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NOWOŚCI

KILKA SŁÓW O NAS:
Od 2007 roku, wyłącznie za własne środki wydajemy ciekawe książki z zakresu polityki, historii oraz 
ekonomii wolnorynkowej. Wydajemy książki w duchu motta jednego z największych pisarzy polskich 
XX wieku, Józefa Mackiewicza, głoszącego, iż „jedynie prawda jest ciekawa”. W ciągu tych 6 lat wyda-
liśmy blisko 50 książek, zarówno w papierowych, jak i w elektronicznych wersjach, a także dwa au-
diobooki naszych książek. Oprócz wydawania książek prowadzimy największą księgarnię internetową 
z prawicowymi książkami w Polsce oferującą ponad 3000 tytułów – Multibook.pl. Książki naszego Wy-
dawnictwa w księgarni Multibook.pl można nabyć w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do 
zapoznania się z naszą ofertą wydawniczą.

KONTAKT
Wydawnictwo Prohibita Paweł Toboła-Pertkiewicz
www.prohibita.pl | wydawnictwo@prohibita.pl
tel. 22 424 37 36 i 0-691 078 163
Adres biura: ul. Rydygiera 7, pok. 39, 01-793 Warszawa
(500 m od północnego wyjścia ze stacji Dworzec Gdański).

Rafał Gan-Ganowicz – Kondotierzy
Kondotierzy to lektura młodości. Kiedy wiele lat później Rafał został kolegą, po-
czytywałem to sobie za zaszczyt. Zbliżyły tatarskie korzenie, namiętność do dobrej 
whisky i umiejętność posługiwania się bronią. Rafał był kolorowym ptakiem, bo-
haterem żywcem wyjętym z powieści Sergiusza Piaseckiego, na dodatek potrafił
świetnie pisać i jeszcze lepiej opowiadać. Kiedy o nim myślę – mimowolnie – staję 
na baczność. Gan-Ganowicz, zawadiaka i polski bohater.

Witold Gadowski

Mackiewicz to antykomunizm intelektu i literackiej wyobraźni. Rafał Gan Ganowicz 
to antykomunizm czynu i zagończykowstwa rycerzy spod kresowych stanic. Ale 
obaj byli z tej samej, polskiej, wolnościowej bajki o starej Rzeczypospolitej. Tak żył 
Rafał. Jego marzeniem była – jak powiadał – piękna śmierć w boju z czerwonym aby 
zainspirować następne pokolenia. Na szczęście nie zginął, ale dał się naciągnąć na 
napisanie tej książki, która była, jest i będzie inspiracją dla nieobojętnych.

Prof. Marek Jan Chodakiewicz
Format: A5, str. 328, oprawa twarda

Cena det: 39,90 zł, cena na Multibook.pl 35,00 zł

Książka nagrodzona wyróżnieniem w VIII edycji Literackiej Nagrody im. Józefa Mackiewicza w 2009 roku.

Grzegorz Eberhardt – Pisarz dla dorosłych.
Opowieść o Józefie Mackiewiczu

Książka Eberhardta, mimo że poświęcona Józefowi Mackiewiczowi, nie jest jednak 
książką o Mackiewiczu. I w tym, paradoksalnie, upatruję jej największej wartości. Jest 
to książka o Polsce i Polakach, o zbiorowości połączonej językiem i kulturą, o jej za-
letach i wadach. O krętactwie, bezinteresownej zawiści, kłamstwach upozowanych 
na szlachetność i o wielkiej, nieprzemijającej sztuce, uprawianej w polskim piekle – 
o ściąganiu w dół każdego, kto wyrósł ponad innych. I to nie jest pamflet, w którym
autor rozdaje łatwe razy i wystawia lekkomyślne cenzurki, jak czyniono to w aurze 
autorytetu moralnego z Mackiewiczem. To jest głos udokumentowanych faktów.

Maciej Rybiński
Format: 165 x 235 mm, str. 988, oprawa twarda

Cena det: 79,90 zł, cena na Multibook.pl 72,00 zł

Nasze książki najtaniej kupisz w księgarni - największej księgarni po prawej stronie.



Sławomir Kmiecik – Przemysł pogardy 2
Ta książka powstała trochę według formuły Alfreda Hitchcocka: najpierw trzęsienie 
ziemi, a potem… dalszy wzrost napięcia”. Jeśli bowiem pierwsza część pod tytułem
Przemysł pogardy uznana została przez wielu recenzentów za „wstrząsającą” i „po-
rażającą”, to jak określić niniejszy tom drugi, który przynosi jeszcze bardziej dra-
styczne dowody w sprawie lżenia, znieważania i wyszydzania Lecha Kaczyńskiego, 
a także jego brata Jarosława?
Kto łudził się, że proceder masowego i zorganizowanego niszczenia wizerunku gło-
wy państwa ustanie po katastrofie smoleńskiej, ten musi być dziś bardzo zawiedzio-
ny. Przemysł pogardy nadal bowiem trwa, wzbiera nawet na sile i rozszerza pole 
rażenia. Uderza mocno w nieżyjącego prezydenta, lecz z jeszcze większym impetem 
w Jarosława Kaczyńskiego, który – jak głoszą szydercy – „jest tylko jeden”.
Ciągle przy tym słychać fałszywe głosy, że to normalna debata, a nie mowa nienawiści 
odzierająca z czci i godności. Książka Przemysł pogardy 2 dokumentuje i udowadnia, jak 
jest naprawdę. Bez interpretacji i komentarzy. Samą wymową faktów.

Format: A5, str. 440, oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena detaliczna: 39,90 zł, cena na Multibook.pl 36,00 zł

Andrzej Zybertowicz – Pociąg do Polski. Polska do pociągu
Ta książka to zaproszenie do poznawania zakulisowych gier, takich, od których czę-
sto zależy to, co dzieje się na scenie politycznej. To zaproszenie do zajrzenia za kur-
tynę, ku strefie, której widownia nie widzi podczas spektaklu, choć to, co dzieje się
za kulisami, często jest ważniejsze od tego, co widać na scenie.

Format: A5, str. 392, oprawa miękka
Cena det: 40,00 zł, cena na Multibook.pl 36,00 zł

Tę książkę możesz czytać w wersji elektronicznej w formatach: EPUB, MOBI, PDF. Szczegóły na prohibita.pl

Erik von Kuehnelt-Leddihn – Demokracja – opium dla ludu
Wierzysz, że demokracja to najlepszy system rządów, jaki stał się udziałem ludzko-
ści? Wierzysz, że demokracja najlepiej broni twoich praw, jest sprawiedliwa, twój 
głos ma realne znaczenie, a ty masz wpływ na rzeczywistość polityczną? Jeśli tak 
uważasz to bezwzględnie musisz poznać tę pracę, w której Autor poddaje system de-
mokratyczny 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.

Format: 125 x 195 mm, str. 180, oprawa miękka
Cena det: 29,90 zł, cena na Multibook.pl 25,00 zł

Tę książkę możesz czytać w wersji elektronicznej w formatach: EPUB, MOBI, PDF. Szczegóły na prohibita.pl

Sławomir Kmiecik – Przemysł pogardy
Nie atakowaliśmy Lecha Kaczyńskiego – piekli się polityk. Nie walczyliśmy z Le-
chem Kaczyńskim – zaperza się dziennikarz. Chór takich głosów odzywa się za każ-
dym razem, gdy pada oskarżenie, że prezydent Kaczyński był z rozmysłem niszczo-
ny za pomocą drwin i szyderstw, gdy wspomina się o „przemyśle pogardy” wobec 
niego. Cóż, skoro tak, to… zajrzyjmy do tej książki. Jest ona dowodem w sprawie
– pierwszym i jak do tej pory jedynym tak obszernym i ściśle udokumentowanym 
potwierdzeniem istnienia w III RP „przemysłu pogardy”.

Format: A5, str. 350, oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena det: 40,00 zł, cena na Multibook.pl 36,00 zł



Henry Hazlitt – Cofnięcie czasu
Jedyna w dorobku Henry’ego Hazlitta (1894-1993), znanego amerykańskiego eko-
nomisty, powieść to rozwinięcie, a właściwie dopełnienie Roku 1984 i Nowego wspa-
niałego świata. O ile bowiem Orwell i Huxley przedstawiali intelektualny paraliż 
i duchową deprawację bez nadziei na odrodzenie, książka Hazlitta jest odpowiedzią na ich
czarny pesymizm. Genialna, porywająca i bardzo aktualna książka.

Format: A5, str. 376, oprawa miękka
Cena det: 39,90 zł, cena na Multibook.pl 29,90 zł

Tę książkę możesz czytać w wersji elektronicznej w formatach: EPUB, MOBI, PDF. Szczegóły na prohibita.pl

Piotr Wielgucki – Berek
Jeśli ktoś miałby mnie zapytać: „O czym jest książka Wielguckiego?”, odpowiedziałbym, że 
przede wszystkim przedstawiono w niej historię nie jednego człowieka, ale historię procesu 
zbiorowego myślenia, której ten jeden człowiek był uczestnikiem. Myślenia o tym, jak jest, 
i o tym jak być powinno, lub raczej o tym, jak by się chciało kreować i widzieć rzeczywistość.

Edwin Kaniuk

W Berku można się zakochać od pierwszego wejrzenia, zawrzeć małżeństwo z rozsądku, 
a podobno nawet da się żyć na zasadach partnerskich. W imieniu autora polecam uni-
kalną powieść Berek, unikalną dlatego, że jak stwierdził wybitnie inteligentny recenzent: 
„Chciałoby się napisać, że Berek to najlepsza polska książka na wiadome tematy, gdyby 
nie brak jakiejkolwiek do niej podobnej.”

Piotr Wielgucki
Format: A5, str. 476, oprawa miękka

Cena det: 34,90 zł, cena na Multibook.pl 29,90 zł

POWIEŚCI

Barbara Fedyszak-Radziejowska – Przemyśleć Polskę
Czy Polacy wciąż tworzą wspólnotę narodową? Czy III RP to pasmo klęsk i porażek, 
czy również sukcesów tylko nie chcemy lub nie umiemy ich dostrzec? Czemu nie 
mamy być z nich dumni? Jak zbudować silne państwo, którego nie będziemy musieli 
się wstydzić? Wreszcie: dlaczego wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej jest tak bardzo 
ważne dla przyszłości Polski, jej pozycji na arenie międzynarodowej, ale także dla 
nas, jako wspólnoty?

Przemyśleć Polskę to przenikliwa diagnoza współczesnej Polski. Nie jest to jeszcze 
jedno użalanie się nad jej losami, klęskami i tym jak bardzo jesteśmy słabym na-
rodem. Wręcz przeciwnie. To książka o tym, że Polacy są wspaniali, że potrafimy
dokonywać tego, czego nie umie żaden inny naród. To książka, która zmusza do 
przemyślenia na nowo losów naszej ojczyzny. To książka, która ma nadzieję odbu-
dować naszą wartość i wiarę w nas samych.

Gorąco zachęcamy do jej lektury.

Format: A5, str. 308, oprawa miękka
Cena det. 35,00 zł, cena na Multibook.pl 32,50 zł



MYŚL KONSERWATYWNA

Roberto de Mattei – Dyktatura relatywizmu
Do tego momentu właśnie doszliśmy. Żyjemy w społeczeństwie hołdującym swo-
istemu antydekalogowi, w którym dozwolone jest wszystko poza publicznym de-
klarowaniem wierności zasadom porządku naturalnego i chrześcijańskiego. Jest to 
ostatni moment, aby przeciwstawić się dyktaturze relatywizmu.

Format: 125x195 mm, str. 140, oprawa miękka
Cena det: 24,00 zł, cena na Multibook.pl 20,00 zł

Tę książkę możesz czytać w wersji elektronicznej w formatach: EPUB, MOBI, PDF. Szczegóły na prohibita.pl

Russell Kirk – Przyszłość konserwatyzmu
Kirk przekłada XVIII-wieczne konserwatywne ideały Edmunda Burke’a na bar-
dziej przystępny język współczesności. Kirk to pisarz, myśliciel, dżentelmen 
i arystokrata ducha par exellence.

prof. Marek Jan Chodakiewicz
Format: A5, str. 356, oprawa miękka

Cena det: 39,90 zł, cena na Multibook.pl 29,90 zł

Grzegorz Kucharczyk – Russell Kirk.
Biografia polityczna amerykańskiego konserwatysty

Ta książka to nie tylko biografia i myśl polityczna wybitnego konserwatysty. To
również panorama amerykańskiej myśli politycznej XX wieku. Dla zainteresowa-
nych Ameryką i ruchem konserwatywnym – lektura obowiązkowa.

Format: 125x195 mm, str. 276, oprawa miękka
Cena det: 32,90 zł, cena na Multibook.pl 25,00 zł

Richard Weaver – Idee mają konsekwencje
Najważniejsza książka amerykańskiej myśli konserwatywnej XX wieku. Poznaj 
książkę, która inspirowała takich gigantów jak Ronald Reagan czy Barry Goldwater 
oraz całe pokolenia Republikanów. Książka Weavera to jedyna książka w języku 
polskim opisująca stan cywilizacji Zachodu pisana z perspektywy zdeklarowanego 
amerykańskiego Południowca.

Format: 145 x 205 mm, str. 216, oprawa miękka
Cena det: 29,90 zł, cena na Multibook.pl 25,00 zł

Tę książkę możesz czytać w wersji elektronicznej w formatach: EPUB, MOBI, PDF. Szczegóły na prohibita.pl

António Salazar – Rewolucja pokojowa
Czym była tytułowa rewolucja pokojowa? Jak ją przeprowadzono? Jakie przyniosła 
skutki? W tej książce, będącej krótką syntezą myśli i czynów Salazara, polski Czytel-
nik pozna historię polityczną Portugalii spod pióra jej najważniejszego architekta.
 Był człowiek, który prowadził tak zwaną rewolucję pokojową. Nazywał się Sa-
lazar. Przez wiele, wiele lat kierował swoim państwem, Portugalią. Doprowadził do 
tego, że jego kraj, ciągle niespokojny, pełen najrozmaitszych gwałtów i przemocy, stał 
się krajem pokoju i dobrobytu. Dlatego nazwano jego metodę rewolucją pokojową. Za 
jego rządów wszystko odmieniło się ku lepszemu. Odmienili się ludzie, ich dobra wola, 
serca i umysły.

Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, 22 II 1981 r.
Format: 145 x 205 mm, oprawa miękka, str. 220

Cena detaliczna: 27,00 zł, cena na Multibook.pl 23,90 zł
Tę książkę możesz czytać w wersji elektronicznej w formatach: EPUB, MOBI, PDF. Szczegóły na prohibita.pl



EKONOMIA

Jakub Wozinski – Historia pisana pieniądzem
Czy wiesz kto w Polsce wydrukował pierwsze papierowe pieniądze? Kto był naj-
większym fałszerzem w historii naszego kraju? Kto był faktycznym założycielem 
NBP? Historia pisana pieniądzem odpowiada na pytania, których opinia publiczna 
woli nie stawiać.

Format: A5, str. 180, oprawa miękka
Cena det: 29,90 zł, cena na Multibook.pl 27,00 zł

Tę książkę możesz czytać w wersji elektronicznej w formatach: EPUB, MOBI, PDF. Szczegóły na prohibita.pl

Garet Garrett – Istota amerykańskiego sukcesu
Naród amerykański istnieje niespełna dwa i pół wieku. Mimo to, w tak krótkim 
okresie osiągnął on najwyższy na świecie materialny standard życia. Jakie są źró-
dła i istota tego sukcesu, czym był on uwarunkowany – o tym właśnie opowiada 
niniejsza książka. Autorem książki jest jeden z najpopularniejszych amerykańskich 
dziennikarzy międzywojnia.

Format: 125x195 mm, str. 128, oprawa miękka
Cena det: 29,90 zł, cena na Multibook.pl 20,00 zł

Tę książkę możesz czytać w wersji elektronicznej w formatach: EPUB, MOBI, PDF. Szczegóły na prohibita.pl

Frederic Bastiat – Dzieła zebrane
Genialny ekonomista i pamflecista francuski, który zmusza swoją twórczością do
ujrzenia tego, co na pierwszy rzut oka jest w ekonomii niewidoczne. Logika i jasność 
wywodu powodują, że aby zrozumieć, czym jest ekonomia i jakie zasady rządzą ży-
ciem gospodarczym oraz powodują wzrost zamożności narodów, Dzieła… Bastiata 
są lekturą w zupełności wystarczającą.

Format: 165 x 235 mm, str. 1008, oprawa twarda, 2 tomy
Cena det: 140,00 zł, cena na Multibook.pl 110,00 zł

Robert Gwiazdowski – A nie mówiłem?
Skąd wziął się kryzys? Dlaczego był nieunikniony? Dlaczego Polskę, jeżeli nic nie 
zmienimy, za kilka lat czeka los Grecji? Wreszcie, dlaczego ostatnie 20 lat to stałe 
zwiększanie władzy polityków i biurokratów nad życiem gospodarczym, czego skutki 
już dziś odczuwamy? Odpowiedzi na te pytania w niezwykle jasny i barwny sposób 
udziela Robert Gwiazdowski. Ta książka to historia gospodarcza III RP w pigułce.

Format: A5, str. 420, oprawa miękka
Cena det: 40,00 zł, cena na Multibook.pl 36,00 zł

Tę książkę możesz czytać w wersji elektronicznej w formatach: EPUB, MOBI, PDF. Szczegóły na prohibita.pl

Michał Wojciechowski – Moralna wyższość wolnej gospodarki
Książka przedstawia relację ekonomii wobec etyki i teologii, zagadnienia własno-
ści, majątku i obowiązków wobec bliźnich, wolnego rynku, pracy, przedsiębiorczo-
ści, roli państwa, rodziny, służb publicznych, opodatkowania. Książka wyróżniona 
w Literackiej Nagrodzie im. J. Mackiewicza za 2008 r.

Format: A5, str. 124, oprawa miękka
Cena det: 20,00 zł, cena na Multibook.pl 15,00 zł

Julian Dunajewski – Wykład ekonomii politycznej
Wykład Dunajewskiego jest zwięzły, jasny i obrazowy. Promujący zdrowy rozsądek, 
a przede wszystkim zalecający wolność we wszelkich dziedzinach życia jako naj-
lepsze panaceum na wszelkie dolegliwości gospodarcze. Książka wydana jako tom 
I serii Klasyka Polskiej Myśli Wolnorynkowej.

Format: 145 x 205 mm, str. 228, oprawa twarda
Cena detaliczna: 49,00 zł, cena na Multibook.pl 30,00 zł



IDEE

Friedrich von Hayek – Nadużycie rozumu
Nadużycie rozumu jest fascynującą książką z zakresu filozofii nauki i historii idei,
najlepszą krytyką aspiracji „planistów” do kontrolowania całego naszego życia 
w imię rozumu i nauki.

Format: 145 x 205 mm, str. 336, oprawa miękka
Cena det. 39,90 zł, cena na Multibook.pl 36,00 zł

Friedrich von Hayek – Intelektualiści a socjalizm
Tajniki wdrażania pewnych koncepcji przez ludzi określonych przez Hayeka mia-
nem „zawodowych sprzedawców idei”. Dlaczego intelektualiści tak chętnie kolabo-
rują z ideami socjalistycznymi? Hayek wykłada karty na stół.

Format: 145 x 205 mm, str. 40, oprawa miękka
Cena det: 9,90 zł, cena na Multibook.pl 7,00 zł

Alvaro Vargas Llosa – Mit CHE a przyszłość wolności
Kim był naprawdę Che Guevara – politycznym idealistą czy zimnokrwistą ma-
szyną do zabijania? Jakie piętno odcisnął na dziejach Ameryki Południowej 
i jaki wpływ ma mit Che na dzisiejszą sytuację tego kontynentu? Dlaczego obalenie 
tego mitu jest niezbędne?

Format: 125 x 195 mm, str. 144, oprawa miękka
Cena det: 25,00 zł, cena na Multibook.pl 20,00 zł

HISTORIA

Red. Marian Romaniuk – Prawda zwycięży.
Homilie upamiętniające tragicznie zmarłych pod Smoleńskiem 

wygłoszone w warszawskiej bazylice archikatedralnej
Zbiór homilii z tzw. miesięcznic smoleńskich to świadectwo głębokiej wiary 
i ogromnej miłości do Ojczyzny – Polski. Ks. Bartołd, o. Bartoszewski, ks. Chro-
stowski, bp. Dydycz, ks. Folejewski, o. Jacyniak, o. Lewandowski, o. Neumann, o. 
Przeczewski, ks. Sikorski, o. Wojciechowski, bp Zawitkowski – to nazwiska księży, 
których homilie znajdują się w tym zbiorze.

Format: 165 x 230 mm, str. 320, oprawa miękka
Cena det: 30,00 zł, cena na Multibook.pl 19,00 zł

Piotr Gontarczyk – Nowe kłopoty z historią
Drugi tom zbioru publicystyki dr. Piotra Gontarczyka. W zbiorze niemal 40 tekstów opi-
sujących zupełnie nieznane aspekty życia społecznego i politycznego minionego ustroju.

Format: A5, str. 328, oprawa twarda
Cena det: 36,00 zł, cena na Multibook.pl 27,00 zł

A. Meller, P. Tomaszewski – Życie i śmierć dla Narodu!
Ta książka to prawdziwa perełka i niewątpliwy hit wydawniczy ostatnich lat. Po raz 
pierwszy bowiem Czytelnicy uzyskują dostęp do tekstów źródłowych, publikowa-
nych przez środowisko przedwojennego ONR.

Format: A5, str. 456, oprawa twarda
Cena det: 39,90 zł, cena na Multibook.pl 33,00 zł



AUDIOBOOKI

Frédéric Bastiat – Lekcja zdrowego rozsądku
Lekcja… to najlepsze z najlepszych pamflety i eseje wielkiego francuskiego pisarza
i demaskatora interwencjonistycznych iluzji, Frédérica Bastiata (1801-1850). Bastiat 
w sposób rzeczowy, ze swadą i humorem, ale przede wszystkim z żelazną logiką, 
obnaża iluzję możliwości budowy zamożnego społeczeństwa z pogwałceniem praw 
ekonomii, a przede wszystkim wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Ponad 5 godzin do słuchania!

Cena det: 29,90 zł, cena na Multibook.pl 25,00 zł

Henry Hazlitt – Cofnięcie czasu
Jedyna w dorobku Henry’ego Hazlitta (1894-1993), znanego amerykańskiego eko-
nomisty, powieść to rozwinięcie a właściwie dopełnienie Roku 1984 i Nowego wspa-
niałego świata. O ile bowiem Orwell i Huxley przedstawiali intelektualny paraliż 
i duchową deprawację bez nadziei na odrodzenie, książka Hazlitta jest odpowiedzią na
ich czarny pesymizm. Co więcej, pod wieloma względami Hazlitt przewidział przed
60 laty współczesne formy zniewolenia ludzi… Genialna, porywająca i bardzo aktual-
na książka, gdyż dążenia do wolności nigdy nie uda się na trwałe powstrzymać.

Hazlitt, opisując losy Petera Uldanowa, przewidział współczesne formy ubezwłasno-
wolnienia ludzi złapanych w pułapkę kapitalistycznych przyjemności. Choć powieść 
napisano w 1951 r., nadal jest aktualna. Może być wspaniałą alternatywą dla typowej 
literatury ekonomicznej.

Magazyn „Forbes”, czerwiec 2011.
Cena det: 29,90 zł, cena na Multibook.pl 25,00 zł

• Największa prawicowa księgarnia w sieci!
• Łącznie ponad 2500 książek, filmów, czasopism, ebooków w ciągłej sprzedaży
• Tytuły trudno dostępne w innych księgarniach
• Najniższe ceny na rynku
• Szybka dostawa (Poczta Polska, kurier Siódemka, paczkomaty InPost)
• Darmowa wysyłka przy zamówieniu powyżej 200 zł przy przedpłacie na konto
• Wysyłka do każdego zakątka świata
• Możliwość odbioru książek na Żoliborzu w Warszawie
• Płatności online, kartami kredytowymi oraz PayPalem
• Specjalna oferta Wydawnictwa PROHIBITA
• Przyjmujemy zamówienia telefonicznie

Księgarnia stacjonarna czynna jest w godz. pn-pt 9-17, czwartek 9-19, sobota 10-14.
Rydygiera 7 pok. 39, 500 m. od stacji metra Dworzec Gdański w kierunku północno-zachodnim.
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