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o wydawnictwie
Wydawnictwo

Wydawnictwo My Wojownicy powstało w 2011 roku. Od samego początku
główną naszą specjalizacją była tematyka sztuk, sportów i systemów walki.
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Po dwuletniej przerwie, w 2019 roku wznowiliśmy działalność przenosząc jednocześnie siedzibę Wydawnictwa do Wrocławia. Od 2020 r. współpracujemy z największą w Polsce hurtownią książek: OSDW Azymut. Dzięki tej współpracy nasze publikacje
są dzisiaj dostępne w wielu księgarniach, Empiku, wielu księgarniach sieciowych
(np. Bonito) oraz w sklepach polonijnych w całej Europie.
Na początku 2021 roku rozszerzyliśmy tematykę wydawanych pozycji o książki
z zakresu historii, patriotyzmu, wojskowości a także innych sportów, nie związanych
z walką wręcz.

Jakie publikacje wydajemy?
W naszym wydawnictwie skupiamy się na publikacji książek z zakresu:
1.
2.
3.
4.
5.

Sztuk, sportów i systemów walki wręcz oraz samoobrony;
Historii Polski, wojskowości oraz patriotyzmu;
Sportu i różnych form rekreacji fizycznej;
Poradników;
Kultury i historii Dalekiego Wschodu.

Przede wszystkim wydajemy książki drukowane, ale również e-booki i audiobooki oraz filmy. Wykonujemy również tłumaczenia na/z języków: angielskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego.
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bestsellery wydawnictwa
Bestseller, podręcznik uznawany przez Polski Związek Bokserski
za najlepszy materiał szkoleniowy dla trenerów, instruktorów
boksu oraz dla zawodników. Autorem jest Dariusz Karpiński,
który od wielu lat szkoli kadry trenerskie w różnych dyscyplinach sportu i rekreacji fizycznej. Na ponad 500 ilustracjach
znajdziemy wszystkie elementy techniki ataku i obrony. Techniki zaprezentuje nam pierwszy trener Marka Piotrowskiego –
Jarosław Rogala.
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autor: DARIUSZ KARPIŃSKI
tytuł: ELEMENTARZ BOKSU
format: B5
liczba stron: 233
isbn: 978-83-64296-19-2
sugerowana cena detaliczna: 44.90 zł
Podręcznik zawiera kolejne elementy metodyki nauczania:
przykłady zwodów, akcji złożonych, informacje o planowaniu
i realizacji treningu sportowego, taktyce oraz przykłady konspektów jednostek treningowych, poświęconych kształtowaniu
zdolności motorycznych oraz nauczaniu elementów techniki
boksu. Podręcznik ,,Propedeutyka Boksu’’ jest rekomendowany
przez Polski Związek Bokserski. Dotyczy to głównie absolwentów kursów instruktorskich.
autor: DARIUSZ KARPIŃSKI
tytuł: PROPEDEUTYKA BOKSU
format: B5
liczba stron: 203
isbn: 978-83-64296-34-5
sugerowana cena detaliczna: 44.90 zł
„Sztuka zapasów” jest dziełem mistrza zapaśnictwa z XVI wieku.
Był to pierwszy drukowany traktat europejski o tej tematyce.
Chociaż nie jest bardzo obszerny, jego tłumaczenie było trudnym zadaniem, tłumacze dołożyli starań, aby był zrozumiały
dla współczesnego czytelnika, ale tekst w języku niemieckim
został zachowany w oryginale.
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autor: FABIAN VON AUERSWALD
tytuł: RINGER KUNST/ SZTUKA ZAPASÓW/
ART OF WREASTLING/ ИСКУССТВО БОРЬБЫ
format: B5
język: POLSKI, ANGIELSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI
liczba stron: 182
isbn: 978-83-64296-78-9
sugerowana cena detaliczna: 64.90 zł

Pierwsze wydanie „Bushido” ukazało się w 1900 r. a polscy czytelnicy mieli okazję zapoznać się z nim już cztery lata później.
Autor – profesor cesarskiego kolegium Sapporo, dr Inzao Nitobe przybliża nam niepisany kodeks Samurajów – Bushido, jego
fundamenty, zasady, historię, a przy tym zastanawia się nad
przyszłością „Duszy Japonii”. „Bushido jest więc kodeksem
moralnych przepisów, których przestrzegać powinni rycerze.”
I. Nitobe.
autor: INAZO NITOBE
tytuł: BUSHIDO – DUSZA JAPONI
format: B6
liczba stron: 158
isbn: 978-83-64296-66-6
sugerowana cena detaliczna: 29.90 zł

autor: MICHAŁ TALAGA, MAREK PIĘTA
tytuł: INTERWENCJA FIZYCZNA
format: A5
liczba stron: 132
isbn: 978-83-64296-88-8
sugerowana cena detaliczna: 39.90 zł
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Dlaczego interwencja fizyczna? Bo nikt o tym nie mówi. Bo nie
przygotowuje się komplementarnie przyszłej kadry placówek
dla nieletnich. Bo nie mówi się o tym, a pracownicy zmuszeni
są stosować środki przymusu. Bo nie opracowano standardów
wprowadzania interwencji fizycznej w sposób bezpieczny dla
wszystkich. Bo potrzeby są duże i by pełnić profesjonalnie swoją rolę w placówce, należy otrzymać narzędzia do tego.
Poradnik napisany przez PRAKTYKA!

„Jestem dumny, że mogę przedstawić zbiór wypowiedzi Marszałka Józefa Piłsudskiego, człowieka, który dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Jak napisał Józef Piłsudski do
legionistów w 1933 roku „Tak żyć, jak żyłem, warto było, warto
było ten ból i zmęczenie przezwyciężać, jak przezwyciężałem”.
mjr. zw. Krzysztof Jankowiak
Prezes Okręgu Opolskiego Związku Piłsudczyków RP
autor: JÓZEF PIŁSUDSKI
tytuł: 1926-1929 PRZEMÓWIENIA, WYWIADY,
ARTYKUŁY
format: B6
liczba stron: 158
isbn: 978-83-64296-66-6
sugerowana cena detaliczna: 29.90 zł
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premiery lipiec

„

JANUSZ S. STABNO - KALISZANIE NA RINGU
TOM I oraz TOM II

Takiej książki o kaliskim sporcie jeszcze nie było! Blisko 800 stron w dwóch tomach, 32 sylwetki
znakomitych kaliskich pięściarzy, obfity materiał zdjęciowy – to efekt pracy Janusza Stabno,
kaliszanina, pasjonata i znawcy boksu, autora wielu publikacji z tej dziedziny sportu. Zebrany
w niej materiał jest w prostej linii sumą licznych spotkań z głównymi bohaterami publikacji
i wielu godzin spędzonych w bibliotecznych salach podczas prac związanych z kwerendą.
Patronat medialny nad książką objął portal specjalistyczny www.bokser.org.
I. Wielcy Nieznani część I

(Walenty Pietrzak, Stanisław Szrajter)

„

II. Wielcy Nieznani po 1945
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(Ryszard Mańka, Wacław Ścigała, Władysław Obała, Adam Marian Walczak,
Józef Jaworowicz, Tadeusz Kołodziejski)

III. W Mistrzowskiej Glorii

(Tadeusz Grzelak, Jan Sobolewski, Włodzimierz Caruk, Piotr Marcinkowski,
Bolesław Wosik)

autor: JANUSZ S. STABNO
tytuł: KALISZANIE NA RINGU 1932-2019
format: B5
liczba stron: 344
isbn: 978-83-64296-82-6
sugerowana cena detaliczna: 69.90 zł
IV. Na Podium Mistrzowskim

Krzysztof Machlański, Zbigniew Kuciński, Leszek Pilich, Ryszard Hyży, Mirosław Pilich, Józef Nawrot, Grzegorz Hołowczak

V. Sukcesorzy Ringowej Sławy

Jerzy Aleksandrzak, Bonifacy Gidaszewski, Henryk Gołębiowski, Edward
Jędrzejewski, Eugeniusz Kieliszkowski, Zbigniew Mirek, Zenon Napieralski,
Jerzy Stodolny, Jan Warzych, Mirosław Zygner

VI. Kaliszanki Z Mistrzowskimi Pasami
Daria Walczykiewicz, Anna Sikora

autor: JANUSZ S. STABNO
tytuł: KALISZANIE NA RINGU 1932-2019
format: B5
liczba stron: 420
isbn: 978-83-64296-83-3
sugerowana cena detaliczna: 69.90 zł
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SERIA: ISBN 978-83-64296-81-9

„Mogłoby się na pierwszy rzut oka zdawać, że miłość ma w Japonii o wiele mniejsze znaczenie niż na Zachodzie; częściowo
z powodu odmiennej budowy społeczeństwa na Wschodzie,
a także dzięki zawieraniu za pośrednictwem rodziców wczesnych małżeństw między dziećmi, co zapobiega wielu przykrościom. Z drugiej strony samobójstwa z miłości nie są rzadkie,
główną ich cechą jednakże jest, że ofiarą ich padają zwykle
dwie osoby (…)”
autor: LAFCADIO HEARN
tytuł: CZEROWNY ŚLUB
format: A5
liczba stron: 132
isbn: 978-83-64296-66-6
sugerowana cena detaliczna: 34.90 zł

autor: LES BUBKA
tytuł: CZARNY PAS
format: B6
liczba stron: 140
isbn: 978-83-64296-91-8
sugerowana cena detaliczna: 34.90 zł
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„Jest to maksyma, którą Les rozwinął podczas swojej życiowej
podróży. Czarny Pas opisuje przemianę szczęśliwego dziecka
w niespokojnego nastolatka, który odkrył korzyści płynące
z japońskiej sztuki Karate i jego walki o pokonanie lęku.“ „Jest
to lekka, zabawna i łatwa do odczytania książka, która porusza
temat zdrowia psychicznego i jego wpływu na życie młodego
mężczyzny, próbującego zrozumieć swoje uczucia.“

Prezentowana monografia stanowi kontynuację większej całości dotyczącej technik samoobrony, które były przygotowane
i wydane w latach 1996 – 2010 w Centralnym Ośrodku Szkolenia
Służby Więziennej w Kaliszu. Jest adresowana przede wszystkim do funkcjonariuszy SW, funkcjonariuszy innych służb mundurowych oraz osób cywilnych zainteresowanych technikami
skutecznej samoobrony.
autor: MIROSŁAW KUŚWIK, PRZEMYSŁAW KUŚWIK
tytuł: SAMOOBRONA
format: B5
liczba stron: 252
isbn: 978-83-64296-94-9
sugerowana cena detaliczna: 39.90 zł
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zapowiedzi na sierpień
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autor: CLÉRE
tytuł: PODRĘCZNIK ZAPAŚNICTWA

autor: JANUSZ S. STABNO
tytuł: LUCJAN TRELA

autor: JAN BARAN
tytuł: BOKS

autor: JAN DOBRZYJAŁOWSKI
tytuł: MIŁOŚĆ, HUMOR I SATYRA
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autor: KAZIMIERZ BARYŁA
tytuł: SZERMIERZ POSTĘPOWY

autor: KATARZYNA KWIT
tytuł: BYĆ SPORTOWCEM I ŻYĆ ZE
SPORTOWCEM
język: ANGIELSKI
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autor: DARIUSZ KARPIŃSKI
GRZEGORZ WIECZOREK
tytuł: HISTORIA PRACY O SPORCIE BOKSERSKIM
W POLSCE W LATACH 1956-2006

autor: DR PROSALUS
tytuł: JAK WYSZLACHETNIĆ KSZTAŁTY CIAŁA
I ORGAN MOWY
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daleki wschód
Zygmunt Kłośnik – Januszowski był jednym z ojców polskiego
dziennikarstwa sportowego. Był redaktorem „Przewodnika
Sportowego” (pod auspicjami Towarzystwa Gimnastycznego
Sokół), „Słowa Polskiego” (stworzył pierwszy fachowy dział – Kronikę Sportową), „Wędrowca” (poświęconego turystyce i sportowi oraz „Ilustrowanego Kuriera Sportowego”. Jako poliglota
i miłośnik literatury dokonał przekładu na język Polski wielu
książek, jest autorem książki „Japonia”.
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autor: ZYGMUNT KŁOŚNIK
tytuł: JAPONIA
format: A5
liczba stron: 196
isbn: 978-83-64296-84-0
sugerowana cena detaliczna: 36.90 zł
Antologia „Bajki japońskie” zawiera w sobie trzy książeczki,
które zostały wydane w Polsce:
„Bajki japońskie z rysunkami japońskimi”, nieznanego autora,
wydane w 1918 roku;
„Bajki japońskie”, Marii Juszkiewiczowej, wydane w Warszawie
w 1924 roku;
„Japońskie bajki”, Antoniego Kora wydane w Kołomyi w 1947
roku.
autor: MARIA JUSZKIEWICZOWA, ANTONI KORA
tytuł: ANTOLOGIA BAJKI JAPOŃSKIE
format: B6
liczba stron: 154
isbn: 978-83-64296-76-5
sugerowana cena detaliczna: 24.90 zł
„Przebudzenie się Japonii” jest swego rodzaju szkicem historyczno-filozoficznym. Pierwsze wydanie w Polsce miało miejsce
w 1904 roku. Czytelnicy mogą odbyć fascynującą podróż po
Japonii feudalnej, aż do upadku shogunatu i dalej przez zafascynowaną kulturą Zachodu – Japonię po restauracji Meiji.
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autor: OKAKURA KAKUZO
tytuł: PRZEBUDZENIE SIĘ JAPONII
format: A5
liczba stron: 131
isbn: 978-83-64296-01-7
sugerowana cena detaliczna: 27.90 zł

„Lotos” jest jedną z najbardziej popularnych publikacji Lafcadio Hearn’a. Opisuje on Japonię w sposób całkowicie inny niż
wielu Europejczyków w tamtym czasie. Pomimo, iż po tranformacji Meiji minęło wiele lat, nadal zderzają się ze sobą tradycja
z nowoczesnością.
W pierwszym tomie:
(Mój pierwszy dzień w Japoni, Jizo,Targ dla umarłych,Bon odori, Dusze, Stolica prowincyi bogów)

autor: LAFCADIO HEARN
tytuł: LOTOS RZUT OKA NA NIEZNANĄ JAPONIĘ TOM I
format: B6
liczba stron: 179
isbn: 978-83-64296-50-5
sugerowana cena detaliczna: 29.90 zł

(Włosy kobiece, Kizuki – najstarsza świątynia w Japonii, Shinju, W grocie
duchów dziecięcych, W Mio Noseki, Kusa-Hibari)

autor: LAFCADIO HEARN
tytuł: LOTOS RZUT OKA NA NIEZNANĄ JAPONIĘ TOM I
format: B6
liczba stron: 142
isbn: 978-83-64296-51-2
sugerowana cena detaliczna: 29.90 zł
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„Lotos” jest jedną z najbardziej popularnych publikacji Lafcadio Hearn’a. Opisuje on Japonię w sposób całkowicie inny niż
wielu Europejczyków w tamtym czasie. Pomimo, iż po tranformacji Meiji minęło wiele lat, nadal zderzają się ze sobą tradycja
z nowoczesnością.
W drugim tomie:

Broszura informacyjna o Japonii, wydana w Polsce w 1904 roku.
To przekład z języka rosyjskiego, w którym zachowano oryginalną pisownię.

autor: E.B.
tytuł: JAPONIA KRAJ I LUDZIE
format: B6
liczba stron: 95
isbn: 978-83-64296-56-7
sugerowana cena detaliczna: 29.90 zł
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„Japoński system trenowania ciała” Irvinga Hancocka jest jedną z pierwszych książek przedstawiających czytelnikom japońską sztukę Dżiu-dżitsu. Orientalna egzotyka i zainteresowanie
Japonią po wojnie z Rosją spowodowało ogromny boom na
wszystko, co pochodziło z Kraju Kwitnącej Wiśni. Dotychczas,
nakładem Wydawnictwa My Wojownicy ukazały się dwie inne
części serii – dla kobiet oraz młodzieży. Część ogólna zamyka
cykl publikacji w adaptacji Wojciecha Szukiewicza.
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autor: IRVING HANCOCK
tytuł: JAPOŃSKI SYSTEM TRENOWANIA CIAŁA
format: A5
liczba stron: 120
isbn: 978-83-64296-80-2
sugerowana cena detaliczna: 35.90 zł
Jedno z dzieł Irvinga Hancocka, amerykańskiego pisarza, dziennikarza i korespondenta wojennego, przedstawiające popularną w początku XX wieku sztukę Dżiu-dżitsu. „Słabość fizyczna
nie stanowi występku, o ile nie jest się w możności zapobiec
temu, ale jest niemal zbrodnią przeciwko sobie samemu, jeżeli
droga do zdrowia i siły jest otwarta, a jednakże omija się ją
z lekceważeniem.”
autor: IRVING HANCOCK
tytuł: JAPOŃSKI SYSTEM TRENOWANIA CIAŁA DLA
MŁODZIEŻY
format: A5		
liczba stron: 107
isbn: 978-83-64296-67-3
sugerowana cena detaliczna: 35.90 zł
Jedna z pierwszych wydanych w Polsce książek o tematyce Jiu
Jitsu. Zasady atletycznych ćwiczeń Jiu-Jitsu, poprawiające kondycję i siłę. Zachowano oryginalną pisownię
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autor: IRVING HANCOCK
tytuł: JAPOŃSKI SYSTEM TRENOWANIA CIAŁA DLA KOBIET
format: A5
liczba stron: 118
isbn: 978-83-64296-54-3
sugerowana cena detaliczna: 26.00 zł

Z książki „Współczesna Japonia” polscy czytelnicy mieli okazję
poznać czym jest Jiu-Jitsu, po raz pierwszy została wydana
w 1904 roku, datuje się wprowadzenie Jiu-Jitsu na ziemie polskie. Książka stanowi ciekawy i cenny materiał. Czytelnik może
się z niej dowiedzieć jak mieszkańcy Japonii byli postrzegani przez Europejczyków. Na początku XX w. poza zachwytem
orientalną kulturą i krajobrazem, Japończyków postrzegano
jako ludzi prostych, nie wykształconych, wręcz barbarzyńców.
autor: GEORGE WEULERSSE
tytuł: WSPÓŁCZESNA JAPONIA
format: A5
liczba stron: 141
isbn: 978-83-64296-05-5
sugerowana cena detaliczna: 29.90 zł
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historia i wojskowość
W. Osmólski pełnił różne funkcje w organizacjach i urzędach
sportowych. W 1924 roku był kierownikiem polskiej reprezentacji narodowej na Igrzyskach Olimpijskich. Propagował sport
i wychowanie fizyczne zarówno w wojsku, jak i wśród młodzieży, uważając, że jest to środek o wielkim znaczeniu wychowawczym. W pierwszej części zbioru pragniemy zaprezentować:
Wychowanie fizyczne w Polsce (1932), Zabawy i gry ruchowe dla wojska
(1922), Rola sportu w wychowaniu etycznym (1922)
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autor: WŁADYSŁAW OSMÓLSKI
tytuł: WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT WEDŁUG
WŁADYSŁAWA OSMÓLSKIEGO TOM I
format: A5		
liczba stron: 128
isbn: 978-83-64296-79-6
sugerowana cena detaliczna: 36.90 zł
„Na przełomie wieków XV i XVI nastąpił okres starć z najazdem
moskiewskim i tatarskim Iwana III w latach 1492-1503, oraz
wojen późniejszych z tymiż przeciwnikami, wojen prowadzonych na wielkich, mało zamieszkałych, niemal bezdrożnych
przestrzeniach. Jazda dotychczasowa polska składała się przeważnie z kopijników na ciężkich koniach, pokrytych zbrojami
i mających za broń zaczepną długie kopie i miecze(...)”.
Reprint wydania z 1939 roku. Zachowano oryginalną pisownię.
autor: BRONISŁAW GEMBARZEWSKI
tytuł: HUSARZE – UBIÓR, OPORZĄDZENIE I UZBROJENIE
1500-1775
format: A5		
liczba stron: 134
isbn: 978-83-64296-60-4
sugerowana cena detaliczna: 39.90 zł

„Czytelniku! Polski dowódco z 1942 r. Czy serce nie zabiło Ci
żywiej, gdy czytałeś nabrzmiałe umiłowaniem Ojczyzny i jej
żołnierza wyjątki z książki T. Hołówki? Czy widzisz jak Przeznaczenie płynące ze świętej tradycji żołnierza polskiego wskazuje
Ci drogę właściwą? (…) Musisz iść szlakiem naszych najlepszych
tradycji, wytyczonym przez żołnierzy kościuszkowskich, legionistów Dąbrowskiego, wiarusów epoki napoleońskiej i żołnierzy – obywateli z walk powstańczych i niepodległościowych.
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autor: TADEUSZ HOŁÓWKO
tytuł: DUCH WOJSKA NARODOWEGO
format: B6
liczba stron: 126
isbn: 978-83-64296-64-2
sugerowana cena detaliczna: 22.00 zł

„Sprawność w walce na bagnety, celne strzelanie i rzucanie granatami, wytrzymałość na trudy a wreszcie spryt bojowy składają się na pojęcie dzielnego żołnierza. Żadna z tych właściwości
nie może być podporządkowaną, wszystkie są równoznaczne
i mogą w decydującym momencie rozstrzygnąć o zwycięstwie.
Niniejsza „Instrukcja walki na bagnety” jest w pierwszej linii
uzupełnieniem Regulaminu Piechoty, niemniej jednak wyszkolenie w walce na bagnety obowiązuje wszystkie rodzaje broni.”
autor: MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH
tytuł: INSTRUKCJA WALKI NA BAGNETY
format: A5
liczba stron: 87
isbn: 978-83-64296-18-5
sugerowana cena detaliczna: 19.90 zł

autor: JERZY PODOSKI
tytuł: PISTOLET W SPORCIE I SAMOOBRONIE
format: A5
liczba stron: 103
isbn: 978-83-64296-30-7
sugerowana cena detaliczna: 32.90 zł
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Zarys historii broni krótkiej, podział i opis broni krótkiej; Pistolet czy rewolwer?, Strzelanie z pistoletu Trening strzelecki,
Strzelanie na zawodach, Pistolet w samoobronie; Pistolet pojedynkowy. Chociaż od pierwszego wydania upłynęło blisko
100 lat, pozycja ta jest nadal cennym i ciekawym poradnikiem
dla miłośników broni palnej. Wielu autorów – w tym współczesnych powołuje się na jego prace w swoich publikacjach.

Naczelny Wódz, Marszałek Edward Śmigły-Rydz był nie tylko
żołnierzem i politykiem, współtwórcą niepodległości Polski, ale
również dziennikarzem i oficerem Związku Strzeleckiego. Od
1912 roku związany ze Związkiem Strzeleckim, darzył go wielkim sentymentem do śmierci w 1941 roku. Dowody jego uczuć
dla Strzelców znajdziemy w wielu artykułach, przemówieniach
i listach, których skromny wycinek pragniemy dzisiaj przestawić.
autor: EDWARD ŚMIGŁY-RYDZ
tytuł: DO STRZELCÓW
format: B6
liczba stron: 33
isbn: 978-83-64296-68-0
sugerowana cena detaliczna: 22.90 zł
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Oddajemy w ręce Czytelników instrukcję autorstwa Generała
Ludwika Mierosławskiego. Generał Ludwik Mierosławski należy
do najwybitniejszych teoretyków i praktyków powstańczych
w historii naszego Państwa. Był wybitnym teoretykiem – autorem wielu prac o tematyce militarnej, ale przy tym również bardzo dobrym taktykiem i strategiem. Uczestnik powstania listopadowego, wielkopolskiego i dyktator powstania styczniowego.
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autor: LUDWIK MIEROSŁAWSKI
tytuł: INSTRUKCJA POWSTAŃCZA 1862
format: B6
liczba stron: 117
isbn: 978-83-64296-72-7
sugerowana cena detaliczna: 19.90 zł
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samoobrona
„Broszura niniejsza, omawiająca walkę wręcz, boks i szermierkę ma za zadanie przyjścia z pomocą tak wykładowcom
szkół policyjnych, którzy by znaleźli w niej wskaźniki odnośne
do rozmiarów przedmiotu, jako też uczniom, dla których by
znów była podręcznikiem przy nauce teoretycznej.” Władysław Dańczuk był komisarzem Policji i komendantem żyrardowskiej Szkoły Szeregowych Policji Państwowej (od 1929 r.),
a w 1939 r. Komendantem Powiatowym powiatu złoczewskiego.
autor: WŁADYSŁAW DAŃCZUK
tytuł: WALKA WRĘCZ, BOKS, SZARMIERKA, MUSZTRA
POLICYJNA
format: A5		
liczba stron: 80
isbn: 978-83-64296-65-5
sugerowana cena detaliczna: 35.90 zł

autor: MINAMI, KOYAMA
tytuł: JIU-JITSU
format: A5
liczba stron: 107
isbn: 978-83-64296-55-0
sugerowana cena detaliczna: 26.00 zł
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Przedruk książki z 1905 roku. PIERWSZE POLSKIE WYDANIE!
Tytuł oryginalnego wydania anglojęzycznego: Jiu Jitsu – The
Effective Japanese Mode of Self Defense.
Zachowano oryginalną pisownię z 1905 roku.

Kolejna (stara) nowość – tym razem Kapitan Ignacy Harski
i „Sztuka bronienia się”, w której znajdziemy dżiu-dżitsu, boks
angielski i francuski, „uzupełnionych przez apaszów paryskich”.

autor: IGNACY HARSKI
tytuł: SZTUKA BRONIENIA SIĘ
format: A5
liczba stron: 87
isbn: 978-83-64296-28-4
sugerowana cena detaliczna: 29.90 zł
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Od początku XX wieku Dźiu-Dźitsu cieszyło się w naszym kraju
powodzeniem. Po odzyskaniu niepodległości nauczano go
w wojsku oraz Policji, a także – jako samoobrony – osoby cywilne. Jednym z instruktorów YMCA był Henryk Jeziorowski.
Pierwsze dwa wydania „Walki wręcz” miały miejsce kolejno
w 1923 i 1927 roku. Wydanie drugie zostało zalecone do wykorzystywania do nauki wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych.
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autor: HENRYK JEZIOROWSKI
tytuł: WALKA WRĘCZ
format: A5
liczba stron: 133
isbn: 978-83-64296-24-6
sugerowana cena detaliczna: 35.90 zł
„Obecnie też, wszędzie bez wyjątku, tak towarzystwa gimnastyczno-sportowe, jak i organizacje wojskowe, głównie zaś
organy bezpieczeństwa, zarówno w Polsce, mocno interesują
się japońskim systemem samoobrony, niniejszy więc podręcznik ma na celu podanie pewnych zasad oraz sposobów, które
zresztą przydać się mogą każdemu obywatelowi bez względu
na płeć, jeśli pewne wskazówki zezwalają na łatwe, pokonanie
silniejszego od siebie przeciwnika.”
autor: CZESŁAW ADAM STRONCZAK
tytuł: ZASADY WALKI WRĘCZ
format: A5
liczba stron: 135
isbn: 978-83-64296-20-8
sugerowana cena detaliczna: 36.90 zł
Przedruk książki z 1905 roku. Bardzo ciekawy poradnik, zawierający 100 technik i kombinacji samoobrony. Zachowano oryginalną pisownię z 1905 roku.
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autor: EMILE ANDRE
tytuł: 100 SPOSOBÓW SAMOOBRONY OD NAPAŚCI ULICZNEJ
format: A5		
liczba stron: 96
isbn: 978-83-64296-52-9
sugerowana cena detaliczna: 26.00 zł

Zygmunt Kłośnik – Januszowski był redaktorem „Przewodnika
Sportowego”, „Słowa Polskiego” (stworzył pierwszy fachowy
dział – Kronikę Sportową), „Wędrowca” (poświęconego turystyce i sportowi oraz „Ilustrowanego Kuriera Sportowego”.
Jako poliglota i miłośnik literatury dokonał przekładu na język
polski wielu książek, miedzy innymi Kiplinga i Hancocka oraz
jest autorem książki „Japonia”.
autor: ZYGMUNT KŁOŚNIK
tytuł: DŻIU-DZITSU
format: B5
liczba stron: 132
isbn: 978-83-64296-13-0
sugerowana cena detaliczna: 39.90 zł
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polsko-angielskie
„Dokonując przeglądu zagadnień odnoszących się do treningu fizycznego, nie zdołałem znaleźć ani jednej wydanej w tym
kraju książki poświęconej ćwiczeniom z pałkami. Jest to stan
godny pożałowania – jest bowiem pałka w kontekście ćwiczeń
fizycznych narzędziem równie przydatnym, jak hantle albo maczugi. Zwracam na to uwagę, bowiem uważam, że pałka jest
jednocześnie narzędziem ciekawszym i umożliwiającym wykonywanie bardziej interesujących ćwiczeń”.
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autor: WILLIAM J. CROMIE
tytuł: ĆWICZENIA Z PAŁKĄ/SINGLE STICK DRILL
format: A5
liczba stron: 63
isbn: 978-83-64296-74-1
sugerowana cena detaliczna: 26.90 zł
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Bruce Sutherland, szkocki specjalista wychowania fizycznego
i samoobrony wprowadzi nas w tajniki Ju Jitsu. Książka, której
wznowienie po ponad stu latach przedstawiamy, zawiera techniki obrony, które na przełomie XIX i XX wieku były nauczane
w Wielkiej Brytanii. Autor był bardzo aktywnym instruktorem,
w 1915 r. prowadził zajęcia dla funkcjonariuszy 17. Królewskiego Batalionu Szkotów.
autor: BRUCE SUTHERLAND
tytuł: JU JITSU SEFL DEFENCE/SAMOOBRONA
format: B5
liczba stron: 154
isbn: 978-83-64296-61-1
sugerowana cena detaliczna: 39.90 zł
Wydanie dwujęzyczne – polsko-angielskie
Samoobrona i walka wręcz jest zbiorem trzech broszur przeznaczonych dla żołnierzy i funkcjonariuszy sił policyjnych:
Broszura instruktażowa Kanadyjskiego Korpusu Żandarmerii Wojskowej, Techniki samoobrony załogi samolotu Sił Powietrznych USA, Metody rozbrajania
Federalnego Biura Śledczego

Systemy walki wręcz zawarte w tej publikacji stanowią bardzo interesujący materiał porównawczy do programów szkoleniowych.
tytuł: SAMOOBRONA I WALKA WRĘCZ/FBI, U.S.A.F. &
CANADIAN PROVOST CORPS
format: A5		
liczba stron: 124
isbn: 978-83-64296-75-8
sugerowana cena detaliczna: 39.90 zł

Leopold McLagen, brytyjski oficer, mistrz Jiu-Jitsu, atleta i aktor, twórca systemu walki bagnetem – jest postacią dość kontrowersyjną. Przez pracę określany mianem łotra i hochsztaplera, pragnącego sławy. Najwyższy jednak czas, aby kapitan
McLaglen został zapamiętany za to, co zrobił dobrze, a do tego
z pewnością zalicza się jego system walki bagnetem, który dzisiaj przedstawiamy naszym Czytelnikom.
Wydanie dwujęzyczne – polsko-angielskie
autor: LEOPOLD MCLAGEN
tytuł: SYSTEM WALKI BAGNETEM MCLAGEN/THE MCLAGEN
SYSTEM OF BAYONET FIGHTING
format: A5		
liczba stron: 61
isbn: 978-83-64296-14-7
sugerowana cena detaliczna: 19.90 zł
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sport i wychowanie fizyczne
Publikacja trenerów Rucińskiego i Wyrobka była pierwszym
podręcznikiem metodyki zapasów w Polsce. Stanowił on podstawę dla instruktorów w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Warto przy tym wspomnieć, że Szczęsny Ruciński był
w owym czasie naczelnikiem krakowskiego oddziału TG. „Sokół” i pierwszym trenerem Stanisława Cyganiewicza.
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autor: SZCZĘSNY RUCIŃSKI, ZYGMUNT WYROBEK
tytuł: ZAPASY NA TUŁÓW I RAMIONA
format: A5
liczba stron: 76
isbn: 978-83-64296-85-7
sugerowana cena detaliczna: 34.90 zł
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Dr Władysław Hojnacki, lwowski lekarz, autor wielu książek, artykułów i wykładów poświęconych zdrowiu i urodzie oraz propagator sportu wśród kobiet. Niniejsza publikacja jest zbiorem
dwóch odczytów wygłoszonych w marcu i kwietniu 1905 roku
dla Towarzystwa Zabaw Ludu i Młodzieży we Lwowie.

autor: WŁADYSŁAW HOJNACKI
tytuł: Z DZIEDZINY SPORTU
format: B6
liczba stron: 72
isbn: 978-83-64296-73-4
sugerowana cena detaliczna: 19.90 zł
„Praca niniejsza, którą oddajemy do rąk czytelnika w głębokiem
przeświadczeniu, że dopomoże ona do rozwoju tak pięknego,
aczkolwiek niestety opacznie pojmowanego u nas sportu zapaśniczego, napisana została przez człowieka, którego nazwisko jest
zbyt popularne w Polsce, by wymagało specjalnych omówień.
Słuszne też jest, że pierwsza polska popularna książeczka o zapaśnictwie, ujmująca jego stronę techniczną, wyszła z pod pióra
właśnie Władysława Pytlasińskiego”.
autor: WŁADYSŁAW PYTLASIŃSKI
tytuł: TAJNIKI WALKI ZAPAŚNICZEJ
format: A5		
liczba stron: 76
isbn: 978-83-64296-15-4
sugerowana cena detaliczna: 34.90 zł

Japońska metoda walki zapaśniczej znaną jest pod nazwą JiuJitsu, dosłownie „uprzejma sztuka”. W sztuce tej siła fizyczna
odgrywa drugorzędna rolę, najważniejsza jest znajomość budowy ciała ludzkiego. Słusznie można powiedzieć w tym wypadku, iż „wiedza to potęga. Prezydent Roosewelt, gorący
wielbiciel atletycznych sportów, zainteresowawszy się bardzo
tą metodą, brał jej lekcje od znanego japońskiego nauczyciela,
profesora Yamashita.
autor: B. H. KUWASHIMA
tytuł: JIU-JITSU JAPOŃSKA METODA WALKI ZAPAŚNICZEJ
format: A5
liczba stron: 105
isbn: 978-83-64296-31-4
sugerowana cena detaliczna: 32.90 zł

autor: WALERIAN SIKORSKI
tytuł: WYCHOWANIE FIZYCZNE
format: B6
liczba stron: 51
isbn: 978-83-64296-69-7
sugerowana cena detaliczna: 22.00 zł
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Walerian Sikorski ppłk. Wojska Polskiego, wielki propagator
wychowania fizycznego wśród młodzieży, organizator, komendant i instruktor Centralnej Wojskowej Szkoły Gimnastyki
i Sportów w Poznaniu (do 1922 r. Główna Szkoła Wojskowa
Gimnastyki i Sportów). W 1940 r. został zamordowany w Katyniu.

Prof. Eugeniusz Piasecki jest jednym z pionierów wychowania
fizycznego w Polsce, a przede wszystkim prekursorem nauki
o kulturze fizycznej. Jest patronem poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. „Dzieje wychowania fizycznego” prezentuje nam genezę wychowania fizycznego. To jedno z najważniejszych dzieł prof. Piaseckiego, które pragniemy zaprezentować naszym Czytelnikom.
autor: EUGENIUSZ PIASECKI
tytuł: DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
format: A5		
liczba stron: 296
isbn: 978-83-64296-17-8
sugerowana cena detaliczna: 39.90 zł
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Pierwszy polski podręcznik zawierający elementy Savate. „Gimnastyka policyjna” autorstwa Stanisława Szczepkowskiego,
ukazała się w Warszawie w 1917 roku. Wydanie trzecie – poprawione. Zachowano oryginalną pisownię.
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autor: STANISŁAW SZCZEPKOWSKI
tytuł: GIMNASTYKA POLICYJNA
format: A5
liczba stron: 133
isbn: 978-83-64296-53-6
sugerowana cena detaliczna: 26.00 zł
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Alfred Hamburger – naczelnik śląskiego oddziału Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” był gorącym propagatorem wychowania fizycznego wśród dzieci i młodzieży. Był nauczycielem
WF-u i uprawiał m. in. zapasy, sporty siłowe i gimnastykę.
W niniejszej publikacji znajdziemy:
Gry ruchowe; Ćwiczenia na drabinie i na kółkach; Wskazówki do gimnastyki
wychowawczej dla użytku nauczycieli; Ćwiczenia z oporem współćwiczących; Wzory igrzysk i piramid wolnych

autor: ALFRED HAMBURGER
tytuł: ANTOLOGIA
format: A5
liczba stron: 188
isbn: 978-83-64296-46-8
sugerowana cena detaliczna: 39.90 zł
Leon Berenson, polski prawnik żydowskiego pochodzenia, na
początku XX wieku był obrońcą rewolucjonistów w czasie procesów politycznych. Doprowadził miedzy innymi do uwolnienia aresztowanego Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. Był
członkiem Rady Miejskiej Warszawy i pracownikiem Komisji do
Spraw Więziennych. Zmarł w warszawskim getcie w nocy z 22
na 23 kwietnia 1941 roku. Premierowe wydanie maszynopisu
ma miejsce dokładnie 80 lat po jego śmierci.
autor: LEON BERENSON
tytuł: OGÓLNE ZASADY WIĘZIENNICTWA
format: B6
liczba stron: 53
isbn: 978-83-64296-70-3
sugerowana cena detaliczna: 19.90 zł

okiem kobiety
Historia dziewczyny, która chciała zostać koszykarką, jednak
piłka mocno przeszkadzała jej w bieganiu. Zmagając się z przeciwnościami losu zaciekle walczyła o marzenia. Kiedy w wieku
szesnastu lat podjęła decyzję, aby zostać lekkoatletką, usłyszała, że jest „za stara”. Na przekór wszystkiemu postanowiła
podążać wybraną drogą. Sama nie wiedziała, dokąd ją to zaprowadzi…
autor: KATARZYNA KWIT
tytuł: BYĆ SPORTOWCEM I ŻYĆ ZE SPORTOWCEM
format: A5
liczba stron: 121
isbn: 978-83-64296-62-8
sugerowana cena detaliczna: 35.90 zł

autor: JOANNA SZWEDO
tytuł: MĘSKA SIATKÓWKA W RZESZOWIE OKIEM KOBIETY
format: A5
liczba stron: 120
isbn: 978-83-64296-59-8
sugerowana cena detaliczna: 32.90 zł
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Debiutancka książka Asi Szwedo nie mogła być o niczym innym,
jak o jej największej – życiowej pasji. Choć obecnie mieszka ponad
350 km od swojego rodzinnego miasta, nadal pozostaje wierna
rzeszowskiej siatkówce. Teraz dzieli się z Wami swoją największą
miłością.
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paweł nerć
Paweł Nerć - Encyklopedia Technik Bazowyh Jiu-Jitsu
„Encyklopedia technik bazowych Jiu-Jitsu” jest efektem kilkudziesięciu lat zgłębiania tajników
Jiu-Jitsu przez Mistrza Pawła Nerć 10 Dan. Jest to kompendium wiedzy dla adeptów i mistrzów
starojapońskiej sztuki walki wręcz. W poszczególnych tomach znajdziemy wszystkie techniki
podstawowe: rzuty, duszenia, dźwignie, uderzenia ręczne i nożne, postawy, techniki bezpiecznego upadku itp.
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SERIA ISBN: 978-83-64296-36-9
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Tom 1 wprowadzi nas w teorię tej pięknej – a zarazem skutecznej metody walki i samoobrony.

autor: PAWEŁ NERĆ
tytuł: ENCYKLOPEDIA TECHNIK BAZOWYCH JIU-JITSU –
TEORIA
format: A4		
liczba stron: 148
isbn: 978-83-64296-37-6
sugerowana cena detaliczna: 39.90 zł
Tom 2 – Katsu, czyli japońska metoda przywracania czynności życiowych u osób poszkodowanych w wyniku urazów. Umiejętności
te są niezbędne, szczególnie u instruktorów i trenerów.

autor: PAWEŁ NERĆ
tytuł: ENCYKLOPEDIA TECHNIK BAZOWYCH JIU-JITSU –
KATSU
format: A4		
liczba stron: 93
isbn: 978-83-64296-38-3
sugerowana cena detaliczna: 39.90 zł

Tom 3 – Kihon. Znajdziemy w nim techniki podstawowe, których znajomość jest niezbędna w zgłębianiu tajników Jiu-Jitsu

autor: PAWEŁ NERĆ
tytuł: ENCYKLOPEDIA TECHNIK BAZOWYCH JIU-JITSU –
KIHON
format: A4		
liczba stron: 64
isbn: 978-83-64296-39-0
sugerowana cena detaliczna: 39.90 zł

autor: PAWEŁ NERĆ
tytuł: ENCYKLOPEDIA TECHNIK BAZOWYCH JIU-JITSU –
UKEMI WAZA
format: A4		
liczba stron: 109
isbn: 978-83-64296-40-6
sugerowana cena detaliczna: 39.90 zł
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Tom 4 – Ukemi waza. Umiejętność bezpiecznego upadania
jest niezbędną do nauki kolejnych technik walki – rzutów.
Może się również przydać w życiu codziennym, eliminując
ryzyko urazu podczas upadku.

Tom 5 – Nage Waza, Taosu Waza zawiera techniki rzutów i obaleń

autor: PAWEŁ NERĆ
tytuł: ENCYKLOPEDIA TECHNIK BAZOWYCH JIU-JITSU –
NAGE WAZA TAOSU WAZA
format: A4		
liczba stron: 200
isbn: 978-83-64296-42-0
sugerowana cena detaliczna: 39.90 zł
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Tom 6 – Kansetsu Waza. Mistrz Paweł zaprezentuje nam techniki dźwigni, dzięki którym można obezwładnić i kontrolować
napastnika, powodując przy tym ogromny ból.
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autor: PAWEŁ NERĆ
tytuł: ENCYKLOPEDIA TECHNIK BAZOWYCH JIU-JITSU –
KANSETSU WAZA
format: A4		
liczba stron: 209
isbn: 978-83-64296-43-7
sugerowana cena detaliczna: 39.90 zł
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Tom 7 – Shime Waza, Ne Waza. Siódma część serii „Encyklopedia technik bazowych Jiu-Jitsu” poświęcona jest dwóm zagadnieniom – technikom duszeń (Shime Waza) oraz technikom
walki w parterze (Ne Waza).

autor: PAWEŁ NERĆ
tytuł: ENCYKLOPEDIA TECHNIK BAZOWYCH JIU-JITSU –
SHIME WAZA NE WAZA
format: A4		
liczba stron: 120
isbn: 978-83-64296-44-4
sugerowana cena detaliczna: 39.90 zł
Tom 8 – Uke Waza, Atemi Waza, Keri Waza, Dachi Waza. Ósma
część serii „Encyklopedia technik bazowych Jiu-Jitsu” poświęcona
jest technikom walki w dystansie – bloki, uderzenia ręczne, kopnięcia oraz postawy.

autor: PAWEŁ NERĆ
tytuł: ENCYKLOPEDIA TECHNIK BAZOWYCH JIU-JITSU –
UKE WAZA ATEMI WAZA KERI WAZA DASHI WAZA
format: A4		
liczba stron: 344
isbn: 978-83-64296-45-1
sugerowana cena detaliczna: 34.90 zł

Poradnik Pawła Nerć – wybitnego szkoleniowca, kierowany jest
do funkcjonariuszy oraz instruktorów. Ponad 1200 zdjęć obrazujących techniki interwencyjne oraz metody obezwładniania.
Polecany przez oficerów i trenerów formacji mundurowych.

autor: PAWEŁ NERĆ
tytuł: TECHNIKI INTERWENCJI I OBEZWŁADNIANIA
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