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KSIĄŻKI DLA NURKÓW
Leo Ochsenbauer, Klaus-M. Schremser

Czas zerowy, seks i narkoza głębin.
333 pytania i odpowiedzi o nurkowaniu
Chcieliście zawsze wiedzieć, kto wynalazł butlę nurkową lub
który przystanek dekompresyjny można pominąć, jeśli kończy
się nam powietrze? Czy uderzenie pioruna może być niebezpieczne dla przebywającego pod wodą nurka albo ile zębów
ma naprawdę rekin? Co mówi Koran o nurkowaniu i czy pod
wodą można uprawiać seks?

ISBN 978-83-7020-458-7
336 str., format 125 x 195 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 64,99 39,99 zł.

Jerzy Macke, Krzysztof Kuszewski, Grzegorz Zieleniec

Nurkowanie

Jedyny polski podręcznik do nauki nurkowania.
Książka jest przeznaczona dla tych wszystkich, którzy nurkują
lub mają zamiar nurkować. Stanowi niezbędne kompendium
wiedzy z nurkowania dla osób początkujących i średnio zaawansowanych.

ISBN 978-83-7020-537-9
312 str., format 168 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie IX, cena 65 zł.

Werner Scheyer

Nurkowanie dla zaawansowanych

Orientacja podczas nurkowania, Nurkowanie w nocy,
Nurkowanie w prądach, Nurkowanie na wrakach
Podręcznik ten uzupełnia podstawową wiedzę nurkujących,
wykorzystując praktyczne doświadczenia autorów. Omawia
zagadnienia związane z orientacją podczas nurkowania, nurkowaniem w nocy, nurkowaniem przy prądach oraz nurkowaniem na wrakach.
Na końcu każdego rozdziału znajduje się lista pytań. Służą one
głównie temu, aby porównać wrażenia z praktyki z właśnie poznaną teorią. Naukę ułatwiają liczne fotografie, wiele rysunków
i tabel.
ISBN 978-83-7020-427-3
120 str., format 168 x 240 mm, oprawa miękka, wydanie I, cena 39,90 zł.

KATALOG 2015

4
Małgorzata Czarnomska

Angielski dla żeglarzy + CD
Pływając po morzu spotykamy się z językiem angielskim na
każdym kroku. Odbieramy prognozy pogody, używamy anglojęzycznych pomocy nawigacyjnych, po angielsku komunikujemy się przez radio i pytamy o drogę w obcym porcie. Książka
stanowi kompendium językowe będące jednocześnie podręcznikiem specyficznego języka używanego w żegludze morskiej.
Na końcu książki znajduje się słownik oraz płyta CD zawierająca materiały dźwiękowe mające dodatkowo wspomóc naukę.

ISBN 978-83-7020-416-7
192 str., format 168 x 240 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie IV, cena 39,90 zł.

Jacek Czajewski

Astronawigacja dla żeglarzy
Wprowadzenie GPS oraz map elektronicznych zrewolucjonizowało nawigację, zapewniając ciągłość wyznaczania pozycji
w czasie, z błędami maksymalnie do ok. 10 m. W tej sytuacji wydawałoby się, że wyznaczanie pozycji z obserwacji ciał
niebieskich, kłopotliwe i czasochłonne, z błędem rzędu 1 Mm
nie ma sensu. Jednak w szkołach morskich wykłada się astronawigację, bo takie są wymogi międzynarodowych konwencji.
Podręcznik ten adresowany jest do żeglarzy hobbystów, którzy
chcą być niezależni od elektronicznych systemów nawigacyjnych, do tych wszystkich, którym wyznaczanie pozycji jachtu
ze Słońca i gwiazd sprawia satysfakcję.
ISBN 978-83-7020-412-9
128 str., format 168 x 240 mm, oprawa miękka, wydanie I, cena 34,90 zł.

Biblia węzłów

200 najbardziej przydatnych żeglarskich węzłów
Biblia węzłów krok po kroku pokazuje, jak zawiązać 200 węzłów najbardziej przydatnych żeglarzom i motorowodniakom.
Zawiera historię najważniejszych węzłów oraz praktyczne rady
dotyczące tego, jak, gdzie i kiedy stosować poszczególne węzły.
Przy każdym z nich znajduje się czytelna informacja na temat
tego, jak mocny, bezpieczny, trudny w wiązaniu i rozwiązywaniu oraz jak przydatny jest dany węzeł.
Wszystko w jednym miejscu!
Biblia węzłów to kompletny przewodnik pozwalający zrozumieć i zawiązać najpopularniejsze węzły żeglarskie na świecie.
ISBN 978-83-7020-478-5
288 str., format 205 x 250 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie I, cena 100 zł.
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KSIĄŻKI DLA ŻEGLARZY
Witold Tobis

Budowa i naprawa jachtów z laminatów
Książka przydatna nie tylko przyszłym armatorom, ale też
tym, którzy chcieliby dokonać naprawy posiadanego już
jachtu.
Poradnik omawia szczegółowo kolejne fazy budowy jachtu
z laminatu. Od wybrania rodzaju jachtu, poprzez omówienie
aktualnie stosowanych laminatów, żywic, rozdzielaczy aż po
techniki laminowania i zabudowę wnętrza. Obszerny rozdział
poświęcony jest naprawom.
Nagroda im. Teligi w roku 1995.

ISBN 978-83-7020-523-2
200 str., format 168 x 240 mm, oprawa miękka, wydanie IX , cena 39,90 zł.

Eugeniusz Koczorowski, Jerzy Koziarski, Ryszard Pluta

Ceremoniał morski i etykieta jachtowa

Ludzie morza, jak chyba nikt inny, kultywują przeróżne zwyczaje i obyczaje. Rodziły się one wskutek kontaktów między żeglarzami różnych nacji, w atmosferze przywiązania czy wręcz
entuzjazmu dla morza.
Nie wszystkie z dawnych zwyczajów znalazły odbicie w regulaminach, przepisach i instrukcjach. O wielu zapomniano, inne
uległy modyfikacji, na niektóre patrzy się z przymrużeniem oka,
ale są i takie, które znajdują uzasadnienie. O nich wszystkich
w sposób ciekawy i bardzo przystępny opowiadają autorzy.

ISBN 978-83-7020-233-0
296 str., format 168 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie III, cena 49,90 zł.

Tim Bartlett

Diesel na jachcie
Książka mówi czego nie robić przy silniku. Autor w wielu miejscach stwierdza: „mechanik amator nie ma tu nic do roboty”.
Współczesne silniki są na tyle niezawodne a przy tym skomplikowane, że nadmiar ambicji mechanicznych najczęściej
prowadzi do awarii. Wyjaśnia natomiast podstawowe zjawiska
i zależności, a wszystko pod hasłem: „zainwestowaliście sporo
pieniędzy na wasz silnik, niech pracują dla was jak najskuteczniej, najefektywniej”. Lektura dla tych wszystkich, którzy mają
do czynienia zarówno z najmniejszymi pomocniczymi silniczkami jak i dla tych, w których pod podłogą kokpitu motorówek
drzemią wielosetkonne motory.

ISBN 978-83-7020-397-9
104 str., format 168 x 240 mm, oprawa miękka, wydanie I, cena 42,99 25 zł.
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Andrzej Urbańczyk

Dookoła świata bez sztormów
Autor, który przeżeglował samotnie 75 000 mil, zwraca
w swojej książce szczególną uwagę na żeglowanie bezpieczne,
ale i skuteczne. Dużą zaletą tej książki są własne koncepcje
autora, a także wiele rysunków i map, nieszablonowy, swobodny styl i liczne dygresje.
Książka stanowi cenne uzupełnienie biblioteki każdego żeglarza ogarniętego pasją żeglowania dalej niż strefa przybrzeżna
i otoczenie jego macierzystego portu.

ISBN 978-83-7020-351-1
304 str., format 170 x 250 mm, oprawa twarda, wydanie III, cena 49,90 zł.

Czesław Marchaj

Dzielność morska
Zapewne najwybitniejsze dzieło dotyczące żeglarstwa w literaturze światowej od czasu mistrzowskiej „Teorii żeglowania” tego
samego autora. Po raz pierwszy przedstawiono logicznie naukowe kryteria pomagające ocenić prawdopodobną dzielność
morską każdej łodzi. W swej argumentacji autor wykorzystuje
przede wszystkim rysunki, znakomite fotografie oraz zdrowy
rozsądek czytelnika.
Jest to niezwykle przejrzysta analiza procesu, wskutek którego pogoń za jak największymi osiągami regatowymi prowadzi
do rozwoju jachtów żaglowych o potencjalnie niebezpiecznych
właściwościach morskich.
ISBN 978-83-7020-517-1
480 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda foliowana, wydanie III, cena 60 zł.

Gerd Radspieler

Grecja. Przewodnik dla żeglarzy. Tom 1

Wybrzeże Attyki – Zatoka Petalijska – Zatoka Eubejska
Południowa – południowa część Eubei – Cyklady
Cyklady to najbardziej znany archipelag Grecji. Oblewane wodami Morza Egejskiego wyspy są chętnie odwiedzane przez
żeglarzy. Jednak rejs po Morzu Egejskim stanowi wyzwanie
pod względem nawigacyjnym, często też można tu napotkać meltemi, silny wiatr wiejący z północy lub północnego
wschodu, osiągający niekiedy siłę sztormu. Książka fachowo
i kompetentnie prowadzi nas od wyspy do wyspy. Precyzyjnie
opisuje podejście, jakość miejsc postojowych i kotwicowisk,
możliwości zaopatrzenia i wycieczki do wielu miejsc godnych
uwagi. Z tym przewodnikiem unikniemy niespodzianek.

ISBN 978-83-7020-395-5
232 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 69,90 50 zł.
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KSIĄŻKI DLA ŻEGLARZY
Gerd Radspieler

Grecja. Przewodnik dla żeglarzy. Tom 2

Wyspy Jońskie, Zachodnia część Grecji kontynentalnej, Zat.
Patraska i Koryncka, Peloponez, Zatoka Argolidzka, Zatoka
Sarońska, wybrzeże Attyki
Podróż zaczyna się na akwenie Wysp Jońskich u zachodniego
wybrzeża Grecji. Dalej płyniemy do zatok Patraskiej i Korynckiej,
a następnie przez Kanał Koryncki docieramy do Zatoki
Sarońskiej. Wyprawę wieńczą wybrzeża Peloponezu i wybrzeże Attyki z portami i marinami blisko Pireusu i Aten, stanowiące
jednocześnie przejście do rejsu po Cykladach, który opisano
w 1. tomie przewodnika. 200 planów i ponad 90 zdjęć obrazuje przedstawione porty i nadające się do kotwiczenia zatoki.
ISBN 978-83-7020-428-0
300 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 84,99 30 zł.

Piotr Kasperaszek

Grecja. Najlepsze trasy żeglarskie

W przygotowaniu

Instalacja elektryczna. Podręcznik RYA

W przygotowaniu
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Piotr Kunysz

Kitesurfing bezpieczny i łatwy
Kitesurfing jest sportem bezpiecznym pod warunkiem, że osoby, które go uprawiają, posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz postępują zgodnie z pewnymi zasadami. Zasady
te oraz umiejętności można poznać i zdobyć wyłącznie na
kursie, pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Książka ta
powinna być jedynie dopełnieniem wiedzy przekazywanej na
kursach dla początkujących oraz przypomnieniem teorii dla już
pływających kitesurferów.

ISBN 978-83-7020-382-5
280 str., format 168 x 240 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie IV, cena 66,99 zł.

Monika Witkowska

Kurs Arktyka

Rejs przez Przejście Północno-Zachodnie
Książka będąca relacją z wielotygodniowego rejsu od Grenlandii
na Alaskę na jachcie „Solanus” nie skupia się wyłącznie na
opowieściach, jak wygląda żegluga na polarnych akwenach.
To także kompendium wiedzy o Arktyce – ludziach tam żyjących, tradycjach Inuitów, przyrodzie, historii wypraw na Daleką
Północ. Lektura dla tych, którzy planują się tam wybrać, jak
i dla tych, którzy zimnych rejonów nie kochają, ale chcą poznać te fascynujące i ciągle mało znane miejsca.

ISBN 978-83-7020-459-4
352 str., format 123 x 195 mm, oprawa miękka, lakierowana, wydanie I, cena 34,99 zł.

Andrzej Pochodaj

Kurs na Morze Północne

Morze Północne jest coraz bardziej popularne wśród polskich żeglarzy. Pływają po nim szczególnie ci, którzy muszą odbyć staż na
wodach pływowych, ale również ci, którzy pragną zasmakować
prawdziwej morskiej żeglugi. Zasadniczą częścią książki są rozdziały opisujące trasy do poszczególnych miejsc na określonych
akwenach. Autor przedstawia informacje o warunkach hydrometeorologicznych na omawianych akwenach, wykaz pomocy nawigacyjnych potrzebnych do planowania rejsu, podstawowe informacje o osłonie ratowniczej, fragmenty map pilotowych z naniesionymi trasami oraz tabele odległości i mapy prądów pływowych.
Książka zawiera też spis przewodników żeglarskich oraz locji na
omawiane akweny wraz z ich krótką charakterystyką.
ISBN 978-83-7020-552-2
256 str., format 168 x 240 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie II, cena 49,90 zł.
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KSIĄŻKI DLA ŻEGLARZY
Jacek Czajewski

Locja dla żeglarzy
Locja to gałąź wiedzy nautycznej zajmującej się opisem oceanów, mórz, torów wodnych, wybrzeży oraz ich oznakowań
nawigacyjnych. Do tej pory nie było w naszej literaturze tak
obszernego podręcznika poświęconego w całości tej tematyce. Szczególnie dokładnie przedstawiono śródlądowe oznakowania nawigacyjne, światła statków śródlądowych i przepisy,
dlatego też książka ta powinna zainteresować nie tylko żeglujących po morzu, ale i ogromne grono śródlądowych żeglarzy,
motorowodniaków i kajakarzy.

ISBN 978-83-7020-393-1
272 str. format 168 x 240 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie II, cena 59,90 zł.

Andrzej Pochodaj

Łączność bliskiego zasięgu na morzu
Książka omawia skrótowo zasady łączności bliskiego
zasięgu na morzu, w tym łączność rutynową i łączność
w niebezpieczeństwie. Przedstawia schemat postępowania w niebezpieczeństwie, zasady używania radioboi
ratunkowej EPIRB i transpondera radarowego SART.
Zawiera też instrukcję obsługi stacji VHF DSC i omówienie systemu Navtex, podstawowego elementu rozpowszechniania informacji dotyczących bezpieczeństwa żeglugi.
Niezbędnik żeglarza Łączność bliskiego zasięgu na morzu zawiera praktyczne informacje
przydatne wszystkim dla tych, którzy posługują się środkami łączności na morzu.
ISBN 978-83-7020-442-6
24 str., format 210 x 150 mm, oprawa miękka, spiralna, wydanie II, cena 19,99 zł.

Andrzej Pochodaj

Łączność na morzu
Publikacja omawia elementy składowe systemu GMDSS oraz
praktyczne aspekty możliwości jego wykorzystania, a także
łączność pozasystemową stosowaną w żegludze jachtowej.
Książka przydatna wszystkim tym, którzy posługują się środkami łączności na morzu, pragną zdobyć świadectwa operatorów: VHF, GMDSS bliskiego (SRC) i dalekiego zasięgu (LRC)
oraz szkolić się na morskie stopnie żeglarskie czy w końcu
pogłębiać swą wiedzę.
Pozycja zalecana przez Komisję Szkolenia Polskiego Związku
Żeglarskiego.
ISBN 978-83-7020-384-9
248 str. format 168 x 240 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie III (W przygotowaniu), cena 49 zł.
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Maciej Roszkowski

Mam jacht

Zakupy, naprawy, przebudowy
Poradnik przeznaczony zarówno dla tych, którzy żeglują na
jachtach własnych lub pożyczonych, jak i dla tych, którzy
dopiero marzą o posiadaniu własnej jednostki. Jedni i drudzy
przekonają, się czytając tę książkę, że żeglowanie, nawet dalekie, nie musi oznaczać ogromnych wydatków i wspaniałych
luksusowych jachtów.
Całość bogato ilustrowana ponad 100 rysunkami i zdjęciami.

ISBN 978-83-7020-457-0
208 str., format 168 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie II poprawione, cena 60 zł.

Praca zbiorowa

Manewrowanie jachtem żaglowym + CD
Komendy, jacht pod żaglami, jacht na silniku

Manewrowanie jachtem to najważniejsza wiedza, jaką powinni
posiąść żeglarze. Książka zawiera absolutne minimum informacji niezbędnych do bezpiecznego prowadzenia jachtu, nawet
w nieprzychylnych warunkach pogodowych. Przejrzyście omawia system komend i poleceń umożliwiający skuteczne porozumiewanie się każdego kapitana z każdą załogą. Przedstawia
sposoby wykonywania manewrów na silniku – zarówno w porcie, jak i na akwenach otwartych. Książka zalecana jest przez
Komisję Szkolenia PZŻ jako podstawowy podręcznik w zakresie nauczania komend żeglarskich i manewrowania na silniku.
ISBN 978-83-7020-502-7
224 str., format 168 x 240 mm, oprawa miękka, wydanie IV, cena 45 zł.

Rob Gibson

Manewry portowe. Podręcznik RYA
Większość skiperów zgodnie twierdzi, że manewry podejścia
i odejścia od nabrzeża są najbardziej stresującym elementem żeglowania. Wystarczy jednak gdy pozna się podstawowe zasady
manewrowania, aby z łatwością sobie z nimi poradzić, a także
z innymi standardowymi sytuacjami. Celem niniejszej książki jest
pomoc w zrozumieniu zasad manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku, dzięki analizie uporządkowanych w przemyślany
sposób możliwych sytuacji. Zestawienie uwag eksperta z kolorowymi ilustracjami sprawia, że książka jest niezbędną lekturą
każdego, kto decyduje się na pływanie jachtem.
ISBN 978-83-7020-563-9
xxxx str., format 178 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie I poprawione, cena 40 zł.
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KSIĄŻKI DLA ŻEGLARZY
Kenneth Dittmann, Melanie Haselhorst

Mazury. Przewodnik dla żeglarzy

Mamry – Tałty – Śniardwy - Bełdany – Nidzkie
Co roku Krainę Wielkich Jezior Mazurskich odwiedzają tysiące turystów. Jej walory doceniają szczególnie żeglarze.
Przewodnik ułatwi planowanie i odbywanie rejsów, bowiem
zawiera opisy portów i marin z dokładnymi planami. Radzi
nie tylko gdzie żeglować i biwakować, ale zawiera też wiele
cennych informacji praktycznych dotyczących prognozowania
pogody czy nawigacji. Zaletą są też informacje o atrakcjach turystycznych na brzegu.
Na Mazurach znajduje się ponad 20 połączonych ze sobą jezior i główne ośrodki żeglarskie: Giżycko i Mikołajki.
ISBN 978-83-7020-528-7
192 str., format 17 x 25 cm, oprawa twarda, foliowana, wydanie II, cena 70 zł.

Jacek Czajewski

Meteorologia dla żeglarzy
Książka zawiera podstawowe wiadomości z zakresu meteorologii dla wodniaków.
Uczy „czytania” map synoptycznych, posługiwania się przyrządami meteorologicznymi, przewidywania pogody. Dużo ilustracji ułatwiających lekturę, w tym kolorowe zdjęcia najbardziej
charakterystycznych chmur.

ISBN 978-83-7020-530-0
112 str. + kolorowa wkładka, format 125 x 195 mm, oprawa miękka foliowana, wyd. V, cena 20 zł.

Chris Tibbs

Meteorologia. Podręcznik RYA
Meteorologia jest podręcznikiem napisanym na potrzeby kursów na patent żeglarza i sternika jachtowego RYA, ale jest też
znakomitym poradnikiem dla tych wszystkich, którzy po prostu
chcą trochę lepiej zrozumieć pogodę. Znajdą oni w tej książce
wiele praktycznych i użytecznych porad pomagających czytać
mapy pogodowe i nauczyć się prognozowania.
Napisana przez żeglarza dla żeglarzy. W przystepny sposób, za
pomocą kolorowych rysunków i zdjęć, bez zbędnego żargonu
naukowego, pokazuje złożoność zjawisk pogodowych.

ISBN 978-83-7020-571-3
112 str., format 168 x 240 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie II, cena 45 zł.
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Tomasz Maracewicz

Międzynarodowe Prawo Drogi
Morskiej w praktyce
Książka omawia praktyczne zastosowanie prawideł MPZZM. W szczególności pierwszeństwo
drogi, zachowanie się statków wobec siebie,
znaki dzienne przewidziane prawidłami, światła
nawigacyjne i sygnały wzywania pomocy. Autor
przedstawia wiele cennych rad i wskazówek zachowania się w różnych sytuacjach na wodzie.

ISBN 978-83-7020-579-9
24 str., format 210 x 150 mm, oprawa miękka, spiralna, wydanie I, cena 20 zł.

Basil Mosenthal & Richard Mortimer

Motorowodne ABC

Jak maksymalnie wykorzystać możliwości łodzi
Prowadzenie łodzi motorowej może być upojną zabawą. Tutaj,
nareszcie w poręcznym formacie, prosty przewodnik pełen pomocnych rad, kruczków i ilustracji – wszystkiego, co pomoże
prowadzić łódź bezpiecznie i kompetentnie. Motorowodne ABC
ma na celu udostępnienie całej niezbędnej wiedzy w wygodnej
formie, idealnej do szybkiego użycia na pokładzie.
Omawia sterowanie łodzią, silniki, cumowanie do brzegu i boi,
kotwiczenie, nawigację za pomocą urządzeń elektronicznych,
oznakowanie nawigacyjne, procedury wzywania pomocy, pogodę, prawo drogi i dużo więcej!
ISBN 978-83-7020-372-6
120 str., format 125 x 195 mm, oprawa miękka foliowana, wydanie II, cena 29,90 zł.

Naprawa jachtów

To podstawowa lektura dla każdego, kto planuje podjąć się naprawy własnego jachtu. Najczęściej występujące usterki opisane są z uwzględnieniem naprawy krok po kroku w warunkach portowych i morskich. Tekst wzbogacony jest kolorowymi
ilustracjami oraz słowniczkiem terminów nautycznych i technicznych. Szczegółowe zdjęcia, diagramy i rysunki ułatwiają
dokonywanie napraw. Niezależnie od tego, jakie posiadasz
doświadczenie, ta książka zapewni ci wsparcie niezbędne do
efektywnej pracy przy twoim jachcie. Naprawa Jachtów to twój
zaufany towarzysz – bardziej wiarygodny niż internet, a tańszy
niż szkutnik.

ISBN 978-83-7020-444-0
304 str., format 205 x 250 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie I, cena 119, 99 39,99 zł.
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Jacek Maciejowski

Nauka żeglowania
Nauka żeglowania to niezwykle przejrzysty podręcznik manewrowania jachtem żaglowym. W kilkunastu zajęciach na wodzie
przedstawiono proste i złożone manewry, których znajomość
jest wymagana podczas egzaminów na stopnie żeglarza i sternika jachtowego.
Autor zwraca uwagę na najczęściej spotykane błędy w prowadzeniu jachtu, pokazuje jak ich unikać. Jest to książka zarówno
dla szkolonych, jak i szkolących.
Podobno nie można nauczyć się żeglowania z książki, jednak dobry podręcznik, a takim jest Nauka żeglowania Jacka
Maciejowskiego, może być w tym bardzo pomocny.
ISBN 978-83-7020-494-5
88 str., format 125 x 195 mm, oprawa miękka, wydanie V, cena 14,99 zł.

Jacek Czajewski

Nawigacja dla żeglarzy
Podręcznik zawierający podstawy klasycznej nawigacji wymagane przy zdawaniu egzaminów na patenty żeglarskie.
Uwzględnia też najnowsze osiągnięcia techniki nawigacyjnej.
Osobne rozdziały poświęcono satelitarnemu systemowi GPS,
komputerom nawigacyjnym, mapom elektronicznym. Przyszli
nawigatorzy znajdą też w tym podręczniku wiedzę na temat
astronawigacji, żeglugi po ortodromie, wyznaczania pozycji
z namiarów kompasowych czy kąta pionowego.
Książka przeznaczona dla żeglarzy wybierających się na rejsy
morskie, a szczególnie dla pełniących funkcje oficerskie.
ISBN 978-83-7020-376-4
232 str. format 168 x 240 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie V, cena 60 zł.

Tim Bartlett

Nawigacja elektroniczna
Tim Bartlett nie tylko tłumaczy, jak korzystać z radaru, GPS-a,
wyświetlacza map elektronicznych oraz innych urządzeń
stosowanych w codziennej żegludze na małej jednostce, ale
prostym językiem objaśnia jak działają poszczególne systemy
i omawia ich praktyczne zalety i wady. Czy GPS jest bardziej
dokładny w trybie 2D czy w 3D? Jaki jest najważniejszy przycisk na radarze? O co chodzi, jeżeli GPS podaje, że jacht jest na
wysokości 57 metrów? Czy więcej informacji znajdziesz na mapie rastrowej czy wektorowej? Co to jest ETRS89 i czy ma coś
wspólnego z EBL i VRM albo NMEA0183? Na te i wiele jeszcze
innych pytań znajdzie Czytelnik odpowiedź w tej książce.
ISBN 978-83-7020-511-9
152 str., format 168 x 240 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie II, cena 40 zł.
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Nawigacja morska w pytaniach i odpowiedziach
Podręcznik ten w sposób niezwykle przystępny przekazuje
wiedzę niezbędną do praktycznego stosowania nawigacji klasycznej, a także do posługiwania się elektronicznymi przyrządami nawigacyjnymi i interpretowania ich wskazań.
Systematyzuje i porządkuje wiadomości, wyrabia dobre nawyki
i pomaga opanować wiedzę, która sprawia, że załoga jachtu
czuje się pewnie i bezpiecznie.
Liczne kolorowe rysunki, schematy poglądowe i przykłady zaczerpnięte z praktyki morskiej sprawiają, że książka może być
przydatna również doświadczonym nawigatorom.
ISBN 978-83-7020-431-0
136 str., format 170 x 240 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 47,99 zł.

Andrzej Urbańczyk

Nawigacja prosta, łatwa, zabawna
To 224 strony fascynującej lektury.
Miesięcznik „Ocean Life” nazwał tę książkę najniezwyklejszym
zaproszeniem do nobilitującej sztuki samodzielnego prowadzenia jachtu. W całości lub fragmentach przetłumaczono
„Nawigację” w Stanach, Niemczech, Rosji i Japonii.
Zamiast tradycyjnych – delikatnie mówiąc – mało zrozumiałych dywagacji, Czytelnik znajdzie w książce fragmenty prozy
Borchardta, Londona, Vernego i innych trubadurów morza.
Anegdoty, instrukcje z pierwszej ręki, przystępne wyjaśnienia
i pełne humoru ilustracje.
ISBN 83-7020-512-6
224 str., format 170 x 250 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie IV, cena 49,90 40 zł.

Pierwsza pomoc na morzu
W warunkach jachtowych na morzu istnieją
znaczne ograniczenia możliwych działań ratunkowych przy zachorowaniach i urazach.
Postępowanie ratunkowe, które sprawdza się
na lądzie, na morzu musi być nieco zmodyfikowane. Ta książka zawiera wszystko, co jest
potrzebne w trudnych sytuacjach na morzu...
może uratować życie wielu osobom. Wskazówki
dotyczące postępowania w nagłych wypadkach
przedstawione są w sposób przejrzysty i usystematyzowany z uwzględnieniem realiów
małego jachtu. Dodatkowy walor ksiażki to wodoodporny papier.
ISBN 978-83-7020-543-0,
30 str., format: 250 x 180 mm, oprawa spiralna, wydanie I, cena 30 zł
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Lars Larsson, Rolf E. Eliasson

Podstawy projektowania jachtów
Podstawy projektowania jachtów zyskały miano klasycznego
podręcznika zarówno dla projektantów i studentów okrętownictwa, jak również dla wymagających właścicieli jachtów.
Doczekały się już czterech wydań. Podążając za procesem
projektowym 41-stopowego jachtu turystyczno-regatowego,
zademonstrowano praktyczne zastosowanie teorii projektowania jachtów. Materiał zawarty w niniejszej książce analizuje
każdy aspekt procesu projektowania jachtów żaglowych i motorowych.
W przygotowaniu

Marcin Palacz

Południowa Szwecja. Przewodnik dla żeglarzy
W Szwecji na żeglarzy czekają tysiące kilometrów morskiego
brzegu, bajeczne krajobrazy, krystalicznie czysta woda, dziewicze lasy, nagrzane słońcem skały, setki portów i niezliczone zatoki, tworzące bezpieczne, naturalne przystanie. Prezentujemy
najbliższą Polski część szwedzkiego wybrzeża, od wschodniego krańca archipelagu prowincji Blekinge niedaleko Karlskrony,
po port Landskrona w Sundzie. Przedstawiamy aktualne opisy
ponad 60 portów, ich plany, zdjęcia, informacje nawigacyjne,
infrastrukturę, porady praktyczne, atrakcje turystyczne i ciekawostki.
W przygotowaniu

Mariusz Zawiszewski

Poradnik egzaminacyjny.
Żeglarz jachtowy & jachtowy sternik morski + CD
Obecnie obowiązujący system zdobywania patentów żeglarskich wnosi sporo zmian i wprowadza cały szereg nowych procedur. Powinny być one znane nie tylko instruktorom i egzaminatorom, ale również uczestnikom szkoleń żeglarskich i egzaminów. W poradniku zawarte są zwięzłe informacje ułatwiające
przygotowanie się do egzaminu. Jest też baza przykładowych
pytań i zestawów egzaminacyjnych na poszczególne patenty
żeglarskie. Czytelnik może skorzystać z załączonej do książki
płyty CD z programem multimedialnym.
ISBN 978-83-7020-546-1
96 str., format 170 x 240 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 35 zł.
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Porty Bałtyku. Polska i Litwa

Zalew Szczeciński – Polskie wybrzeże Bałtyku – Zatoka
Gdańska – Zalew Wiślany – Zalew Kuroński
Przewodnik opisuje liczące 250 mil morskich polskie wybrzeże Morza Bałtyckiego wraz z portami oraz Zalew Kuroński na
Litwie. Z pomocą barwnych planów i zdjęć przedstawia warunki
żeglarskie w Szczecinie, Kołobrzegu i Gdańsku oraz w licznych
małych, sielankowych portach na polskim wybrzeżu. Oddzielne
rozdziały opisują porty litewskie nad Zalewem Kurońskim (od
Kłajpedy do Nidy) oraz Bałtijsk, Kaliningrad i Pionierskij jako
porty schronienia w rosyjskim obwodzie kaliningradzkim.
Informacje istotne dla osób żeglujących po Bałtyku, uzupełniono
licznymi uwagami dotyczącymi atrakcji turystycznych.
ISBN 978-83-7020-423-5
208 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie I, cena 74,99 50 zł.

Maciej Roszkowski

Prace bosmańskie

Przemilczany epizod tragicznych regat Fastnet w roku 1979
Nawet najlepsze materiały i wykonawstwo nie tworzą jachtów
niezniszczalnych, całkowicie odpornych na działanie wody, słońca, na nieuniknione drobne otarcia, czy awarie. Jacht zużywa się
w czasie żeglowania, ale i poza sezonem. Autor radzi jak zapobiegać deklasacji naszej jednostki, co w niektórych przypadkach
może doprowadzić do pogorszenia bezpieczeństwa w czasie żeglugi. Poradnik zawiera całość problematyki technicznej żeglarstwa, wyczerpujące informacje o materiałach stosowanych w żeglarstwie wraz z wiadomościami o pracach bosmańskich, węzłach
i innych pracach linowych.
ISBN 978-83-7020-574-4
240 str., format 125 x 195 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie III, cena 45 zł.

Bartosz Ziemblicki

Prawo dla żeglarzy

w przygotowaniu
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Krzysztof Baranowski

Praktyka oceaniczna
Wznowienie popularnej książki adresowanej nie tylko do żeglarzy oceanicznych. Wydanie uzupełnione o najnowsze rozwiązania techniczne i doświadczenia znanego kapitana, który
dwukrotnie opłynął Ziemię dookoła i przepłynął 250 tys. mil.
To książka systematyzująca wiedzę żeglarską m.in. z takich
dziedzin jak nawigacja, budowa jachtu czy meteorologia.
Zasadniczą jej część stanowią bezcenne informacje o organizowaniu dalekich rejsów, wyborze tras oceanicznych, regatach
oceanicznych, żegludze samotnej i rodzinnej. Jest to barwna
opowieść z wieloma dygresjami i odwołaniami do opinii i doświadczeń znakomitych żeglarzy. Wiele rysunków i map to dodatkowe walory tej książki.
ISBN 978-83-7020-419-8
378 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie III, cena 66,99 zł 40 zł.

Andrzej Pochodaj

Prawo drogi, światła i znaki statków
na morzu
Kolejne książka z serii niezbędnik żeglarza. Omawia
prawo drogie zarówno w przypadku jachtów żaglowych, jak i mechanicznych, sygnały manewrowe
i ostrzegawcze, sygnały dźwiękowe podczas ograniczonej widzialności, światła i znaki statków, w oparciu
o Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu. Klucz do rozpoznawania
świateł statków na morzu jest bardzo czytelny i prosty i umożliwia, w razie wątpliwości, natychmiastową identyfikację statku. Książka jest wydana na papierze wodoodpornym w skoroszytowej oprawie, co sprawia, że można z niej korzystać również podczas rejsu.
ISBN 978-83-7020-464-8
28 str., format 210 x 150 mm, oprawa miękka spiralna, wydanie I, cena 21,99 zł.

REEDS. Meteorologia dla żeglarzy

W przygotowaniu
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REEDS. Vademecum skipera
Robin Knox-Johnston jest największym żyjącym żeglarzem
w historii Wielkiej Brytanii. W tej książce dzieli się fascynującymi anegdotami, obserwacjami oraz przemyśleniami zbieranymi
przez lata.
Książka stanowi wybór najbardziej prowokujących i zaangażowanych, a także refleksyjnych felietonów opublikowanych przez Robina Knox-Johnstona w miesięczniku „Yachting
World”, gdzie przez ponad dwadzieścia lat miał swoją stałą
rubrykę. Jego teksty dotyczą zarówno postępu, jaki dokonuje
się w żeglarstwie, jak i różnego rodzaju zdarzeń, jakie miały
miejsce w jego długiej i bogatej karierze żeglarskiej.
ISBN 978-83-7020-542-3
208 str., format 100 x 160 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 35 zł.

Tim Bartlett

Radar na jachcie. Podręcznik RYA
Radar morski jest urządzeniem elektronicznym, które mierzy
namiar i odległość od obiektu i wyświetla tę informację w formie prostego obrazu, wskazując lokalizację takich obiektów
jak ląd, znaki nawigacyjne i inne statki. Działa poprzez emisję
krótkich impulsów elektromagnetycznych o bardzo wysokiej
częstotliwości i odbiór fal powracających po odbiciu od obiektu.
Poradnik RYA wprowadzenie do radaru jest zgodny z programem kursu radarowego RYA i przydatny wszystkim użytkownikom radarów morskich.

ISBN 978-83-7020-562-1
xxxx str., format 165 x 235 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 25 zł.

Tim Bartlett

Radiooperator VHF DSC. Podręcznik RYA
Radiooperator VHF DSC należy do serii renomowanych i cenionych publikacji RYA. Jest to podstawowa lektura dla każdego,
kto planuje przystąpić do egzaminu na Świadectwo Operatora
Bliskiego Zasięgu (SRC). Książka obok przystępnie napisanego
tekstu zawiera uwagi ekspertów i przejrzyste kolorowe ilustracje, dzięki czemu przedstawia złożone zagadnienia w jasny
i klarowny sposób.

ISBN 978-83-7020-576-8
112 str., format 165 x 235 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 40 zł.
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Krzysztof Baranowski

Regaty

Pierwsza od lat na naszym rynku wydawniczym książka poświęcona regatom, autor znany żeglarz, kapitan Krzysztof
Baranowski, omawia szczegółowo elementy strategii, taktykę
regatową, organizację regat, technikę żeglowania, trym jachtu,
trening regatowy, a także aktualne przepisy. Książka jest bogato ilustrowana (ok. 200 barwnych ilustracji), co sprawia, że
materiał w niej prezentowany bardzo łatwo zrozumieć i przyswoić. Podręcznik dla początkujących regatowców, ale również
dla tych, którzy doskonalę swą technikę.

ISBN 978-83-7020-365-8
184 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie II, cena 55,90 zł.

Małgorzata Czarnomska

Rozmówki portowe angielsko-polskie
Osoby nieznające dobrze języka angielskiego przeważnie odczuwają strach przed używaniem go. Rozmowa po angielsku
jest konieczna w portach – trzeba przejąć jacht, załatwić coś
w bosmanacie, oddać żagiel do naprawy, sprawdzić prognozę
pogody, znaleźć kafejkę internetową, zrobić zakupy, czy choćby
wyjść do restauracji na obiad. Książka ta ma za zadanie ułatwić komunikowanie się w tego typu sytuacjach. Dla wygody
użytkowania przy wyrażeniach angielskich umieszczono zapis
fonetyczny. Atutem książki jest niewielki format umożliwiający
posiadanie jej przy sobie cały czas.
ISBN 978-83-7020-432-7
80 str., format 121 x 165 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 10,99 zł.

Tim Bartlett

Silnik zaburtowe
Jasny, zwarty, skondensowany i przejrzysty przewodnik obsługi silników przyczepnych. Ta książka pomoże utrzymać silnik
w doskonałym stanie i zdobyć wiedzę jak radzić sobie z problemami, kiedy się pojawią. „Wiedza tajemna” jest tu wyjaśniona
prostym językiem.
Tim Bartlett pokazuje zasady codziennej obsługi silników oraz
radzi co robić, kiedy pojawią się kłopoty, jednocześnie przedstawiając zasady dobrej praktyki, bezpieczeństwa i podstawowe zasady działania dwu- i czterosuwów. Książka niezwykle
użyteczna w praktyce każdego żeglarza.
ISBN 978-83-7020-561-4
96 str., format 170 x 240 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 35 zł.
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Słownik żeglarski 10-języczny
Osoby nieznające dobrze języka angielskiego przeważnie odczuwają strach przed używaniem go. Rozmowa
po angielsku jest konieczna w portach – trzeba przejąć jacht, załatwić coś w bosmanacie, oddać żagiel do
naprawy, sprawdzić prognozę pogody, znaleźć kafejkę
internetową, zrobić zakupy, czy choćby wyjść do restauracji na obiad. Książka ta ma za zadanie ułatwić
komunikowanie się w tego typu sytuacjach. Dla wygody użytkowania przy wyrażeniach
angielskich umieszczono zapis fonetyczny. Atutem książki jest niewielki format umożliwiający posiadanie jej przy sobie cały czas.
ISBN 978-83-7020-461-7
240 str., format 210 x 150 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 49,99

25 zł.

Andrzej Ostrowski

Sternik motorowodny
Podręcznik zawiera zbiór wiadomości wymaganych do zdania
egzaminu na stopień sternika motorowodnego, zarówno elementy teorii, jak i porady praktyczne niezbędne do bezpiecznego, odpowiedzialnego, dającego satysfakcję pływania jachtami
motorowymi. Mogą z niego skorzystać także osoby już posiadające patent, uzupełniając swą wiedzę i konfrontując ją z już
posiadaną.
Książka ta, bogato ilustrowana i zawierająca najnowsze przepisy, może przydać się wszystkim tym, którzy zasiądą za sterami
jachtu motorowego, na jeziorach, rzekach, kanałach oraz na
akwenach treningowych Morza Bałtyckiego.
ISBN 978-83-7020-474-4
424 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie IV, cena 80 zł.

Bill Anderson & Chris Beeson

Sterniku co teraz?

Książka oparta na serii artykułów z popularnego miesięcznika
„Yachting Monthly”. Zawiera opisy różnego rodzaju trudnych sytuacji, które naprawdę zdarzyły się na wodzie, z zakresu praktyki morskiej, nawigacji oraz umiejętności podejmowania decyzji.
Podpowiada, w jaki sposób myśleć w sytuacji kryzysowej oraz
zanim do niej dojdzie, dzięki czemu, gdyby zdarzyła się naprawdę, można będzie działać w sposób spokojny i metodyczny.
W książce można znaleźć wiele przydatnych rad i wskazówek,
a zrozumienie sztuki żeglarskiej ułatwiają liczne mapy, diagramy, wykresy i kolorowe fotografie.
ISBN 978-83-7020-497-6
104 str., format 125 x 195 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 30 zł.
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Andrzej Pochodaj

Sygnalizacja na morzu
Książka omawia zasady sygnalizacji na morzu.
Przedstawia sposoby porozumiewania się z lądowymi stacjami ratownictwa i morskimi jednostkami ratowniczymi (SAR). Zawiera tablice flag i sygnałów
Międzynarodowego Kodu Sygnałowego (MKS), sygnałów
dźwiękowych określonych przez Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu (MPZZM), a także sygnałów wzywania
pomocy. Opisane są w niej również pirotechniczne środki sygnalizacyjne.

ISBN 978-83-7020-564-5
24 str. format 210 x 150 mm, oprawa miękka, wydanie I, cena 20 zł.

Andrzej Pochodaj

Światła i znaki nawigacyjne na morzu
Publikacja omawia w zwięzły sposób światła nawigacyjne spotykane w żegludze na morzu – ich barwę, charakterystykę, cechy, rodzaje, zasięg i widzialność oraz
opis w pomocach nawigacyjnych. Zawiera też informacje
dotyczące oznakowania w systemie oznakowania nawigacyjnego IALA (oznakowanie boczne, znaki kardynalne,
pozostałe znaki systemu IALA), a także spis Międzynarodowych Portowych Sygnałów
Ruchu (IPTS). Ze względu na zastosowaną technologię druku, książka nie jest narażona
na niszczące oddziaływanie wody. Z tego względu może być z powodzeniem używana
podczas żeglugi, co czyni ją przydatną i niezbędną na każdym jachcie morskim.
ISBN 978-83-7020-514-0
24 str., format 21 x 15 cm, oprawa miękka, spiralna, wydanie II, cena 20 zł.

Jacek Czajewski

Światła i znaki nawigacyjne
na śródlądziu
Publikacja zawiera zestawienie oznakowań śródlądowych szlaków wodnych i statków, a także podstawowe
sygnały dźwiękowe. Logiczny układ treści pozwala na
natychmiastową identyfikację znaków i świateł na śródlądowych drogach wodnych w trakcie żeglugi bez konieczności wertowania monitorów
i tomów locji. Ze względu na zastosowaną technologię druku i odpowiedni papier książka
jest wodoodporna i dlatego może, a nawet powinna być używana na każdym jachcie
żeglującym po śródlądowych akwenach całej Europy.

978-83-7020-515-7
24 str., format 210 x 150 mm, oprawa miękka, spiralna, wydanie II, cena 20 zł.
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Dag Pike

Sztormy
Sztormowy wiatr ma ogromny wpływ na fale, tworząc śmiertelnie niebezpieczne warunki dla jachtów i statków złapanych
w pułapkę złej pogody.
Człowiek, który pływał w najgorszych warunkach, jakie natura
może stworzyć na morzu, Dag Pike, ze szczegółami opowiada
o doświadczeniach z pokładów statków oraz mniejszych jednostek na wszystkich oceanach świata, przywołuje historie dramatycznych akcji ratunkowych, ucieczek a także tragicznych
wypadków. Fantastyczne zdjęcia pokazują prawdziwą twarz
sztormów i wielkich fal. Fascynująca książka, pozwalająca
przyjrzeć się ogromnej potędze natury.
ISBN 978-83-7020-496-9
160 str., format 165 x 235 mm, oprawa miękka, wydanie I, cena 50 zł.

Czesław Marchaj

Teoria żeglowania. Aerodynamika żagla
Czesław Marchaj to jeden z najsłynniejszych polskich naukowców. Sławę w Polsce przyniosło mu wydanie „Teorii żeglowania” w 1957 r. Kolejne edycje ukazały się w latach 1965
i 1970. Całkowicie zmienione wydanie ukazało się po raz
pierwszy w roku 2000. Jest ono uaktualnione i uzupełnione
o nowe badania autora. Jesteśmy przekonani, że będzie to jak
kiedyś pozycja kultowa, obowiązkowa w bibliotece każdego
żeglarza, który chce na żeglarstwo spojrzeć nieco szerzej i zrozumieć prawa nim rządzące.
Książka zawiera kilkaset rysunków i zdjęć.
ISBN 978-83-7020-269-9
536 str., format 168 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie III, cena 69,90 zł.

Czesław Marchaj

Teoria żeglowania. Hydrodynamika kadłuba
i trymowanie żagli
Sławę w Polsce przyniosło mu wydanie „Teorii żeglowania”
w 1957 r. Kolejne edycje ukazały się w latach 1965 i 1970.
Książka składała się z części poświęconych odpowiednio aerodynamice żagla i hydrodynamice kadłuba „Teoria żeglowania.
Aerodynamika żagla” ukazała się już kilkakrotnie nakładem
Alma-Press, po raz pierwszy w roku 2000. Na część drugą
czekaliśmy do teraz.

SBN 978-83-7020-529-4
288 str., format 168 x 240 mm, oprawa twarda foliowana, wydanie I, cena 50 zł.
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KSIĄŻKI DLA ŻEGLARZY
Allan Barwell

Trymowanie takielunku
Znajomość zagadnień związanych z takielunkiem jest nie bez
znaczenia, jednak żeglarze często podchodzą do nich z niechęcią i traktują jako zbyt złożone.
Żeglarze boją się regulować elementy takielunku ze strachu
przed skutkami własnej niewiedzy. Zadaniem niniejszej książki jest zmiana tego podejścia poprzez zaprezentowanie metod
pracy z takielunkiem. Poruszone zostały w niej zagadnienia
dotyczące stawiania i zdejmowania masztu oraz jego wyposażenia w olinowanie stałe, omówiono również zasady pracy
z olinowaniem ruchomym i roboty bosmańskie.
SBN 978-83-7020-573-7
96 str., format 165 x 235 mm, oprawa miękka foliowana, wydanie I, cena 35 zł.

Rob Gibson

Trymowanie żagli
Prawidłowe ustawienie i praca żagli jest korzystne nie tylko
dla żeglarzy regatowych, ale także dla żeglarzy turystów. Jacht
staje się bezpieczniejszy i wygodniejszy – płynie szybciej.
Sterowanie jest łatwiejsze a stateczność jachtu większa. Można
to osiągnąć dzięki wiedzy i prostym czynnościom.
Podręcznik RYA zawiera wszystkie informacje pomocne dla poznania działania żagli i ich optymalnego dostrojenia podczas
żeglugi różnymi kursami i w różnych warunkach. Oddzielne
rozdziały poświęcone są poszczególnym żaglom, a także żegludze w ciężkich warunkach.
ISBN 978-83-7020-545-4
88 str., format 165 x 235 mm, oprawa miękka, foliowana, cena 35 zł.

Marek Słodownik

Turystyczna żegluga barką

W przygotowaniu
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Paul Gelder

Utracone jachty
Zbiór wstrząsających historii dotyczących jachtów utraconych
na morzu. Od tragicznego zatonięcia OUZO, który został rozjechany przez prom na kanale la Manche do relacji naocznego świadka z katastrofy HOOLOGAN V. Są tu opowieści
o zderzeniach z niezidentyfikowanymi obiektami pływającymi,
pożarach, eksplozjach, wyczerpaniu załogi, straszliwej pogodzie, błędach nawigacyjnych, wywrotkach i utratach masztów,
wszystkim tym, co sprawia, że ciarki chodzą po plecach.

ISBN 978-83-7020-577-5
392 str., format 123 x 195 mm, oprawa miękka, lakierowana, wydanie II, cena 46,99 zł.

Zbigniew Dąbrowski, Jerzy W. Dziewulski, Marek Berkowski,

Vademecum żeglarstwa morskiego

Jedyny w Polsce podręcznik zawierający wszystkie wiadomości
niezbędne do żeglowania po morzu. Zalecany przez Główną
Komisję Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego podczas
szkolenia na wszystkie patenty morskie.
Może również stanowić doskonałą lekturę dla tych wszystkich,
którzy chcą porównać własne doświadczenia żeglarskie z praktycznymi radami autorów.
Książka ta powinna znaleźć się w posiadaniu każdego żeglującego lub mającego zamiar żeglować po morzu.
ISBN 978-83-7020-328-3
416 str., format 168 x 240 mm, oprawa twarda, cena 79,99 zł.

Cyrus L. Day, Colin Jarman

Węzły i sploty

Książka ta jest wydawana w Wielkiej Brytanii od ponad 50 lat,
co stanowi swoisty rekord dla książki tego typu. To wydanie jest
uwspółcześnione, bogato ilustrowane, tak by mogło sprostać
wymogom XXI wieku. Zawiera 78 węzłów i proste sposoby ich
wiązania – od półsztyków i ósemek po szplajsy i sploty.
W odróżnieniu od wielu innych podobnych publikacji napisana jest tak, że zrozumie ją każdy, nawet ten kto do „wiązania
sznurków” zawsze miał antytalent. Dzięki kieszonkowemu formatowi łatwo będzie ją zabrać na kurs żeglarski, rejs czy na
zwykłą wyprawę z plecakiem.

ISBN 978-83-7020-417-4
64 str., format 110 x 160 mm, oprawa miękka, lakierowana, wydanie III, cena 16,90 zł.
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KSIĄŻKI DLA ŻEGLARZY
Jerzy W. Dziewulski

Wiadomości o jachtach żaglowych
Obszerna monografia na temat budowy jachtów. Omawia typy
i rodzaje jachtów oraz wszystkie elementy kadłuba instalacji,
wyposażenia i osprzętu żaglowego. Ponad 500 rysunków, wiele tabel i załączników. Książka przydatna tym, którzy chcą się
szkolić na wyższe patenty żeglarskie, bądź tylko pogłębić swą
wiedzę. Książka otrzymała prestiżową nagrodę im. Leonida
Teligi przyznaną przez miesięcznik „Żagle” w 1996 r.
Pozycja zalecana przez Główną Komisję Szkolenia PZŻ do nauki na wszystkie patenty żeglarskie.

ISBN 978-83-7020-389-4
610 str., format 168 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie IV, cena 69,90 zł.

Edward Caban

Windsurfing
Podręcznik dla początkujących i zaawansowanych amatorów
żeglowania na desce. Omawia podstawy żeglowania rekreacyjnego na kadłubach o dużej wyporności i stateczności w żegludze przy słabych wiatrach i niedużym zafalowaniu akwenu, ale
także techniki pozwalające na opanowanie umiejętności żeglugowych przy znacznie silniejszym wietrze – od startu z wody
przez ślizg do skoków
Książka przeznaczona jest zarówno dla tych wszystkich, którzy
chcą nauczyć się poprawnej i bezpiecznej żeglugi z poziomu
początkującego, jak i dla tych, którzy pragną zgłębić wiedzę
o żegludze w warunkach sztormowych.
ISBN 978-83-7020-504-1
256 str., format: 165 x 235 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 55 zł.

Bodo Müller, Jürgen Strassburger

Wybrzeże Chorwacji i Czarnogóry
Split – Ulcinj – z Jeziorem Szkoderskim

Drugi tom przewodnika prowadzi wschodnim wybrzeżem
Adriatyku od Splitu w środkowej Dalmacji m.in. przez Omiš
i Makarską do Dubrownika w południowej Dalmacji, uwzględniając również duże wyspy, jak Brač, Hvar, Korčula i Mljet. Na 43
barwnych mapach wybrzeża w praktycznym formacie (skala 1 :
80 000) pokazano ponad 200 szczegółowych planów portów,
zatok i kotwicowisk na tym obszarze. Skiper znajdzie na mapach
informacje dotyczące przebiegu linii brzegowej, głębokości, mostów z wysokością w świetle, świateł z oznakowaniem, wszystkich znaków nawigacyjnych, granic rezerwatów oraz waypointów.
ISBN 978-83-7020-470-9
90 str., format 210 x 297 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 89,99 50 zł.
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Bodo Müller, Jürgen Strassburger

Wybrzeże Chorwacji i Słowenii
Koper – Split

Przewodnik ten prowadzi nas wzdłuż wschodniego wybrzeża
Adriatyku od Słowenii i obfitującej w zatoki chorwackiej Istrii
przez przestronną zatokę Kvarner z Opatiją i Rijeką oraz wyspami Cres, Krk i Rab. Dalej przedstawia morze tysiąca wysp,
m.in. Lošinj, Pag, Dugi Otok, Murter i Kornaty, prowadząc koło
Zadaru, Biogradu i Trogiru do Splitu.
Na 57 barwnych mapach wybrzeża w praktycznym formacie
zamieszczono 350 szczegółowych planów portów, zatok i kotwicowisk na tym obszarze.
ISBN 978-83-7020-429-7
96 str., format 210 x 297 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 84,99 50 zł.

Krzysztof Baranowski

Zaczynam żeglować
Podręcznik adresowany specjalnie do młodych żeglarzy, traktujący ich poważnie, jak na kilkunastoletni wiek przystało. jest
wprowadzeniem do żeglarstwa adresowane przede wszystkim
do młodych entuzjastów tego sportu. Książkę z powodzeniem
moga przeczytać również instruktorzy żeglarstwa i zaczerpnąć
z iej wiele wiadomości przydatnych do atrakcyjnego prowadzenia zajęć
Znakomity praktyk, kpt. Krzysztof Baranowski, prowadzi wykład w sposób niezwykle przystępny i niekonwencjonalny,
wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w pracy z żeglarską młodzieżą.
ISBN 978-83-7020-536-2
216 str., format 168 x 240 mm, oprawa twarda, lakierowana, wydanie IV, cena 45 zł.

Krzysztof Baranowski

Zostań Opti-mistrzem
Książka dla młodzieży 8–12 lat, która zaczyna dopiero żeglować, albo już zaczęł i pragnie uporządkować swoje wiadomości na temat różnych aspektów żeglugi na łodzi tej klasy.
Wbrew obiegowym przekonaniom, OPTIMIST to bardzo wyrafinowana łódź regatowa, na której odbywają się najwyższej
rangi mistrzostwa. I wreszcie jest to klasa popularna, żeby nie
powiedzieć masowa.
Niniejsza pozycja próbuje pogodzić te różne optyki – zachęcając początkujących, ale też wprowadzając zagadnienia regatowe porady taktyczne dla tych, którzy już są zaawansowani.
ISBN 83-7020-319-1
168 str., format 168 x 240 mm, oprawa miękka, wydanie I, cena 39,90 zł.
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KSIĄŻKI DLA ŻEGLARZY
Andrzej Kolaszewski, Piotr Świdwiński

Żeglarz jachtowy i jachtowy sternik morski + CD
Od pierwszego wydania - to jest od 1986 roku - podręcznik żeglarski nr 1 w Polsce! Zawiera całość materiału wymaganego
podczas egzaminów na stopień żeglarza i sternika jachtowego,
a ponad 400 barwnych ilustracji ułatwia zrozumienie omawianych zagadnień. Jest zalecany przez Główną Komisję Szkolenia
Polskiego Związku Żeglarskiego. Jego łączny nakład przekroczył
170 000 egzemplarzy! Płyta CD zawiera m. in. bazę kompletnych, zilustrowanych pytań pomagających przygotować się do egzaminu teoretycznego na patent żeglarza jachtowego. Ciekawym
elementem płyty są animacje – krótkie ruchome grafiki i filmy,
które pozwolą łatwiej zrozumieć i utrwalić wiedzę żeglarską.
ISBN 978-83-7020-510-2
504 str., format 168 x 240 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie XXIV, cena 86 zł.

Andrzej Kolaszewski, Piotr Świdwiński

Żeglarz jachtowy

To skrócona i zaktualizowana wersja książki „Żeglarz i sternik
jachtowy” tych samych autorów, podręcznika żeglarskiego nr 1
w Polsce od 1986 r. Zawiera zbiór wiadomości wymaganych
do zdania egzaminu na podstawowy stopień żeglarski.
Podręcznik jest zalecany przez Komisję Szkolenia Polskiego
Związku Żeglarskiego i może być wykorzystywany zarówno
przez wykładowców oraz organizatorów szkolenia żeglarskiego, jak i przez przyszłych żeglarzy. Zawiera wiedzę teoretyczną
i porady praktyczne niezbędne z punktu widzenia wymagań
egzaminacyjnych, a także wymogów, jakie stawia bezpieczne,
odpowiedzialne i kulturalne żeglowanie.
ISBN 978-83-7020-505-8
320 str., format 170 x 250 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie VI, cena 60 zł.

Tomasz Bednarczyk

Żeglowanie po Karaibach

Martynika – Grenada - Barbados
Książka opisuje Wyspy Zawietrzne Małych Antyli w łańcuchu
od Martyniki (od portu Le Marin) do południowych krańców
Grenady, widziane z perspektywy turystycznego rejsu na
jachcie żaglowym. To pierwsza pozycja w języku polskim tak
szczegółowo opisująca żeglowanie po Małych Antylach Morza
Karaibskiego. Czytelnik znajdzie tu praktyczne informacje dotyczące atrakcji turystycznych, usług portowych, gastronomicznych, cen, elementów locji morskiej. Publikacja zawiera też
mapy portów i kotwicowisk a także poszczególnych wysp na
trasie żeglugi oraz wiele kolorowych zdjęć.
ISBN 978-83-7020-447-1
104 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie I, cena 49,99 30 zł.
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Adlard Coles, Peter Bruce

Żeglowanie w trudnych warunkach
To relacje doświadczonych żeglarzy z przeżytych przez nich sztormów. Historie czasami straszne, czasami porywające, a do każdej
z nich dołączona jest fascynująca, profesjonalna analiza tego, co
zostało zrobione źle, a co dobrze. Niestety, nie wszystkie historie
dobrze się kończą. Książka bowiem twardo trzyma się zasady, że
prawda najlepiej przygotowuje do zmierzenia się z morskim żywiołem. Poza tym zawiera również rozdziały poświęcone stateczności
jachtu, dzielności morskiej, masztom i takielunkowi, taktyce sztormowania, użyciu dryfkotew, meteorologii, przygotowaniu załogi do
sztormu itp.
ISBN 978-83-7020-398-6
304 str., format 168 x 240 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie IV, cena 84,90 zł.

Jacek Zyśk

Życiorys wiatrem pisany
Czesław Marchaj opowiada historię swego życia, a życiorys ma
niezwykle barwny, a w nim wiele momentów dramatycznych.
Był sześciokrotnie aresztowany – dwa razy podczas okupacji
niemieckiej. Siedział również w celi śmierci, a przesłuchiwał go
sam Różański. Po wojnie spotkał w więzieniach interesujących
ludzi, bo jak mówi te najciekawsze osobowości siedziały w tamtych czasach w więzieniach.
Czesław Marchaj, po bez mała 50 latach pobytu w Anglii
i Francji, wrócił w 2012 r. na stałe do Polski.
ISBN 978-83-7020-527-0
256 str., format 140 x 205 mm, oprawa miękka ze skrzydełkami, wydanie I, cena 35 zł.
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HISTORIA I MILITARIA
Leszek Szóstek

Artyleria polowa Wojska Polskiego w latach
1943–2015
Leksykon o charakterze albumowym prezentuje sprzęt artyleryjski znajdujący się na uzbrojeniu Wojska Polskiego w latach
1943–2015. Zawiera opisy dział holowanych, dział samobieżnych, moździerzy, polowych wyrzutni rakietowych i dział bezodrzutowych.

W przygotowaniu

Piotr Sikora

Asy polskiego lotnictwa
Opracowanie monograficzne o polskich pilotach myśliwskich
z lat 1914-1945. Autor szczegółowo opisał ich służbę w lotnictwie wojskowym i sukcesy bojowe. Przedstawiono także
sylwetki Polaków służących w lotnicwtie państw zaborczych
podczas I wojny światowej.

ISBN 978-83-7020-560-7
616 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 70 zł.

Andrzej Zasieczny

Broń pancerna III Rzeszy. Tom 1

Czołgi, działa szturmowe i niszczyciele czołgów
Książka zawiera opisy 21 typów i kilkudziesięciu wersji najważniejszych czołgów, dział szturmowych i niszczycieli czołgów III
Rzeszy używanych podczas II wojny światowej. Przedstawiono
historię rozwoju pojazdów, wersje i odmiany, a także zastosowanie bojowe. Obszernie opisano budowę wozów, akcentując
nowatorskie rozwiązania techniczne. Opis każdego pojazdu ilustrowany jest barwną sylwetką boczną, rysunkami w czterech
rzutach oraz zdjęciami. Zamieszczono też kilka całostronicowych kolorowych przekrojów najbardziej znanych pojazdów.
Książka inicjuje cykl leksykonów, w których zaprezentowane
zostanie uzbrojenie Panzerwaffe.

ISBN 978-83-7020-526-3
176 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie II, cena 49,99 zł.
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Andrzej Zasieczny

Broń pancerna III Rzeszy. Tom 2

Samobieżne działa przeciwpancerne i samobieżne działa
przeciwlotnicze
Książka zawiera opisy 23 typów i kilkunastu wersji najważniejszych samobieżnych dział przeciwpancernych i samobieżnych
dział przeciwlotniczych III Rzeszy używanych podczas II wojny
światowej. Przedstawiono historię rozwoju pojazdów, wszystkie
wersje i odmiany, a także zastosowanie bojowe. Obszernie opisano budowę wozów, akcentując nowatorskie rozwiązania techniczne. Opis każdego pojazdu ilustrowany jest barwną sylwetką
boczną, jednym lub kilkoma rysunkami w czterech rzutach oraz
zdjęciami. Książka jest drugim tomem cyklu leksykonów, w których zaprezentowane zostanie uzbrojenie Panzerwaffe.

ISBN 978-83-7020-500-3
176 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 49,99 zł.

Andrzej Zasieczny

Broń pancerna III Rzeszy. Tom 3

Czołgi przeciwlotnicze, samobieżne haubice i moździerze,
czołgi-miotacze ognia
Książka zawiera opisy kilkudziesięciu typów czołgów przeciwlotniczych, samobieżnych haubic i moździerzy, czołgów-miotaczy
ognia, czołgów mostowych i pojazdów specjalnych III Rzeszy
używanych podczas II wojny światowej. Przedstawiono historie
rozwoju pojazdów, wszystkie wersje i odmiany, a także zastosowanie bojowe. Obszerne opsy budowy wozów są ilustrowane barwna sylwetką boczną, jednym lub kilkoma rysunkami
w czterech rzutach oraz zdjęciami.
176 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 49,99 zł.

Jacek Wolfram, Andrzej Zasieczny

Broń piechoty Wehrmachtu 1939–1945
W publikacji znajdą się informacje o indywidualnej i zespołowej broni strzeleckiej, lekkiej broni przeciwpancernej, miotaczach ognia, granatinkach, moździerzach, rakietnicach, granatach i minach lądowych. Krótko omówiona zostanie historia
powstania, wersje, odmiany i wykorzystanie poszczególnych
modeli. Całość wzbogacona zdjęciami, w tym archiwalnymi.

ISBN 978-83-7020-363-4
160 str., format 150 x 210 mm, oprawa twarda, wydanie II, cena 39,90 zł.
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Broń Piechoty. Ilustrowana Encyklopedia
Ilustrowana encyklopedia broni piechoty to bogato ilustrowane
i szczegółowe kompendium wiedzy o uzbrojeniu piechoty od
1895 roku do dnia dzisiejszego. Książka zawiera historię rozwoju,
opisy techniczne, zdjęcia i rysunki pistoletów, rewolwerów, karabinów, strzelb gładkolufowych, karabinów snajperskich, broni
maszynowej, moździerzy, broni przeciwpancernej, miotaczy ognia
itd. Szczegółowo opisano najbardziej znane typy broni strzeleckiej, takiej jak pistolety P.08 Parabellum, Colt wz. 1911, Glock,
Browning HP, karabiny Mauser 98K, karabinki M16 i AK 47, pistolety maszynowe MP40 i Uzi oraz wiele innych.
ISBN 978-83-7020-533-1
256 str., format 210 x 300 mm, oprawa twarda, wydanie III, cena 70 zł.

Andrzej Zasieczny

Broń Wojska Polskiego 1939–1945
Książka jest pierwszym w Polsce tak obszernym leksykonem
prezentującym uzbrojenie Wojska Polskiego i oddziałów partyzanckich w okresie II wojny światowej. Autor przedstawił
55 typów najważniejszych samolotów używanych na wszystkich frontach II wojny światowej przez Polskie Siły Powietrzne.
Wiele uwagi poświęcił samolotom przygotowanym do produkcji
w IV kwartale 1939 r. i na początku 1940 r. Książka zawiera
opisy nie tylko samolotów bojowych, ale także łącznikowych,
sanitarnych, szkolno-treningowych i transportowych.
ISBN 978-83-7020-538-6
272 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie II, cena 60 zł.

Andrzej Zasieczny

Czołgi II wojny światowej
Książka zawiera zwięzły, ale szczegółowy opis 56 typów najważniejszych czołgów i tankietek używanych podczas II wojny światowej. Przedstawiono historię rozwoju pojazdów, wszystkie wersje
i odmiany, zastosowanie bojowe, użytkowników zagranicznych.
Obszernie opisano budowę wozów, akcentując nowatorskie rozwiązania techniczne. Zawarto informację o służbie wielu typów
czołgów w WP, szczególną uwagę poświęcając czołgom rozpoznawczym TK i TKS oraz czołgom lekkim 7TP. Opis każdego pojazdu ilustrowany jest barwną sylwetką boczną rysunkiem w czterech rzutach oraz zdjęciami. Leksykon obejmuje czołgi Australii,
Czechosłowacji, Francji, Japonii, Kanady, Polski, Trzeciej Rzeszy,
USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i Związku Radzieckiego.

ISBN 978-83-7020-544-7
192 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie VII rozszerzone, cena 50 zł.
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Krążowniki Polskiej Marynarki Wojennej
Książka Krążowniki Polskiej Marynarki Wojennej to bogato
ilustrowane opracowanie poświęcone okrętom tej klasy, jakie
służyły pod polską banderą w czasie II wojny światowej. Autor
szczegółowo przedstawia historię powstania i służby tych jednostek, wiele miejsca poświęca też opisowi polskich starań o wprowadzenie do służby w okresie międzywojennym okrętów tej klasy. Książka zawiera dokładne opisy krążowników PMW, dane
taktyczno-techniczne, rysunki i plansze barwne, które powstały
na podstawie dostępnej literatury i materiałów archiwalnych.
Cennym uzupełnieniem są archiwalne zdjęcia oraz zawarte
na końcu książki opisy uzbrojenia i wyposażenia tych okrętów
wzbogacone dodatkowo szczegółowymi rysunkami.

ISBN 978-83-7020-559-1
192 str. + kolorowa wkładka zdjęciowa, format 210 x 300 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 60 zł.

Andrzej Zasieczny

Leksykon uzbrojenia 1939–1945
To bogato ilustrowane i szczegółowe kompendium wiedzy o uzbrojeniu piechoty w okresie II wojny światowej. Książka zawiera historię rozwoju, opisy techniczne, zdjęcia i rysunki pistoletów, rewolwerów, karabinów, strzelb gładkolufowych, karabinów snajperskich,
broni maszynowej, moździerzy, broni przeciwpancernej, miotaczy
ognia itd. Szczegółowo opisano najbardziej znane typy broni strzeleckiej, takiej jak pistolety P.08 Parabellum, Colt wz. 1911, karabiny Mauser 98k, pistolety maszynowe MP40, oraz wiele innych.
Opisano także m.in. czołgi T-34, Panther, Tiger, działa plot. Flak 18
kal. 88 mm, działa ppanc. PaK 40 kal. 75 mm.
ISBN 978-83-7020-570-6
216 str. , 210 x 300 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 60 zł.

Mariusz Borowiak

Mała flota bez mitów
Ta książka na długo przed ukazaniem się (w 1999 roku) wzbudziła olbrzymie kontrowersje w kraju i za granicą, zwłaszcza
w środowisku kombatanckim. Stanowi ona zbiór kilkudziesięciu szkiców o okrętach i ludziach morza w latach 1939-1945,
naświetlając wybrane zagadnienia, które w minionych latach
były słabo zweryfikowane, ukrywane lub przemilczane. Autor
ujawnił mało znane dotychczas fakty, nieznane relacje świadków, tuszowane i ukrywane: bunty załóg, dezercje, nadużycia,
demoralizację, kolizje okrętów, przypadki nieudolnego dowodzenia i wstydliwe epizody.
ISBN 978-83-7020-422-8
368 + 72 str. wkładka zdjęciowa, format 170 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie II, cena 44,90 zł.
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Niszczyciele Polskiej Marynarki Wojennej
Książka ,,Niszczyciele Polskiej Marynarki Wojennej’’ jest kompendium wiedzy na temat tej klasy okrętów służących w latach 1928-2002 pod biało-czerwoną banderą. Autor rzeczowo
przedstawia historię każdego niszczyciela, szlak bojowy podczas II wojny światowej, zamieszcza szczegółowe dane taktyczno-techniczne. Cennym uzupełnieniem opisów okrętów są
archiwalne zdjęcia (wiele dotąd nie publikowanych), dokładne
plany w dwóch rzutach, przekroje kadłuba i szkice wyposażenia i uzbrojenia, barwne plansze z przykładami malowania
i kamuflażu.
ISBN 978-83-7020-518-8
256 str. + wkładka zdjęciowa, format 210 x 300 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 60 zł.

Mariusz Borowiak

ORP Gryf

Największy okręt bojowy PMW
Pierwsza, tak obszerna monografia morska stawiacza min ORP
Gryf, największego okrętu bojowego przedwojennej Marynarki
Wojennej w latach II Rzeczypospolitej. Tym razem autor prezentuje narodziny koncepcji okrętu, kulisy jego powstania
i służbę w rodzimej Marynarce Wojennej w latach 1938-1939.
Książka, która jest kolejną pozycją z serii „Nieznane oblicza historii”, zawiera wiele niepublikowanych dotąd zdjęć, unikalne
relacje naocznych świadków, dokładne rysunki techniczne jednostki i jej uzbrojenia oraz kopie dokumentów przechowywane
z archiwach krajowych i zagranicznych.
ISBN 978-83-7020-411-2
296 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 44,90 zł.

Mariusz Borowiak

ORP Wilk – okaleczony drapieżnik
Autor, jeden z najzdolniejszych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych badaczy dziejów polskiej floty wojennej, opracował
pierwszą monografię jednego z najbardziej znanych i legendarnych okrętów podwodnych ORP „Wilk” i załogi, która zasłynęła m.in. brawurowym przedarciem się z Bałtyku do Wielkiej
Brytanii we wrześniu 1939 roku. Odkrywa fakty nieznane z historii żelaznego drapieżnika w latach 1940-1945 na Zachodzie,
często wstrząsające: bunty i unikanie służby przez załogę, demoralizację, niekompetencję i nieudolność kadry oficerskiej,
kulisy samobójczej śmierci kmdr ppor. Krawczyka oraz inne.
Książka została opatrzona bogatym materiałem ilustracyjnym,
zawiera dokładne rysunki jednostki i jej uzbrojenia oraz mapki.
ISBN 978-83-7020-405-1
424 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 49,90 zł.
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Pancerniki III Rzeszy
Leksykon przedstawia pancerniki Kriegsmarine służące w latach 1933-1945 pod banderą ze swastyką. Autor opisuje historię każdego okrętu tej klasy, szlak bojowy podczas II wojny
światowej, zamieszcza szczegółowe dane taktyczno-techniczne. Opisy okrętów uzupełniają zdjęcia archiwalne, dokładne
plany w dwóch rzutach, przekroje kadłuba, szkice wyposażenia i uzbrojenia, barwne plansze z przykładami malowania
i kamuflażu.

W przygotowaniu

Mariusz Borowiak

Plamy na banderze
W historii dwudziestolecia i okresu wojennego Polskiej
Marynarki Wojennej miały miejsce wydarzenia, gdzie pomyłki
i niekompetencja przyniosły wiele nieszczęść. Ksiązka opisuje
wypadki, które były przyczynami nieszczęść i porażek na morzu. Odkrywa nieznane fakty, ukrywane lub otaczane murem
milczenia. Opisuje bunty załóg, dezercje, nadużycia i demoralizację, kolizje okrętów.

ISBN 978-83-7020-370-2
448 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie II, cena 49,90 zł.

Michael E. Haskew

Porównanie broni. Artyleria II wojny światowej
Publikacja zawiera opis różnych typów sprzętu artyleryjskiego
i broni rakietowej z okresu drugiej wojny światowej, a także porównanie podobnych typów dział przeciwpancernych, haubic,
dział artylerii polowej, moździerzy, dział samobieżnych, dział
przeciwlotniczy oraz dział kolejowych wykorzystywanych na
polach bitewnych i w kampaniach wojennych. Przedstawiono
też niektóre typy niemieckich bomb kierowanych pocisków rakietowych, wprowadzonych do uzbrojenia pod koniec wojny.
W książce zaprezentowano barwne wykresy z porównaniem
takich danych techniczno-taktycznych jak kaliber, donośność,
masa własna, prędkość początkowa i masa pocisków, zasięg
i szybkostrzelność dział samobieżnych.

ISBN 978-83-7020-581-2
48 str., format 210 x 300 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 27 zł.
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Porównanie broni.
Broń pancerna II wojny światowej
Niniejsza publikacja zawiera opis różnych typów broni pancernej z okresu drugiej wojny światowej. Zawiera porównanie podobnych typów oręża wykorzystywanych na polach bitewnych
i w kampaniach wojennych, w tym czołgów z okresu batalii pod
Kurskiem.
W książce zaprezentowano barwne wykresy z porównaniem takich danych techniczno-taktycznych jak prędkość maksymalna
wozów opancerzonych, skuteczny zasięg danej broni, grubość
przebijanego pancerza, szybkostrzelność i kaliber pocisków.
ISBN 978-83-7020-556-0
48 str., format 210 x 300 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 27 zł.

Michael E. Haskew

Porównanie broni.
Broń piechoty II wojny światowej
Publikacja zawiera opis różnych typów broni strzeleckiej, moździerzy, rusznic przeciwpancernych i miotaczy ognia. Zawiera porównanie podobnych typów oręża wykorzystywanych na polach
bitewnych i w kampaniach wojennych, broni piechoty używanej
podczas zmagań pod Stalingradem oraz w walkach na Pacyfiku
czy też karabinków szturmowych wprowadzonych do uzbrojenia
pod koniec wojny. W książce zaprezentowano barwne wykresy
z porównaniem takich danych techniczno-taktycznych jak skuteczny zasięg danej broni, grubość przebijanego pancerza, szybkostrzelność, kaliber pocisków czy pojemność magazynków broni.
ISBN 978-83-7020-555-3
48 str., format 210 x 300 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 27 zł.

Michael E. Haskew

Porównanie broni. Okręty II wojny światowej
Niniejsza publikacja zawiera porównanie pancerników, krążowników, lotniskowców, okrętów desantowych, dozorowców, kutrów torpedowych, okrętów podwodnych wykorzystywanych na morzach i oceanach w trakcie kampanii wojennych. Przedstawiono także produkcję okrętów podwodnych
w głównych państwach uczestniczących w wojnie. W książce
zaprezentowano barwne wykresy z porównaniem takich danych techniczno-taktycznych jak wyporność, długość kadłuba,
grubość opancerzenia, prędkość maksymalna, kaliber i rodzaj
uzbrojenia, masa salwy ogniowej, zasięg, liczba samolotów zabieranych porzez lotniskowce.
ISBN 978-83-7020-582-9
48 str., format 210 x 300 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 27 zł.

KATALOG 2015

36
Michael E. Haskew

Porównanie broni.
Samoloty bojowe II wojny światowej
Niniejsza publikacja zawiera porównanie samolotów myśliwskich,
bombowców, samolotów rozpoznawczych, szturmowców, samolotów transportowych i wodnosamolotów wykorzystywanych nad
polami bitew i w kampaniach wojennych. Przedstawiono też niektóre typy niemieckich myśliwców odrzutowych I rakietowych,
wprowadzonych do uzbrojenia pod koniec wojny. W książce
zaprezentowano barwne wykresy z porównaniem takich danych
techniczno-taktycznych jak prędkość maksymalna, kaliber i rodzaj
uzbrojenia pokładowego, masa salwy ogniowej, zasięg, prędkość
wznoszenia, masa własna, pułap maksymalny, udźwig bomb.
ISBN 978-83-7020-583-6
48 str., format 210 x 300 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 27 zł.

Andrzej Zasieczny

I

Samoloty bojowe II wojny światowej. Tom I
Pierwsza część zaplanowanego na wiele tomów cyklu książek
o samolotach bojowych II wojny światowej. W pierwszym z nich
opisane są 22 konstrukcje lotnicze. Na niektórych z nich walczyli polscy piloci, a inne były ich przeciwnikami. Autor omawia historie poszczególnych typów, wszystkie wersje, odmiany
i warianty. Charakterystyki myśliwców, samolotów bombowych,
szturmowych, rozpoznawczych, transportowych i innych zostały
wzbogacone o dane taktyczno-techniczne i szkice przedstawiające maszyny w trzech rzutach. Fotografie (w wielu przypadkach
kolorowe) oraz profile wszystkich omawianych typów sprawiają,
że jest to pozycja niezastąpiona dla każdego, kto poszukuje informacji o samolotach z okresu II wojny światowej.

ISBN 978-83-7020-401-3
160 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 49,99

25 zł.

Andrzej Zasieczny

Samoloty bojowe II wojny światowej. Tom II
Druga część zaplanowanego na wiele tomów cyklu książek o samolotach bojowych II wojny światowej. W pierwszym z nich opisane są 22 konstrukcje lotnicze. Na niektórych z nich walczyli
polscy piloci, a inne były ich przeciwnikami. Autor omawia historie poszczególnych typów, wszystkie wersje, odmiany i warianty.
Charakterystyki myśliwców, samolotów bombowych, szturmowych, rozpoznawczych, transportowych i innych zostały wzbogacone o dane taktyczno-techniczne i szkice przedstawiające
maszyny w trzech rzutach. Opisy uzupełniają fotografie (w wielu
wypadkach kolorowe) oraz barwne sylwetki boczne.

160 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie I.
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Stalowe drapieżniki
Jedyna tak rzetelnie opracowana książka o polskich okrętach
podwodnych, począwszy od okresu międzywojennego, przez
II wojnę światową aż do momentu rozwiązania Polskich Sił
Zbrojnych w Wielkiej Brytanii.
W swej najnowszej publikacji autor wykorzystał niepublikowane dokumenty i relacje naocznych świadków niedostępne jego
poprzednikom lub też świadomie przez nich pominięte jako niewygodne etycznie. Nie wahał się ukazać wydarzeń w innym niż
dotychczas świetle.

ISBN 978-83-7020-524-9
736 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda foliowana, wydanie II, cena 65 zł.

Mariusz Borowiak

Ścigacze Polskiej Marynarki Wojennej
w II wojnie światowej

W przygotowaniu

Mariusz Borowiak

Tajne bronie w wojnie morskiej 1939–1945

W przygotowaniu
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Westerplatte. W obronie prawdy
Książka ujawnia wiele nieznanych faktów z przebiegu walk,
lecz przede wszystkim przedstawia kulisy dowodzenia obroną
Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte w dniach
1-7 września 1939 roku. Rzetelnie opracowane dokumenty
i relacje pokazują, że to nie major Henryk Sucharski lecz kapitan Franciszek Dąbrowski był rzeczywistym dowódcą obrony.
Po latach przemilczeń i zafałszowań po raz pierwszy dowiadujemy się o prawdziwym przebiegu wydarzeń.
Książka stała się inspiracją dla twórców filmu „Tajemnica
Westerplatte”, który będzie miał premierę 1. lutego 2013.
ISBN 978-83-7020-492-1
240 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie IV, cena 44,99 zł.

N i e z n a n e

o b l i c z a

h i s t o r i i

U 977
Mariusz Borowiak

2VWDWQLRNUÚW+LWOHUD

Mariusz Borowiak

U 977. Ostatni okręt Hitlera
2 maja 1945 roku, w przededniu kapitulacji III Rzeszy, niemiecki
okręt podwodny U 977 pod dowództwem porucznika marynarki
Heinza Schäffera, uciekł do Ameryki Południowej. Tajemniczy rejs
trwał aż 107 dni. Przez 66 dni okręt płynął w zanurzeniu, idąc na
chrapach! Dopiero 17 sierpnia U-Boot zawinął do argentyńskiego
portu Mar de Plata. Przybycie jednostki bojowej U-Bootwaffe stało
się prawdziwą sensacją. Pojawiły się hipotezy, że U 977 wywiózł
plany tajemniczych broni, które miały odmienić losy wojny i duże
ilości skarbów. Twierdzono, że na pokładzie U-Boota znalazł się
Adolf Hitler z Ewą Braun i Martin Bormann, osobisty sekretarz
i prawa ręka Führera III Rzeszy! Jaka jest prawda o rejsie U 997?

ISBN 978-83-7020-554-6
168 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 44,99 zł.

Mariusz Borowiak
N i e z n a n e

o b l i c z a

h i s t o r i i

U-Booty typu II

Mariusz Borowiak

U-Booty
typu II
Podwodne
GUDSLHĝQLNL+LWOHUD

Pod koniec dwudziestolecia międzywojennego skromna niemiecka flota podwodna (U-Bootwaffe) miała jednokadłubowe okręty
typu II A, II B i II C, które były przeznaczone do działań przybrzeżnych. Jednostki te wzorowane były na okrętach z I w. ś. - typu UB
II i typu UF oraz propozycji eksportowej według niemieckiej koncepcji dla Marynarki Wojennej Finlandii. Okręty podwodne typu
II podczas II w. ś. były intensywnie wykorzystywane bojowo na
Bałtyku, na Morzu Czarnym, na Morzu Północnym i na Atlantyku,
używane do ćwiczeń i stawiania zagród minowych. Czas pokazał,
że małe okręty Kriegsmarine, okazały się udanymi konstrukcjami,
podlegając stałemu rozwojowi. Proces ten trwał do 1941 roku.

ISBN 978-83-7020-493-8
216 str., format: 170 x 240 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie I, cena 44,99 29,99 zł.
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HISTORIA I MILITARIA
Mariusz Borowiak

Zabójcy U-Bootów
Bitwa o Atlantyk 1939-1945
Do pogromców floty podwodnej „Wielkiego Lwa”, admirała
Karla Dönitza, których zwano także zabójcami U-Bootów, zaliczały się samodzielnie lub działające w ramach obrony konwojów morskich grupy wsparcia i grupy eskortowe składające
się z: okrętów eskortowych, samolotów patrolowych dalekiego
zasięgu operujących w celu zmniejszenia „dziury atlantyckiej”
i alianckich lotniskowców eskortowych zapewniających osłonę
lotniczą konwojom. Okręty eskorty często z myśliwych przeistaczały się w zwierzynę, stając się celem desperackich ataków U-Bootów.
ISBN 978-83-7020-471-6
544 str., format: 170 x 240 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie II, cena 55 zł.

N i e z n a n e

o b l i c z a

h i s t o r i i

Mariusz Borowi
owiak
wiak

Mariusz Borowiak

Zapomniana flota. Mokrany

Zapomniana ĠRWD Polska Marynarka Wojenna w wojnie z Rosją Sowiecką
Mokrany
w 1939 r.
Polska Marynarka Wojenna w wojnie
]5RVMÈ6RZLHFNÈZU

Książka jest pierwszą w polskiej literaturze historycznej próbą
opowiedzenia dziejów Flotylli Rzecznej MW w Pińsku po napaści Rosji Sowieckiej na Polskę. M. Borowiak jako jedyny zebrał
bogate archiwum na temat zbrodni w Mokranach, nazywanej
„małym marynarskim Katyniem”. Książka jest przeznaczona
dla szerokiego kręgu czytelników interesujących się PMW i jej
historią, a także historią Polski i ukazuje się w 65 rocznicę tej
zbrodni.

ISBN 978-83-7020-553-9
312 str., format: 170 x 240 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie I, cena 45 zł.

Mariusz Borowiak

Żelazne rekiny Dönitza. U-Booty typu VII
Do najpowszechniej używanych bojowo jednostek podwodnych
w niemieckiej U-Bootwaffe podczas drugiej wojny światowej należał średni pełnomorski okręt typu VII. Była to udana konstrukcja, dowodem czego duża skuteczność „siódemek” w bitwie
o Atlantyk. Szturmowych okrętów tego typu weszło do służby
aż 703! Na ich pokładach niemieccy marynarze walczyli wszędzie, gdzie posłał ich rozkaz – od Wyspy Niedźwiedziej na Morzu
Arktycznym, aż do Bermudów, od Grenlandii do Gibraltaru, jak
również na Morzu Śródziemnym. Przyjrzymy się też jak wyglądało życie we wnętrzu śmierdzącego olejem napędowym, potem
i pleśniejącą żywnością okrętu podwodnego.
ISBN 978-83-7020-400-6
320 str., format: 170 x 240 mm, oprawa: twarda, foliowana, wydanie II, cena 49,99

29,99 zł.
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Greame Hilditch

Bieg na 5 i 10 km
Od startu do mety

Książka napisana przez doświadczonego biegacza i trenera, który
przygotował programy dla wielu organizacji charytatywnych organizujących biegi na 5 i 10 km to przewodnik, który wyjaśnia zawiłości treningów i pokazuje, jak osiągnąć sukces w bieganiu. Autor
przedstawia programy treningowe dla różnych biegaczy o różnych
celach – dla tych, którzy chcą po prostu pobiegać, osiągnąć przyzwoity czas albo poprawić swój poprzedni wynik. Zamieszcza
porady, co jeść – pomysły na przekąski, dania główne i napoje.

ISBN 978-83-7020-578-2
176 str., format 210 x 235 mm, oprawa miękka foliowana, wydanie I, cena 45 27 zł.

Veronique Cauvin

Burgery. Wszystkie smaki
Książka zawiera niepublikowane przepisy dla każdego i na każdą okazję, od burgerów śniadaniowych do burgerów kalifornijskich, poprzez burgery warzywne i miniburgery.
Jako bonus dołączyliśmy oryginalny przepis naszego gościa
specjalnego, czołowej marki w tej dziedzinie Happy Days
Diner, w której lokalach odnajdziecie niepowtarzalny klimat
amerykańskich restauracji z lat 50.

ISBN 978-83-7020-549-2
64 str., format 170 x 200 mm, oprawa twarda foliowana, wydanie I, cena 27 zł.

Ted Fuller, Julian Hayman

Chwyty gitarowe

Podręcznik T. Fullera i J. Haymana „Chwyty gitarowe” prezentuje 150 podstawowych chwytów durowych i mollowych.
Każdy chwyt przedstawiono na kolorowej fotografii i przejrzystym diagramie. Szczegółowe instrukcje ułatwiają prawidłowe ustawienie palców na chwytni. Ted Fuller jest gitarzystą
i aranżerem z długoletnim doświadczeniem w zakresie różnych
stylów muzycznych, takich jak rock, blues, jazz folk. Julian
Hayman koncertował z wieloma formacjami muzycznymi.
Obecnie gra na basie i gitarze w dwóch zespołach.

320 str., format 125 x 165 mm, oprawa twarda, wydanie II, cena 35 zł.
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POZOSTAŁE
Zuzanna Celmer

Czy wiesz kogo kochasz?
Co wiemy o sobie i naszym życiowym partnerze?
Jak zrozumieć siebie i ukochaną osobę?
Jak zbudować szczęśliwy związek partnerski?
Na te i inne pytania odpowiesz sobie po przeczytaniu książki
Zuzanny Celmer, znanej psycholog, autorki wielu publikacji,
audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych problemom
miłości, rodzicielstwa i małżeństwa.
Dodatkowo

ISBN 978-83-7020-410-5
160 str., format 125 x 195 mm, oprawa miękka, wydanie II, cena 19,90 zł.

Zuzanna Celmer

Czy wiesz kogo kochasz?

Czy wiesz
kogo
kochasz?

Co wiemy o sobie i naszym życiowym partnerze?
Jak zrozumieć siebie i ukochaną osobę?
Jak zbudować szczęśliwy związek partnerski?
Na te i inne pytania odpowiesz sobie po przeczytaniu książki
Zuzanny Celmer, znanej psycholog, autorki wielu publikacji,
audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych problemom
miłości, rodzicielstwa i małżeństwa.
Dodatkowo

ISBN 978-83-7020-532-4
format MP3, wydanie 1

Artur Schopenhauer

Erystyka

W tej niewielkiej rozprawce wybitny filozof niemiecki Artur
Schopenhauer omawia chwyty, jakie stosują w sporze osoby,
które za wszelką cenę – nie zważając na prawdę i logikę swojej
argumentacji – chcą narzucić innym własne poglądy, zmusić
do przyjęcia ich racji. Warto wiedzieć, jakich w tym celu mogą
używać forteli, a jest ich wiele. Łatwiej unikniemy wówczas
manipulacji i skuteczniej będziemy umieli bronić własnych
poglądów.

ISBN 978-83-7020-489-1
128 str., format 120 x 165 mm, oprawa miękka, wydanie IX, cena 12,99 zł.
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Phil Capone, Paul Copperwaite

Graj rocka na gitarze

Nauka gry i riffy w 10 przystępnych lekcjach
W dziesięciu przystępnych lekcjach niniejszy podręcznik przemieni początkującego gitarzystę w prawdziwego rockmana.
Każdej lekcji przypisane jest odpowiednie nagranie na płycie
CD, ułatwiające prawidłowe realizowanie ćwiczeń. Dzięki nagraniom można usłyszeć, jak powinny brzmieć zamieszczone
w książce akordy, riffy i melodie. Już wkrótce będziesz mógł je
zagrać razem z ulubionymi zespołami lub z własną grupą rockową! Podręcznik zawiera niezbędne informacje z zakresu harmonii, melodyki, riffów i improwizacji.
ISBN 978-83-7020-451-8
192 str., format 190 x 235 mm, oprawa miękka, wydanie I, cena 64,99 zł.

Nick Judd Tim Dykes

Gwiazdy światowego futbolu

Drużyny i piłkarze, fakty i dane liczbowe
Gwiazdy światowego futbolu to podręczny przewodnik o 60-ciu
najbardziej znanych piłkarzach na świecie. Zawiera wspaniałe
zdjęcia zawodników, interesujące opisy oraz dane liczbowe na
temat ich kariery. Każdy fan piłki nożnej powinien mieć go przy
sobie.

ISBN 978-83-7020-539-3
128 str., format 125 x 165 mm, oprawa miękka, wydanie I, cena 19 zł.

Jerzy Burtowicz

Jak zwiedzać świat morskim statkiem
wycieczkowym
Pierwszy w Polsce poradnik dotyczący podróżowania morskimi
statkami wycieczkowymi. Rejsy takie stały się już popularne, gdyż
pod względem ceny, standardu i oferowanych atrakcji wypadają
korzystniej niż tradycyjne urlopy stacjonarne. Autor zawarł w tej
publikacji praktyczne rady i niezastąpione wskazówki jak i gdzie
wybrać rejs, jak wygląda życie na rejsie i w jaki sposób zwiedza
się kraje, w których statek cumuje. Obok wielu zdjęć z archiwum
autora, w poradniku szeroko wykorzystano technologię kodów QR
z bezpośrednimi linkami do stron internetowych, filmów, zdjęć
i innych materiałów.
ISBN 978-83-7020-568-3
120 str., format 125 x 190 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 29 zł.
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POZOSTAŁE
Alex Butcher

Judo

Seria „Sztuki walki dla początkujących” oferuje podstawową
wiedzę każdemu zainteresowanemu tymi dyscyplinami sportu.
Judo to tradycyjna japońska sztuka walki, popularna na całym
świecie, a judo sportowe jest dyscypliną olimpijską, w której
Polacy zdobyli wiele medali.
W tej książce można znaleźć krótką historię judo, podstawy
treningu, wyjaśnienie technik, naukę padów, postaw i rzutów,
kontakty ze stowarzyszeniami judo, szczegółowy opis technik
walk ilustrowany kolorowymi zdjęciami.

ISBN 978-83-7020-445-7
96 str., format 195 x 265 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 39,99 zł.

Walter Schumann

Kamienie szlachetne i ozdobne
Profesor dr W. Schumann prezentuje pełny i aktualny obraz
świata kamieni szlachetnych. Na barwnych tablicach widnieje
1900 okazów – kamieni surowych i w różny sposób oszlifowanych. Sąsiednie strony zawierają precyzyjne opisy nawiązujące
do zdjęć. Dodatkowe rozdziały informują o powstaniu, budowie
i własnościach kamieni szlachetnych, a także ich złożach, wydobyciu i obróbce, naśladowaniu i fałszowaniu oraz klasyfikacji.
Ten niepowtarzalny podręcznik, przeznaczony dla kolekcjonerów, jubilerów, handlarzy kamieniami i minerałami, złotników
i wszystkich innych miłośników kamieni szlachetnych, zamykają tabele ułatwiające identyfikację kamieni.
ISBN 978-83-7020-498-3
320 str., format 130 x 200 mm, oprawa twarda, wydanie III, cena 69,99 zł.

Walter Schumann

Minerały świata
Jeśli ktoś interesuje się minerałami, poszukuje ładnych okazów
lub ma już ich kolekcję, ten leksykon przyda mu się z pewnością. Ułatwi on rozpoznawanie i oznaczanie minerałów.
Ukazano w nim 500 okazów w takim stanie, w jakim znajduje
je laik. Umożliwia to nawet początkującym hobbystom skuteczną i stuprocentowo pewną identyfikację znalezionych okazów. Poza tym książka zawiera dodatkowe informacje dotyczące miejsc występowania oraz minerałów współwystępujących
(również w Polsce), wprowadzenie w mineralogię, realistyczne,
wysokiej jakości barwne zdjęcia.
ISBN 978-83-7020-313-9
232 str., format 125 x 200 mm, oprawa twarda, wydanie II, cena 47,90 zł.
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Alan Seeley

Motocykl bez tajemnic
Poradnik ten stanowi bogate źródło wiedzy dla wszystkich właścicieli i entuzjastów motocykli. Zawiera ważne i przydatne informacje na temat budowy, zakupu oraz użytkowania i konserwacji rozmaitych motocykli, od motorowerów, przez motocykle
turystyczne i miejskie, do motocykli sportowych. Zarówno
początkujący, jak i doświadczony motocyklista znajdzie w nim
informacje jak przygotować swój pojazd do drogi i bezpiecznie
podróżować, jak utrzymać go w dobrym stanie, jak konserwować i modernizować motocykl oraz jak dokonywać napraw
i usuwać usterki.
ISBN 978-83-7020-472-3
160 str., format 210 x 280 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 74,99 zł.

Guy Andrews, Mike David

Naprawa roweru górskiego
Książka jest kompaktowym, bogato ilustrowanym zdjęciami
poradnikiem, który ułatwi ci rozwiązanie każdego problemu,
jaki może pojawić się w twoim rowerze górskim. Zawiera zalecenia, jakie narzędzia wozić ze sobą oraz porady, jak obsługiwać i konserwować rower. Czyszcząc i sprawdzając swój pojazd, będziesz w stanie wykryć najmniejsze nieprawidłowości i
w porę zapobiec awariom.

W przygotowaniu

Guy Andrews, Mike David

Naprawa roweru szosowego
Książka jest kompaktowym, bogato ilustrowanym zdjęciami
poradnikiem, który ułatwi ci rozwiązanie każdego problemu,
jaki może pojawić się w twoim rowerze szosowym. Zawiera
zalecenia, jakie narzędzia wozić ze sobą oraz porady, jak obsługiwać i konserwować rower. Czyszcząc i sprawdzając swój
pojazd, będziesz w stanie wykryć najmniejsze nieprawidłowości i w porę zapobiec awariom.

W przygotowaniu
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POZOSTAŁE
Program Nauczania Snowboardu SITS
Program nauczania snowboardu stanowi kompendium wiedzy
na temat nauczania snowboardu, zgodnie z zaleceniami szkoleniowymi Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu
(SITS). Zawiera zbiór zasad i wskazówek dotyczących nauki
i doskonalenia jazdy na desce. Stanowi drogowskaz metodyczny zarówno dla wszystkich uczących się, jak i dla instruktorów snowboardu. Przedstawiony w poradniku materiał pomaga w opanowaniu poszczególnych technik poruszania się na
snowboardzie i stanowi bazę do dalszego, wnikliwego rozwoju
snowboardowego w wybranym przez siebie kierunku – freestyle, freeride, jibbing. W zrozumieniu wszystkich opisanych tu
techniki i ewolucji niezwykle pomocne są zdjęcia sekwencyjne.

ISBN 978-83-7020-501-0
144 str., format 145 x205 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 35 zł.

Steve Worland

Rower górski
Książka jest praktycznym poradnikiem, w którym zawarto opisy: różnych rowerów górskich, zasad techniki jazdy w terenie,
dyscyplin kolarstwa górskiego, podstaw treningu kolarskiego
dla początkujących i dla zawodników. Autor uczy, jak dbać
o swój rower, jakie kupić wyposażenie specjalistyczne, jak
dokonywać napraw. Tekst uzupełnia ogromna ilość doskonałej
jakości zdjęć i rysunków.

ISBN 978-83-7020-55-8
168 str., format 210 x 300 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 70 zł.

Mark Storey

Rowery

Regulacja, naprawa, konserwacja
Najlepiej sprzedający się na świecie podręcznik rowerowy, niekwestionowany lider na rynku oraz istotny element wyposażenia każdego rowerzysty.
Książka wyjaśnia krok po kroku wszystkie aspekty obsługi rowerów wskazując na trudności i czas poszczególnych czynności. Ponad 1000 poglądowych ilustracji i prosty, czytelny
opis sprawiają, że korzystając z tego podręcznika można przeprowadzić nie tylko regulację i smarowanie całego roweru, ale
także ważniejsze naprawy w drodze oraz okresowe przeglądy
generalne.
ISBN 978-83-7020-491-4
192 str., format 210 x 280 mm, oprawa twarda, wydanie IV, cena 70 zł.
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Ken Williams

Snooker

Znakomity podręcznik do nauki snookera dla osób w każdym
wieku – zarówno dla zapalonych graczy klubowych, jak i dla
początkujących. Zawiera fachowe teksty, ilustracje przedstawiające zasady gry oraz zdjęcia zawodowych graczy.
Książka omawia główne techniki, uderzenia, wbijanie, zasady
gry – przepisy, faule i kary, punktację.
Seria wydawnicza Poznaj Grę stanowi doskonałe wprowadzenie do wielu sportów i gier. Autorami są eksperci w danej dyscyplinie.

ISBN 978-83-7020-439-6
64 str., format 125 x 195 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 22,99 zł.

Piotr Kunysz

Snowboard. Śladami instruktora
Snowboard jest sportem bezpiecznym i przyjemnym pod warunkiem, że uprawia się go zgodnie z pewnymi zasadami.
Książka niniejsza jest zbiorem takich właśnie zasad, od słownictwa poczynając a na ćwiczeniach, doborze i ustawieniu
sprzętu kończąc.
Podręcznik ten stanowi kompendium wiedzy dla początkujących, ale mogą też z niego korzystać zaawansowani snowboardziści. Omawia najnowsze techniki jazdy, bazuje na najświeższych doniesieniach literatury oraz własnych, wieloletnich
doświadczeniach autora.
ISBN 978-83-7020-465-5
168 str., format 168 x 240 mm, oprawa miękka, foliowana, wyd. V, cena 46,99 zł.

Squash
Znakomity podręcznik do nauki squasha dla osób w każdym
wieku – zarówno dla zapalonych graczy, jak i dla początkujących. Zawiera fachowe informacje, wzbogacone rysunkami
i zdjęciami zawodników uchwyconych podczas gry.
Książka omawia podstawowe zagrania z forehandu i backhandu, przez pozycjonowanie uderzenia, wykonywanie skrótów,
uderzeń w boczną ścianę, zagrań z woleja i lobów, a także
praktykę gry, sprzęt oraz zasady gry – zdobywanie punktów,
system punktowania oraz wygląd i wymiary kortu.
Książka powstała we współpracy z England Squash,
www.englandsquash.com
ISBN 978-83-7020-438-9
64 str., format 125 x 195 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 22,99 zł.
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POZOSTAŁE
Kyong Myong Lee, Dariusz Nowicki

Taekwondo

Koreańska sztuka walki i narodowy sport jest niezmiernie dynamiczną dyscypliną, która dzięki pracy wielu mistrzów – nauczycieli oraz trenerów ciągu zaledwie 40 lat ewoluowała od
mało znanej, regionalnej sztuki walki w kierunku pełnoprawnego sportu olimpijskiego. Niniejsza książka zawiera materiał teoretyczny wymagany przepisami Polskiego Związku Taekwondo
Sportowego na wszystkich egzaminach na stopnie szkoleniowe
i stopień mistrzowski 1 dan.

ISBN 978-83-7020-214-9
232 str., format 190 x 250 mm, oprawa miękka, wydanie VI, cena 39,90 zł.

Paweł Lisowski

Tajemnice pszczelego ula
Pszczoły cieszą się powszechną sympatią nawet odczuwających lęk przed ich żądłami. Niestety ta przychylność bardzo
rzadko wynika z bliższej znajomości mieszkanek uli. Wielu
ludzi, nie zdaje sobie sprawy, jak mało wie o tych wielce pożytecznych i niezwykle przemyślnych owadach naszego globu.
Książka przeznaczona jest dla tych, którzy chcą poszerzyć swoja wiedzę o pszczołach nie sięgając do literatury ściśle fachowej

ISBN 978-83-7020-248-4
232 str., format 190 x 250 mm, oprawa miękka, wydanie III, cena 23,80 zł.

Guy Andrews, Simon Doughty

Trening kolarski

Książka jest popularnym podręcznikiem treningu kolarskiego
dla każdego, kto chce zajmować się poważnie tą dyscypliną
sportu. Dzięki tej książce będziesz mógł wybrać tę dyscyplinę
kolarstwa, jaka najbardziej odpowiada twoim predyspozycjom
fizycznym i psychicznym. Dowiesz się, jak efektywnie i skutecznie trenować, aby wygrywać wyścigi. Poznasz wskazówki,
jak trenować, by nie odbywało się to ze szkodą dla twojego
zdrowia.
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Maciej Zdzienicki

Wszystko o wędkarstwie
czyli jak złowić dużą rybę
Kolejne wydanie poradnika wędkarskiego dla zaawansowanych i początkujących. Omawia szczegółowo wszystkie gatunki
ryb żyjące w Polsce i zawiera szereg cennych i praktycznych
wskazówek ich skutecznego połowu na wędkę.

ISBN 978-83-7020-541-6
272 str., format 145 x 205 mm, oprawa twarda, wydanie XIV, cena 54,99 zł.

Zuzanna Celmer

Zazdrosna miłość
Znakomita książka o zazdrości. Opisuje różne przejawy zazdrości, od spotykanej w relacjach między znajomymi, do
zazdrości w związkach damsko-męskich. Wskazuje na różne
źródła chorobliwej zazdrości w związkach, takie jak np. zaborczość, nierealistyczne oczekiwanie, że jeden człowiek
zaspokoi wszystkie nasze potrzeby, niskie poczucie własnej wartości i obawa przed porzuceniem, zachwiana równorzędność pozycji partnerów, czy też zdrady rodziców.
Jak zwykle u Zuzanny Celmer, rzecz napisana dla ludzi i ludzkim językiem. Czyta się łatwo i z zainteresowaniem. Dla tych,
którzy chcą lepiej zrozumieć świat trudnych emocji i niekiedy
ukryte motywy ludzkiego postępowania.

ISBN 978-83-7020-418-1
216 str., format 125 x 195 mm, oprawa miękka, wyd. I, cena 21,90 zł.

Ian Banks

Zdrowie mężczyzny. Poradnik
W Polsce występuje zjawisko tzw. wysokiej nadumieralności
mężczyzn. Statystyczny Polak żyje 71 lat, podczas gdy Polka
80. Mimo to mężczyźnie nie korzystają za służby zdrowia tak,
jak powinni, choć odwiedzają lekarzy częściej niż 25 lat temu.
Nadal umierają zbyt wcześnie z powodu chorób, którym można zapobiegać dzięki zmianie stylu życia lub odpowiedzniemu,
wdrożonemu w porę leczeniu. Autor i wydawca chcą za pomocą tej książki pomóc odwrócić ten niekorzystny trend.

ISBN 978-83-7020-456-3
192 str., format 210 x 280 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 29,99 zł.

