NOWE ROZSZERZONE WYDANIE W PRZYGOTOWNIU

Jacek Trznadel
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„Po ostatniej wojnie społeczeństwo polskie znalazło się w sowieckiej strefie
wpływów, a właściwie w nowym zaborze, pod sowiecką okupacją. Okupantom obcym i własnym, komunistom polskim, chodziło nie tylko o materialne, ale i o kulturowe przyporządkowanie sobie polskiego narodu. Czy
to się udało?" (ze „Wstępu“) Na to pytanie daje odpowiedź jedna z najgłośniejszych książek publicystycznych ostatniego dwudziestolecia zapis rozmów Jacka Trznadla ze znanymi pisarzami, którzy analizują
poglądy i postawy czołowych twórców kultury, ich stosunek do ideologii
komunistycznej i jej wpływ na obraz literatury polskiej doby powojennej.
Jerzy Andrzejewski - Czerwony system pogardy, Jacek Bocheński Byłem zahypnotyzowany, Marian Brandys - Tragedia lewicujących liberałów, Andrzej Braun - Były we mnie jakby dwie osobowości, Zbigniew
Herbert - Wypluć z siebie wszystko, Maria Janion - Pokój i Socjalizm,
czyli wygnanie i przemoc, Zbigniew Kubikowski - Inwazja z obcej planety,
Jan Józef Lipski - Niezrozumiały i przerażający amok, Jacek Łukasiewicz
- Czarodziejska góra komunizmu, Jarosław Marek Rymkiewicz - Nieśmiertelny Stalin i złowieszcze więzienie nudy, Julian Stryjkowski - Olbrzymia
czarna przestrzeń, Jan Józef Szczepański - Śnił mi się dyktator bez butów,
Witold Wirpsza - Wygonienie diabła Belzebubem, czyli artysta izolowany w stalinowskim getcie, Wiktor Woroszylski - Myśmy żyli w literaturze

Wydawnictwo ANTYK - Marcin Dybowski

Wydawnictwo Antyk poleca
W numerze:
Adam Chajewski - Polityka marnotrawionych szans, cz. 1
Tomasz Dragon -Rosja Putina wobec krajów bałtyckich, cz. 1
Ilhar Chatownianski -Socjaldemokracja białoruska: wiele
hałasu o nic?
Józef Darski - Oligarchiczny system polityczny na Ukrainie
Edvin Dan - Operacja Dniestr. „Rewolucja 1989“ w Rumunii
Ismet Tabasaran - Polityka Rosji na Kaukazie

pismo poświęcone problemom Europy Środkowo-Wschodniej

W numerze:
Adam Chajewski - Polityka marnotrawionych szans, cz. 2
Tomasz Dragon - Rosja Putina wobec państw bałtyckich.
Polityka i gospodarka, cz. 2
Csondor Feher - Formowanie się białoruskiej przestrzeni
politycznej
Andrij Brusnyj - Współczesne stosunki polsko-ukraińskie
pod ciężarem historii

Helena Rzadzyńska
Powrót nie był przewidziany
Niezwykła opowieść o tragicznych losach polskiej rodziny
podczas sowieckiej deportacji na Syberię.

14,5 x 20,5 cm, 162 s.
okładka miękka
ISBN 83-89920-04-2
18,00 zł

Konstanty Piekarski
Umykając piekłu. Wspomnienia polskiego
oficera z Auschwitz i Buchenwaldu
Ile było ofiar w Auschwitz? Relacja współorganizatora ruchu
oporu w obozie pod rozkazami Rtm. Pileckiego. Zawiera
Raporty Rotmistrza Pileckiego

14,5 x 20,5 cm, 374 s.
okładka miękka
ISBN 83-89920-05-0
20,00 zł

Rudolf Jaworek
Wypędzeni
Sprawa odszkodowań dla obywateli niemieckich w świetle
tragicznych losów Polski i Polaków w latach 1939-11945
na tle projektu budowy Centrum Wypędzonych w Berlinie.
Fakty - wydarzenia - opinie

14,5 x 20,5 cm, 162 s.
okładka miękka
ISBN 83-89920-00-X
18,00 zł

Konrad Zagończyk
Między nami sąsiadami. Wspomnienia
Ciekawe i mało znane fakty o działalności agentów niemieckiej V kolumny na północnym Mazowszu w latach 19391941 oraz hipotezy na temat zbrodni w Jedwabnem

14,5 x 20,5 cm, 135 s.
okładka miękka
ISBN 83-89920-01-8
18,00 zł

Stefan Korboński
Polacy, Żydzi i holocaust
Opowieść jednego z głównych przywódców
Polskiego Państwa Podziemnego o tym, co
Polacy czynili, aby uratować od zagłady Żydów, mimo represji stosowanych bez-względnie przez hitlerowców - automatycznego
wyroku śmierci na całą rodzinę wobec każdego, kto ukrywał lub tylko pomagał Żydom. Ukrywając Żydów setki tysięcy bohaterskich Polaków, Polskie Państwo Podziemne i Kościół dowiedli wielkiej determinacji. Książka jest także opowieścią o stosunkach polsko-żydowskich po II wojnie
światowej.

14,5 x 20,5 cm, 219 s.
okładka miękka
ISBN 83-87809-14-4

Wiktor Poliszczuk
Gorzka prawda. Cień Bandery
nad zbrodnią ludobójstwa
Autora obala panujący w nauce polskiej, przyjmowany pod wpływem współczesnej, ukraińskiej nacjonalistycznej historiografii, błędny pogląd, że w latach okupacji hitlerowskiej istniał
konflikt polsko-uukraiński, który miał być rzekomo bezpośrednią przyczyną „wzajemnego wyrzynania się“ ludności polskiej i ukraińskiej.
Wiktor Poliszczuk konsekwentnie dowodzi. że
naród ukraiński w swej całości nie jest odpowiedzialny za zbrodnie ludobójstwa na ludności
polskiej, lecz konkretny, znany z nazwy ukraiński ruch nacjonalistyczny - Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów.

14,5 x 20,5 cm, 530 s.
okładka miękka
ISBN 83-89920-11-5

Jacek Trznadel
Spór o całość
Polska 1939-2004
Wybór esejów i artykułów o palących prolemach
współczesnej historii Polski i ważnych zagadnieniach polskiej tradycji narodowej. Autor porusza m.in. na temat zbrodni katyńskiej, Powstania Warszawskiego, stanu wojennego, sprawę płk Ryszarda Kuklińskiego.

14,5 x 20,5 cm, 326 s.
okładka twarda
ISBN 83-89920-02-6
48,00 zł

Jacek Trznadel
Kolaboranci. Tadeusz ŻeleńskiBoy i grupa komunistycznych
pisarzy we Lwowie 1939-1941
Teksty pisarzy-kkolaborantów m.in. Boya, Leca,
Putramenta, Wata, Pasternaka, Broniewskiego,
Wasilewskiej, Szenwalda, Kuryluka, Borejszy
opatrzone podwójnym komentarzem: Autora
oraz komentarzem składającym się z sądów i opinii innych - ciekawa konfrontacja postaw i poglądów.

14,5 x 20,5 cm, 552 s.
okładka miękka
ISBN 83-87809-01-2
45,00 zł

Jacek Trznadel
Polski Hamlet
czyli kłopoty z działaniem
Autor oskarża o zdradę literatury i ideałów
moralnych m.in. Andrzejewskiego, Gałczyńskiego, Iwaszkiewicza, Różewicza, Miłosza. Nie
oszczędza zwolenników jednostronnego kultu
Adama Mickiewicza upominając się o pomijane
walory twórczości Juliusza Słowckiego. Spokój
tego literackiego eseju burzy literacki pamflet
i apokryf.

14,5 x 20,5 cm, 357 s.
okładka miękka
ISBN 83-87809-26-3
24,00 zł

Krzysztof Kamil Baczyński
Kiedy się miłość śmiercią stała
Wybór wierszy z komentarzami i w opracowaniu
W. Budzyńskiego, znawcy twórczości tragicznie
zmarłego podczas Powsta-nnia Warszawskiego
poety, określanego jako „księcia poetów“.

14,5 x 20,5 cm, 189 s.
okładka miękka
ISBN 83-86482-27-3
21,00 zł

Nowe wydanie klasycznych dzieł
historiografii polskiej z serii dzieł
wybranych Feliksa Konecznego
- już w sprzedaży!

16,5 x 24,5 cm, 465 s.
okładka miękka
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Klejnot polskiej historiografii, lektura niezbędna dla każdego maturzysty oraz w przygotowaniu do egzaminów na studia. Bogato ilustrowany wykład zawiera mapy i tabele w nowym
skladzie komputerowym, wydanie uzupelnione.
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A. Lewicki, J. Friedberg
Zarys historii Polski
od zarania do 1925 roku

ISBN 83-87809-13-6
55,00 zł

Feliks Koneczny
Dzieje Rosji, t. 1-3
Historia ziem rosyjskich i dawnej Rosji od wczesnego średniowiecza (połowa VIII w.) do roku
1505. Dzieło wyróżnia syntetyczne połączenie
dziejów politycznych z historią kultury rosyjskiej.
Autor korzystał szeroko z dostępnych źródeł
w piśmiennictwie i doku ntach rosyjskich. Książka zawiera wyłącznie wyniki własnych badań autora i długoletnich dociekań, prowadzonych w najrozmaitszych okolicznościach życia.

14,5 x 21 cm, 1680 s.
okładka miękka
ISBN 83-87809-81-0
98,00 zł

Wybór szkiców filozoficznych
o. J.M. Bocheńskiego
- już w sprzedaży!

Vladimir Volkoff
Psychosocjotechnika. Dezinformacja.
Oręż wojny
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Michael M. Weber
Dynamika grupowa
Psychosocjotechniki. Programowa walka
z cywilizacją i Kościołem
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14,5 x 20,5 cm, 158 s.
okładka miękka
ISBN 83-87809-14-4
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ISBN 83-87809-26-8
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14,5 x 20,5 cm, 169 s.
okładka miękka

Adrien Loubier
Grupy redukcyjne. Techniki sterowania
i manipulacji wewnątrz stowarzyszeń

14,5 x 20,5 cm, 123 s.
okładka miękka
ISBN 83-87809-11-X

Ks. dr Antoni J. Nowowiejski
Msza Święta, t. 1-2
Niezwykle obszerny, szczegółowy wykład
liturgii Kościoła katolickiego. W tomie pierwszym opisano genezę i rozwój Mszy Świętej
oraz szczegółowo ryt rzymski Mszy Świętej do
czasów Soboru Watykańskiego II, zaś w tomie
drugim przedstawiono inne ryty Mszy Świętej
Kościoła katolickiego.

16,5 x 24,5 cm, 1629 s.
ISBN 83-87809-59-4 (cz. 1)
ISBN 83-87809-60-8 (cz. 2)

Ks. Dariusz J. Olewiński
W obronie Mszy Świętej
i tradycji katolickiej
Fundamentalna praca pod odbudowę tradycji łacińskiej w Polsce. Autor przybliża
historię Mszy Świętej i uzasadnia, dlaczego
powinna być sprawowana według reguł
Mszy Świętej Wszechczasów (nieściśle zw.
„Mszą Trydencką“) i obala kłamstwa ośmieszające łacińską liturgię. Druga część dzieła
przybliża obrzędy i teksty Mszy Św. Wszechczasów i ich ścisły związek z dogmatami.

14,5 x 20,5 cm, 424 s.
okładka miękka
ISBN 83-87809-37-5
36,00 zł

Ks. Edward Skotnicki
Neokatechumenat.
Szansa czy zagrożenie
dla Kościola
Bardzo cenne uwagi nad kwestią dotyczącą prawowierności ruchu neokatechumenalnego, napisane przez kapłana, który w diecezji kieleckiej
odpowiedzialny jest za neokatchumenat. Od 10
lat prowadzi on we własnej parafii grupę neokatechumenalną. Uwagi tym cenniejsze, że pochodzą z samego źródła oraz od polskiego kapłana.

14,5 x 20,5 cm, 198 s.
okładka miękka
ISBN 83-87809-44-6
21,00 zł

Ks. Enrico Zoffoli
Czy „droga“ neokatechumenatu
jest prawowierna?
Magisterium papieża
a katecheza Kiko Argüello
W oparciu o bogaty zbiór tekstów zaczerpniętych z nauczania papieża ks. Zoffoli doprowadził do konfrontacji wypowiedzi z Katechez
Kiko Arguello. Nie można było wybrać lepszej
metody, by spragnionym udzielić informacji o
rzeczywistym stosunku poglądów Kiko do
nauczania doktrynalnego Jana Pawla II.

14,5 x 20,5 cm, 264 s.
okładka miękka
ISBN 83-87809-05-5
25,00 zł

Georges Virebeau
Papieże wobec masonerii
Wybór dokumentów Magisterium Kościoła katolickiego, m.in. fragmenty encyklik Klemensa
XII, Benedykta XIV, Piusa VII, Leona XII i Piusa IX oraz wystąpienia papieskie na konsystorzach potępiających wolnomularstwo. Podsumowanie stosunku papieży do masonerii oraz omówienie zmian w Kodeksie Prawa Kanonicznego
i ostatnich wypowiedzi Rzymu. W przedmowie
do wydania polskiego Paweł Kalina dokonał fenomenalnej analizy zagrożeń związanych z rozwojem masonerii w świecie i w Polsce i oceny
jej wpływu na sytuację Kościoła w Polsce.

14,5 x 20,5 cm, 217 s.
okładka miękka
ISBN 83-87809-19-5

Pierre Virion
Rząd światowy.Globalizm,
antykościoł i superkościół
Opracownie poświęcone omówieniu roli
tajnych stowarzyszeń wolnomularskich
w kształtowaniu organizacji międzynarodowych o zasięgu światowym i ponadregionalnym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki globalizmu i rządu
światowego.

14,5 x 20,5 cm, 189 s.
okładka miękka
ISBN 83-89920-14-X

Józef hr. Tyszkiewicz
Inwizycja hiszpańska
Trzy eseje znanego autora obalające mity od
wieków tworzone przez wrogów wiary, którzy
przedstawiają Inkwizycję jako instytucję krwawą, sadystyczną. Bardzo ważna pozycja wobec
żądań, by Kościół przepraszał wszystkich za
wszystko.

14,5 x 20,5 cm, 132 s.
okładka miękka
ISBN 83-87809-00-4
20,00 zł

M. de La Bigne de Villeneuve
Szatan w strukturach świata
Autor omawia instytucje, doktryny i ideologia, przy
pomocy których Szatan podporządkowuje świat swojemu prawu. Wymienia głównie komunizm i nazizm,
ale skupia uwagę na analizie demokracji współczesnej, prawdziwej religii opartej na suwerenności ludu
(Boga wyklucza się ze świata) i liberalizmie. Napisana
przed 50 laty książka nadal jest aktualna, gdyż fałszywe dogmaty współczesnej demokracji są dziś bardziej
jadowite niż kiedykolwiek dawnej, a liberalizm głosi
poszerzanie swej penetracji wewnątrz Kościoła. Jest
to książka użyteczna zwłaszcza dla laikatu katolickiego, któremu przypadł obowiązek realizowania miłości w imię wyrwania społeczeństwa ze szpon Szatana
i przywracania mu zgodności z prawem Bożym.

14,5 x 20,5 cm, 217 s.
okładka miękka
ISBN 83-87909-57-8
25,00 zł

Otwórz myszką skarbiec tradycji!

Bogaty wybór książek i prasy prawicowej

Autentyczny pamiętnik
dziecka pisany podczas
deportacji na Syberię.
Poruszająca prawda
o losach polskich rodzin

Wyd. 1, 2004
14,5 x 20,5 cm, 90 s.,
ISBN 83-87809-88-8

Przeczytaj
i dowiedz się więcej!

Zamawiam zaznaczone tytuły i proszę o przesłanie
ich za zaliczeniem pocztowym na mój adres.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych i korzystanie z nich wyłącznie w celach
handlowych i korespondencyjnych, bez przekazywania tych danych innym Dane są chronione zgodnie z
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr
133, poz. 833). Oświadczam, że wiem o prawie do
wglądu i poprawiania moich danych osobowych.

Imię i nazwisko ....................................................
Adres....................................................................
.............................................................................
Ulica ....................................................................
Kod pocztowy ......................................................

NADAWCA

Pl. Grzybowski 3/5
00-115 Warszawa

ANTYK

Księgarnia
Patriotyczna

Znaczek
Poczty
Polskiej

Wypełnione zamówienie prosimy wysyłać na adres Księgarni
Przyjmujemy także zamówienia tel. (0-22) 654 43 19, fax (0-22) 654 45 20 i na stronie www.ksiegarnia.antyk.org.pl
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F. Koneczny - O wielości cywilizacji (nowy skład)

F. Koneczny - Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej
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H. Radzyńska - Powrót nie był przewidziany
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TYTUŁ

55,00

25,00

25,00

25,00

98,00

34,00

31,00

35,00

38,00

19,00

25,00

40,00

30,00

20,00

12,00

18,00

18,00

18,00

20,00

45,00

35,00

24,00

48,00

K.K. Baczyński - Kiedy się miłość śmiercią stała

S. Nowicki - Antysemityzm, antypolonizm. Wielkie...

G. Rossa - Polacy, Żydzi, dialog

S. Korboński - Polacy, Żydzi i holocaust

E. Zoffoli - Czy „droga“ neokatechumenatu jest prawowierna?

E. Skotnicki - Neokatechumenat. szansa czy zagrożenie...

D.J. Olewiński - W obronie Mszy Świętej i tradycji katolickiej

A.J. Nowowiejski - Msza Święta, t. 1-2

J. hr. Tyszkiewicz - Inkwizycja hiszpańska

M. de La Bigne de Villeneuve - Szatan w strukturach świata

F. Eger - Historja masonerii

P. Virion - Rząd światowy. Globalizm, Antykościół, Superkościół

G. Virebeau - Papieże wobec masonerii

E.W. Eichel, J.A. Reisman - Kinsey. Seks i oszustwo

A. Loubier - Grupy redukcyjne. Techniki sterowania...

M.M. Weber - Dynamika grupowa. Psychosocjotechniki

V. Volkoff - Psychosocjotechnika. Dezinformacja. Oręż wojny

J.M. Bocheński - Marksizm-leninizm. Nauka czy wiara?

J.M. Bocheński - Patriotyzm, męstwo, prawość żołnierska
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J.M. Bocheński - Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim 17,00

J.M. Bocheński - Polski testament. Ojczyzna, Europa...

18,00

W. Poliszczuk - Gorzka prawda. Cień Bandery nad zbrodnią UPA 45,00

J. Kruszyński - Religia Żydów współczesnych

21,00

22,00

15,00
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A. Lewicki, J. Friedberg - Zarys historii Polski

