
Austeria.pl – mozna zamowic na ich stronie, a telefon do nich zalatwia 

jakiekolwiek trudnosci.   
 

austeria@austeria.pl 
 

Kraków, 

ul. Szeroka 6,  

tel. +48 12 411 12 45,  

 

Z  INNYCH ZRODEL:  

najlepszy  jest GOOGLE w Waszym 

kraju.    

 

Wbijcie ZAPISKI Z WYGNANIA, i przychodza dziesiatki opcji wysylkowych, lacznie 

z japonska amazon;  

 

A oto rekomendacje od tych ktorzy juz zlozyli zamowienia  

 

UNIWERSALNA OPCJA wydaje sie thepolishbookstore.com/ (dostawca w 

Chicago)-- akceptuje paypal, i twierdza na stronie ze zamowienia ponad $100 (7 

egzemplarzy) wysylane sa za darmo do ponad stu krajow. 

 

INNE OPCJE -- DO KRAJOW EUROPEJSKICH  

gandalf.com – akceptuje paypal,  

sforim.pl 

bookmaster.com.pl 

amazon.fr (dostawca we Francji) 

rewolucja.co.uk/produkt/zapiski-z-wygnania-5301096 (dostawca w UK) -- 

akceptuje paypal 

 

INNE OPCJE – DO USA, KANADY i AUSTRALII  

gandalf.com – akceptuje paypal,  

bookmaster.com.pl 

 

INNE OPCJE – DO IZRAELA 

poczytaj.pl 

bookmaster.com.pl 
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I lista nadchodzacych spotkan autorskich – bo tak tez 

mozna kupic: 

"Zapiski z wygnania" Sabiny Baral, to  przejmujące 

opowiadanie-dokument z wydarzeń marcowych, z 

1968 roku. Przymusowa emigracja opisana oczami 

młodej dziewczyny, która wraz z rodziną opuszcza 

Polskę. Przypomnienie tych dramatycznych 

wydarzeń staje się równocześnie przestrogą dla 

przyszłych pokoleń przed wszelkimi rodzajami 

nienawiści, ksenofobią, antysemityzmem.  

 

Ewa Lipska 

 

 

NADCHODZACE SPOTKANIA AUTORSKIE 

27 sierpnia, 2015, godzina 18 
WARSZAWA 
Muzuem Historii Zydow Polskich POLIN 
Mordechaja Anielewicza 6  
 

28 sierpnia, 2015, godzina 17:30 
WARSZAWA  
Beit Warszawa (*) 
Wiertnicza 113 

Po spotkaniu autorskim powitamy razem Szabat  

(*) Za zaproszeniem – bedziecie moimi goscmi ale musze wiedziec kto i ile 



 
 29 sierpnia, 2015, godzina 12 
 WARSZAWA  
(Festiwal Singera, Cykl „Opowiedz mi swoją historię”) 
 Teatr Zydowski, Klub Mamele, Pl.Grzybowski 12/16   
  
  

 30 sierpnia, 2015, godzina 18:30 
 ŁÓDŻ 
 Poleski Ośrodek Sztuki  
 Krzemieniecka 2a 
 (Czescia wieczoru bedzie Program Artystyczny) 

 

5 wrzesnia, 2015, godzina 18 
KAZIMIERZ DOLNY NAD WISLA  
Dawna Synagoga BEITENU  
Lubelska 4  
(Czescia wieczoru bedzie Program Muzyczny) 

 
 
6 wrzesnia, 2015, godzina 16 
LUBLIN  
Synagoga Chewra Nosim  
Lubartowska 10 
(Czescia wieczoru bedzie Program Muzyczny) 

  
 
12 wrzesnia, 2015, godzina 18 
SZTOKHOLM  
Konsulat Generalny RP  
Prästgårdsgatan 5, Sundbyberg, Szwecja 
(Gospodynia wieczoru bedzie Pani Minister, Konsul RP, Barbara Sośnicka) 
 

 

 

 

 

 



Ze wstepu: 

 

“..był to zaledwie początek długiej podróży. 

Podróży, która od kilkudziesięciu lat trwa 

nadal – w sercach i umysłach wszystkich, 

którzy emigrowali oraz wszystkich, którzy 

zostali….” 

 

                                       Golda Tencer 

 

 

 


