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Jedynie prawda
jest ciekawa...
Józef Mackiewicz



O Wydawnictwie
Od 2007 roku wyłącznie za własne środki wydajemy książki 
z zakresu polityki, historii, religii oraz ekonomii wolnorynkowej. 
Wydajemy je z duchem mo�a największego polskiego prozaika
XX wieku, Józefa Mackiewicza, iż „jedynie prawda jest ciekawa”. 
W ciągu 8 lat wydaliśmy blisko sto tytułów, zarówno w papiero-
wych, 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, nasze książki są dostępne w najlepszych księgarniach 
w kraju.

Największa księgarnia po Prawej stronie w Polsce!
Równolegle z Wydawnictwem prowadzimy księgarnię internetową. W ofercie 
mamy ponad 5 tys. produktów od niemal 200 dostawców. Wysyłamy książki na 
cały świat. Przyjmujemy płatności kartą, PayPalem i przelewami online.

Od 2014 roku mamy również patronacką 
księgarnię stacjonarną na warszawskim Żoli-
borzu przy ul. Dymińskiej 4.

facebook.com/WydawnictwoProhibita
h�ps://www.youtube.com/user/Prohibitapl

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



Tomasz Łysiak prowadzi nas przeciw zniechę-
ceniu. Szlakiem swoich, naszych bohaterów. 
Do nadziei. Do nowego świtu. Prowadzi nas 
z szacunkiem i pasją jednocześnie, prowadzi z 
miłością dla prawdy o Polsce. Możemy poznać 
ją, ale nigdy całą, i dlatego możemy i powinni-
śmy poznawać ją coraz więcej. (...) Tu, między 
okładkami tej książki, mamy okazję zbliżyć się 
do Polski.

Prof. Andrzej Nowak 

Tomasz Łysiak – Medalion na pancerzu

Autor TOMASZ ŁYSIAK
Tytuł MEDALION NA PANCERZU
Objętość 456
Oprawa Twarda
Format 165 × 230 mm
Cena detaliczna 55,00 zł
EBOOK EPUB, MOBI

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Okazuje się bowiem, że wśród przeciwników 
nauczania Pana Jezusa od lat znajdują się tak-
że liczni… biskupi. W XXI wieku doszło nawet 
do tego, że część kardynałów (zatroskanych 
o dusze wiernych) zmuszona była wprost na-
zwać pomysły swoich braci w biskupstwie 
herezjami. O tym właśnie jest książka, którą 
trzymają Państwo w rękach.

Lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce po-
znać stan zmagań o Kościół. To wielka stawka.

Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

Krys�an Kra�uk – Synod papieża Franciszka

Autor KRYSTIAN KRATIUK
Tytuł SYNOD PAPIEŻA FRANCISZKA
Objętość 184
Oprawa Miękka ze skrzydełkami
Format 125 × 195 mm
Cena detaliczna 25,00 zł
EBOOK EPUB, MOBI



Głęboko przemawia mi do przekonania sy-
logizm Józefa Szujskiego (1835-1883), który 
pisał o „fałszywej historii jako mistrzyni fał-
szywej polityki”. Anegdotycznie akurat ten 
cytat zawdzięczam człowiekowi, który w swej 
politycznej praktyce w sposób wręcz idealny 
zilustrował tezę Szujskiego – Bronisławowi 
Geremkowi (1932-2008) – a który tak chętnie 
posługiwał się może nawet lepszą od orygina-
łu parafrazą: „Zła historia jest matką złej poli-
tyki”. Czy zasada ta działa także w przypadku 
niżej podpisanego – to zechce Sz. Czytelnik 
rozstrzygnąć na podstawie zamieszczonych 
tu autorskich interpretacji zarówno wydarzeń 
odległych w czasie, jak i bliskich, a nawet nie-
co wybiegających w przyszłość politycznych 
prognoz.

Grzegorz Braun – Stałe warianty gry

Autor GRZEGORZ BRAUN
Tytuł STAŁE WARIANTY GRY
Objętość 652
Oprawa miękka
Format 145 × 205 mm
Cena detaliczna 49,90 zł
EBOOK EPUB, MOBI

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Druga część wspomnień Zofii Reklewskiej-Braun
obejmuje okres od wprowadzenia stanu wojenne-
go do emigracji do Stanów Zjednoczonych. Wspo-
mnienia napisane zostały piękną polszczyzną, 
w których znakomicie oddano klimat społeczno-
-polityczny lat 80., nastroje Polaków, ich nadzieje 
oraz obawy i troski.

Zofia Reklewska-Braun – Jak to naprawdę było?

Autor ZOFIA REKLEWSKA-BRAUN
Tytuł JAK TO NAPRAWDĘ BYŁO?
Objętość 108
Oprawa twarda
Format 145 × 205 mm
Cena detaliczna 25,00 zł



Pietro kard. Gasparri – Katechizm katolicki

Katechizm katolicki dla osób dorosłych, któ-
re pragną zdobyć pełniejszą znajomość nauki 
katolickiej, bo tak brzmi pełny tytuł katechi-
zmu, to dzieło kardynała Piotra Gasparriego 
(1852-1934). Katechizm ten zawiera wykład-
nię najważniejszych zasad wiary, moralności 
i kultu, do których przestrzegania zobowiąza-
ni są wierni Kościoła katolickiego. Wszystko, 
co obejmuje, jest wyrażone systematycznie, 
porządnie, zwięźle i krótko, aby żaden wy-
raz, tym bardziej pytanie, nie okazało się zby-
tecznym i niepotrzebnym. Napisany został 
w formie pytań i odpowiedzi: jest ona z dawien 
w Kościele praktykowana i używana, a podzie-
lona na małe ustępy, chroni od zamieszania, 
a przez to i pomaga w zapamiętywaniu rzeczy. 

Autor PIETRO KARD. GASPARRI
Tytuł KATECHIZM KATOLICKI
Objętość 252
Oprawa Twarda
Format 145 × 205 mm
Cena detaliczna 36,90
EBOOK NIE

RELIGIA
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Tradycyjny, przedsoborowy Katechizm!



HISTORIA

Grzegorz Kucharczyk
Chris�anitas - od rozkwitu do kryzysu

Niniejsza książka jest opowieścią o kryzysie. Tym najpo-
ważniejszym, bo dotykającym sfery ducha, kryzysie nasze-
go kręgu cywilizacyjnego ukształtowanego przez chrześci-
jaństwo przekazane ludom Europy przez Kościół rzymski.
Jaka jest przyczyna tego kryzysu, alias kto lub co za tym 
stoi? Próba odpowiedzi na kartach książki.

Jeśli ktoś ma wątpliwości, że wszystko zmierza ku gorsze-
mu, to niech koniecznie przeczyta Chris�anitas, książkę 
znanego historyka myśli politycznej, którego diagnoza, 
poparta ogromnym materiałem dowodowym – z historii 
dawnej, nowszej i całkiem nowej – nie pozostawia złu-
dzeń: „zmienia się postać tego świata – coraz szybciej 
i w coraz gorszym kierunku”.

Red. Krzysztof Masłoń „Do Rzeczy”
Cena detaliczna: 35,00 zł, opr. miękka, str. 392.
Dostępna jako ebook: 

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 przypada setna roczni-
ca wybuchu Powstania Wielkanocnego, które odmieniło 
losy ojczyzny św. Patryka. Już te dwie daty są wystarczają-
cym powodem, aby poznać tego giganta konserwatyzmu 
w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Książkę tę bezwzględnie powinni przeczytać wszyscy pol-
scy kandydaci na prawicowych polityków.

Red. Jerzy Wolak, „Polonia Chris�ana”

Cena detaliczna: 35,00 zł, opr. twarda, str. 252.
Dostępna jako ebook:  

MOBIEPUB

MOBIEPUB



Frédéric Bas�at (1801-1850) – francuski pisarz, jeden z największych
demaskatorów prawdziwego oblicza socjalizmu, zasłynął jako autor 
ponadczasowych pamfletów, w których za pomocą przykładów i re-
duc�o ad absurdum ukazywał absurdalność mitów i teorii ekonomicz-
nych przeciwników wolności gospodarczej. 

Dzieła zebrane
2 tomy, ponad 1000 stron tekstów wielkiego pam-
flecisty. Tomy zawierają: Co widać i czego nie widać, 
Prawo, Państwo, Kapitał i zysk z kapitału, Przeklęty pie-
niądz, Sofizmaty ekonomiczne, Harmonie ekonomiczne.

Cena detaliczna: 140,00 zł, opr. twarda,
str. 1008 (2 tomy).

FRÉDÉRIC BASTIAT

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

Nigdzie nie znajdziemy bogatszych arsenałów broni, której można użyć przeciwko socjali-
zmowi niż w broszurach opublikowanych przez Bas�ata między rokiem 1848 a 1850.

Encyklopedia Britannica, wyd. 11, 1910 r.



Stefan Korboński (1901-1989), prawnik, działacz ludowy, dusza towa-
rzystwa w czasie spotkań i balów, w trakcie wojny jeden z przywódców 
Polski Podziemnej, po 1945 r. wraz z żoną jeden z najważniejszych dzia-
łaczy emigracyjnych.

Między młotem a kowadłem
Zbiór kilkunastu opowiadań. Głównymi bohaterami są 
ludzie postawieni w krańcowo trudnych sytuacjach ży-
ciowych, spowodowanych z reguły represjami okupan-
tów. Niektórzy z nich stojąc przed wyborem moralnym, 
przegrywają. Są również jednak tacy, którzy mimo represji 
zwyciężają, a dzięki nieprawdopodobnej wprost sile cha-
rakteru zachowują ludzką godność i człowieczeństwo.
Cena detaliczna: 29,90 zł, opr. miękka, str. 220.
Dostępna jako ebook: 

Polonia Res�tuta
Moje 20-lecie Niepodległości jest o tyle bogate, że składa 
się na nie z jednej strony walka z bronią w ręku o odrodzo-
ną Polskę, nauka, praca i polityka, z drugiej bujna młodość, 
czasami szalona, upojenie przyrodą i przygodą oraz we-
sołe, nieraz lekkomyślne, życie. W tym Dwudziestoleciu 
Niepodległości nie brak blasków i cieni, walki i ofiar, ale ta
jedna karta w naszej przeszło tysiącletniej historii prawdy 
się nie boi i brązu nie potrzebuje.

S. Korboński
Cena detaliczna: 39,90 zł, opr. miękka, str. 468.
Dostępna jako ebook: 

MOBIEPUB

Bohaterowie państwa podziemnego
Barwne i nietuzinkowe wspomnienia spisane oczami jed-
nego z najważniejszych członków Podziemia. To nie jeszcze 
jeden leksykon biograficzny. To książka, jak zwykle u Kor-
bońskiego, z mnóstwem anegdot i nieprawdopodobnych 
wydarzeń, nieznanych faktów i ciekawostek o bohaterach, 
których znał osobiście. Od tych najbardziej znanych, aż po 
tych nieznanych lub już zapomnianych.
Cena detaliczna: 29,90 zł, opr. miękka, str. 220.
Dostępna jako ebook:  

MOBIEPUB

MOBIEPUB

STEFAN KORBOŃSKI



HISTORIA

Tomasz Strzyżewski – Wielka księga cenzury PRL
W 1977 roku Tomasz Strzyżewski, pracownik krakow-
skiej delegatury urzędu cenzury wywiózł potajemnie do 
Szwecji ponad 700 stron własnoręcznie przepisanych za-
pisów i zaleceń cenzorskich znajdujących się w Księdze 
zapisów i zaleceń GUKPPiW. Kłamstwo PRL-u zostało 
zdemaskowane.
Po raz pierwszy Czarna księga cenzury PRL ukazała się 
w 1977 roku. W 2007 roku umowę na wydanie książki 
podpisało z autorem Narodowe Centrum Kultury, ale po 
2 latach przygotowań zakończyło prace nad jej wydaniem 
bardzo znamiennym komunikatem, że „wykonanie zamó-
wienia [wydanie Księgi cenzury] może istotnie zagrozić 
interesowi publicznemu z uwagi na wrażliwą społecznie 
tematykę publikacji”.

Książka wydana w naszym wydawnictwie jest pierwszym krajowym wydaniem 
tej publikacji!

Cena detaliczna: 79,90 zł, opr. twarda, str. 580.

Rafał Gan-Ganowicz – Kondo�erzy
Wspomnienia słynnego polskiego najemnika, antykomuni-
sty, który poświęcił życie na walkę z bronią w ręku z czer-
woną zarazą. Lektura obowiązkowa każdego mężczyzny!

Gdy pisałem te wspomnienia Kongo nazywało się Zair 
(a w 1997 roku przywrócono krajowi dawną nazwę). Jak 
wiadomo, dyktatura Mobutu była „daleka od wzorów de-
mokracji”. Ale olbrzymie złoża uranu, kobaltu, miedzi i dia-
mentów nie służą czerwonemu. W jakimś tam maleńkim 
stopniu jest w tym i moja zasługa. Choćby całą moją dzia-
łalność sprowadzić do kłucia szpilką. „Milion ukłuć szpilką 
i słonia zabije” – powiedział Mao. Niech więc każdy chwy-
ta za szpilkę!

Rafał Gan-Ganowicz 

Cena detaliczna: 39,90 zł, opr. twarda, str. 248.



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 

Życie i śmierć dla 
narodu!
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

MOBIEPUB

MOBIEPUB MOBIEPUB

HISTORIA

Russell Kirk. Biogra-
fia amerykańskiego
konserwatysty
Cena det. 32,90 zł, 
str. 266, op. miękka



EKONOMIA

Jakub Wozinski – To nie musi być państwowe

Leonard E. Read – Ja, ołówek
Elokwentna. Wyjątkowa. Ponadczasowa. Wzorcowa. Kla-
syczna. Pół wieku od swojego pierwszego wydania, ksią-
żeczka Leonarda Reada Ja, ołówek, wciąż zbiera te same, 
zasłużone pochwały. Dzieje się tak dlatego, że ten nie-
wielki tekst ma zdolność otwierania oczu i umysłów ludzi 
w każdym wieku, a wielu jego czytelników po skończonej 
lekturze widzi świat zupełnie inaczej.

Milton Friedman

Leonard Read napisał książeczkę Ja, ołówek. Zresztą może 
nawet zdrobniałe określenie „książeczka” też jest nieco prze-
sadzone. W końcu ma ona raptem kilka stron. Ale pod wzglę-
dem meritum to Księga. Dzieło wybitne i wiekopomne.

Robert Gwiazdowski

Cena detaliczna: 10,00 zł, opr. miękka, str. 40.
Książka zawiera teksty w wersji polskiej i angielskiej.
Dostępna jako ebook:  

Prowokacyjna, pełna przykładów historycznych jak 
i współczesnych, napisana z bezwzględną logiką a także 
z wielką pasją. Obok To NIE musi być państwowe nie można 
przejść obojętnym. Tę książkę trzeba przeczytać, głęboko 
przemyśleć przykłady, które najpewniej wywrócą do góry 
nogami nasze wyobrażenie o instytucji państwa i niepod-
ważalnym dogmacie, że niektóre dziedziny życia ex defini-
�one muszą być państwowe.

Cena detaliczna: 35,00 zł, opr. miękka, str. 344.
Dostępna jako ebook: 

MOBIEPUB

MOBIEPUB



Nadużycie rozumu
Cena det. 39,90 zł, 
str. 336, op. miękka

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

A nie mówiłem?
Cena det. 39,90 zł, 
str. 420, op. miękka 

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

 

Ordoliberalizm. 
Historia niemieckiego 
cudu gospodarczego
Cena det. 20,00 zł, 
str. 148, op. miękka 

Mit Che a przyszłość 
wolności
Cena det. 25,00 zł, 
str. 144, op. miękka 

MOBIEPUB

MOBIEPUB MOBIEPUB

EKONOMIA



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 pokła-
dał w niej swoich nadziei na lepsze jutro.

Austriacki mistrz pióra z bezlitosną siłą rozbija w proch 
wszystkie fałsze i sofizmaty apologetów demokracji.

Prof. Jacek Bartyzel

Cena detaliczna: 29,90 zł, opr. miękka, str. 186.
Dostępna jako ebook: 

Roberto de Ma�ei – Dyktatura relatywizmu
Im bardziej walec postępu przetacza się przez nasze szko-
ły, instytucje publiczne, media, kulturę, tym bardziej staje 
się aktualna praca wybitnego włoskiego historyka. Pre-
zentując jak wyglądała lewacka rewolucja na Zachodzie 
Europy, możemy zobaczyć, że dokładnie te same schema-
ty, modele i manipulacje mają miejsce 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 Ma�ei.

Cena detaliczna: 24,00 zł, opr. miękka, str. 136.
Dostępna jako ebook: 

MOBIEPUB

MOBIEPUB



Richard Weaver – Idee mają konsekwencje
Weaver ponad 50 lat temu głosił tezę o kryzysie we-
wnętrznym cywilizacji zachodniej, jako głównej przyczy-
nie jej rozpadu. Wszelkie wymienione przez niego sympto-
my rozpadu uległy w ciągu kilkudziesięciu lat znacznemu 
nasileniu.  Zalegalizowaliśmy – od czasów Weavera – por-
nografię, aborcję, rozwody, homoseksualizm; jesteśmy 
w trakcie legalizowania eutanazji, małżeństw homoseksu-
alnych, adopcji dzieci przez nich. Wizja Aldousa Huxleya 
opisana w Nowym wspaniałym świecie powoli staje się fak-
tem.

Cena detaliczna 29,90 zł, opr. miękka, str. 216.
Dostępna jako ebook: 

Bogdan Zalewski – 13 załączników
Pierwsza w Polsce książka o steganografii pisana metodą
steganografii, czyli technologią przekazywania wiadomo-
ści ukrytych w innych, najczęściej oficjalnie publikowanych
materiałach.

Cena detaliczna 26,00 zł, opr. miękka, str. 194.

CYWILIZACJA

MOBIEPUB

Feliks Koneczny – Napór Orientu na Zachód
Kto ocali u nas cywilizację łacińską? Jedną tylko znam siłę do 
tego zdatną i powołaną: Kościół. Tu, w Europie w ogóle, jest 
to jego cywilizacja, jego córa, bronić mu przeto wypadnie 
swej własności, swego żywiołu. Ale powodzenie zależy od 
tego, czy miłośnicy tej cywilizacji zrozumieją, że nie obronią 
jej, jeśli nie staną zarazem w szeregach Kościoła. W tej walce 
trzeba być koniecznie katolikiem, inaczej walka będzie próż-
ną. Można by nawet wyrazić się, że wystarcza walczyć o ka-
tolickość Polski, a gdy obronimy Kościół, cywilizacja łacińska 
będzie nam przydana, ocalona.

Autor FELIKS KONECZNY
Tytuł NAPÓR ORIENTU NA ZACHÓD
Objętość 40
Oprawa zeszytowa
Format 125 × 195 mm
Cena detaliczna 7,00
EBOOK EPUB, MOBI

NOWOŚĆ



Berek
Cena det. 34,90 zł, 
str. 476, op. miękka

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

Szlachcic z Koluszek 
w Ameryce
Cena det. 25,00 zł, 
str. 220, op. miękka

BELETRYSTYKA

Henry Hazli� – Cofnięcie czasu
Powieść Hazli�a to rozwinięcie a właściwie dopełnienie
Roku 1984 i Nowego wspaniałego świata. O ile bowiem Or-
well i Huxley przedstawiali intelektualny paraliż i duchową 
deprawację beza nadziei na odrodzenie, książka Hazlit-
ta jest odpowiedzią na ich czarny pesymizm. Co więcej, 
pod wieloma względami Hazli� przewidział przed 60 laty
współczesne formy zniewolenia ludzi... Genialna, porywa-
jąca i bardzo aktualna książka. 

Cena detaliczna 39,90 zł, opr. miękka, str. 376.
Dostępna jako ebook: 

Dostępna również w formie Audiobooka!
Cena detaliczna: 29,90 zł.
Dostępny na płycie, a także w formie online na Mul�book.pl

MOBIEPUB



* Wysyłka do paczkomatów
* Wysyłka do każdego zakątka 
 świata Pocztą Polską
* Możliwość odbioru 
 zamówień w księgarni 
 w Warszawie

Największa księgarnia
po Prawej stronie!

Tel: 22 424 37 36, mail: sklep@multibook.pl
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 14:00.

Ponad
5 tysięcy

produktów
w 100

kategoriach!


