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Robert F. Barkowski

Tajemnice początków
państwa polskiego 966
Początki państwa polskiego sięgają drugiej połowy IX wieku,
kiedy to wybitni słowiańscy wodzowie organizacji plemiennej
nazwanej Polanami, założyciele dynastii Piastów, rozpoczęli
systematyczną ekspansję polityczną i militarną we wszystkich
kierunkach, poczynając od okolic środkowej Warty wokół
Giecza, Gniezna i Poznania w Wielkopolsce. Kulminacyjnym
punktem tworzenia początków polskiej państwowości była
chrystianizacja Polski przeprowadzona w 966 roku, do której
doprowadził wybitny piastowski polityk, książę Mieszko I.
Autor zajmie się też niektórymi tak ulubionymi zagadkami
związanymi z początkami Polski. Istnieje szereg niewiadomych,
na które nauka szukała i nadal szuka odpowiedzi, ponieważ nie
wszystkie dylematy zostały wyjaśnione, a niektóre pozostaną
prawdopodobnie wieczną zagadką.

„
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Początki państwa polskiego gubią się, co prawda, w pomroce dziejów, a sytuacji piszącemu nie ułatwia wspomniana znikomość źródeł. Na
szczęście, jak już wspomniałem, istnieją wspaniałe opracowania wybitnych historyków, na podstawie których można się pokusić o skonstruowanie narracji historycznej – nie naukowej, ale starającej się popularyzować wiedzę o tym, jak zakładano państwo polskie. Niejednokrotnie na
kartach tej publikacji będę konfrontował Czytelnika ze sprzecznymi lub niejasnymi przekazami źródłowymi, wysnuwał tam, gdzie to możliwe
i dozwolone, moje własne wnioski, a najczęściej przedstawiał wyniki badań już raz ustalonych. (…)

„

Warto wspomnieć, że wydanie tej publikacji pokrywa się z okrągłą rocznicą 1050-lecia chrztu Polski. Było to wydarzenie przełomowe w procesie tworzenia państwa polskiego, a także dla władców z dynastii Piastów i ich podwładnych, dla historii Polski, dla jej roli i miejsca w rodzinie
narodów europejskich.

Robert F. Barkowski

Słowianie połabscy. Dzieje zagłady
Ciągłość historyczna Słowian połabskich została zamknięta w przedziale czasowym pomiędzy VIII a XII wiekiem. Nie pozostawili po sobie
państw, królestw, terytoriów lub chociażby ugrupowań etnicznych.
Zostali wchłonięci przez państwo Niemieckie i ulegli germanizacji.
A mimo to pamięć o nich jest nadal bardzo żywa, dzięki przebogatym
świadectwom pozostawionym w literaturze i archeologii. Niniejsza publikacja opisuje szczegółowo dzieje walk Słowian połabskich, i to nie tylko
z Niemcami ale również z monarchią Karolińską, z Wikingami z Danii,
z państwem Piastowskim oraz, czego nie wolno pominąć, wojny domowe.

cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 145x205 mm
liczba stron 272
ISBN/EAN 9788311137417

1

Historia

2
Zapowiedzi wydawnicze 3/2016
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Połabie 983
Na terenie Połabia doszło w 983 roku do największego powstania plemion
słowiańskich przeciwko podporządkowaniu niemieckiemu cesarstwu Ottonów. Walka rozpoczęła się 29 czerwca 983 roku zdobyciem i spaleniem miasta
Hawelberg/Hobolin. Saski garnizon miasta został wycięty w pień, katedra
zrównana z ziemią, a biskup Dudo zamordowany. Trzy dni później, 2 lipca,
podobny los spotkał miasto Brandenburg. W Brandenburgu nie poprzestano
na zwykłym zniszczeniu miasta i wybiciu załogi. Słowianie, rozwścieczeni na
dotychczasowe poczynania kleru, wywlekli z grobowca zwłoki poprzedniego
biskupa imieniem Dodilo, zbezcześcili je i ograbili z szat oraz kosztowności.
Pożoga powstania rozprzestrzeniała się błyskawicznie po całym Połabiu.
Znamienne jest że również nawróceni na wiarę chrześcijańską Słowianie
stanęli solidarnie po stronie powstańców. Także Stodoranie dołączyli do
powstania. W niedługi czas powstanie przeniosło się na lewy brzeg Łaby,
do tak zwanej Starej Marchii.
Powstanie zakończyło się absolutnym zwycięstwem Słowian. Niemcy zostali
wyrzuceni poza Łabę na następne 200 lat.
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Iwona Kienzler

Początki i chrystianizacja
państwa polskiego

OKŁADKA
W PRZYGOTOWANIU

Autorka zaprasza czytelników do podróży w przeszłość, która zaczyna się od czasów
legendarnych, a skończy się na dniu, w którym syn i następca Mieszka I zwieńczył
swe skronie koroną królewską, wprowadzając swoje państwo do elitarnego grona
chrześcijańskich królestw Europy.
Początki naszej państwowości, podobnie zresztą jak sama osoba pierwszego historycznego władcy, kryją wiele tajemnic i niejasności. Brak źródeł pisanych, jak również
działalność Kościoła skutecznie niszczącego wszelkie przejawy religii pogańskiej,
sprawiły, że niewiele wiemy o wierzeniach i zwyczajach naszych przodków. Co
więcej, Słowianie okazują się nader tajemniczym ludem.

Jarosław Wojtczak

Jak zdobyto Dziki Zachód
Pasjonujący i błyskotliwy opis wielkiej przygody – procesu odkrywania i zasiedlania dzikich terytoriów leżących na zachód od rzeki Missisipi od pierwszych lat
XIX stulecia. To opowieść o traperach i „odkrywcach ścieżek”, którzy przecierali
szlaki przez nieogarnięte wzrokiem równiny i nieprzebyte góry, poszukiwaczach,
którzy w 1849 roku wywołali słynną „gorączkę złota” w Kalifornii, królach bydła,
kowbojach i rewolwerowcach. To historia dyliżansu pędzącego przez prerię, nieustraszonych kurierów poczty konnej „Pony Express” i transkontynentalnej kolei
żelaznej. To także opowieść o zwykłych ludziach, którzy pakowali swój skromny
dobytek na kryte płótnem wozy i rzucając wyzwanie niebezpieczeństwom na
szlaku, wędrowali w poszukiwaniu lepszego życia.
To wreszcie opowieść o smutnym losie Indian, pierwotnych mieszkańców Ameryki, którzy stali na drodze pochodu białego człowieka i po latach krwawych walk
zostali wydziedziczeni ze swojej ziemi.
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Niepokorne córy II Rzeczypospolitej i PRL
Bohaterki tej książki parały się różnymi profesjami i wywodziły się z różnych warstw
społecznych, ale łączy je jedno – były wyjątkowe i nieprzeciętne. Może nie były
feministkami w dzisiejszym rozumieniu, ale nie ulega wątpliwości, że kroczyły
w awangardzie najbardziej wyzwolonych Polek XX wieku. Należały do tych nielicznych, które same podejmowały decyzję o swoim życiu. Walczyły z własnymi
słabościami, systemem lub przeciwstawiały się przyjętym – głównie przez mężczyzn
– konwencjom społecznym, biorąc swój los w swoje ręce.
Wśród bohaterek książki m.in. : Wanda Dynowska, Izabela Czajka-Stachowicz, Alicja
Iwańska, Włada Majewska, Maria Komornicka, Natalia Rolleczek, Barbara Skarga
oraz Michalina Wisłocka.
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Królowa Margot.
Ostatnia perła Walezjuszów
Wiek XVI zapisał się jako czas kobiet, wówczas wiele z nich zdobyło wpływ na
rządy i politykę, wówczas też otworzył się dla nich dostęp do wiedzy, rozumiany
jako coś więcej niż tylko umiejętność czytania i pisania. Edukacja dziewcząt objęła,
przynajmniej w niektórych wypadkach, naukę języków i literatury klasycznej oraz
filozofii. Zastrzeżone były te możliwości tylko dla przedstawicielek elity, ale zaczęły
one przecierać szlak dający dostęp do wiedzy następnym pokoleniom kobiet.
Jest to książka o uczuciach, o przeżyciach kobiet w pulsującej doczesnością
epoce Renesansu. Przenosi ona Czytelnika do XVI-wiecznej Francji, na dwór
Walezjuszów, i pokazuje nieprzeciętną sylwetkę córki królewskiej, a potem monarszej małżonki – Małgorzaty de Valois. Śledzimy porywy jej serca, poznajemy
walory intelektu i polityczne uwikłania, a wszystko to w fascynującym kontekście
ówczesnych obyczajów.
Z recenzji profesora dr. hab. Macieja Serwańskiego

Jerzy Besala

Krwawiące sąsiedztwo.
Polacy, Moskale i Kozacy
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Książka ta jest opowieścią o trudnych relacjach między Polską i Litwą a państwem
moskiewskim i Kozakami do czasów rozbiorów Rzeczypospolitej. Novum tej pozycji
polega na tym, że autor próbuje spojrzeć na wzajemne stosunki, wojny, podstępy,
religijne spory, akty niebywałego okrucieństwa, masakry, makiaweliczną grę władców, szpiegów i chrześcijańskie odruchy nie tylko z polskiego punktu widzenia.
Uwzględnia także poglądy sąsiadów na polskie poczynania zawarte w rosyjskiej
i ukraińskiej literaturze przedmiotu. Usiłuje też przybliżyć inną mentalność, fobie,
sylwetki władców i religię sąsiadów, która bywała kamieniem wzajemnego nierozumienia, nienawiści i pogardy.

David Mason
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Prawda, legendy, mity i fałsz o Legii Cudzoziemskiej. Przejmujący zapis wspomnień
zbieranych i notowanych w wolnym czasie w pamiętnikach podczas pięcioletniej
służby autora we Francuskiej Legii Cudzoziemskiej, którą odbył na przełomie lat 80.
i 90. XX wieku. Jak na wstępie zaznacza autor – to jego prawdziwa historia. Książka
odziera Legię z nimbu elitarności: autor gorzko rozlicza tę mityczną formację ze
wszystkich toczących ją chorób i problemów. Przestarzała, źle wyszkolona, źle dowodzona, skorumpowana, a na dobitkę rasistowska Legia, nie spełniła pokładanych
w niej oczekiwań młodego poszukiwacza przygód.
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Carlos Caballero Jurado

Nazistowskie bojówki Trzeciej Rzeszy
Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników przeszła do europejskiej
historii współczesnej jako siła polityczna nosząca znamiona organizacji militarnej.
Bojówki nazistowskie przysparzały owej partii atrakcyjności oraz przyciągały do niej
weteranów I wojny światowej. Charakteryzująca je brutalność oraz zdyscyplinowanie pozwalały im na zawładnięcie ulicami i wykorzystanie kryzysu gospodarczego
do podjęcia marszu po władzę. Były one odpowiedzialne za wpajanie wartości
militarnych młodemu pokoleniu oraz całemu niemieckiemu społeczeństwu, co
stanowiło zarazem rodzaj psychologicznego przygotowania do nadciągającej nowej
wojny.
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Chris Chant

Myśliwce aliantów 1939–1945
Książka zawiera ponad 200 barwnych sylwetek samolotów i tuziny zdjęć archiwalnych każdego ważniejszego myśliwca alianckiego. Zasadniczy przewodnik
do identyfikacji samolotów: Myśliwce aliantów 1939–45, stanowi podstawowe
kompendium wiedzy dla modelarzy i entuzjastów lotnictwa II wojny światowej.
Bogato ilustrowany przewodnik po alianckich samolotach myśliwskich Europejskiego Teatru Działań Wojennych w czasie II wojny światowej. Przedstawiając
wszystkie główne modele używane przez alianckie siły powietrzne od 1939
do 1945 r., książka prezentuje obfity zestaw szczegółowych informacji, w tym
na temat oznakowania jednostek, ich organizacji, ilości samolotów użytych
w kampaniach i wyczerpujące dane o każdym typie samolotu.
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Martin J. Dougherty

Drony
Publikacja poświęcona najnowszemu osiągnięciu na współczesnym polu walki
– bezpilotowym samolotom. Omówione są drony w użyciu wszystkich czołowych mocarstw świata z użyciem przeciwko terrorystom, np. przeciwko państwu islamskiemu. „Dron” to określenie wywodzące się z języka angielskiego
(ang. Drone) będące potocznym określeniem Zdalnie Pilotowanego Samolotu
(ang. RemotelyPilotedAircraft – RPA) klasyfikowanego przez Międzynarodową
Organizację Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization
– ICAO), jako „bezpilotowy pojazd powietrzny, niezabierający na pokład człowieka, pilotowany zdalnie, lub autonomicznie wykonujący zadania w locie”.
W publikacji zostaną uwzględnione także polskie konstrukcje i osiągnięcia
związane z wykorzystaniem dronów.
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Armie świata antycznego.
Cesarstwo Rzymskie i Barbarzyńcy
Druga pozycja poświęcona armiom świata antycznego, stanowiąca kontynuację
napisanej również przez tego autora Republiki Rzymskiej i Kartagińczyków.
Przybliża najciekawsze kampanie wojenne Rzymian od czasów Juliusza Cezara
do upadku Cesarstwa Zachdniorzymskiego w 476 r. Zawiera liczne ilustracje,
mapy i plany bitew.

Marek Wąs
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Gdańsk wojenny i powojenny
W dziejach Gdańska rok 1945 był wydarzeniem bez precedensu. Zabudowa historycznego centrum została zniszczona całkowicie. Rok 1939 rozpoczął się od
złowieszczego znaku. 22 stycznia najstarszy gdański dziennik, konserwatywny
i szacowny „Danziger Neueste Nachrichten”, poinformował czytelników: „Wczoraj,
około godz. 22.03, zauważono nad Wrzeszczem, z kierunku południowego, wielki
meteor, którego blask oświetlił mieszkania jak za dnia. Z początku meteor wyglądał
jak jasne, błyszczące słońce, toczył się po firmamencie w skrętach, potem przybrał
barwę czerwoną i zgasł”.
Ta prasowa notka okazała się trafną i prawie dosłowną przepowiednią nadchodzących wydarzeń. Jeszcze w tym samym roku w Gdańsku wybuchła wojna,
w której zginęło ponad sześćdziesiąt milionów ludzi. Dokładnie pięć i pół roku od
pierwszych strzałów na Westerplatte Gdańsk był dopalającym się morzem ruin.
Gasła gwiazda Hitlera.
W dziejach Gdańska rok 1945 był wydarzeniem bez precedensu. Zabudowa historycznego centrum została zniszczona całkowicie. Odbudową Gdańska zająć się
mieli przybysze z Mazowsza, Galicji, z polskich Kresów. W rzeczywistości stworzyli
zupełnie nowe miasto.

NOWOŚĆ

Robert Mościcki

Sztuka czy nie-sztuka?
Awangardowe dźwięki XX wieku
data wydania 17.03.2016
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Książka, która powinna zainteresować nie tylko studentów uczelni związanych
z technikami medialnymi, lecz także osoby profesjonalnie zajmujące się filmem
i muzyką oraz oczywiście miłośników sztuki filmowej. Kiedyś ludzie wychowani
w określonej kulturze bez wahania umieli rozpoznać, czy to, co właśnie słyszą,
jest muzyką, czy nie. Innymi słowy – czy obcują ze sztuką. Od połowy XX wieku
przestało to być oczywiste. Stało się tak głównie za sprawą tzw. muzyki konkretnej i jej twórcy Pierre’a Schaeffera. Włączył on w obręb muzyki utwory, których
wcześniej w żadnej mierze nie uważano by za kompozycje. Jednocześnie rozwój
technologiczny stworzył kompozytorom w zasadzie nieograniczone możliwości
kształtowania materii dźwiękowej, a twórcom filmowym umożliwił pokazanie na
ekranie wszystkiego, co tylko podsunie im wyobraźnia. W tym kontekście, niejako w cieniu wielkich dokonań artystycznych, pojawiła się nowa dziedzina sztuki
– Foleyart, której istnienia publiczność na ogół nie jest świadoma. Pozostając
bowiem zwykle integralnym składnikiem filmu – tym razem niekwestionowanego
dzieła sztuki – często bywa niezauważana. Jedynie ci, którzy mają okazję obejrzeć
film pozbawiony efektów dźwiękowych, dostrzegają ich znaczenie. Autor zauważył
to zjawisko i udowodnił, że efekty dźwiękowe w filmie są dziełem sztuki, a proces
ich tworzenia ma charakter twórczy.
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Stefan Żeromski

Dzieje grzechu
Dzieje grzechu to dramatyczna historia młodej dziewczyny z dobrego domu, która
pod wpływem miłości łamie wszystkie wpojone jej zasady. Główna bohaterka,
Ewa, zakochuje się w wynajmującym pokój w domu jej matki, Łukaszu. Okazuje
się jednak, że mężczyzna jest żonaty i nie mogąc uzyskać rozwodu – zostawia
dziewczynę. Ona mimo wszystko postanawia go odnaleźć… Dzieje grzechu od
razu wywołały sprzeczne oceny. Krytyka zaskoczona tematyką utworu dopatrywała się dewiacji znakomitego talentu, podejrzewano pisarza o erotomanię lub
histerię, uważano, że utwór jest pozbawiony sensu i idei. Wszystkie te reakcje
wywołało pierwsze tak odważne w polskiej literaturze ukazanie tematyki seksualnej. Warto przekonać się, co było przyczyną tak skrajnych emocji. Powieść
czterokrotnie doczekała się ekranizacji.

NOWOŚĆ
data wydania marzec 2016
cena detaliczna 24,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 125x195 mm
liczba stron 560
ISBN/EAN 9788311141094

George Orwell

Brak tchu
Powieść często uznawana za najlepsze dzieło autora Folwarku zwierzęcego
i Roku 1984, przełożona na kilkadziesiąt języków! Akcja rozgrywa się w Anglii,
a bohater – gruby komiwojażer George Bowling, po nieoczekiwanym wygraniu
na wyścigach pokaźnej kwoty funtów, postanawia wyruszyć w sentymentalną
podróż do Dolnego Binfield, miasteczka swojego dzieciństwa. Niestety, krajobraz
się zmienił, a zamiast sielskiej brytyjskiej prowincji zastaje na miejscu ponurą
rzeczywistość zbliżającej się wojny i totalizmu.

cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 320
ISBN/EAN 9788311122109

Bernard Cornwell

Rok 1356
Od stu lat szaleje wojna. Cała Francja jest w niebezpieczeństwie. Thomas
Hookton, angielski łucznik, znany jako Le Batard, dostał rozkaz poszukiwania
zaginionego miecza świętego Piotra, broni, która zapewni pewne zwycięstwo
temu, kto ja posiada. Ponieważ jego armia zostaje uwięziona e pobliżu miasta
Poitier, Thomas i jego ludzie walczą z wrogiem w bitwie, która okaże się jedną
z największych bitew w historii.

Polecamy również:

cena detaliczna 39,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 480
ISBN/EAN 9788311135499

Poradniki
data wydania 24.03.2016
cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 165x235 mm
liczba stron 144
ISBN/EAN 9788311141285

Noże myśliwskie Polski i Europy
Jedyna na polskim rynku wydawniczym tego typu publikacja, która ze względu
na swój charakter powinna zainteresować nie tylko użytkowników noży, ale również szeroką rzeszę kolekcjonerów i pasjonatów. W książce zaprezentowanych
zostało kilkadziesiąt modeli noży produkowanych seryjnie na obszarze Europy
Środkowej, a więc Niemiec, Czech i Polski, a także Skandynawii, z uwzględnieniem
ich dostępności na polskim rynku wraz z zarysem historycznym działalności poszczególnych producentów i ich aktualną ofertą. Prezentację poprzedza przegląd
znacznej części producentów noży – nie tylko myśliwskich – całej Europy, m. in.
Hiszpanii, Francji i Włoch.
Ponadto książka zawiera szereg podstawowych informacji dotyczących
parametrów technicznych noży myśliwskich, m.in. takich jak rodzaje stali,
z której są wytwarzane, podstawowe profile głowni noży myśliwskich, rodzaje
szlifów i krawędzi tnących oraz materiały służące do oprawy rękojeści. Nie
zabrakło również omówienia aspektów prawnych posiadania i noszenia noży
w miejscach publicznych w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej.
Całość ilustruje niemal 100 barwnych fotografii.

Thomas Lohrer
NOWOŚĆ
data wydania 17.03.2016
cena detaliczna 29,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 165x235 mm
liczba stron 192
ISBN/EAN 9788311141360

Choroby roślin i kwiatów
Nie wiecie, kto podgryza klon? Albo dlaczego floksy zwiesiły uszy? W tej
książce znajdziesz odpowiedź na nurtujące cię pytania. Autor przedstawia
42 gatunki roślin ogrodowych uszeregowane alfabetycznie oraz ich 160
potencjalnych prześladowców. Poszperajcie w odpowiedniej grupie roślin,
a poznacie poszukiwanego złoczyńcę. Ta wiedza umożliwi wam podjęcie decyzji,
czy potrzebny jest kontratak i po jakie środki biologiczne albo chemiczne należy
sięgnąć w takiej sytuacji.

Randi Foxx

Nowa kamasutra
cena detaliczna 29,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 205x295 mm
liczba stron 160
ISBN/EAN 9788311119932

Najnowsza pozycja uznanej autorki książek o erotyce i seksualności. Tym razem
tematem stała się sztuka kochania wyłożona przez mędrca Watsjajanę. Obok
tradycyjnego traktatu erotycznego w książce znajdziemy współczesne zdjęcia
i dokładne ilustracje, dzięki którym śmiało wkroczymy w świat rozkoszy. Każdej opisanej tradycyjnej pozycji odpowiada jej unowocześniona wersja. Prezentacji powszechnych form współżycia – w pozycji zwartej czy też symetrycznej
– towarzyszą wyrafinowane ułożenia ciała, wymagające giętkości i gibkości
oraz ich odmiany przeznaczone dla mniej wygimnastykowanych partnerów.
Opisano także potrzebne (nie tylko w łóżku) techniki miłosne. Autorka nie
zapomina o rozkoszach płynących z pieszczot towarzyszących aktowi seksualnemu. Prezentuje rodzaje i oddziaływanie pocałunków, seks oralny i różnice
w szczytowaniu między kobietą a mężczyzną. Odkrywa, czym jest prawdziwe
zaspokojenie seksualne. Lektura w parach lub indywidualnie.
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Jerzy Utkin
NOWOŚĆ
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Andrzej Zasieczny
A

Zdrajcy, donosiciele i konfidenci
w okupowanej Polsce 1939–1945
Jedną z najważniejszych metod zdobywania informacji
i zwalczania dążeń niepodległościowych Polaków miało być
stworzenie rozbudowanej siatki donosicieli i konfidentów oraz
nakłonienie wybranych osób do zdrady. Niemcy od pierwszych
dni okupacji dążyli nie tylko do stworzenia skutecznej administracji na zajętych ziemiach polskich i wdrożenia mechanizmu
ich ekonomicznej eksploatacji, lecz także chcieli w pełni
podporządkować sobie Polaków i złamać ich ducha oporu.
W tym celu nie tylko natychmiast wprowadzili politykę krwawego terroru, mordując już od września 1939 r., na podstawie
wcześniej przygotowanych list proskrypcyjnych, działaczy
niepodległościowych, powstańców śląskich i wielkopolskich,
przedstawicieli inteligencji (kontynuacją tych działań była tzw.
Akcja A-B), lecz także rozbudowywali aparat bezpieczeństwa,
w tym różne struktury policyjne na czele z Gestapo (tajna policja polityczna). Okupanci świetnie zdawali sobie sprawę, że
charakter narodowy Polaków będzie ich popychał do stawiania
w wieloraki sposób oporu biernego i czynnego oraz tworzenia
organizacji konspiracyjnych

NOWOŚĆ
data wydania 24.03.2016
cena detaliczna 36,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 256
ISBN/EAN 9788311141384

Patroni medialni:

CAŁĄ OFERTĘ BELLONY ZNAJDZIESZ W KSIĘGARNI HISTORYCZNO-WOJSKOWEJ
Plac Europejski 3 (dawna Grzybowska 77), 00-844 Warszawa, tel. 22 45 70 306, www. ksiegarnia.bellona.pl

NASI PRZEDSTAWICIELE:
Andrzej Galicki
woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie,
kujawsko-pomorskie,
andrzej.galicki@bellona.pl
661 415 552

Krzysztof Paleski
Warszawa,
woj. łódzkie, kujawsko-pomorskie,
podkarpackie, świętokrzyskie
krzysztof.paleski@bellona.pl
606 303 517

Piotr Sobieszczyk
woj. małopolskie, wielkopolskie,
zachodniopomorskie,
dolnośląskie, lubuskie, śląskie
piotr.sobieszczyk@bellona.pl
697 884 996

KSIĄŻKI BELLONY ZNAJDZIESZ W NAJLEPSZYCH KSIĘGARNIACH W CAŁEJ POLSCE!
CIECHOCINEK
Księgarnia – Antykwariat
ul. Broniewskiego 4

LUBLIN
Ezop2
ul. Krakowskie Przedmieście 62

RACIBÓRZ
Księgarnia Sowa
ul. Długa 23

ELBLĄG
Quo Vadis
ul. 1 Maja 35

ŁÓDŹ
Ossolineum
90-447 ul. Piotrkowska 181
Światowid
ul. Piotrkowska 86
Stompel
ul. Piotrkowska 11

SIERADZ
Księgarnia Renee
98-200 Al. Pokoju 11

GDAŃSK
Muza, ul. Długie Ogrody 11,
Centrum Handlowe
ul. Rajska 10
GORZÓW WLKP.
Księgarnia Daniel
ul. Bolesława Chrobrego 9
KIELCE
Pod Zegarem
ul. Warszawska 6
KRAKÓW
Główna Księgarnia Naukowa
ul. Podwale 6

OLSZTYN
Księgarnia „Centrum książki”
Pl. Jana Pawła II
POZNAŃ
Księgarnia Powszechna
ul. Szkolna 5
Księgarnia Arsenał
ul. Dąbrowskiego 7
Księgarnia Dobra Książka
Plac Wielkopolski 4

STARGARD SZCZECIŃSKI
Atena
Centrum Handlowe
ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 12/7
SOPOT
Gdański Dom Książki
ul. Bohaterów Monte Cassino 26
SZCZECIN
Zamkowa
Pl. Hołdu Pruskiego 8
TARNÓW
WAT, OS. 25-LECIA PRL 1

TORUŃ
Hobbit, ul. Szeroka 4
WARSZAWA
Faber i Faber
ul. Puławska 11
Papirus
ul. Belgradzka 20
GKN im. Bolesława Prusa
ul. Krakowskie Przedmieście 7
Przy Agorze
ul. Przy Agorze 11a
Świat Książki
Al. Solidarności 119/125
WROCŁAW
Księgarnia Astra
ul. Chorbaczewskiego 4-6
Traffic Club
ul. Powstańców Śląskich 2-4
ZIELONA GÓRA
Księgarnia Pod Hermesem
ul. Kupiecka 63

