materiałów
wnioski nie tylko wskazują na niemieckie sprawstwo i wykonawstwo
tej potwornej zbrodni, ale również pozwalają wyjaśnić mechanizmy,
które doprowadziły do upowszechnienia powszechnie przyjętej wersji
jedwabieńskiej tragedii.
isbn 978-83-65546-80-7, rok wydania 2021, str. 256, oprawa miękka,
format 148 × 210 mm, cena detaliczna: 39,90 zł

Piotr Witt
Komu Polska przeszkadza

Polska przeszkadzała i wciąż przeszkadza. Dlaczego? Komu? O tym
w brawurowy sposób pisze znany korespondent paryski, dziennikarz
i publicysta, Piotr Witt. Patrzy i porównuje przeszłość z teraźniejszością. Zmieniają się imperia, zmieniają się głowy państw, zmieniają się
sojusze międzynarodowe, zmieniają się taktyki, zmienia się cały świat.
Jedno pozostaje niezmienne i ponadczasowe: wszystkim przeszkadza
niepodległa Polska. Dlaczego? Odpowiedź i dowody na ten permanentny
stan rzeczy na kartach książki.
isbn 978-83-65546-64-7, rok wydania 2021, str. 262, oprawa miękka,
format 145 × 205 mm, cena detaliczna: 35,00 zł

Feliks Koneczny

Feliks Koneczny
Prawa dziejowe

Profesor Feliks Koneczny (1862-1949) jest naszym polskim Arystotelesem. Nikt nie wniósł tak wiele dobrego do rozumienia historii, życia
społecznego, polityki, prawa, cywilizacji i kultury – jak On. Zawsze gotowy poznawać prawdę i wierny jej do końca, łączył studia historyczne
z głębią realistycznych dociekań filozoficznych. Prawa dziejowe to jedno
z najważniejszych dzieł krakowskiego historyka.
isbn 978-83-65546-75-3, rok wydania 2020, str. 754, oprawa twarda,
format 145 × 205 mm, cena detaliczna: 69,90 zł

Feliks Koneczny
Święci w dziejach Narodu Polskiego

Historia Polski to także historia świętych, których ona na przestrzeni tysiąclecia wydała, tych bardziej i mniej znanych, którzy jednak
współtworzyli, często jako postaci pierwszoplanowe, ojczyste dzieje.
Wybitny autor tej książki, profesor Feliks Koneczny, zaprasza nas w podróż poprzez wieki oglądane przez pryzmat oddziaływania świętych
i ogólnie chrześcijaństwa na losy Polaków i ich państwa, jako czynnika
scalającego, jednoczącego, a nierzadko wręcz ratującego byt narodu.
isbn 978-83-65546-90-6, rok wydania 2022, str. 646, oprawa twarda,
format 145 × 205 mm, cena detaliczna: 69,90 zł

Współczesność

Piotr Szlachtowicz
Pandemia cenzury

W tej książce znajdziecie wywiady z lekarzami, fachowcami i działaczami społecznymi o pandemii. Prawie wszystkie zostały ocenzurowane
i wyrzucone z YouTube’a! Będziecie mogli przeczytać o tym, że za koronawirusem stoją te same osoby, które stały za innymi tego typu wydarzeniami na świecie. Dowiecie się, że szczepionka na koronawirusa jest
niepotrzebna i może nas zabijać, jak i o tym, że lockdown to najgorsze
rozwiązanie w walce z epidemią.
isbn 978-83-65546-81-4, rok wydania 2021, str. 296, oprawa miękka,
format 148 × 210 mm, cena detaliczna: 40,00 zł

Dr Karina Reiss, prof. Suharit Bhakdi
Koronawirus - fałszywy alarm?
Liczby, konkrety, konteksty

Żaden temat nie ciąży nad naszymi czasami tak bardzo jak koronawirus
i żaden tak nie napawa lękiem.
Sprzeczne opinie, fake newsy, doniesienia kontrolowane politycznie
— to wszystko wprowadza zamęt. Odmienność poglądów prowadzi do
zaciekłych sporów.
Jaka jest prawda? Jakie są fakty? Co jest kwestią interpretacji?
Niniejsza książka rzeczowo wprowadza ład. Dostarcza danych naukowych i podbudowanych faktów.
Niech Czytelnik skonstruuje sobie własną opinię i poprze ją rzetelną
wiedzą.
isbn 978-83-65546-73-9, rok wydania 2020, str. 262, oprawa miękka,
format 145 × 205 mm, cena detaliczna: 35,00 zł

Beletrystyk a

Piotr Wielgucki
Pokój

Powieść Pokój powstała w 2012 roku, jednak w tamtym czasie nieliczne
grono Czytelników niemal zgodnie uznało, że ta rozprawa socjologiczna
i metaforyczna wizja przyszłości jest przesadzona. Opis społeczeństwa,
dobrowolnie poddającego się unifikacji i rezygnującego z wszelkiej
indywidualności, do czego doprowadziła wcale nieskomplikowana inżynieria społeczna przeprowadzona na globalną skalę, wydawał się tak
nieprawdopodobny, że nikt go nie chciał uznać za możliwy. Z pokorą
przyjąłem te recenzje i zrezygnowałem z wydania powieści, chociaż
nieustannie towarzyszyło mi przekonanie, że kwestią czasu pozostaje,
gdy literacka fikcja stanie się faktem i obudzimy się dokładnie w takiej
rzeczywistości:
isbn 978-83-65546-68-5, rok wydania 2020, str. 424, oprawa twarda,
format 148 × 210 mm, cena detaliczna: 40,00 zł

Jadwiga Czechowicz
Wołanie Boga

W oparciu o znane mi dokumenty, kroniki i przekazy wydarzeń, opisałam
poszczególne cuda eucharystyczne występujące na ziemiach polskich
do 1867 roku, zaś bohaterem książki uczyniłam młodego człowieka
szukającego swojej drogi życiowej.
isbn 978-83-65546-76-0, rok wydania 2020, str. 272, oprawa twarda,
format 145 × 205 mm, cena detaliczna: 35,00 zł

Best
saga rsoellerowa
dzinna!
Jadwiga Czechowicz (z domu Zarzecka) przyszła na świat w 1953 roku
w Zielonej Górze, od 40 lat mieszka w Łańcucie. Autorka jest wnuczką
bohatera książki Kresy i bezkresy. Powieść wydana przez wydawnictwo
Prohibita w w 2016 roku została bestsellerem i została świetnie przyjęta
przez czytelników. W 2017 roku cała książka była czytana w odcinkach na
falach Radia Maryja. W 2019 roku ukazały się Kresy i bezkresy 2, będące
kontynuacją dziejów kolejnych pokoleń rodu Olsiewiczów.

Ekonomia

Wydawnictwo PROHIBITA Paweł Toboła-Pertkiewicz
www.prohibita.pl | wydawnictwo@prohibita.pl
Tel. 22 425 66 68 | G facebook.com/WydawnictwoProhibita
Adres korespondencyjny: Dymińska 4, 01-519 Warszawa

Żaden z projektów naszego wydawnictwa
NIE jest finansowany z pieniędzy podatników.

Największa księgarnia po Prawej stronie!
* Najciekawsze książki, często niedostępne w innych księgarniach
* Porządne książki dla najmłodszych
* Czasopisma
* Filmy
* Audiobooki
* Ebooki (PDF, ePUB, MOBI)
* Koszulki
* Specjalna oferta wydawnictwa Prohibita – www.prohibita.pl
* Szybka wysyłka, płatności kartą, PayPalem i przelewami online
* Wysyłka Pocztą Polską do każdego zakątka świata,
wysyłka w Europie również DHL-em.

Blisko 10 tysięcy produktów w ponad 100 kategoriach!
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.
G
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