
„Bez odwrotu”

 

Była ciemna deszczowa noc. Ten mężczyzna pojawił się znikąd. Wpadł prosto pod koła jej samochodu. Catherine nie 
miała szans, by w porę zahamować. Odwiozła rannego do szpitala, i tu okazało się, że mężczyznę, którego potrąciła,  
ktoś wcześniej postrzelił. Po opuszczeniu szpitala Victor odnajduje Catherine. Chce odzyskać dokumenty, które ukrył w 
jej samochodzie. Te informacje mogą pogrążyć ludzi... 



„Maszyny i urządzenia górnicze”

  

Podręcznik jest przeznaczony do nauki zawodu technik górnictwa podziemnego. W czytelnej formie dostarcza wiedzę z 
zakresu  budowy  i  obsługi  maszyn  oraz  urządzeń  górniczych.  Zawiera  również  informacje  dotyczące  systemu 
technicznego  stanowiącego  podstawę  działania  omawianej  maszyny,  najistotniejszych  węzłów  konstrukcyjnych  i 
tendencji rozwojowych. 

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów uczących się zawodu "technik górnictwa podziemnego". Może być również 
wykorzystywany  jako  źródło  podstawowej  wiedzy  dla  wszystkich,  którzy  chcą  zapoznać  się  z  zagadnieniami 
mechanizacji górnictwa podziemnego. 



„Machiny wojenne”

  

Technika wojenna stosowana w starożytności i w średniowieczu, dziś nie doceniana i zapomniana, nie doczekała się w 
Polsce szerszego opracowania (dotychczas pojawiały się jedynie, i to dość rzadko, artykuły w pismach naukowych).  
Zadaniem niniejszej  książki  jest  przynajmniej  częściowe  wypełnienie  tej  luki  i  mimo iż  traktuje  ona  wyłącznie  o 
początkach współczesnej  artylerii,  stanowi próbę ukazania różnorodności  stosowanego niegdyś sprzętu wojskowego 
oraz  odtworzenia  ogromnej  wiedzy  minionych epok.  Trudno jednak pracę  tę  określić  jako ściśle  naukową czy  też 
techniczną.  Nieliczne  informacje,  które  przetrwały  wieki,  nie  dają  bowiem możliwości  odtworzenia  pełnej  obrazu 
wszystkich przemian, jakim ulegał interesujący nas sprzęt.Książka zawiera liczne ilustracje m.in. machin miotających, 
machin i urządzeń oblężniczych. Możemy zobaczyć jak wyglądały kusze ręczne i wałowe, czy urządzenia do miotania 
ognia. 



„Fotogrametria”

 

Nowoczesna  i  aktualna  książka  poświęcona  współczesnej  fotogrametrii  cyfrowej.  Jest  podzielona  na  trzy  części 
dotyczące:

• pozyskiwania  danych  fotogrametrycznych  za  pomocą  kamer  analogowych  i  cyfrowych,  realizacji  lotów 
fotogrametrycznych, obrazowania lotniczego i satelitarnego przy użyciu mikrofal i promieniowania laserowego 

• metod  opracowania  zdjęć  i  obrazów,  w  tym transformacji  geometrycznych,  pomiaru  współrzędnych  tłowych, 
stereoskopii, dopasowania obrazów, opracowania zdjęć analogowych na instrumentach fotogrametrycznych 

• najważniejszych  cyfrowych  technologii  fotogrametrycznych:  aerotriangulacji,  numerycznego  modelu  terenu, 
wykonywania  ortofotomap  oraz  tzw.  prawdziwych  ortofotomap  zarówno  ze  zdjęć  lotniczych,  jak  i  obrazów 
satelitarnych 



„Zły”

 

Książka – legenda. Najpoczytniejszy kryminał napisany w czasach PRL-u. A tak naprawdę niezwykle inteligentnie opis 
Polski Ludowej, przebrany w strój ni to kryminału, ni to romansu, ni to westernu. Zaczyna się od tajemniczych napadów. 
Z tym, że wszyscy atakowani – to bandziory. Ludowa milicja staje na głowie,  by dostać jedynego sprawiedliwego,  
szeryfa bez twarzy, który sprawia, że ludzie... 



„Encyklopedia znaczków pocztowych”

 

To doskonały przewodnik dla wszystkich pragnących rozpocząć przygodę z tym najpopularniejszym hobby na świecie. 
Na przykładach rzadkich, barwnych i historycznych znaczków omówiono blisko 200-letnią historię filatelistyki. Autor 
szczegółowo  omówił  sposoby  organizowania  kolekcji  oraz  praktyczne  aspekty  budowania  własnego  zbioru  i 
utrzymywania go w dobrym stanie. 



„Historia eunuchów”

 

Tytuł  Historia eunuchów może wydawać się zaskakujący, a poruszana tematyka – niszowa, jednak już na początku 
lektury tej książki można zorientować się, że wbrew pozorom temat  kastracji, trzebienia, pozbawiania męskości, jak 
wylicza  autor  we  Wprowadzeniu,  jest  z  punktu  widzenia  dziejów  ludzkości  dużo  ważniejszy,  niż  moglibyśmy 
spodziewać się my, uczeni historii w konwencjonalny sposób. 



„Socjologia rodziny”

 

Nowoczesny podręcznik obejmujący wiedzę na temat ludzkiego życia rodzinnego i jego form, od teorii ewolucyjnej 
zaczynając, przez informacje z zakresu antropologii i historii społecznej, a na współczesnych badaniach socjologicznych 
kończąc. Autor w ciekawy sposób opowiada o głównych procesach wewnątrzrodzinnych, przedstawia ewolucyjne ramy 
rodziny,  jak  również  pasjonującą  historię  rodziny  w  kulturze  zachodniej,  zatrzymując  się  na  współczesnych 
przemianach,  przez  wielu  interpretowanych  jako  "kryzys  rodziny".  Bogato  ilustrowany,  pełen  przykładów z  życia 
codziennego, podręcznik ten adresowany jest do studentów nauk społecznych i humanistycznych. 


