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O autorze

A utor, były prokurator, za opra-
cowanie pod tytułem „Tem-

plariusze fenomenem z mroków 
średniowiecza” otrzymał Nagrodę 
Internautów w kategorii „Okiem Ba-
dacza” za Najlepszą Książkę Histo-
ryczną w edycji 2013, którą wręczono 
mu podczas Międzynarodowych Tar-
gów Książki w Warszawie. Zdopingo-
wany tym wyrazem uznania dla mo-
zolnych poszukiwań prawdy o tem-
plariuszach poszerzył swe spojrzenie 

o zbadanie ich spuścizny i tego co z niej przetrwało. Rzucił świat-
ło na ich naśladowców, kontynuatorów, wolnomularzy, masone-
rię i tych którzy podjęli pochodnię pamięci o nich. W demaska-
torski sposób rozprawia się nadużyciami w tej materii. Owoce 
tych prac Państwu przedkłada z nadzieją na pasjonującą lekturę. 
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O ksiazce

N ieuczciwy proces inkwizy-
cyjny templariuszy i likwida-

cja zakonu miały ich zepchnąć w ot-
chłań czasu i skazać na wieczne zapo-
mnienie. Bohatersko ginęli na tortu-
rach lub konając w lochach. Kiedy już 
wydawało się, że świeca ich dziejów 
dopaliła się wraz z łuną stosów, okaza-
ło się, że niektórym z nich udało się 
wcześniej zbiec ze skarbem, odpływa-
jąc z La Rochelle do Portugalii i Szko-
cji. Znajdujemy tam ślady ich obecno-
ści, między innymi w Tomar i w Ross-
lyn. Waleczny duch i tajemnicze 
umiejętności zawiodły templariuszy 
na oceaniczne szlaki. Wyruszyli w nieznane. Na żaglach odkryw-
ców Nowego Świata widniał ich krzyż. Czy dotarli do Wyspy 
Dębów? Ich spektakularne losy sprawiły, że przetrwali w naszej 
pamięci. O tym właśnie jest ta opowieść.

W przygotowaniu jest kolejna książka tego autora pod tytułem 
„Templariusze. Zbrodnia w majestacie prawa”.
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