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5 KSIĄŻKI DLA ŻEGLARZY

Fridtjof Gunkel  
333 rady dla żeglarzy

Opisane w książce rady pokazują jak można życie na jachcie 
uczynić rozsądniejszym i bardziej komfortowym, a samo że-
glowanie – prostszym i bezpieczniejszym. To najlepsze „pa-
tenty” czytelników czasopisma „Yacht” opisane na jego łamach 
w okresie ostatnich lat w rubryce „Skippers Magazine”.
Czy mowa jest o samodzielnie zbudowanym uchwycie na jach-
towy komputer, schowku na buty w trapiku zejściówki, wyko-
rzystaniu drabinki kąpielowej jako uchwytu pontonu, czy też 
o metodzie szybkiego cumowania przy użyciu jednej tylko 
cumy – często chodzi jedynie o kilka sprytnych pomysłów, aby 
zaoszczędzić pieniądze, a zarazem bez większego wysiłku udo-
skonalić jacht i jego obsługę.

ISBN 978-83-7020-733-5
152 str., 145 x 210 mm, oprawa miękka, foliowana, cena 45 zł

ABC 
 

 przez Jacek Turczynowicz  
ABC żeglowania

Poradnik ABC Żeglowania jest zbiorem wieloletnich 
doświadczeń żeglarzy, trenerów i instruktorów i został 
napisany z myślą o początkujących i średniozaawan-
sowanych żeglarzach, aby w prosty i przystępny spo-
sób omówić krok po kroku zagadnienia będące tema-
tem wielu kursów i szkoleń.

Duża liczba ilustracji, praktyczne wskazówki oraz odwołania do fi lmów szkoleniowych, 
pozwolą na jeszcze lepsze zrozumienie treści zawartych w poradniku.  

ISBN 978-83-7020-670-3
40 str., format 235 x 165 mm, oprawa miękka spiralna, wydanie I, cena 35 zł

Małgorzata Czarnomska  
Angielski dla żeglarzy + CD

Pływając po morzu spotykamy się z  językiem angielskim na 
każdym kroku. Odbieramy prognozy pogody, używamy anglo-
języcznych pomocy nawigacyjnych, po angielsku komunikuje-
my się przez radio i pytamy o drogę w obcym porcie. Książka 
stanowi kompendium językowe będące jednocześnie podręcz-
nikiem specyfi cznego języka używanego w żegludze morskiej. 
Na końcu książki znajduje się słownik oraz płyta CD zawiera-
jąca materiały dźwiękowe mające dodatkowo wspomóc naukę. 

ISBN 978-83-7020-746-5
192 str., format 168 x 240 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie VI, cena 40 zł

Katalog 2020.indd   5Katalog 2020.indd   5 17.09.2019   13:26:4717.09.2019   13:26:47



KATALOG 2020 6

Biblia węzłów
200 najbardziej przydatnych żeglarskich węzłów

Biblia węzłów krok po kroku pokazuje, jak zawiązać 200 wę-
złów najbardziej przydatnych żeglarzom i motorowodniakom. 
Zawiera historię najważniejszych węzłów oraz praktyczne rady 
dotyczące tego, jak, gdzie i kiedy stosować poszczególne wę-
zły. Przy każdym z nich znajduje się czytelna informacja na te-
mat tego, jak mocny, bezpieczny, trudny w wiązaniu i rozwią-
zywaniu oraz jak przydatny jest dany węzeł.
Wszystko w jednym miejscu!
Biblia węzłów to kompletny przewodnik pozwalający zrozu-
mieć i zawiązać najpopularniejsze węzły żeglarskie na świecie.

ISBN 978-83-7020-689-5
288 str., format 205 x 250 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie II, cena 100 zł

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

Andrzej Pochodaj
Człowiek za burtą

„Człowiek za burtą” to publikacja skierowana do żeglarzy, motoro-
wodniaków, rybaków i wszystkich tych, którzy zawodowo lub przy-
jemnościowo związani są z morzem. Obejmuje całokształt proble-
matyki „człowieka za burtą” (Man Overboard – MOB), poczynając 
od wyposażenia indywidualnego i jednostki, przez prewencję, spo-
soby postępowania i zachowania po wypadnięciu, łączność, ma-
newry „człowiek za burtą” i metody poszukiwania, podnoszenie 
z wody, udzielanie pomocy oraz ewakuację uratowanego. 
Obowiązkowa lektura dla skiperów, szyprów, ofi cerów wachto-
wych, załóg i armatorów jednostek nie objętych konwencją SOLAS.

ISBN 978-83-7020-627-7 
112 str., format 165 x 235 mm, oprawa miękka, foliowana, cena 40 zł
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7 KSIĄŻKI DLA ŻEGLARZY

Oliver Perkins
Czytanie z chmur. Jak przewidywać pogodę

Czy nie byłoby wspaniale móc precyzyjnie przewidywać po-
godę po prostu patrząc na chmury? Dzięki tej książce to ci się 
uda! Zrozumiesz dlaczego chmury są oznakami procesów po-
godowych, a nie ich przyczynami. Obserwując je i odnosząc 
do zilustrowanych kolorowymi fotografi ami wyjaśnień, odkry-
jesz dokładnie co te oznaki zwiastują.
Ten podręczny przewodnik po chmurach dla wszystkich, 
w dowolnej części świata, na wodzie lub na lądzie, pozwoli ci 
przewidywać pogodę dzięki rozpoznawaniu typów chmur, ich 
kształtów, kolorów i zachowania. Jest nieocenioną pomocą dla 
wszystkich, którzy spędzają czas na świeżym powietrzu.

ISBN 978-83-7020-763-2
128 str., format 140 x 205 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 30 zł 

Czesław Marchaj
Dzielność morska

Zapewne najwybitniejsze dzieło dotyczące żeglarstwa w litera-
turze światowej od czasu mistrzowskiej „Teorii żeglowania” tego 
samego autora. Po raz pierwszy przedstawiono logicznie na-
ukowe kryteria pomagające ocenić prawdopodobną dzielność 
morską każdej łodzi. W swej argumentacji autor wykorzystu-
je przede wszystkim rysunki, znakomite fotografi e oraz zdrowy 
rozsądek czytelnika. 
Jest to niezwykle przejrzysta analiza procesu, wskutek które-
go 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 

Mariusz Zawiszewski  
Dziennik jachtowy. Kompendium nawigatora

Sumienne prowadzenie nawigacji podczas rejsu morskiego na 
jachcie żaglowym lub  motorowym jest jedną z podstawowych 
zasad dobrej praktyki żeglarskiej. Wiedza i praktyka z zakre-
su nawigowania oraz umiejętność skutecznego korzystania z 
pomocy nawigacyjnych pozwalają na bezpieczne żeglowanie. 
Dziennik jachtowy jest jednym z elementów prowadzenia rze-
telnej nawigacji. Pozwala sprawnie opisywać żeglugę, zmiany 
pogodowe, informacje meteorologiczne, stan techniczny jach-
tu i inne zdarzenia na jego pokładzie. Na stronach dziennika 
można szczegółowo opisać nawet 28 dni żeglugi lub kolejne 
dni paru krótszych rejsów.

ISBN 978-83-7020-743-4
96 str. format 165 x 235 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie II, cena 25 zł 
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Andrew Simpson  
Elektryczność na jachcie. Podręcznik RYA

Bez elektryczności nie uruchomimy instrumentów nawigacyjnych 
i silnika, nie zapalimy świateł pozycyjnych w nocy. W skrajnych 
przypadkach nowoczesne silniki potrzebują elektryczności nie tylko 
do uruchomienia, ale również do prawidłowego działania. A prze-
cież prąd jest nam też potrzebny do oświetlenia kabiny i korzysta-
nia z różnych urządzeń ułatwiających i uprzyjemniających żeglugę.
Elektryczność na jachcie to poradnik, dzięki któremu rozwiążemy pro-
blemy elektryczne zanim popsują nam żeglowanie. Teoria podana w 
niezbędnym zakresie pozwala zrozumieć zjawiska towarzyszące prze-
pływowi prądu, a porady praktyczne umożliwią wyszukanie i naprawie-
nie usterek w obwodach elektrycznych.

ISBN 978-83-7020-666-6 
96 str., format  165 x 235 mm, oprawa miękka, foliowana, cena 40 zł

Elżbieta Kasperaszek, Piotr Kasperaszek
Grecja dla żeglarzy. Tom 1
Zatoka Sarońska, Zatoka Argolidzka, Cyklady

Grecja, pomimo że nie oferuje żeglarzom doskonałych marin 
ani bogatej infrastruktury w swoich portach jest bardzo popu-
larna wśród wodniaków z całego świata. Dzieje się tak głów-
nie za sprawą przepięknych widoków, kryształowo czystego 
morza i niesamowicie sympatycznych i otwartych ludzi. 
Celem przewodnika jest zachęcenie do odwiedzenia tego kra-
ju, a dla tych, których zachęcać nie trzeba, próba pokazania 
najciekawszych, wartych odwiedzenia w czasie rejsu miejsc. 
Przewodnik oferuje propozycje 34 tras żeglarskich, a także in-
formacje o portach Cyklad oraz zatok Sarońskiej i Argolidzkiej.ISBN 978-83-7020-753-3 

248 str., format: 170 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie II, cena 60 zł

Elżbieta Kasperaszek, Piotr Kasperaszek
Grecja dla żeglarzy. Tom 2
Morze Jońskie i Południowo-Zachodni Peloponez
Grecja, pomimo że nie oferuje żeglarzom doskonałych marin 
ani bogatej infrastruktury w swoich portach jest bardzo popu-
larna wśród wodniaków z całego świata. Dzieje się tak głów-
nie za sprawą przepięknych widoków, kryształowo czystego 
morza i niesamowicie sympatycznych i otwartych ludzi. 
Celem przewodnika jest zachęcenie do odwiedzenia tego kra-
ju, a dla tych, których zachęcać nie trzeba, próba pokazania 
najciekawszych, wartych odwiedzenia w czasie rejsu miejsc. 
Przewodnik oferuje propozycje 37 tras żeglarskich a także in-
formacje o portach i zatokach wysp i lądowej części Morza 
Jońskiego, Zatok Patraskiej i Korynckiej  oraz Peloponezu. 

ISBN 978-83-7020-663-5
168 str., format: 170 x 240 mm, oprawa twarda, cena 60 zł
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9 KSIĄŻKI DLA ŻEGLARZY

Elżbieta Kasperaszek, Piotr Kasperaszek
Grecja dla żeglarzy. Tom 3
Dodekanez, Sporady Północne, Evia

Grecja, pomimo że nie oferuje żeglarzom doskonałych ma-
rin ani bogatej infrastruktury w swoich portach jest bardzo 
popularna wśród wodniaków z całego świata. Dzieje się tak 
głównie za sprawą przepięknych widoków, kryształowo czy-
stego morza i niesamowicie sympatycznych i otwartych ludzi. 
Celem przewodnika jest zachęcenie do odwiedzenia tego kra-
ju, a dla tych, których zachęcać nie trzeba, próba pokazania 
najciekawszych, wartych odwiedzenia w czasie rejsu miejsc. 

ISBN 978-83-7020-708-3
224 str., format: 170 x 240 mm, oprawa twarda, cena 60 zł

Elżbieta Kasperaszek, Piotr Kasperaszek
Grecja dla żeglarzy. Tom 4
Kreta, Sporady Wschodnie, Północne Wyspy 
Egejskie, wybrzeże Grecji północnej

W przygotowaniu

Piotr Kunysz
Kitesurfi ng bezpieczny i łatwy

Kitesurfi ng jest sportem bezpiecznym pod warunkiem, że oso-
by, które go uprawiają, posiadają odpowiednią wiedzę i umie-
jętności oraz postępują zgodnie z pewnymi zasadami. Zasady 
te oraz umiejętności można poznać i zdobyć wyłącznie na kur-
sie, pod okiem wykwalifi kowanego instruktora. Książka ta po-
winna być jedynie dopełnieniem wiedzy przekazywanej na kur-
sach dla początkujących oraz przypomnieniem teorii dla już 
pływających kitesurferów.

ISBN 978-83-7020-646-8
280 str., format 168 x 240 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie V, cena 67 zł
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Książeczka żeglarska 

Książeczka żeglarska dla wielu pokoleń fanów wiatru i  żagli 
była symbolem przynależności do żeglarskiej społeczności. 
W  oferowanym nowym modelu Książeczka Żeglarska Alma-
Press ma miejsce na potwierdzanie uzyskania patentów i certy-
fi katów, na zestawienie uczestnictwa w szkoleniach i kursach, 
na dane osobowe właściciela, a  także potwierdzenie udziału 
w rejsach morskich, śródlądowych czy regatach. Nowością jest 
blok informacyjny o  żeglarskich i motorowodnych patentach 
i  licencjach (wymagania, uprawnienia) oraz prezentacja naj-
ważniejszych sposobów wzywania pomocy oraz sposobów sy-
gnalizacji i komunikacji na wodach morskich i śródlądowych. 

ISBN 978-83-7020-720-5
32 str., format 105 x 150 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie IV, cena 14 zł

Andrzej Pochodaj
Łączność bliskiego zasięgu na morzu

Książka omawia skrótowo zasady łączności bliskiego 
zasięgu na morzu, w  tym łączność rutynową i  łącz-
ność w niebezpieczeństwie. Przedstawia schemat po-
stępowania w  niebezpieczeństwie, zasady używania 
radioboi ratunkowej EPIRB i  transpondera radarowe-
go SART. Zawiera też instrukcję obsługi stacji VHF DSC 

i omówienie systemu Navtex, podstawowego elementu rozpowszechniania informacji do-
tyczących bezpieczeństwa żeglugi.
Niezbędnik żeglarza Łączność bliskiego zasięgu na morzu zawiera praktyczne informacje 
przydatne wszystkim dla tych, którzy posługują się środkami łączności na morzu. 
ISBN 978-83-7020-676-5
24 str., format 210 x 150 mm, oprawa miękka, spiralna, wydanie III, cena 22 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 środ-
kami łączności na morzu, pragną zdobyć świadectwa opera-
torów: VHF, GMDSS bliskiego (SRC) i dalekiego zasięgu (LRC) 
oraz szkolić się na morskie stopnie żeglarskie czy w  końcu po-
głębiać swą wiedzę.
Pozycja zalecana przez Komisję Szkolenia Polskiego Związku 
Żeglarskiego.

ISBN 978-83-7020-513-3
248 str., format 168 x 240 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie III, cena 50 zł
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11 KSIĄŻKI DLA ŻEGLARZY

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

Manewrowanie jachtem to najważniejsza wiedza, jaką powinni po-
siąść żeglarze. Książka zawiera absolutne minimum informacji nie-
zbędnych do bezpiecznego prowadzenia jachtu, nawet w nieprzy-
chylnych warunkach pogodowych. Przejrzyście omawia system ko-
mend i poleceń umożliwiający skuteczne porozumiewanie się każ-
dego kapitana z każdą załogą. Przedstawia sposoby wykonywa-
nia 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 978-83-7020-566-9
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 że-
glowania. 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 żagla-
mi i na silniku, dzięki analizie uporządkowanych w przemyślany 
sposób możliwych sytuacji. Zestawienie uwag eksperta z koloro-
wymi ilustracjami sprawia, że książka jest niezbędną lekturą każ-
dego, kto decyduje się na pływanie jachtem.

ISBN 978-83-7020-705-2
112 str., format 178 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie III, cena 40 zł

Christian Tiedt, Lars Bolle 
Manewry w porcie jachtami motorowymi 
krok po kroku
Czy istnieje coś, co może zepsuć wspaniały dzień rejsu? Oczywiście 
manewr cumowania, który trzeba wykonać pod koniec tego dnia. 
Dzięki tej książce będziecie umiejętnie i bezpiecznie manewrować 
w porcie. To nieodzowny podręcznik każdego motorowodniaka i że-
glarza. Autorzy pokazują krok po kroku, z lotu ptaka, jak wykonu-
je się manewry portowe na silniku. Szczegółowo objaśniają dojścia 
i odejścia we wszystkich sytuacjach, jakie można sobie wyobra-
zić (przy pomoście, na bojach, muringach, dalbach, w boksie), na 
jachtach ze wszystkimi rodzajami napędu. Książka zawiera też wy-
czerpujące rozdziały o overholungach i ferholungach, a także o bez-
piecznym kotwiczeniu i poprawnym śluzowaniu.

ISBN 978-83-7020-669-7
128 str., format 210 x 280 mm, oprawa miękka ze skrzydełkami, foliowana, cena 60 zł
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Kenneth Dittmann, Melanie Haselhorst 
Mazury. Przewodnik dla żeglarzy
Mamry – Tałty – Śniardwy - Bełdany – Nidzkie 

Co roku Krainę Wielkich Jezior Mazurskich odwiedzają ty-
siące 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 cen-
nych informacji praktycznych dotyczących prognozowania po-
gody czy nawigacji. Zaletą są też informacje o atrakcjach tury-
stycznych na brzegu. 
Na Mazurach znajduje się ponad 20 połączonych ze sobą 
jezior i główne ośrodki żeglarskie: Giżycko i Mikołajki. 

ISBN 978-83-7020-667-3
192 str., format 170 x 250 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie III, cena 70 zł

Jacek Czajewski
Meteorologia dla żeglarzy

Książka zawiera podstawowe wiadomości z zakresu meteoro-
logii dla wodniaków.
Uczy „czytania” map synoptycznych, posługiwania się przyrzą-
dami meteorologicznymi, przewidywania pogody. Dużo ilustra-
cji ułatwiających lekturę, w  tym kolorowe zdjęcia najbardziej 
charakterystycznych chmur.

ISBN 978-83-7020-693-2
112 str. + kolorowa wkładka, format 125 x 195 mm, oprawa miękka foliowana, wyd. VI, cena 20 zł

Chris Tibbs
Meteorologia. Podręcznik RYA

Meteorologia jest podręcznikiem napisanym na potrzeby kur-
sów 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 978-83-7020-722-9
112 str., format 168 x 240 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie III, cena 45 zł
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Jeremy Evans 
Morskie żeglarstwo turystyczne. Podręcznik RYA

Żeglarstwo morskie jest jednym z najprzyjemniejszych sposobów 
spędzania czasu. Morza i oceany stwarzają ogromne możliwości 
na zwiedzanie świata podczas podróży jachtem. Niezwykle waż-
ne jest, aby żegluga była bezpieczna, a jacht prawidłowo obsługi-
wany nie tylko na morzu, ale także w porcie. 
Podręcznik omawia podstawowe umiejętności, jakie powinni po-
siadać skiper i załoga aby spokojnie i bezpiecznie pływać po morzu. 
W książce zostały opisane wyposażenie i budowa średniej wielko-
ści jachtu, a także podstawowa wiedza z zakresu bezpieczeństwa, 
konserwacji, manewrowania w porcie i pod żaglami, cumowania, 
kotwiczenia i postępowania po wypadnięciu człowieka do wody.

ISBN 978-83-7020-722-9
224 str., format 165 x 235 cm, oprawa miękka, foliowana, wydanie II, cena 50 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 po-
mocnych 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 978-83-7020-690-1
120 str., format 125 x 195 mm, oprawa miękka foliowana, wydanie IV, cena 30 zł

Jacek Maciejowski
Nauka żeglowania  

Nauka żeglowania to niezwykle przejrzysty podręcznik manew-
rowania jachtem żaglowym. W kilkunastu zajęciach na wodzie 
przedstawiono proste i złożone manewry, których znajomość 
jest wymagana podczas egzaminów na stopnie żeglarza i ster-
nika jachtowego.
Autor zwraca uwagę na najczęściej spotykane błędy w prowa-
dzeniu jachtu, pokazuje jak ich unikać. Jest to książka zarów-
no dla szkolonych, jak i szkolących.
Podobno nie można nauczyć się żeglowania z  książki, jed-
nak dobry podręcznik, a  takim jest Nauka żeglowania Jacka 
Maciejowskiego, może być w tym bardzo pomocny.

ISBN 978-83-7020-637-6
88 str., format 125 x 195 mm, oprawa miękka, wydanie IV, cena 15 zł
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Mary Blewitt
Nawigacja astronomiczna dla żeglarzy

Nawigacja według ciał niebieskich jest łatwiejsza niż się to wyda-
je. Niniejszy podręcznik, od wielu lat będący bestsellerem, przed-
stawia zagadnienia dość złożone w sposób wyjątkowo zrozumiały. 
Zamieszczone w nim przykłady wymagają jedynie prostego doda-
wania i odejmowania. Kiedy przed 65 laty podręcznik ten ukazał 
się po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii, był bez wątpienia dziełem 
przełomowym. I takim pozostaje do dziś. Od tamtego czasu doko-
nał się wprawdzie ogromny postęp techniczny, ale baterie mogą 
się wyczerpać, anteny mogą wypaść za burtę, a ryzyko zamocze-
nia urządzeń elektronicznych sprawia, że tradycyjne umiejętności 
nawigowania są dziś nie mniej istotne niż dawniej.

ISBN 978-83-7020-703-8
104 str., format 145 x 205 mm, oprawa miękka, lakierowana, wydanie I, cena 25 zł

Tim Bartlett
Nawigacja elektroniczna

Tim Bartlett nie tylko tłumaczy, jak korzystać z radaru, GPS-a, 
wyświetlacza map elektronicznych oraz innych urządzeń sto-
sowanych w codziennej żegludze na małej jednostce, ale pro-
stym 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 przy-
cisk na radarze? O co chodzi, jeżeli GPS podaje, że jacht jest na 
wysokości 57 metrów? Czy więcej informacji znajdziesz na ma-
pie rastrowej czy wektorowej? Co to jest ETRS89 i czy ma coś 
wspólnego z EBL i VRM albo NMEA0183? Na te i wiele jesz-
cze 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

Andrzej Urbańczyk
Nawigacja prosta, łatwa, zabawna

To 224 strony fascynującej lektury. 
Miesięcznik „Ocean Life” nazwał tę książkę najniezwyklej-
szym zaproszeniem do nobilitującej sztuki samodzielnego pro-
wadzenia jachtu. W całości lub fragmentach przetłumaczono 
„Nawigację” w Stanach, Niemczech, Rosji i Japonii.
Zamiast tradycyjnych – delikatnie mówiąc – mało zrozumia-
łych dywagacji, Czytelnik znajdzie w  książce fragmenty pro-
zy Borchardta, Londona, Vernego i innych trubadurów morza. 
Anegdoty, instrukcje z pierwszej ręki, przystępne wyjaśnienia 
i pełne humoru ilustracje.

ISBN 978-83-7020-672-7
224 str., format 170 x 250 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie V, cena 40 zł
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Robin Knox-Johnston 
O żeglowaniu
Robin Knox-Johnston zyskał sławę w roku 1969 kiedy jako pierwszy 
człowiek opłynął świat w samotnym rejsie non stop. W swojej niesa-
mowitej karierze żeglarskiej ustanawiał wokółziemskie rekordy prędko-
ści, a w roku 2007, mając lat 68, po raz ostatni ścigał się w regatach 
na trasie dookoła globu.
O żeglowaniu to wybór jego najbardziej prowokujących, a także refl ek-
syjnych felietonów opublikowanych w miesięczniku „Yachting World”, 
w którym przez ponad 20 lat miał swoją stałą rubrykę. W tej książce 
autor dzieli się z czytelnikami fascynującymi anegdotami, obserwacja-
mi oraz przemyśleniami zbieranymi przez lata. 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 978-83-7020-531-7
264 str., format 140 x 205 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie II, cena 40 zł (w przygotowaniu)

Pierwsza pomoc na morzu

W  warunkach jachtowych na morzu istnie-
ją znaczne ograniczenia możliwych działań ra-
tunkowych przy zachorowaniach i  urazach. 
Postępowanie ratunkowe, które sprawdza się na 
lądzie, na morzu musi być nieco zmodyfi kowane. 
Ta książka zawiera wszystko, co jest potrzebne 
w trudnych sytuacjach na morzu... może urato-
wać życie wielu osobom. Wskazówki dotyczące 
postępowania w  nagłych wypadkach przedsta-

wione 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

Melanie Bartlett  
Podstawy nawigacji. Podręcznik RYA
Każdy kto chce wyruszyć na morskie wyprawy, musi obo-
wiązkowo nauczyć się nawigacji. I właśnie dla takich żegla-
rzy, książka Podstawy nawigacji będzie znakomitym wprowa-
dzeniem. To idealny podręcznik dla tych, którzy zdecydują się 
rozpocząć naukę nawigacji, ale też dla tych, którzy zechcą 
utrwalić wiedzę zdobytą wcześniej. Właśnie ta książka pomo-
że ci upewnić się, że do takiego wyzwania jesteś już goto-
wy. Dodatkowo znalazły się tu też podstawy GPS, bo niezwy-
kle ważne jest nieustanne uzupełnianie wiedzy o nowe i wciąż 
rozwijające się technologie.

ISBN 978-83-7020-762-5
96 str., format: 145 x 205 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 30 zł
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Lars Larsson, Rolf E. Eliasson, Michał Orych
Podstawy projektowania jachtów

Książka zyskała miano klasycznego podręcznika zarówno dla 
projektantów i studentów okrętownictwa, jak również dla wy-
magających właścicieli jachtów. Doczekały się już czterech 
wydań. Podążając za procesem projektowym 41-stopowego 
jachtu turystyczno-regatowego, zademonstrowano praktycz-
ne zastosowanie teorii projektowania jachtów. Materiał zawar-
ty w niniejszej książce analizuje każdy aspekt procesu projek-
towania jachtów żaglowych i motorowych.

ISBN 978-83-7020-652-9
432 str., format 168 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 90 zł

Tim Bartlet
Pogoda. Kompendium

Pogoda ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo i  jakość że-
glugi. Znajomość praw nią rządzących, a  także umiejętność 
jej przewidywania są niezbędne każdemu żeglarzowi. Książka 
omawia bardzo przejrzyście i skrótowo najważniejsze zjawiska 
związane z pogodą, tłumaczy jak rysować mapę synoptyczną, 
gdzie szukać źródeł prognoz pogody i jak samemu ją prognozo-
wać. Nieduży format i laminowane strony sprawiają, że książ-
ka może być zawsze pod ręką w kokpicie.

ISBN 978-83-7020-621-5
24 str., format 80 x 222 mm, oprawa spiralna, wydanie I, cena 15 zł

Marcin Palacz
Południowa Szwecja. Przewodnik dla żeglarzy

W Szwecji na żeglarzy czekają tysiące kilometrów morskiego 
brzegu, bajeczne krajobrazy, krystalicznie czysta woda, dziewi-
cze lasy, nagrzane słońcem skały, setki portów i niezliczone za-
toki, tworzące bezpieczne, naturalne przystanie. Prezentujemy 
najbliższą Polski część szwedzkiego wybrzeża, od wschodnie-
go krańca archipelagu prowincji Blekinge niedaleko Karlskrony, 
po port Landskrona w Sundzie. Przedstawiamy aktualne opi-
sy ponad 60 portów, ich plany, zdjęcia, informacje nawiga-
cyjne, infrastrukturę, porady praktyczne, atrakcje turystyczne 
i ciekawostki. 

ISBN 978-83-7020-592-8
160 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie I, cena 60 zł   30 zł
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Mariusz Zawiszewski
Poradnik egzaminacyjny. 
Żeglarz jachtowy & jachtowy sternik morski + CD

Obecnie obowiązujący system zdobywania patentów żeglar-
skich wnosi sporo zmian i wprowadza cały szereg nowych 
procedur. Powinny być one znane nie tylko instruktorom i egza-
minatorom, ale również uczestnikom szkoleń żeglarskich i egza-
minów. 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 978-83-7020-674-1
96 str., format 170 x 240 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie II, cena 35 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, słoń-
ca, na nieuniknione drobne otarcia, czy awarie. Jacht zużywa się 
w czasie żeglowania, ale i poza sezonem. Autor radzi jak zapo-
biegać deklasacji naszej jednostki, co w niektórych przypadkach 
może doprowadzić do pogorszenia bezpieczeństwa w czasie że-
glugi. Poradnik zawiera całość problematyki technicznej żeglar-
stwa, wyczerpujące informacje o materiałach stosowanych w że-
glarstwie 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

Podręcznik przeznaczony zarówno dla żeglarzy pływających po 
morzu, jak i po wodach śródlądowych. Nieoceniona pomoc przy 
nauce do egzaminów żeglarskich, ale także dająca komfort znajo-
mości prawa podczas żeglugi.
W książce omówiono regulacje publicznoprawne i prywatnopraw-
ne. Do tych pierwszych zalicza się stosunki między państwami 
(prawo morza) oraz stosunki między państwami i  jednostkami 
(prawo administracyjne, prawo karne). Do tych drugich stosun-
ki między jednostkami (prawo cywilne). Podstawowym kryterium 
decydującym o  ich uwzględnieniu była zawsze przydatność dla 
żeglarzy.

ISBN 978-83-7020-600-0 
256 str., format 168 x 240 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie I, cena 70 zł
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Andrzej Pochodaj
Prawo drogi, światła i znaki statków 
na morzu

Kolejne książka z  serii niezbędnik żeglarza. Omawia 
prawo drogie zarówno w  przypadku jachtów żaglo-
wych, jak i  mechanicznych, sygnały manewrowe 
i  ostrzegawcze, sygnały dźwiękowe podczas ograni-
czonej 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, natych-
miastową identyfi kację statku. Książka jest wydana na papierze wodoodpornym w skoroszyto-
wej oprawie, co sprawia, że można z niej korzystać również podczas rejsu.

ISBN 978-83-7020-635-2 
28 str., format 210 x 150 mm, oprawa miękka spiralna, wydanie II, cena 22 zł

Bryan Willis
Przepisy regatowe w praktyce 2017–2020

Biblia przepisów regatowych, całkowicie uaktualniona w oparciu 
o Przepisy Regatowe Żeglarstwa 2017–2020. Niezbędny przewodnik 
dla żeglarzy regatowych. Nie musisz znać wszystkich przepisów na pa-
mięć, ale na wodzie musisz znać swoje prawa i obowiązki – przepisy 
można bowiem sprawdzić na brzegu. 
Ta książka przeprowadzi cię przez najważniejsze, powtarzające się na 
trasie sytuacje. Przedstawione są one z punktu widzenia każdego jach-
tu z osobna, pokazują co możesz, co musisz, a czego nie wolno ci robić. 
Kolorowe rysunki gwarantują łatwe zrozumienie omawianych kwestii.
Ostatnie zmiany w przepisach są wyszczególnione na początku książ-
ki, podobnie jak i ich wpływ na rozgrywanie regat.

ISBN 978-83-7020-696-3
96 str., format 150 x 210 mm, oprawa miękka, lakierowana, wydanie I, cena 45 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 for-
mie prostego obrazu, wskazując lokalizację takich obiektów 
jak ląd, znaki nawigacyjne i  inne statki. Działa poprzez emi-
sję krótkich impulsów elektromagnetycznych o bardzo wyso-
kiej częstotliwości i  odbiór fal powracających po odbiciu od 
obiektu.
Poradnik RYA wprowadzenie do radaru jest zgodny z progra-
mem kursu radarowego RYA i przydatny wszystkim użytkowni-
kom radarów morskich.

ISBN 978-83-7020-562-1 
64 str., format 165 x 235 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 25 zł
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Tim Bartlett
Radiooperator bliskiego zasięgu SRC. 
Podręcznik RYA

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

ISBN 978-83-7020-700-7 
112 str., format 165 x 235 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie II, cena 40 zł

Frank Singelton
REEDS. Pogoda. Poradnik dla żeglarzy

Pogoda decyduje o  tym, kiedy żeglujemy i  w  jakim kierun-
ku płyniemy, a  także o  tym, czy bezpiecznie dotrzemy do celu. 
Zrozumienie sposobu, w jaki pogoda, obecna i przyszła, wpływa 
na nasz rejs, wymaga dobrej obserwacji, zdrowego rozsądku i do-
świadczenia. Ten poradnik zawiera wszystkie informacje o pogo-
dzie, niezbędne zarówno w żegludze dziennej wzdłuż wybrzeża, 
jak i w dłuższych rejsach pełnomorskich.
Dzięki praktycznemu podejściu, wielu czytelnym ilustracjom oraz 
zdjęciom, jest to idealny sposób odświeżenia pamięci dla wszyst-
kich żeglarzy turystycznych, łącznie z tymi, którzy uprawiają że-
glarstwo na poziomie RYA Day Skipper czy Yachtmaster.

ISBN 978-83-7020-612-3 
144 str., format 100 x 160 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 30 zł

Bill Johnson 
REEDS Ocean. Poradnik dla żeglarzy

REEDS Ocean Poradnik dla żeglarzy zawiera podstawowe ele-
menty wiedzy nautycznej niezbędne podczas żeglugi oceanicz-
nej. Niewielki format książki jest dodatkowym atutem, bo moż-
na ją bez trudu zabrać na rejs. Poradnik ten przeznaczony jest 
nie tylko dla skiperów, ale także dla wszystkich żeglarzy pra-
gnących wypłynąć na szerokie wody. 
Informacje zawarte w książce są przedstawione w sposób 
zwięzły i dodatkowo wzbogacone wskazówkami i radami eks-
pertów.

ISBN 978-83-7020-631-4 
176 str., format 100 x 160 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 30 zł
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Simon Jollands 
REEDS. Oznakowanie nawigacyjne. 
Poradnik dla żeglarzy i motorowodniaków

Każdy kto w warunkach morskich odpowiada za statek, po-
winien umieć rozpoznawać światła nawigacyjne oraz znaki i 
sygnały dźwiękowe. Powinien również znać Międzynarodowe 
przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu (MPZZM) i wie-
dzieć komu przysługuje pierwszeństwo drogi.
Reeds Światła, znaki i oznakowanie nawigacyjne to przejrzysty 
poradnik, przydatny zarówno żeglarzom początkującym, jak i 
doświadczonym. Zawiera wiedzę, którą poznać powinni wszy-
scy żeglarze, a w morzu, gdyby pojawią się wątpliwości, po-
zwoli na szybkie ich wyjaśnienie. 

ISBN 978-83-7020-767-0 
128 str., format 100 x 160 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 30 zł

Malcolm Pearson 
REEDS. Vademecum skipera

Robin Knox-Johnston jest największym żyjącym żeglarzem 
w historii Wielkiej Brytanii. W tej książce dzieli się fascynują-
cymi anegdotami, obserwacjami oraz przemyśleniami zbiera-
nymi przez lata. 
Książka stanowi wybór najbardziej prowokujących i  zaan-
gażowanych, a  także refl eksyjnych felietonów opublikowa-
nych przez Robina Knox-Johnstona w miesięczniku „Yachting 
World”, gdzie przez ponad dwadzieścia lat miał swoją stałą ru-
brykę. Jego teksty dotyczą zarówno postępu, jaki dokonuje się 
w żeglarstwie, jak i różnego rodzaju zdarzeń, jakie miały miej-
sce w jego długiej i bogatej karierze żeglarskiej.

ISBN 978-83-7020-723-6 
208 str., format 100 x 160 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie III, cena 35 zł

Rob Gibson  
Regaty jachtów kabinowych

W tej książce, znakomity regatowiec, Rob Gibson, w przystęp-
ny sposób wyjaśnia niemal wszystkie aspekty żeglarstwa rega-
towego na jachtach kabinowych, omawia zadania i role każde-
go z członków załogi startującej w regatach, podpowiada też, 
jak przygotować się do regat, na co zwracać uwagę będąc już 
na wodzie i jak uprawiać ten sport bezpiecznie. 

ISBN 978-83-7020-668-0
112 str., format 165 x 235 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 40 zł
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Małgorzata Czarnomska  
Rozmówki portowe angielsko-polskie

Osoby nieznające dobrze języka angielskiego przeważnie od-
czuwają 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 choć-
by wyjść do restauracji na obiad. Książka ta ma za zadanie uła-
twić 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 978-83-7020-569-0
80 str., format 121 x 165 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie II, cena 10,99 zł

Claudia Myatt 
Ruszaj w rejs

Jeżeli wyruszasz na pierwszy rejs na jachcie żaglowym lub 
motorowym to bez względu na twój wiek czy doświadczenie, 
książka Ruszaj w rejs pomoże ci wykorzystać czas rejsu jak 
najlepiej i stać się pełnowartościowym członkiem załogi.
To pełen humoru przewodnik bezpiecznego, dobrego i dostar-
czającego wielu satysfakcji żeglarstwa, który powinien znaleźć 
się na burcie każdej rodzinnej łódki.

ISBN 978-83-7020-717-5
112 str., format 210 x 290 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 45 zł

Tim Bartlett
Silniki zaburtowe

Jasny, zwarty, skondensowany i przejrzysty przewodnik obsłu-
gi silników przyczepnych. Ta książka pomoże utrzymać silnik 
w doskonałym stanie i zdobyć wiedzę jak radzić sobie z pro-
blemami, kiedy się pojawią. „Wiedza tajemna” jest tu wyjaśnio-
na prostym językiem.
Tim Bartlett pokazuje zasady codziennej obsługi silników oraz 
radzi co robić, kiedy pojawią się kłopoty, jednocześnie przed-
stawiając zasady dobrej praktyki, bezpieczeństwa i podstawo-
we 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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Andrzej Ostrowski
Sternik motorowodny + CD

Podręcznik zawiera zbiór wiadomości wymaganych do zdania 
egzaminu na stopień sternika motorowodnego, zarówno ele-
menty teorii, jak i porady praktyczne niezbędne do bezpieczne-
go, odpowiedzialnego, dającego satysfakcję pływania jachtami 
motorowymi. Mogą z niego skorzystać także osoby już posia-
dające patent, uzupełniając swą wiedzę i konfrontując ją z już 
posiadaną.
Książka ta, bogato ilustrowana i zawierająca najnowsze prze-
pisy, może przydać się wszystkim tym, którzy zasiądą za ste-
rami jachtu motorowego, na jeziorach, rzekach, kanałach oraz 
na akwenach treningowych Morza Bałtyckiego. 

ISBN: 978-83-7020-760-1
256 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie VIII, cena 80 zł

Andrzej Pochodaj
Sygnalizacja na morzu

Książka omawia zasady sygnalizacji na morzu. 
Przedstawia sposoby porozumiewania się z  lądowy-
mi stacjami ratownictwa i  morskimi jednostkami ra-
towniczymi (SAR). Zawiera tablice fl ag i  sygnałów 
Międzynarodowego Kodu Sygnałowego (MKS), sygnałów 
dźwiękowych określonych przez Międzynarodowe prze-

pisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu (MPZZM), a także sygnałów wzywania pomo-
cy. 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

Wojciech Kuczkowski
Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Książka będąca nieocenioną pomocą dla wszystkich lubiących 
uprawiać turystykę wodną, powinna też zachęcić tych, którzy 
jeszcze nigdy nie żeglowali do wyruszenia na Szlak Wielkich 
Jezior Mazurskich.
Piąte wydanie tego przewodnika zostało znacznie poszerzo-
ne i uzupełnione. Autor opisuje oprócz głównego szlaku Pisz-
Węgorzewo jeszcze 16 szlaków bocznych. Książka zawiera 
wiele cennych informacji, w tym spis przystani przystani że-
glarskich. Dodatkowymi walorami są mapy i plany miast oraz 
64 kolorowe zdjęcia. 

ISBN 978-83-7020-719-9
344 strony + wkładka kolor 32 stron, format 125 x 195 mm, oprawa miękka, wydanie V (III w tej 
edycji), cena 45 zł
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ISBN 978-83-7020-675-8
24 str., format 210 x 150 mm, oprawa miękka, spiralna, wydanie III, cena 22 zł

Andrzej Pochodaj
Światła i znaki nawigacyjne na morzu 

Publikacja omawia w zwięzły sposób światła nawigacyj-
ne spotykane w  żegludze na morzu – ich barwę, cha-
rakterystykę, cechy, rodzaje, zasięg i  widzialność oraz 
opis w pomocach nawigacyjnych. Zawiera też informa-
cje dotyczące oznakowania w systemie oznakowania na-
wigacyjnego IALA (oznakowanie boczne, znaki kardynal-

ne, pozostałe znaki systemu IALA), a także spis Międzynarodowych Portowych Sygnałów 
Ruchu (IPTS). Ze względu na zastosowaną technologię druku, książka nie jest narażo-
na na niszczące oddziaływanie wody. Z tego względu może być z powodzeniem używana 
podczas żeglugi, co czyni ją przydatną i niezbędną na każdym jachcie morskim.

Jacek Czajewski
Światła i znaki nawigacyjne na śródlądziu

Publikacja zawiera zestawienie oznakowań śródlądo-
wych szlaków wodnych i statków, a  także podstawowe 
sygnały dźwiękowe. Logiczny układ treści pozwala na na-
tychmiastową identyfi kację znaków i świateł na śródlądo-
wych drogach wodnych w trakcie żeglugi bez konieczno-
ści 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.

ISBN: 978-83-7020-724-3
24 str., format 210 x 150 mm, oprawa miękka, spiralna, wydanie IV, cena 22 zł

Czesław Marchaj
Teoria żeglowania. Aerodynamika żagla

Czesław Marchaj to jeden z najsłynniejszych polskich naukow-
ców. Sławę w  Polsce przyniosło mu wydanie „Teorii żeglo-
wania” 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 że-
glarza, który chce na żeglarstwo spojrzeć nieco szerzej i zrozu-
mieć prawa nim rządzące. 
Książka zawiera kilkaset rysunków i zdjęć. 

ISBN: 978-83-7020-654-3
536 str., format 168 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie IV, cena 63 zł

Katalog 2020.indd   23Katalog 2020.indd   23 17.09.2019   13:26:5217.09.2019   13:26:52



KATALOG 2020 24

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 aero-
dynamice 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

Allan Barwell
Trymowanie takielunku

Znajomość zagadnień związanych z takielunkiem jest nie bez 
znaczenia, jednak żeglarze często podchodzą do nich z niechę-
cią i traktują jako zbyt złożone.
Żeglarze boją się regulować elementy takielunku ze strachu 
przed skutkami własnej niewiedzy. Zadaniem niniejszej książ-
ki jest zmiana tego podejścia poprzez zaprezentowanie metod 
pracy z takielunkiem. Poruszone zostały w niej zagadnienia do-
tyczące stawiania i zdejmowania masztu oraz jego wyposaże-
nia w olinowanie stałe, omówiono również zasady pracy z oli-
nowaniem ruchomym i roboty bosmańskie. 

ISBN 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 tyl-
ko 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 po-
znania działania żagli i  ich optymalnego dostrojenia podczas 
żeglugi różnymi kursami i w  różnych warunkach. Oddzielne 
rozdziały poświęcone są poszczególnym żaglom, a także żeglu-
dze w ciężkich warunkach.

ISBN 978-83-7020-754-0
96 str., format 165 x 235 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie III,  cena 35 zł
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Paul Gelder   
Utracone jachty

Zbiór wstrząsających historii dotyczących jachtów utraconych 
na morzu. Od tragicznego zatonięcia OUZO, który został roz-
jechany przez prom na kanale la Manche do relacji naocz-
nego świadka z  katastrofy HOOLOGAN V. Są tu opowieści 
o zderzeniach z niezidentyfi kowanymi obiektami pływającymi, 
pożarach, eksplozjach, wyczerpaniu załogi, straszliwej pogo-
dzie, 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 47 zł

Zbigniew Dąbrowski, Jerzy W. Dziewulski, Marek Berkowski,
Vademecum żeglarstwa morskiego

Jedyny w Polsce podręcznik zawierający wszystkie wiadomo-
ści 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 prak-
tycznymi radami autorów.
Książka ta powinna znaleźć się w posiadaniu każdego żeglują-
cego 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

Basil Mosenthal
W rejsie. Kompendium

Najważniejsze informacje, podane w  skrótowej formie, przy-
datne każdemu kto wybiera się w  rejs morski. Poszczególne 
rozdziały, bogato ilustrowane, poświęcone są m.in. przygoto-
waniu do wypłynięcia, oznakowaniu statków, prawu drogi, pły-
wom, bezpieczeństwu, łączności na morzu. Nieduży format 
i  laminowane strony sprawiają, że książka może być zawsze 
pod ręką w kokpicie.

ISBN 978-83-7020-620-8
24 str., format 80 x 220 mm, oprawa spiralna, wydanie I, cena 15 zł
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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 spro-
stać wymogom XXI wieku. Zawiera 78 węzłów i proste sposo-
by ich wiązania – od półsztyków i ósemek po szplajsy i sploty. 
W odróżnieniu od wielu innych podobnych publikacji napisa-
na jest tak, że zrozumie ją każdy, nawet ten kto do „wiązania 
sznurków” zawsze miał antytalent. Dzięki kieszonkowemu for-
matowi łatwo będzie ją zabrać na kurs żeglarski, rejs czy na 
zwykłą wyprawę z plecakiem.

ISBN 978-83-7020-742-7
64 str., format 110 x 160 mm, oprawa miękka, lakierowana, wydanie VI, cena 16,90 zł

Edward Caban
Windsurfi ng

Podręcznik dla początkujących i zaawansowanych amatorów 
żeglowania na desce. Omawia podstawy żeglowania rekreacyj-
nego na kadłubach o dużej wyporności i stateczności w żeglu-
dze przy słabych wiatrach i niedużym zafalowaniu akwenu, ale 
także techniki pozwalające na opanowanie umiejętności żeglu-
gowych przy znacznie silniejszym wietrze – od startu z wody 
przez ślizg do skoków
Książka przeznaczona jest zarówno dla tych wszystkich, któ-
rzy chcą nauczyć się poprawnej i bezpiecznej żeglugi z pozio-
mu początkującego, jak i dla tych, którzy pragną zgłębić wie-
dzę o żegludze w warunkach sztormowych.

ISBN 978-83-7020-633-8
256 str., format: 165 x 235 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie II, cena 55 zł

Krzysztof Baranowski
Zaczynam żeglować

Podręcznik adresowany specjalnie do młodych żeglarzy, trak-
tujący 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 prowa-
dzenia zajęć
Znakomity praktyk, kpt. Krzysztof Baranowski, prowadzi wy-
kład w  sposób niezwykle przystępny i  niekonwencjonalny, 
wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w pracy z że-
glarską młodzieżą.

ISBN 978-83-7020-638-3
216 str., format 168 x 240 mm, oprawa twarda, lakierowana, wydanie V, cena 45 zł
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Tim Davison, Steve Kibble
Żeglarstwo dla dzieci

Podstawowy podręcznik dla chcących pływać na Optymistach, 
najbardziej popularnych żaglówkach dla dzieci.
Książka jest skierowana do dzieci w wieku 8–15 lat chcących po-
czynić pierwsze kroki w stronę wspaniałego świata żeglarstwa. 
Bogate ilustracje i czytelne diagramy, a także przedstawione w jasny 
i rzeczowy sposób informacje czynią ją łatwym do zrozumienia pod-
ręcznikiem umożliwiającym rozpoczęcie przygody z żeglarstwem.
Książka obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu bezpie-
czeństwa, zasad żeglowania, przygotowania jachtu i siebie do 
żeglugi. Dla osób, które szybko przyswoją podstawową wiedzę, 
są również wskazówki dotyczące osiągania większych prędko-
ści pod żaglami.ISBN 978-83-7020-651-2

48 str., format 165 x 235 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 25 zł

Paul Glatzel
Żeglarstwo motorowodne. Podręcznik RYA

W ostatnich latach liczba osób pływających na jachtach motoro-
wych znacząco się powiększyła, co sprawiło, że na wodzie jest o 
wiele więcej jachtów. W takiej sytuacji posiadanie odpowiednich 
umiejętności stało się szczególnie ważne, aby pływanie było bez-
pieczne. Wszystkie łodzie funkcjonują zgodnie z zasadami opi-
sanymi w tej książce. Niezależnie od tego czy łowisz ryby, czy 
pływasz turystycznie na wodach śródlądowych, czy na morskich, 
musisz sprawdzić te same rzeczy przed uruchomieniem silnika w 
celu wyjścia z portu. Musisz wziąć pod uwagę te same zagadnie-
nia dotyczące bezpieczeństwa oraz wykonać takie same manew-
ry, aby odejść od kei i dostać się na otwartą wodę. 

ISBN 978-83-7020702-1
160 str., format 165 x 235 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 45 zł

Paul Glatzel
Żeglarstwo motorowodne dla zaawansowanych. 
Podręcznik RYA

Żeglarstwo motorowodne dla zaawansowanych to książka prze-
znaczona dla osób pływających zawodowo, chcących zostać za-
wodowymi skiperami oraz amatorów pragnących rozwinąć swo-
ją wiedzę. Książka jest bogato ilustrowana, zawiera m.in. roz-
działy na temat manewrowania jachtem przy dużej prędkości, 
podchodzenia do innej jednostki w ruchu, a także wiele profe-
sjonalnych wskazówek dotyczących teorii i praktyki żeglarstwa 
motorowodnego.

ISBN 978-83-7020-718-2
144 str., format 165 x 235 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 45 zł
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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 omawia-
nych zagadnień. Jest zalecany przez Główną Komisję Szkolenia 
Polskiego Związku Żeglarskiego. Jego łączny nakład przekroczył 
170 000 egzemplarzy! Płyta CD zawiera m. in. bazę komplet-
nych, zilustrowanych pytań pomagających przygotować się do eg-
zaminu teoretycznego na patent żeglarza jachtowego. Ciekawym 
elementem płyty są animacje – krótkie ruchome grafi ki i fi lmy, któ-
re pozwolą łatwiej zrozumieć i utrwalić wiedzę żeglarską.

ISBN 978-83-7020-750-2
504 str., format 168 x 240 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie XXVIII, 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 żeglarskie-
go, jak i przez przyszłych żeglarzy. Zawiera wiedzę teoretycz-
ną i porady praktyczne niezbędne z punktu widzenia wymagań 
egzaminacyjnych, a także wymogów, jakie stawia bezpieczne, 
odpowiedzialne i kulturalne żeglowanie.

ISBN 978-83-7020-766-3
320 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie XII, cena 60 zł

Duncan Wells
Żeglowanie bez stresu

Żeglowanie bez stresu to odpowiada na potrzeby żeglarzy samot-
nych i tych, którzy pływają z nielicznymi załogami. Jest to podręcz-
nik opisujący krok po kroku podstawowe sytuacje, z którymi każ-
dy żeglarz musi się zmierzyć. Znajdują się w nim sprytne, efektyw-
ne i wypróbowane rozwiązania do wykorzystania przy braku załogi 
w manewrach takich, jak podejście i odejście od kei przy wiatrach 
i prądach z różnych kierunków, stawianie i refowanie żagli, cumo-
wanie i kotwiczenie, a także żeglowanie w trudnych warunkach po-
godowych. Są też opisane nowe techniki podejmowania człowie-
ka za burtą. 

ISBN 978-83-7020-695-6
160 str., format 188 x 246 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 50 zł
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Adlard Coles, Peter Bruce
Żeglowanie w trudnych warunkach

To relacje doświadczonych żeglarzy z przeżytych przez nich sztor-
mów. Historie czasami straszne, czasami porywające, a do każ-
dej z nich dołączona jest fascynująca, profesjonalna analiza tego, 
co zostało zrobione źle, a co dobrze. Niestety, nie wszystkie histo-
rie dobrze się kończą. Książka bowiem twardo trzyma się zasady, 
że prawda najlepiej przygotowuje do zmierzenia się z morskim ży-
wiołem. Poza tym zawiera również rozdziały poświęcone statecz-
ności jachtu, dzielności morskiej, masztom i takielunkowi, taktyce 
sztormowania, użyciu dryfkotew, meteorologii, przygotowaniu zało-
gi do sztormu itp.   

ISBN 978-83-7020-610-9
304 str., format 168 x 240 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie V, cena 85 zł

Claudia Myatt
Żegluj! 
Poradnik młodego żeglarza

Wreszcie coś dla młodych żeglarzy – łatwe do zrozumienia, interesu-
jące i inspirujące. Podstawy wiedzy skojarzone z dobrym dowcipem i 
świetnymi ilustracjami ożywiają pierwszy kontakt z żeglarstwem. Żegluj 
to dobra robota dla zachęcenia całego młodego pokolenia do działania. 
Obowiązkowa pozycja na młodzieżowej półce z książkami. Autorce uda-
ło się powiązać proste rady na poziomie podstawowym z zaawansowa-
nymi wskazówkami, co zainteresuje młodych żeglarzy w każdym wieku 
i na każdym poziomie umiejętności. Zwięzłe objaśnienia i żywe ilustracje 
podają teorię żeglowania w formie lubianej przez dzieci.

ISBN 978-83-7020-701-4
84 str., format 210 x 290 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 45 zł
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Robert Jackson 
101 słynnych czołgów

Książka zawiera opisy 101 słynnych wozów bojowych – czołgów 
i dział samobieżnych – od I wojny światowej po czasy współcze-
sne. Poczynając od pierwszego brytyjskiego wozu opancerzonego 
na podwoziu gąsienicowym Little Willie z 1915 roku, poznajemy 
czołgi z obydwu wojen światowych, z okresu zimnej wojny i najno-
wocześniejsze wozy bojowe, które niedawno wzięły udział w dzia-
łaniach zbrojnych na wschodzie Ukrainy, na Kaukazie, w Gruzji 
i na Bliskim Wschodzie. Kolejne podrozdziały zawierają krótki 
opis rozwoju i historii bojowej danego wozu pancernego, a tak-
że dane taktyczno-techniczne. Książka zilustrowana jest ponad 
200 zdjęciami i barwnymi rysunkami pojazdów.

ISBN 978-83-7020-745-8
112 str., format 205 x 255 mm, oprawa twarda, wydanie II, cena 45 zł

Robert Jackson 
101 słynnych okrętów

Popularny leksykon zawierający historię rozwoju i dane takt.-
techn. (załoga, wymiary, wyporność, osiągi, napęd, uzbrojenie) 
101 legendarnych okrętów świata (pancerniki, krążowniki, 
lotniskowce, niszczyciele, okręty podwodne) od I wojny świa-
towej do dnia dzisiejszego. Tekst wzbogacają 202 barwne syl-
wetki i zdjęcia.

ISBN 978-83-7020-660-4
112 str., format 205 x 255 mm, oprawa twarda, wydanie II, cena 45 zł

Robert Jackson 
101 słynnych samolotów bombowych

Popularny leksykon zawierający historię rozwoju i dane takt.
-techn. (wymiary, masa, osiągi, napęd, i uzbrojenie) 101 naj-
bardziej znanych samolotów bombowych świata od I wojny 
światowej do dnia dzisiejszego. Tekst wzbogacają 202 barw-
ne sylwetki i zdjęcia.

ISBN 978-83-7020-661-1
112 str., format 205 x 255 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 45 zł
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Robert Jackson 
101 słynnych samolotów myśliwskich

Książka prezentuje 101 szeroko znanych samolotów myśliwskich 
od okresu I wojny światowej po czasy współczesne. Zawiera opis 
wszystkich rodzajów myśliwców, od samolotów dwu-, a nawet 
trójpłatowych, przez myśliwce pokładowe stosowane na lotni-
skowcach po samoloty odrzutowe, ze zmienną geometrią skrzydeł 
i niewykrywalne przez urządzenia radiolokacyjne.
Każdy rozdział zawiera krótki opis rozwoju i historii danego sa-
molotu, informacje o najważniejszych cechach konstrukcyj-
nych i dane taktyczno-techniczne. Książka – zilustrowana po-
nad 200 zdjęciami i sylwetkami barwnymi – jest nowocze-
snym przewodnikiem dla fanów lotnictwa wojskowego. 

ISBN 978-83-7020-662-8
112 str., format 205 x 255 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 45 zł

Andrzej Zasieczny
Broń pancerna III Rzeszy. Tom 1
Czołgi, działa szturmowe i niszczyciele czołgów

Książka zawiera opisy 21 typów i  kilkudziesięciu wersji naj-
ważniejszych czołgów, dział szturmowych i niszczycieli czołgów 
III Rzeszy używanych podczas II wojny światowej. Przedstawiono 
historię rozwoju pojazdów, wersje i odmiany, a  także zastoso-
wanie bojowe. Obszernie opisano budowę wozów, akcentując 
nowatorskie rozwiązania techniczne. Opis każdego pojazdu ilu-
strowany jest barwną sylwetką boczną, rysunkami w czterech 
rzutach oraz zdjęciami. Zamieszczono też kilka całostronico-
wych kolorowych przekrojów najbardziej znanych pojazdów. 
Książka inicjuje cykl leksykonów, w których zaprezentowane zo-
stanie uzbrojenie Panzerwaffe.  

ISBN 978-83-7020-526-3
176 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie II, cena 29,99 zł

Andrzej Zasieczny
Broń pancerna III Rzeszy. Tom 2
Samobieżne działa przeciwpancerne i  samobieżne działa 
przeciwlotnicze 

Książka zawiera opisy 23 typów i kilkunastu wersji najważniej-
szych 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 opi-
sano budowę wozów, akcentując nowatorskie rozwiązania tech-
niczne. Opis każdego pojazdu ilustrowany jest barwną sylwetką 
boczną, jednym lub kilkoma rysunkami w czterech rzutach oraz 
zdjęciami. Książka jest drugim tomem cyklu leksykonów, w któ-
rych 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
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Andrzej Zasieczny
Broń pancerna III Rzeszy. Tom 3
Czołgi przeciwlotnicze, samobieżne haubice i moździerze, 
czołgi-miotacze ognia

Książka zawiera opisy 21 typów i kilkunastu wersji najważniej-
szych czołgów przeciwlotniczych i samobieżnych haubic, armat 
i moździerzy III Rzeszy używanych podczas II wojny światowej. 
Przedstawiono historię rozwoju pojazdów, wszystkie wersje i od-
miany, a także zastosowanie bojowe. Obszernie opisano budowę 
wozów, akcentując nowatorskie rozwiązania techniczne. Opis każ-
dego pojazdu ilustrowany jest barwną sylwetką boczną, jednym lub 
kilkoma rysunkami w czterech rzutach oraz zdjęciami. 

ISBN 978-83-7020-673-4
160 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, cena 50 zł

Andrzej Zasieczny
Broń Wojska Polskiego 1939–1945. 
Wojska Lądowe

   W leksykonie przedstawiono ponad 150 typów uzbrojenia 
używanego na wszystkich frontach II wojny światowej przez 
Wojska Lądowe Polskich Sił Zbrojnych i oddziały partyzanckie, 
a także wyprodukowane podczas Powstania Warszawskiego. 
Niektóre z nich nigdy dotąd (!) nie były opisywane w literatu-
rze. Książka prezentuje sprzęt bojowy: czołgi, samochody pan-
cerne, broń strzelecką, artylerię, moździerze, granaty, samo-
chody osobowo-terenowe, ciężarowe, sanitarne, motocykle, 
a nawet skuter spadochroniarzy Excelsior Welbike. 

ISBN 978-83-7020-734-2
152 str., format 165 x 235 mm, oprawa miękka ze skrzydełkami, cena 29 zł

Andrzej Zasieczny 
Czołgi II wojny światowej

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

ISBN 978-83-7020-623-9
192 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie VIII rozszerzone, cena 50 zł
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Chris Chant
Czołgi i pojazdy opancerzone. 
Ilustrowana encyklopedia

Bogato ilustrowane i szczegółowe kompendium wiedzy o róż-
nych typach wozów bojowych od 1914 roku do dnia dzisiej-
szego. Książka zawiera historie rozwoju, opisy techniczne, 
zdjęcia i rysunki czołgów, bojowych wozów piechoty, dział sa-
mobieżnych, samochodów pancernych, transporterów opance-
rzonych, pojazdów saperskich i specjalnych. Szczegółowo opi-
sano najbardziej znane typy czołgów, ukazując ich konstrukcję 
na rysunkach przekrojowych.

ISBN 978-83-7020-636-9
256 str., format 210 x 300 mm, oprawa twarda, wydanie I. cena 80 zł

Grzegorz Sojda, Grzegorz Śliżewski
Generał pilot Stanisław Skalski
Portret ze światłocieniem

Stanisław Skalski. Jeden z  nielicznych generałów polskiego 
lotnictwa, którzy podczas II wojny światowej aktywnie wal-
czyli z nieprzyjacielem w powietrzu. Najskuteczniejszy myśli-
wiec Polskich Sił Powietrznych, ulubiony dowódca i nieprze-
ciętny pilot. Mężczyzna widzący sens walki tylko na pierwszej 
linii frontu. Silna i krnąbrna osobowość, która nie pasowała do 
wojskowego drylu. Ale też trochę naiwny, dający się czasem 
wykorzystać chłopak z Podola, podejmujący po wojnie kontro-
wersyjne decyzje.

ISBN 978-83-7020-617-8
208 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 48 zł

Martin J. Dougherty
Kampanie lądowe 
od I wojny światowej do dzisiaj  

Książka zawiera 300 kolorowych i czarno-białych fotografi i oraz 
ilustracji. To kompletny przewodnik po historii rozwoju broni 
wojsk lądowych (zwłaszcza broni strzeleckiej, czołgów, wozów 
pancernych, artylerii o broni rakietowej) od wybuchu I wojny 
światowej. Opisano w niej najważniejsze bitwy XX wieku, od bi-
tew na frontach I wojny światowej po bitwę pod Stalingradem, 
od wojny koreańskiej 1950–1953 po wojnę w Wietnamie oraz 
wojny nad Zatoka Perską w 1991 i w 2003. Książka przedsta-
wia też najnowszą technologię wojsk lądowych.

ISBN 978-83-7020-739-7 
320 str., format 210 x 290 mm, oprawa twarda, cena 78  zł
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Chris Chant, Steve Davies, Paul E. Eden  
Kampanie lotnicze 
od I wojny światowej do dzisiaj  

Zwięzła historia lotnictwa wojskowego, od walk asów myśliw-
skich podczas I wojny światowej po siejące przerażenie u wro-
gów misje niewidzialnych bombowców naprowadzanych sys-
temem nawigacji satelitarnej. Tekst ilustrują liczne zdjęcia do-
kumentalne i kolorowe sylwetki najważniejszych typów samo-
lotów bojowych z dołączonymi ich danymi taktyczno-technicz-
nymi.

ISBN 978-83-7020-699-4 
320 str., format 210 x 290 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 90 zł

Robert Jackson 
Kampanie morskie 
od I wojny światowej do dzisiaj  

Strategia oraz taktyka walki morskiej, a także broń używana do 
jej prowadzenia, znacznie zmieniły się od czasów I wojny świa-
towej. Dziś w bitwach morskich nie królują wielkie pancerniki, 
ale jeszcze większe od nich lotniskowce.
Książka zawiera 300 kolorowych i czarno-białych fotogra-
fi i oraz ilustracji. To kompletny przewodnik po historii rozwo-
ju okrętów nawodnych i podwodnych oraz po rodzajach broni 
marynarki wojennej od wybuchu I wojny światowej.

ISBN 978-83-7020-730-4 
320 str., format 210 x 290 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 78 zł

Chris Bishop, Adam Warner
Machina wojenna III Rzeszy 

Wszechstronny opis potencjału militarnego III Rzeszy z historią 
głównych rodzajów sił zbrojnych: wojsk lądowych (Heer), lot-
nictwa (Luftwaffe) i marynarki wojennej (Kriegsmarine), a tak-
że wojsk powietrznodesantowych i specjalnych. Przedstawiono 
asów lotnictwa myśliwskiego, broni pancernej i okrętów pod-
wodnych. Opisano najbardziej znane typy czołgów, samolo-
tów bojowych, okrętów wojennych, artylerii i rakiet bojowych. 
Autorzy prezentują najnowsze typy uzbrojenia, często wyprze-
dzającego swoją epokę, np. rakiety balistyczne, samoloty od-
rzutowe, karabinki szturmowe na nabój pośredni, radary, broń 
kierowaną.

ISBN 978-83-7020-648-2
192 str., format 210 x 300 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 70 zł
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Michael E. Haskew
Najsłynniejsze czołgi. Ilustrowana historia

Książka zawiera opis 52 słynnych wozów pancernych, od 
I wojny światowej po dzień dzisiejszy. Poczynając od czołgu 
Mark V z 1917, poznajemy czołgi z obu wojen światowych, 
z okresu zimnowojennego i wreszcie najnowocześniejsze wozy 
bojowe doby współczesnej, które niedawno wzięły udział 
w działaniach zbrojnych na Bałkanach, Kaukazie i na Bliskim 
Wschodzie. Przedstawiono historię danego wozu pancernego, 
jego sylwetkę i charakterystycznych elementów konstrukcji, 
a także dane techniczno-taktyczne. Tekst ilustruje ponad 200 
zdjęć i rycin. Książka jest atrakcyjnym kompendium, przezna-
czonym zarówno dla historyków wojskowości, jak i dla wszyst-
kich entuzjastów broni pancernej.

ISBN 978-83-7020-642-0
224 str., format 210 x 300 mm, oprawa twarda, wydanie II, cena 70 zł

Chris McNabb 
Najsłynniejsze karabiny i pistolety. 
Ilustrowana historia

Książka opisuje 52 spośród najważniejszych typów broni strze-
leckiej z okresu ostatnich 140 lat. Poczynając od kartaczownicy 
Gatling wzór 1878, będącej prekursorem karabinu maszyno-
wego, który zdominował walki w XX wieku, książka przedsta-
wia najważniejsze typy broni piechoty z okresu I i II wojny 
światowej oraz zimnej wojny, kończąc na najnowszych specja-
listycznych broniach, jak karabin wyborowy M110 i karabin 
automatyczny FN SCAR. Każdy rozdział zawiera krótki opis hi-
storii rozwoju danego typu broni, rysunek boczny, opis najważ-
niejszych cech i dane techniczne. Wypełniona ponad 200 ilu-
stracjami i fotografi ami książka jest kolorowym przewodnikiem 
dla historyków wojskowości i entuzjastów broni.ISBN 978-83-7020-643-7              

224 str., format 210 x 290 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 70 zł

David Ross
Najsłynniejsze lotniskowce. 
Ilustrowana historia

Książka zawiera opisy 52 słynnych lotniskowców, śmigłowcowców 
i okrętów desantowych z pokładem lotniczym, zaczynając od okrę-
tów z lat 20 XX wieku – Furious i Eagle, a kończąc na najnowszych 
Mistral. Queen Elizabeth i Ronald Reagan. Autor szczegółowo opi-
suje wielkie lotniskowce z II wojny światowej, m.in. Glorious, Ark 
Royal, Akagi, Kaga, Hiryu, Shokaku, Taiho, Yorktown, Enterprise, 
Lexington i Midway. Każdy rozdział zawiera krótki opis okrętu, 
jego historię, kolorowe rysunki w dwóch rzutach i dane technicz-
ne. Tekst ilustruje ponad 200 zdjęć i rysunków. To znakomity prze-
wodnik dla historyków wojskowości i miłośników wojen morskich.

ISBN 978-83-7020-731-1             
224 str., format 210 x 290 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 70 zł
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David Ross
Najsłynniejsze okręty liniowe i pancerniki. 
Ilustrowana historia
Książka zawiera opisy 52 słynnych okrętów liniowych i pancerni-
ków, które pływały i walczyły w ostatnich pięciu stuleciach,, za-
czynając od Henry Grace à Dieu, okrętu fl agowego Henryka VIII, 
i uwzględniono żaglowce takie jak Sovereign of the Seas, Santissima 
Trinidad i Victory. Autor szczegółowo opisuje wielkie pancerniki 
z obydwu wojen światowych, jak choćby Derffl inger, Nagato, 
Hood, Scharnhorst, Vittorio Veneto, Yamato i Iowa. Spis zamyka 
ostatni pancernik Vanguard, który wszedł do służby w 1946 roku. 
Każdy rozdział zawiera krótki opis okrętu, jego historię, kolorowe ry-
sunki w trzech rzutach i dane techniczne. Tekst ilustruje ponad 200 
obrazów i fotografi i. To wspaniały przewodnik dla każdego history-
ka wojskowości i miłośnika wojen morskich.

ISBN 978-83-7020-639-0
224 str., format 210 x 290 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 70 zł

Dawid Ross
Najsłynniejsze okręty podwodne.
Ilustrowana historia

Książka zawiera opis 52 okrętów podwodnych, w tym naj-
starszego – Turtle’a z 1776 roku, francuskiego „podwodnego 
krążownika” Surcouf z lat 30. XX wieku uzbrojonego z dwa 
pokładowe działa kal. 203 mm, bardzo groźnych U-Bootów 
Typu VII użytych przez Kriegsmarine przeciwko żegludze 
alianckiej podczas II wojny światowej, a także najnowszych, 
„niewykrywalnych” jednostek, takich jak USS Virginia czy ro-
syjskie okręty klasy Jasień. Publikacja zawiera ponad 200 fo-
tografi i i barwnych rycin, z opisem charakterystycznych cech 
konstrukcyjnych poszczególnych okrętów podwodnych, a opi-
sowi każdego okrętu towarzyszy tabela z wyszczególnieniem 
podstawowych danych taktyczno-technicznych.ISBN 978-83-7020-691-8

224 str.,  format 210 x 290 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 70 zł

P a n o r a m a  t e c h n i k i  w o j s k o w e j

p y

Ilustrowana historia

Thomas Newdick

Thomas Newdick
Najsłynniejsze samoloty bojowe.
Ilustrowana historia

Książka prezentuje 52 najważniejsze samoloty wojskowe ostat-
nich stu lat. Zawiera opis wszystkich rodzajów samolotów wojsko-
wych, od dwupłatowych myśliwców i samolotów pokładowych po 
bombowce taktyczne, samoloty transportowe, myśliwce wieloza-
daniowe, strategiczne samoloty bombowe i niewykrywalne przez 
radary. Wśród opisanych maszyn są: trójpłatowy Fokker Dr.I, my-
śliwiec Mitsubishi A6M Zero,  pogromca czołgów Ił-2, najliczniej 
produkowany samolot II wojny światowej; myśliwiec pionowego 
startu i lądowania Harrier, niewykrywalny przez radary bombowiec 
B-2 Spirit,  myśliwiec przewagi powietrznej F-22 Raptor. Każdy roz-
dział zawiera krótki opis rozwoju konstrukcji i historii danego samo-
lotu, sylwetki z opisami najważniejszych cech i dane techniczne.ISBN 978-83-7020-632-1

224 str., format 210 x 290 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 70 zł
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David Porter
Niemiecka broń pancerna 1939–1945.
Czołgi – działa samobieżne – samochody pancerne 

W książce przedstawiono rozwój niemieckich pancernych wo-
zów bojowych od początku lat 30. do końca II wojny światowej, 
a kolejne jej rozdziały zawierają opis czołgów lekkich, średnich 
i ciężkich, samobieżnych dział pancernych i niszczycieli czołgów, 
a także czołgów zdobycznych w niemieckiej służbie, samocho-
dów pancernych i opancerzonych transporterów półgąsienico-
wych. Tekst ilustruje ponad 250 zdjęć oraz barwnych ilustracji, 
z oznaczeniami i malowaniem maskującym stosowanym w czoł-
gach i innych wozach pancernych okresu wojny.

ISBN 978-83-7020-765-6
224 str., format 165 x 235 mm, oprawa miękka ze skrzydełkami, foliowana, wydanie I, cena 50 zł

  
Michael E. Haskew 
Porównanie broni. 
Broń pancerna II wojny światowej

Niniejsza publikacja zawiera opis różnych typów broni pancer-
nej z okresu drugiej wojny światowej. Zawiera porównanie po-
dobnych 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 ta-
kich danych techniczno-taktycznych jak prędkość maksymalna 
wozów opancerzonych, skuteczny zasięg danej broni, grubość 
przebijanego pancerza, szybkostrzelność i kaliber pocisków. 

ISBN 978-83-7020-710-6
48 str., format 210 x 300 mm, oprawa twarda, wydanie III, cena  27 zł

Michael E. Haskew 
Porównanie broni. 
Samoloty bojowe II wojny światowej

Niniejsza publikacja zawiera porównanie samolotów myśliwskich, 
bombowców, samolotów rozpoznawczych, szturmowców, samolo-
tów transportowych i wodnosamolotów wykorzystywanych nad po-
lami bitew i w kampaniach wojennych. Przedstawiono też niektóre 
typy niemieckich myśliwców odrzutowych I rakietowych, wprowa-
dzonych do uzbrojenia pod koniec wojny. W książce zaprezentowano 
barwne wykresy z porównaniem takich danych techniczno-taktycz-
nych jak prędkość maksymalna, kaliber i rodzaj uzbrojenia pokła-
dowego, masa salwy ogniowej, zasięg, prędkość wznoszenia, masa 
własna, pułap maksymalny, udźwig bomb. 

ISBN 978-83-7020-657-4
48 str., format 210 x 300 mm, oprawa twarda, wydanie II, cena  27 zł
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Andrzej Zasieczny 
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 wal-
czyli 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. Fotografi e (w wielu przypadkach kolorowe) 
oraz profi le wszystkich omawianych typów sprawiają, że jest to 
pozycja niezastąpiona dla każdego, kto poszukuje informacji o sa-
molotach z okresu II wojny światowej.

ISBN 978-83-7020-401-3
160 str., format 170 x 240 mm, oprawa miękka ze skrzydełkami, wydanie II, cena 29 zł (w przygotowaniu)

Andrzej Zasieczny 
Samoloty bojowe II wojny światowej. Tom II

Druga część zaplanowanego na wiele tomów cyklu książek 
o samolotach bojowych II wojny światowej. Książka zawiera 
obszerne opisy 9 słynnych konstrukcji lotniczych. Na niektórych 
z nich walczyli polscy piloci, a inne były ich przeciwnikami. Autor 
omawia historie poszczególnych typów, wszystkie wersje, odmia-
ny i warianty. Charakterystyki myśliwców, samolotów bombowych, 
szturmowych, rozpoznawczych, transportowych i innych zostały 
wzbogacone o dane taktyczno-techniczne i szkice przedstawiają-
ce maszyny w trzech rzutach. Opisy uzupełniają fotografi e (w wielu 
wypadkach kolorowe) oraz barwne sylwetki boczne.

160 str., format 170 x 240 mm, oprawa miękka ze skrzydełkami, wydanie I (w przygotowaniu)

Thomas Newdick  
Samoloty Japonii w II wojnie światowej 
Myśliwce • Bombowce • Wodnosamoloty
Jest to szczegółowy przewodnik po wszystkich typach płatow-
ców użytych przez Japończyków w okresie od drugiej wojny 
chińsko-japońskiej rozpoczętej w 1937 roku po kapitulację na 
Pacyfi ku w sierpniu 1945 roku. W porządku chronologicznym 
przedstawiono poszczególne typy bombowców, myśliwców, 
samolotów pokładowych, wodnosamolotów oraz samolotów 
z napędem rakietowym i odrzutowym. Zawierająca ponad 
120 kolorowych ilustracji oraz zdjęć książka „Samoloty Japonii 
w II wojnie światowej” jest nieodzownym kompendium dla mo-
delarzy oraz wszystkich entuzjastów, zainteresowanych lotnic-
twem wojskowym z lat tegoż konfl iktu zbrojnego.

ISBN 978-83-7020-758-8
128 str., format 165 x 235 mm, oprawa miękka ze skrzydełkami, foliowana, wydanie I, cena 39 zł
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Michael Pritchard
50 najsłynniejszych aparatów fotografi cznych 
w historii
Historia fotografi i, może bardziej niż w innych dziedzinach sztuki, 
jest jednocześnie historią technologii, co widać wyraźnie w jej na-
rzędziach – aparatach fotografi cznych. Na przykładzie 50 z nich au-
tor opowiada fascynującą historię tych sprzętów, które zmieniły nasz 
sposób patrzenia na otaczający świat. Ilustracje pokazują nie tyl-
ko same aparaty, ale także najbardziej znane zdjęcia nimi zrobio-
ne. Każdy z aparatów stanowi pretekst do opowiedzenia historii lu-
dzi, którzy je skonstruowali i którzy ich używali. Książka jest niezwy-
kłym przewodnikiem po fascynującym świecie fotografi i, niezależnie 
od tego, czy robimy tylko selfi e aparatem wbudowanym w smartfo-
na, czy tęsknimy za czasami, kiedy fi lmy trzeba było wywoływać.

ISBN 978-83-7020-665-9
224 str., format: 170 x 230 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 55 zł

Gill Paul 
50 faktów z historii medycyny

Od dziejów najwcześniejszych po chwilę obecną, człowiek zawsze 
troszczył się o zdrowie i dobre samopoczucie. 50 faktów z historii 
medycyny to podróż śladami kolejnych odkryć, dzięki którym mo-
gliśmy zachować zdrowie, znaleźć lekarstwa na liczne trapiące ludz-
kość choroby i nieszczęścia. Historia jest ułożona chronologicznie, 
a każdy z zaprezentowanych tu obiektów wyznacza kolejny ważny 
krok w zdobywaniu wiedzy medycznej. Niektóre z tych przedmiotów 
są dobrze znane, jak choćby stetoskop, aparat rentgenowski czy sło-
iczek z tabletkami aspiryny. Podsumowując, każda z 50 odsłon histo-
rii medycyny zaznajamia nas z kolejnym cudem, dzięki któremu ży-
jemy dłużej i jesteśmy zdrowsi. 

ISBN 978-83-7020-687-1
224 str., format 170 x 230 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 55 zł

Philip Wilkinson
50 instrumentów z historii muzyki

Książka 50 instrumentów z historii muzyki pozwala prześle-
dzić tę ewolucję, przedstawiając instrumenty, które dołącza-
ły do orkiestry od epoki baroku aż po współczesność. Opisano 
tu historię i rozwój każdego z instrumentów, a załączone ilu-
stracje obrazują ich dzieje. Omówiono całe spektrum orkiestro-
wych dźwięków, od skrzypiec po fl et piccolo, nie zapominając 
o instrumentach rzadko wykorzystywanych w orkiestrze, jak 
syntezator. Pojawiają się budowniczowie instrumentów, którym 
zawdzięczamy ich istnienie, słynni kompozytorzy, którzy pisa-
li utwory na nie.

ISBN 978-83-7020-749-6
224 str., format 170 x 240 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie I, cena 55 zł
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Bill Laws 
50 najsłynniejszych linii kolejowych w historii

Kolej to coś więcej niż zwykły środek transportu. Jej wpływ 
na bieg dziejów w ciągu ostatnich 200 lat był ogromny. Kolej 
dała szerokim masom możliwość swobodnego podróżowania 
i przyczyniła się do przemian społecznych. Była katalizatorem 
wzrostu ekonomicznego i napędzała rewolucję przemysłową, 
służyła do mobilizacji armii i brała udział w wojnach, inspiro-
wała do tworzenia wspaniałych dzieł inżynierskich. Tak dzieje 
się również dzisiaj; wystarczy spojrzeć na koleje dużych pręd-
kości i rozrastające się systemy miejskiego transportu publicz-
nego.

ISBN 978-83-7020-655-0
224 str., format: 170 x 230 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 55 zł

Bill Price   
50 produktów spożywczych, które zmieniły bieg 
historii

50 produktów spożywczych, które zmieniły bieg historii to fascy-
nujący i pięknie ilustrowany przewodnik po produktach spożyw-
czych, które miały znaczący wpływ na rozwój współczesnej cywi-
lizacji. Zaczynając od naszych przodków prowadzących łowiecko-
zbieracki tryb życia, ta gastronomiczna odyseja zaprowadzi nas 
w końcu do modyfi kowanej genetycznie żywności. Przekonajcie 
się jak cukier napędzał handel niewolnikami, dlaczego owsiane 
ciasteczka były tak ważne w czasie pierwszej wojny światowej 
i jak prosta zupa może stać się inspiracja dla artysty.

ISBN 978-83-7020-755-7
224 str., format: 170 x 240 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie I, cena 55 zł

Bill Laws
50 roślin, które zmieniły bieg historii

Rośliny są czymś tak wszechobecnym, tak powszechnym, 
że rzadko zastanawiamy się nad tym, jak ogromny wywiera-
ją wpływ na nasze codzienne życie. Przy specjalnych okazjach 
wręczamy kwiaty, spędzamy wiele godzin pielęgnując ogródki, 
używamy roślin do farbowania tkanin i budowy domów, produ-
kujemy z nich kosmetyki i leki. Jesteśmy również od nich cał-
kowicie uzależnienie z powodu ich wartości odżywczych – na-
wet jeśli jemy mięso, jest to mięso zwierząt roślinożernych.

ISBN 978-83-7020-704-5
224 str., format: 170 x 230 mm, oprawa twarda, wydanie III, cena 55 zł
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Eric Chaline 
50 substancji, które zmieniły bieg historii

W książce 50 substancji, które zmieniły bieg historii znajdziemy 
metale, stopy, skały, minerały i kamienie szlachetne, które służą 
człowiekowi jako klocki do budowy cywilizacji. Od krzemienia i ob-
sydianu po brąz i żelazo, poznajemy korzenie przemysłu i handlu 
od najstarszych czasów, cuda sztuki zdobniczej ze złota, srebra, ko-
ści słoniowej i jadeitu, będące dziełem wielkich cywilizacji Starego 
i Nowego Świata. Mamy okazję przyjrzeć się jak paliwa kopalne, 
stal, aluminium zmieniały społeczeństwa w dobie industrializacji. 
50 substancji, które zmieniły bieg historii to wspaniały przewodnik 
po substancjach i minerałach, które kształtują i defi niują nasze ży-
cie. Przeplatając historię ekonomiczną, kulturową, polityczną i in-
dustrialną, każdy z rozdziałów pozwala przyjrzeć się z fascynującej 
perspektywy rozwojowi ludzkiej cywilizacji. 

ISBN 978-83-7020-677-2
224 str., format 170 x 230 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 55 zł

Joel Levy 
50 typów broni, które zmieniły bieg historii

Dziejom ludzkiej cywilizacji towarzyszą i wpływają na jej 
kształt konfl ikty. Podczas najważniejszych z nich często poja-
wiały się nowe rodzaje broni, od pierwszego prehistorycznego 
toporka po granat ręczny, od średniowiecznych machin oblęż-
niczych po roboty, które wkrótce zaczną być wykorzystywane 
w walce. Niektóre z tych rodzajów broni odegrały rolę decydu-
jącą, jak bomba atomowa “Little Boy” zrzucona na Hiroszimę. 
Inne stały się bronią kultową, jak karabinek automatyczny 
AK – niegdyś symbol komunizmu, a obecnie terroryzmu i naj-
bardziej rozpowszechniony karabin świata. 

ISBN 978-83-7020-629-1
224 str., format: 170 x 230 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 55 zł

Eric Chaline
50 zwierząt, które zmieniły bieg historii
Zwierzęta są tak wszechobecne, występują w otaczającym nas świe-
cie tak powszechnie, że rzadko zastanawiamy się nad tym, jak ogrom-
ny wpływ wywierają na nasze życie codzienne. Jedne trzymamy w do-
mach, innych używamy do transportu, hodujemy je dla mięsa, dostar-
czają nam materiału na ubrania. 50 zwierząt, które zmieniły bieg hi-
storii to pięknie ilustrowana książka, w której znajdziemy fascynujące 
opowieści o zwierzętach dużych i małych. Te opisane w niej odegrały 
ważną rolę w ewolucji człowieka i współczesnego społeczeństwa, choć 
pozostają na marginesie historii. Znajdziemy tu konia, który był wyko-
rzystywany na polu bitwy już od IV wieku i pomógł Mongołom podbić 
znaczącą część świata, ale także jedwabnika, który przez 5500 lat da-
wał człowiekowi włókno na ubrania i przyczynił się do rozwoju handlu 
pomiędzy Chinami a Europą na słynnym Jedwabnym Szlaku.

ISBN 978-83-7020-684-0
224 str., format 170 x 230 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 55 zł
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Eric Chaline
50 maszyn, które zmieniły bieg historii
Najbardziej znaczący postęp w ostatnich dwóch stuleciach dokonał 
się na polu nauki i techniki. Poczynając od lokomotywy „Rocket” 
Stephensona po walkmana Sony, urządzenia mechaniczne kre-
owały naszą cywilizację i zmieniały nasz styl życia. W najnowszych 
czasach sięgnęły one poza granice Ziemi i dotarły do najdalszych 
regionów kosmosu. Ponieważ technologie wciąż się rozwijają, ma-
szyny są dla nas obietnicą jeszcze lepszych perspektyw naszego 
miejsca we wszechświecie.

ISBN 978-83-7020-716-8
224 str., format 170 x 230 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 55 zł

Ian Graham  
50 okrętów, które zmieniły bieg historii
Poczynając od epoki kamienia po dzień dzisiejszy, żadna chy-
ba technologia nie miała równie silnego wpływu na ludzkość jak 
możliwość podróżowania po wodzie. Łodzie i statki umożliwiły 
osiedlanie się i podbijanie nowych ziem. Decydowały, kto zosta-
nie zwycięzcą zmieniających historię wojen, umożliwiały szerze-
nie nowych ideologii, technologii i religii. Nawet dzisiaj, wszyst-
ko co kupujemy i konsumujemy – od benzyny i urządzeń elektro-
nicznych po ubrania i większą część żywności – uzależnione jest 
od transportu morskiego.

ISBN 978-83-7020-706-9
224 str., format 170 x 230 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 55 zł

Sally Morgan    
Co wie twój kot?

Czy koty rzeczywiście wyczuwają, kiedy ktoś umiera albo kiedy ma 
nastąpić trzęsienie ziemi? Koty słyszą dźwięki z większych odległości 
i w szerszym zakresie częstotliwości; mają bardziej wrażliwy węch i lep-
sze widzenie obwodowe, a ich wąsy czuciowe potrafi ą wyczuć niewiel-
kie nawet zmiany ciśnienia atmosferycznego. Książka bada fascynują-
cy świat kociej percepcji. Omawia dokładnie pięć podstawowych zmy-
słów i pokazuje świat z kociego punktu widzenia, dzięki czemu łatwiej 
ci będzie komunikować się z pupilem. Znajdziesz tu także praktyczne 
testy, które pozwolą ci ocenić jego inteligencję, a nawet pobudzić ją do 
rozwoju. Czy on posiada szósty zmysł?

ISBN 978-83-7020-735-9
192 str., format 140 x 205 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie I, cena 35 zł
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Sophie Collins      
Co wie twój pies?

Czy pies rzeczywiście potrafi  wyczuć zbliżające się trzęsienie zie-
mi albo wykryć raka zanim zostanie postawiona diagnoza? Psy sły-
szą dźwięki z większych odległości i w szerszym zakresie częstotli-
wości; mają bardziej wrażliwy węch i lepsze widzenie obwodowe, 
a ich wąsy czuciowe potrafi ą wyczuć niewielkie nawet zmiany ci-
śnienia atmosferycznego. Autorka omawia dokładnie pięć podsta-
wowych zmysłów i pokazuje świat z psiego punktu widzenia, dzię-
ki czemu łatwiej ci będzie komunikować się z pupilem. Znajdziesz 
tu także praktyczne testy, które pozwolą ci ocenić jego inteligencję, 
a nawet pobudzić ją do rozwoju. 

ISBN 978-83-7020-736-6
192 str., format 140 x 205 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie I, cena 35 zł

Cudowne ptaki. Czarodzieje z naszych ogrodów

Czy może być coś bardziej zachwycającego niż obserwowanie pta-
ków w ogrodach?
Towarzysze naszej codzienności, z ich wspaniałym upierzeniem i 
wyrazistą osobowością, zawojują wasze serca. Czy to piegża, ku-
kułka, czy też dzięcioł zielony, każdy z nich wyjawia swoje tajemni-
ce w tej, jedynej w swoim rodzaju, książce.

ISBN 978-83-7020-732-8
136 str., format: 115 x 170 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 40 zł

Artur Schopenhauer
Erystyka

W  tej niewielkiej rozprawce wybitny fi lozof 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 po-
glądów.  

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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Fotografuj jak mistrz 

Ta książka pozwoli ci poznać podstawowe zasady kompozycji 
i ekspozycji, wzbogaci twoją wiedzę o świetle i obiektywach, 
a przede wszystkim nauczy tak niezwykle ważnej sztuki wi-
dzenia, a wszystko to bez zbędnego technobełkotu. Idealna dla 
użytkowników lustrzanek cyfrowych oraz aparatów kompakto-
wych, zawiera wiele praktycznych porad na temat technik, któ-
re zmienią twoje zdjęcia w dzieła sztuki, tak jak to miało miej-
sce w przypadku znakomitych zdjęć najwybitniejszych foto-
grafi ków. Z pewnością zachęci cię, żeby wziąć do ręki aparat 
i spróbować.
Dotychczas sprzedano na świecie ponad 540 000 egz. tej książki!

ISBN 978-83-7020-756-4  
224 str., format 140 x 205 mm, miękka, foliowana, wydanie I, cena 35 zł

Phil Capone, Paul Copperwaite
Graj rocka na gitarze 
Nauka gry i riffy w 10 przystępnych lekcjach

W dziesięciu przystępnych lekcjach niniejszy podręcznik prze-
mieni początkującego gitarzystę w  prawdziwego rockmana. 
Każdej lekcji przypisane jest odpowiednie nagranie na płycie 
CD, ułatwiające prawidłowe realizowanie ćwiczeń. Dzięki na-
graniom 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 rocko-
wą! Podręcznik zawiera niezbędne informacje z zakresu harmo-
nii, 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

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 oszlifowa-
nych. Sąsiednie strony zawierają precyzyjne opisy nawiązujące 
do zdjęć. Dodatkowe rozdziały informują o powstaniu, budowie 
i własnościach kamieni szlachetnych, a także ich złożach, wy-
dobyciu i obróbce, naśladowaniu i fałszowaniu oraz klasyfi kacji.
Ten niepowtarzalny podręcznik, przeznaczony dla kolekcjone-
rów, jubilerów, handlarzy kamieniami i minerałami, złotników 
i wszystkich innych miłośników kamieni szlachetnych, zamy-
kają tabele ułatwiające identyfi kację kamieni.

ISBN  978-83-7020-645-1
320 str., format 130 x 200 mm, oprawa twarda, wydanie IV, cena 70 zł
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Andrews Guy   Davis Mike
Kieszonkowy podręcznik naprawy roweru górskiego

Kieszonkowy podręcznik obsługi roweru górskiego pozwoli 
uchwycić i naprawić niemal każdy problem, jaki może się po-
jawić podczas eksploatacji Twojego roweru, poczynając od wy-
miany dętki, a kończąc na lince przerzutki. Podaje najlepsze 
sposoby, jak  transportować rower, a także jaki zabrać ze sobą 
zestaw podstawowych narzędzi. Rozdział „Na trasie” przedsta-
wia najczęściej spotykane awarie oraz sposoby ich usunięcia.
Podręcznik ma doskonały kompaktowy format i spiralną opra-
wę, dzięki czemu można łatwo włożyć go do plecaka, aby 
zawsze był pod ręką na wypadek konieczności dokonania 
szybkiej naprawy usterki, jaka może się przytrafi ć na szlaku.

ISBN  978-83-7020-590-4
128 str., format 130 x 200 mm, oprawa spiralna, wydanie I, cena 35 zł.

Andrews Guy
Kieszonkowy podręcznik naprawy roweru szosowego

Niniejsza książeczka jest podręcznym, jasno napisanym prze-
wodnikiem, który pozwoli  rozwiązać każdy problem, jaki może 
się pojawić w trakcie uzytkowania Twojego roweru szosowego, 
poczynając od dziurawej gumy, a na regulacji przerzutek koń-
cząc. Zawiera zalecenia, jakie narzędzia warto ze sobą wozić 
oraz porady, jak obsługiwać i konserwować rower. Czyszcząc 
i sprawdzając swój rower, będziesz w stanie wykryć najmniej-
szą nieprawidłowość i w porę zapobiec awarii, zanim ona na-
stąpi i narazi Cię na niepotrzebny koszt wymiany części.

ISBN  978-83-7020-593-5
128 str., format 130 x 200 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 35 zł.

Krótka historia architektury 

Krótka historia architektury to przewodnik podejmujący w 
zupełnie nowatorski sposób temat architektury na przykła-
dzie pięćdziesięciu najbardziej reprezentatywnych budow-
li, od piramidy Cheopsa po nowoczesne, zbudowane w spo-
sób zrównoważony drapacze chmur. Napisana w przystęp-
ny sposób książka wiąże pięćdziesiąt najważniejszych dzieł 
architektonicznych z kluczowymi materiałami, elementami 
architektonicznymi i stylami, ułatwiając czytelnikowi zrozu-
mienie świata budowli.

ISBN 978-83-7020-759-5  
224 str., format 145 x 210 mm, oprawa zintegrowana ze skrzydełkami, wydanie I, cena 55 zł

Katalog 2020.indd   49Katalog 2020.indd   49 17.09.2019   13:27:0017.09.2019   13:27:00



KATALOG 2020 50

Krótka historia fotografi i 

Krótka historia fotografi i to nowe, całkowicie innowacyj-
ne wprowadzenie do tematu fotografi i i sztuk pięknych. 
Skonstruowana w prosty sposób i bogato ilustrowana książ-
ka omawia 50 najważniejszych fotografi i od pierwszych eks-
perymentów z początku XIX wieku po współczesną fotogra-
fi ę cyfrową.
Zwarta w treści książka wyjaśnia jak, dlaczego i kiedy kon-
kretne fotografi e zmieniły oblicze świata. Zawiera wiele kulto-
wych fotografi i i ujawnia tajniki różnych technik, dzięki któ-
rym mogły one powstać. Objaśniając techniczny żargon po-
zwala czytelnikowi lepiej zrozumieć fotografi ę od momentu 
jej powstania.

ISBN 978-83-7020-748-9  
224 str., format 150 x 210 mm, oprawa zintegrowana ze skrzydełkami, wydanie I, cena 55 zł

Susie Hodge  
Krótka historia sztuki
Kieszonkowy przewodnik po kierunkach, dziełach, tematach 
i technikach 

Krótka historia sztuki to nowe, całkowicie innowacyjne wpro-
wadzenie do tematu sztuk pięknych. Skonstruowana w pro-
sty sposób książka omawia ponad 100 najważniejszych dzieł 
sztuki od rysunków naskalnych w Lascaux po współczesne in-
stalacje i łączy je z najważniejszymi kierunkami, tematami i 
technikami w malarstwie i rzeźbie.

ISBN 978-83-7020-715-1 
224 str., format 150 x 210 mm, oprawa zintegrowana ze skrzydełkami, wydanie I, cena 55 zł

Krótka historia sztuki współczesnej 

Krótka historia sztuki współczesnej to nowe, innowacyjne 
wprowadzenie do tematu sztuki współczesnej. Skonstruowana 
w przejrzysty sposób książka przedstawia pięćdziesiąt najważniej-
szych dzieł od wczesnego modernizmu po sztukę najnowszą. 
Książka jest bogato ilustrowana i mimo kieszonkowego for-
matu w sposób wyczerpujący objaśnia dlaczego zaistniała 
sztuka nowoczesna, kto był jej prekursorem, gdzie rozwija-
ła i rozwija się najżywiej. Zaprezentowano w niej wiele naj-
znakomitszych prac, a także zaprezentowano techniki, któ-
rymi posługiwali się twórcy. Tłumacząc specjalistyczny żar-
gon pozwala łatwiej zrozumieć sztukę, która powstawała od 
końca dziewiętnastego wieku do dnia dzisiejszego.

ISBN 978-83-7020-764-9  
224 str., format 145 x 210 mm, oprawa zintegrowana ze skrzydełkami, wydanie I, cena 55 zł
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Walter Schumann 
Minerały świata

Jeśli ktoś interesuje się minerałami, poszukuje ładnych okazów 
lub ma już ich kolekcję, ten leksykon przyda mu się z pew-
nością. Ułatwi on rozpoznawanie i  oznaczanie minerałów. 
Ukazano w nim 500 okazów w  takim stanie, w  jakim znaj-
duje je laik. Umożliwia to nawet początkującym hobbystom 
skuteczną i  stuprocentowo pewną identyfi kację znalezionych 
okazów. Poza tym książka zawiera dodatkowe informacje do-
tyczące miejsc występowania oraz minerałów współwystępują-
cych (również w Polsce), wprowadzenie w mineralogię, reali-
styczne, wysokiej jakości barwne zdjęcia.

ISBN   978-83-7020-628-4
232 str., format 125 x 200 mm, oprawa twarda, wydanie III, cena 55 zł

Joel Levy  
Niewyjaśnione tajemnice 

Zgromadziliśmy tu klasyczne zagadki z różnych epok i regio-
nów świata, od starożytnych tajemnic kryjących się w piaskach 
pustyni po współczesne zjawiska na niebie. Kim naprawdę był 
młody mężczyzna bez przeszłości, który pojawił się na ulicach 
Norymbergi w 1828 roku? Co nowego do naszej wiedzy o hi-
storii cywilizacji ludzkiej wnoszą dziwne znaki na południowo-
amerykańskim naczyniu sprzed 5000 lat? Każdej z opowie-
dzianych tu fascynujących historii towarzyszy omówienie jej 
historycznego tła, a także licznych dowodów i teorii. Książka 
Niewyjaśnione tajemnice jest bogato ilustrowana, zawiera po-
nad 120 fotografi i, rysunków i map.

ISBN 978-83-7020-740-3
224 str., format 170 x 225 mm, oprawa miękka ze skrzydełkami, foliowana, wydanie I, cena 29,99 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 za-
awansowanych.

ISBN 978-83-7020-752-6
312 str., format 168 x 240 mm, oprawa twarda, wydanie X, cena 70 zł
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Monique Simmonds, Melanie-Jayne Howes, Jason Irving
Przewodnik po roślinach leczniczych
Rośliny lecznicze i domowe sposoby leczenia od A do Z

Ta pięknie ilustrowana książka to katalog ponad 270 roślin 
używanych ze względu na swoje właściwości lecznicze, a tak-
że 24 praktyczne przepisy na bezpieczne w użyciu ziołowe her-
batki, olejki, nalewki i kremy. Wiele znanych dziś, skutecznych 
leków ma pochodzenie roślinne, a wiele z nich czeka dopiero 
na odkrycie. Istotne badania w tej dziedzinie prowadzone są w 
Królewskich Ogrodach Botanicznych w Kew, gdzie zatrudnieni 
są autorzy tego przewodnika.

ISBN 978-83-7020-714-4
224 str., format 165 x 220 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 55 zł

Mark Storey
Rowery
Regulacja, naprawa, konserwacja

Najlepiej sprzedający się na świecie podręcznik rowerowy, nie-
kwestionowany lider na rynku oraz istotny element wyposaże-
nia każdego rowerzysty.
Książka wyjaśnia krok po kroku wszystkie aspekty obsługi ro-
werów wskazując na trudności i czas poszczególnych czynno-
ści. Ponad 1000 poglądowych ilustracji i prosty, czytelny opis 
sprawiają, że korzystając z  tego podręcznika można przepro-
wadzić nie tylko regulację i smarowanie całego roweru, ale tak-
że ważniejsze naprawy w drodze oraz okresowe przeglądy ge-
neralne.

ISBN 978-83-7020-491-4
192 str., format 210 x 280 mm, oprawa twarda, wydanie IV, cena 70 zł

Urszula Szczepanik, Piotr Kunysz 
Snowboard. Ćwiczenia dla początkujących

Książka przeznaczona jest zarówno dla osób uczących się 
snowboardu jak i dla instruktorów, którzy często podejmują 
się uczenia techniki jazdy adeptów tej dziedziny sportów zimo-
wych. Jest to swoista skarbnica (dla instruktorów „ściąga”) go-
towych ćwiczeń i zabaw na każdą okazję - od rozgrzewki po-
czynając, na doskonaleniu jazdy kończąc.
Celem autorów było przedstawienie zbioru ćwiczeń, gier i za-
baw mogących stanowić podpowiedź czy inspirację do wy-
korzystania pewnych pomysłów. Prezentując gotowe zestawy 
ćwiczeń, autorzy pragną również zachęcić czytelnika – instruk-
tora snowboardu do twórczej pracy i dodać mu odwagi do po-
szukiwania nowych, własnych ćwiczeń!

ISBN 978-83-7020-768-7
104 str., format 140 x 205 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 30 zł
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Piotr Kunysz
Snowboard. Śladami instruktora

Snowboard jest sportem bezpiecznym i przyjemnym pod wa-
runkiem, że uprawia się go zgodnie z  pewnymi zasadami. 
Książka niniejsza jest zbiorem takich właśnie zasad, od słow-
nictwa poczynając a  na ćwiczeniach, doborze i  ustawieniu 
sprzętu kończąc. Podręcznik ten stanowi kompendium wiedzy 
dla początkujących, ale mogą też z niego korzystać zaawanso-
wani snowboardziści. Omawia najnowsze techniki jazdy, ba-
zuje na najświeższych doniesieniach literatury oraz własnych, 
wieloletnich doświadczeniach autora. Jeden z rozdziałów do-
tyczy freestylu, który choć jest głównym motorem napędowym 
snowboardu, nie doczekał się w Polsce, jak do tej pory, ani 
jednego opracowania.

ISBN 978-83-7020-769-4
160 str., format 170 x 240 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie VI, cena 35 zł

Cassandra Eason
Tajemnice kryształów
500 kryształów, które leczą ciało, umysł i duszę

Tajemnice kryształów to przewodnik po 500 znanych, mało 
znanych, rzadkich oraz niedawno odkrytych minerałach. Każdy 
z nich można zobaczyć na zdjęciu, a jego właściwości, historia 
oraz zastosowanie zostały dokładnie opisane. Zawierając wię-
cej opisów kryształów niż jakakolwiek inna książka tego rodza-
ju, publikacja obejmuje również: • porady dotyczące wyboru, 
oczyszczania, energetyzowania oraz dbania o kryształy • poda-
nia i legendy związane z kryształami • przewodnik krok po kro-
ku omawiający zastosowanie kryształów w życiu codziennym, 
medytacji, miłości, w domu, w pracy i podróży.

ISBN 978-83-7020-721-2
416 str., format 150 x 210 mm, oprawa miękka, foliowana, wydanie I, cena 90 zł

Semenuik Nathalie 
Tajemniczy czarny kot. Legendy i przesądy

Czarny kot to zwierzę niepospolite, na przestrzeni wieków prze-
żywał mnóstwo przygód. Istnieje w legendach krajów z całego 
świata i bez wątpienia jest to kot inny niż wszystkie.
Przez setki lat aż nazbyt często spotykał się z niezrozumieniem. 
Dla jednych był symbolem nieszczęścia, dla innych talizma-
nem przynoszącym szczęście, lecz zawsze, czy to poddawany 
torturom, czy też czczony, fascynował ludzi. 
Poznajcie zatem historie i legendy o czarnym kocie, okrywają-
ce go tajemnice i głoszone o nim przesądy.

ISBN 978-83-7020-707-6
136 str., format 115 x 170 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 40 zł
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Noel Kingsbury 
Ukryta historia drzew
Sekretne właściwości 150 gatunków 

Drzewa są źródłem niezwykle różnorodnych produktów o nie-
ocenionej wartości dla rodzaju ludzkiego. Czy wiedzieliście, że 
jedzenie orzechów laskowych miało dawać mądrość, albo że 
paciorki różańca robiono dawniej z suszonych jagód drzewa ró-
żańcowego? Z Ukrytej historii drzew dowiecie się z jakich włó-
kien rdzenni mieszkańcy Ameryki wyplatali kosze, które liście 
mają właściwości lecznicze, i które drzewa od tysiącleci były 
źródłem jadalnego oleju. 

ISBN 978-83-7020-712-0
224 str., format 160 x 225 mm, oprawa zintegrowana z obwolutą, wydanie I, cena 55 zł

Kim Hurst 
Ukryta historia ziół
Sekretne właściwości 150 roślin 

Czy wiedzieliście, że rozmaryn był palony jako kadzidło, 
a korzeń mandragory stosowany w czasie egzorcyzmów? 
Przeczytajcie, jak krwawnik miał chronić żołnierzy w bitwie i 
jak ziele dąbrówki leczyło kaca.
Ludzie od najdawniejszych czasów wiedzieli, że niektóre rośli-
ny mają wyjątkowe, tajemnicze właściwości. Te same zioła ro-
sną dzisiaj, ale spora część dawnej wiedzy na ich temat została 
utracona. Ta książka odkrywa na nowo ludową, tradycyjną mą-
drość o 150 najważniejszych dla człowieka ziołach.

ISBN 978-83-7020-713-7
224 str., format 160 x 225 mm, oprawa zintegrowana z obwolutą, wydanie I, cena 55 zł

Hazel Raven
Uzdrawiająca moc kryształów
50 kryształów oraz ich siły uzdrawiające 
i wspomagające dobre samopoczucie

Kryształy promieniują silną energią uzdrawiającą. Dowiedzmy 
się, jak kierować ich korzystną magią i odkryjmy, co potrafi ą 
kamienie szlachetne.
Niezależnie od tego, czy nosimy kryształ przy sobie czy śpimy, 
kładąc go obok poduszki, czy siadamy z kamieniami czując ich 
dobroczynną obecność, czy podążamy za starożytną praktyką 
czakr i umieszczamy kamienie bezpośrednio na własnym cie-
le – niezależnie od sposobu, w jaki używamy kryształów, tak 
książka odkrywa ich sekrety i pozwala nam doświadczyć ich 
niezwykłych mocy.

ISBN 978-83-7020-698-7 
128 str., format 145 x 195 mm, oprawa twarda, wydanie I, cena 40 zł
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Claire Waite Brown
Uzdrawiajaca moc olejków eterycznych

Książka jest obszernym przewodnikiem po świecie aromatów 
i szczegółowo przedstawia 50 najpopularniejszych zapachów 
leczniczych, wyjaśniając ich pochodzenie i sposób działania. 
Prócz informacji o dobroczynnym wpływie olejków eterycznych 
na zdrowie, czytelnik znajdzie tutaj wiele fachowych porad na 
temat ich zastosowania w pielęgnacji urody i aromaterapii, 
w leczeniu takich powszechnych schorzeń jak bóle głowy, 
przeziębienie, bóle mięśniowe i wiele, wiele innych.

ISBN 978-83-7020-764-9 
128 str., format 150 x 210 mm, oprawa twarda, foliowana, wydanie I, cena 40 zł
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