


BIAŁOSTOCZANIE LAT 20-tych, LAT 30-tych – prof. Adam 
Czesław Dobroński, Jolanta Szczygieł-Rogowska.

Książka opowiada o mieszkańcach Białegostoku lat dwudziestych 
i trzydziestych. O sąsiadach z ulicy Mazowieckiej, o nauczycielach 
i kolegach z pobliskiej szkoły powszechnej, o druhnach i druhach 
miejscowego hufca ZHP, uczniach i uczennicach Szkoły Handlowej 
przy ulicy Fabrycznej i… wielu wielu innych.
Format B5 poziom, 224 s., ISBN 978-83-7344-044-9, Cena: 40,60 zł

BIAŁYSTOK LATA 20-te, LATA 30-te – prof. Adam Czesław 
Dobroński, Jolanta Szczygieł-Rogowska.

Proponujemy sentymentalną podróż do świata wielkich balów, nie-
mego kina, ekscentrycznych kabaretów i eleganckich restauracji 
przedwojennego Białegostoku. Zapraszamy do przeżycia wielkiej 
przygody, ciesząc się z odkrywania kart zapomnianych, ze spotkań 
w czasie ze wspaniałymi ludźmi, bawiąc się ciekawostkami i aneg-
dotami. Do książki dołączono stylowe widokówki.
Format B5 poziom, 184 s., ISBN 978-83-7344-045-6, Cena: 38,00 zł
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BIAŁYSTOK NIE TYLKO KULTURALNY. OKRES POWOJENNY. LATA 1944-1946 – 
Małgorzata Dolistowska, Jolanta Szczygieł-Rogowska, Joanna Tomalska.

Po wojnie Białystok musiał podnieść się po miażdżącym ciosie. Patrząc na dzisiejsze miasto nikt 
nie może mieć wątpliwości, że to się udało. Poznaj historię odbudowy miasta. Zobacz na foto-
grafi ach ogrom zniszczeń i wysiłek włożony przez lokalną społeczność w odbudowę budynków 
i duszy miasta.  Każdy mieszkaniec stolicy Podlasia powinien poznać historię swojego miasta 
i docenić wkład ówczesnych białostoczan w jego dzisiejszą wizję.
Format B5, 184 s., ISBN 978-83-7344-047-0, Cena: 29,80 zł

BIAŁYSTOK NIE TYLKO KULTURALNY. ODBUDOWA STOLICY PODLASIA. LATA 
1947-1949 – Małgorzata Dolistowska, Jolanta Szczygieł-Rogowska, Joanna Tomalska.

Odwiedź Białystok swoich przodków, wczuj się w klimat pierwszych po wojnie premier kinowych 
i teatralnych, poznaj szczegóły odbudowy i przebudowy, sprawdź jak miasto wyglądało kiedyś i po-
równaj z tym, jak wygląda dzisiaj! Dzięki przejrzystemu układowi treści, rzetelnym informacjom 
i archiwalnym fotografi om będziesz w stanie zrekonstruować dawny Białystok takim, jakim go 
widzieli powojenni mieszkańcy!
Format B5, 256 s., ISBN 978-83-7344-048-7, Cena: 34,70 zł

 – 

Po wojnie Białystok musiał podnieść się po miażdżącym ciosie. Patrząc na dzisiejsze miasto nikt 

grafi ach ogrom zniszczeń i wysiłek włożony przez lokalną społeczność w odbudowę budynków 
i duszy miasta.  Każdy mieszkaniec stolicy Podlasia powinien poznać historię swojego miasta 

LATA 

Odwiedź Białystok swoich przodków, wczuj się w klimat pierwszych po wojnie premier kinowych 
i teatralnych, poznaj szczegóły odbudowy i przebudowy, sprawdź jak miasto wyglądało kiedyś i po-
równaj z tym, jak wygląda dzisiaj! Dzięki przejrzystemu układowi treści, rzetelnym informacjom 
i archiwalnym fotografi om będziesz w stanie zrekonstruować dawny Białystok takim, jakim go 

BIAŁYSTOK I OKOLICE – Piotr Sawicki, Henryk 
Rogoziński, Wiktor Wołkow. Przedmowa: prof. Adam 

Czesław Dobroński, Andrzej Lechowski. 
Zapraszamy na wędrówkę turystyczną, krajoznawczą, 
a także intelektualną i refl eksyjną. Zapraszamy na wypra-
wę po podlaskich perłach: Białymstoku, Tykocinie, Supra-
ślu i Choroszczy. Zapraszamy do odwiedzenia Czarnej Bia-
łostockiej, Knyszyna, Krynek, Łap, Michałowa, Moniek, 
Sokółki, Suchowoli, Wasilkowa i Zabłudowa. Stolica regio-
nu nazywana niegdyś Wersalem Północy dziś jest „perłą 
Podlasia”. To tu właśnie jest wiele sekretów, nieodkrytych 
skarbów: architektury, przyrody czy historii. 
Oprawa twarda, wersja polsko-angielska.Cena: 67,70 zł

BESTSELLER

Format A4, 144 s.
ISBN 83-7344-036-4



BIAŁYSTOK ROMANTYCZNE MIASTO ZAMEN-
HOFA – Przemysław Andruk, Piotr Mojsak. 

Wyrusz w podróż po Białymstoku romantycznym i pięknym, 
pełnym ducha Zamenhofa. Młodzi, niezwykle obiecujący 
adepci sztuki fotografi i – zapraszają na niezwykłą wyprawę. 
Sprawdź, jak romantyczna strona stolicy Podlasia wpłynie na 
Ciebie. Wtedy zrozumiesz, dlaczego właśnie w tym mieście 
wychował się tak wielki idealista jak Ludwik Zamenhof. Po-
dziwiaj niepowtarzalne miejsca i prawdziwe architektonicz-
ne perły. Odkryj magię kryjącą się w pozornie pospolitych 
uliczkach i zaułkach. Poznaj Białystok, który jest równie do-
brym miejscem na romantyczny spacer z ukochaną osobą, 
jak i małą ojczyzną jednego z najwybitniejszych Polaków. 
Oprawa twarda, wersja polsko-angielsko-esperancka.

www.iwk.pl – tel. (085) 653 13 03 INSTYTUT WYDAWNICZY KREATOR

BIAŁYSTOK. POCZĄTEK WIEKU – Przemysław 
Andruk, Adam Pasek, Piotr Sawicki. Przedmowa: 

Andrzej Lechowski. 
Wspaniała wizytówka miasta: nowoczesnego, z bogatą hi-
storią, tradycją i wielokulturowością. Miasta różnorodnego 
i dynamicznie rozwijającego się. Album pokazuje ulubione 
miejsca białostoczan, relacje z ciekawych imprez kultural-
nych, interesujące rozwiązania architektoniczne – jednym 
słowem specyfi czny, indywidualny charakter miasta. Al-
bum pełni jednocześnie rolę przewodnika, poradnika, va-
demecum, bedekera i kompendium wiedzy o Białymstoku.
Oprawa twarda, wersja polsko-angielska.

BIAŁYSTOK NA PROGU XXI WIEKU – Piotr Sawicki. 
Przedmowa: prof. Adam Czesław Dobroński. 

Białystok współczesny urzeka pięknem nowoczesnej archi-
tektury wkomponowanej w jego zabytkową zabudowę. Ulot-
ne chwile zaklęte w barwne fotografi e na zawsze pozostaną 
w naszej pamięci. Jednocześnie album jest wspaniałym, ko-
lorowym przewodnikiem i wizytówką miasta także poza gra-
nicami kraju. To wspaniała pamiątka i prezent dla każdego, 
kto chciałby poznać historię i współczesne oblicze miasta.
Oprawa twarda, wersja polsko-angielska.

IAŁYSTOK NA PROGU XXI WIEKU – Piotr Sawicki. 

Białystok współczesny urzeka pięknem nowoczesnej archi-
tektury wkomponowanej w jego zabytkową zabudowę. Ulot-
ne chwile zaklęte w barwne fotografi e na zawsze pozostaną 
w naszej pamięci. Jednocześnie album jest wspaniałym, ko-
lorowym przewodnikiem i wizytówką miasta także poza gra-
nicami kraju. To wspaniała pamiątka i prezent dla każdego, 
kto chciałby poznać historię i współczesne oblicze miasta.

Cena: 52,30 zł

Cena: 43,00 zł

Cena: 49,80 zł

IAŁYSTOK ROMANTYCZNE MIASTO ZAMEN-
HOFA – Przemysław Andruk, Piotr Mojsak. 

Wyrusz w podróż po Białymstoku romantycznym i pięknym, 
pełnym ducha Zamenhofa. Młodzi, niezwykle obiecujący 
adepci sztuki fotografi i – zapraszają na niezwykłą wyprawę. 
Sprawdź, jak romantyczna strona stolicy Podlasia wpłynie na 
Ciebie. Wtedy zrozumiesz, dlaczego właśnie w tym mieście 
wychował się tak wielki idealista jak Ludwik Zamenhof. Po-
dziwiaj niepowtarzalne miejsca i prawdziwe architektonicz-
ne perły. Odkryj magię kryjącą się w pozornie pospolitych 
uliczkach i zaułkach. Poznaj Białystok, który jest równie do-
brym miejscem na romantyczny spacer z ukochaną osobą, 
jak i małą ojczyzną jednego z najwybitniejszych Polaków. 

Format B5, 96 s.

ISBN 978-83-7344-054-8

Format B5, 112 s.
ISBN 978-83-7344-043-2

Format B5, 104 s.
ISBN 978-83-7344-000-5
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SUWALSZCZYZNA – Jarosław Borejszo, Piotr Buła-
now, Piotr Malczewski, przedmowa Jarosław Borej-

szo, projekt grafi czny: Stanisław J. Woś.
Opisanie piękna przyrody, różnorodności i bogactwa kultur 
terenów Suwalszczyzny jest nie lada sztuką. Ziemia suwal-
ska jest tak niezwykła i odmienna od innych, że prawdzi-
wym wyzwaniem jest opowiedzenie o jej walorach. Ten al-
bum to fotografi czny przewodnik, który zaprasza w podróż 
statkiem po Kanale Augustowskim, do zwiedzenia klaszto-
ru wigierskiego, na spływ kajakowy Czarną Hańczą a także 
zwiedzanie ruin pałacu w Dowspudzie. Oprawa twarda.

PUSZCZA BIAŁOWIESKA – Paweł Fabijański, przed-
mowa: Adam Wajrak, Paweł Fabijański. 

Niewiele jest takich miejsc na świecie. Miejsc, gdzie piękno 
splata się z tajemniczością, historią i unikalnością zjawisk 
natury. Puszcza Białowieska z pewnością należy do naj-
piękniejszych obszarów chronionych na świecie. Należy 
do narodowego dziedzictwa, a jest to dziedzictwo na miarę 
piramid egipskich, katedry Notre Dame i wysp Galapa-
gos. Wyjątkowość tę podziwiać można w albumie Pawła 
Fabijańskiego, autora niepowtarzalnych ujęć i wspaniałej 
fotografi cznej wędrówki. 
Oprawa twarda, wersja polsko-angielska.

USZCZA BIAŁOWIESKA – Paweł Fabijański, przed-

Niewiele jest takich miejsc na świecie. Miejsc, gdzie piękno 
splata się z tajemniczością, historią i unikalnością zjawisk 
natury. Puszcza Białowieska z pewnością należy do naj-
piękniejszych obszarów chronionych na świecie. Należy 
do narodowego dziedzictwa, a jest to dziedzictwo na miarę 
piramid egipskich, katedry Notre Dame i wysp Galapa-
gos. Wyjątkowość tę podziwiać można w albumie Pawła 
Fabijańskiego, autora niepowtarzalnych ujęć i wspaniałej 

Cena: 70,60 zł

Cena: 53,30 zł

PODLASIE. ZIELONE PŁUCA POLSKI – Przemysław 
Andruk, Piotr Bułanow, Ewa Karczewska, Radosław 

Krupiński, Gabor Lörinczy, Piotr Sawicki, Beata Stanie-
wicz, Marcin Wróbel. Przedmowa: Piotr Brysacz. 
Jeśli jest takie miejsce, taki punkt, w którym zaczyna się 
Wschód, a kończy Zachód, to jest nim bez wątpienia Pod-
lasie. Ale Podlasie jest także takim miejscem, w którym to 
Wschód się kończy, a Zachód zaczyna. To miejsce, w którym 
dwa spojrzenia – to z Zachodu oraz to ze Wschodu, każde 
wyostrzone na inny detal, inny szczegół, przyzwyczajone do 
wyławiania diametralnie różnych, lecz równie ważnych rze-
czy – spotykają się i równoważą. Miejsce pomiędzy, egzotycz-
na ziemia, na której dla jednych coś się kończy, dla drugich 
– coś zaczyna... Oprawa twarda, wersja polsko-angielska.

Cena: 64,80 zł
Format B5, 112 s.

ISBN 83-7344-039-9

Format A4, 120 s.
ISBN 83-7344-040-2

Format B5, 120 s.
ISBN 978-83-7344-046-3
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IKONY – Joanna Tomalska. Konsultacja merytorycz-
na: ks. dr hab. Michał  Janocha.

Ikona to nie tylko niezwykły obraz, ale jeden z najważniej-
szych obiektów kultu religijnego w Kościele prawosław-
nym – swego rodzaju pośrednik między wiernymi a Bo-
giem. O znaczeniu, jakie nadawano ikonom świadczy fakt, 
że autorstwo pierwszego portretowego wizerunku Matki 
Boskiej przypisywano św. Łukaszowi Ewangeliście. To on, 
malarz i apostoł, jako pierwszy podjął się malowania por-
tretu Bogurodzicy. Źródłem świętości owego wizerunku 
(archetypu dla niezliczonych późniejszych powtórzeń) 
stało się niezwykłe wydarzenie związane z malowaniem: 
oto rozpoczęty obraz w nadnaturalny, cudowny sposób na-
malował się sam. Oprawa twarda.

Cena: 51,80 zł
Format B5, 104 s.

ISBN 83-7344-032-1

LEGENDY PODLASIA – Tomasz Lippoman.
Nie jest to książka pełna bajek – pomimo, że legendy wielu 

osobom kojarzą się z bajkami. Nie jest to również pozycja prze-
znaczona tylko i wyłącznie dla najmłodszych – pomimo, iż pełna 
jest pięknych ilustracji. Jest to książka dla każdego, kto choć raz 
w życiu zachwycił się legendami. Nawet jeśli było to we wczesnym 
dzieciństwie. Książka stanowi znakomite połączenie wyśmienitej 
fabuły, elementów podlaskiego folkloru i tworzącej niepowtarzalny 
klimat oprawy grafi cznej. Dużą satysfakcję z lektury gwarantujemy 
nie tylko najmłodszym, ale przede wszystkim osobom zaintereso-
wanym regionalną kulturą i podaniami dotychczas znanymi tylko 
mieszkańcom poszczególnych rejonów Podlasia. Lektura łatwa, 
przyjemna i pełna wysmakowanej, klimatycznej estetyki, a przede 
wszystkim kształcąca. Bo przecież dlatego sięgamy po książki.

BESTSELLER

Cena: 29,80 zł

Format A5, 216 s.

Nie jest to książka pełna bajek – pomimo, że legendy wielu 
osobom kojarzą się z bajkami. Nie jest to również pozycja prze-
znaczona tylko i wyłącznie dla najmłodszych – pomimo, iż pełna 
jest pięknych ilustracji. Jest to książka dla każdego, kto choć raz 
w życiu zachwycił się legendami. Nawet jeśli było to we wczesnym 
dzieciństwie. Książka stanowi znakomite połączenie wyśmienitej 
fabuły, elementów podlaskiego folkloru i tworzącej niepowtarzalny 
klimat oprawy grafi cznej. Dużą satysfakcję z lektury gwarantujemy 
nie tylko najmłodszym, ale przede wszystkim osobom zaintereso-
wanym regionalną kulturą i podaniami dotychczas znanymi tylko 
mieszkańcom poszczególnych rejonów Podlasia. Lektura łatwa, 
przyjemna i pełna wysmakowanej, klimatycznej estetyki, a przede 

BESTSELLER

ISBN 978-83-7344-049-4

PODLASIE – Jarosław Borejszo, Gabor Lörinczy, 
Piotr Sawicki, Wiktor Wołkow. Autorzy przedmo-

wy: Antoni Oleksicki i Jarosław Borejszo. 
Kraina niezwykłych krajobrazów, unikatowych w skali świa-
ta zabytków, bogactwo fauny i fl ory często nigdzie już nie-
spotykanej, a nade wszystko obecność ciepłych, serdecznych 
ludzi sprawia, że warto poznać Podlasie bliżej. Zachwyce-
ni nim rodowici, podlascy wirtuozi fotografi i stworzyli al-
bum rzetelnie pokazujący piękno przyrody, dziedzictwo 
kultury oraz wielokulturowość województwa podlaskiego. 
Oprawa twarda, wersja polsko-angielska.

ODLASIE – Jarosław Borejszo, Gabor Lörinczy, 
Piotr Sawicki, Wiktor Wołkow. Autorzy przedmo-

Kraina niezwykłych krajobrazów, unikatowych w skali świa-
ta zabytków, bogactwo fauny i fl ory często nigdzie już nie-
spotykanej, a nade wszystko obecność ciepłych, serdecznych 
ludzi sprawia, że warto poznać Podlasie bliżej. Zachwyce-
ni nim rodowici, podlascy wirtuozi fotografi i stworzyli al-
bum rzetelnie pokazujący piękno przyrody, dziedzictwo 
kultury oraz wielokulturowość województwa podlaskiego. 

Cena: 69,90 zł
Format A4, 144 s.

ISBN 978-83-7344-007-4
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NIEISTNIEJĄCE MNIEJSZE CMENTARZE ŻYDOW-
SKIE – Tomasz Wiśniewski.

Cmentarze żydowskie miały swoją duszę i niepowtarzal-
ny klimat, a przede wszystkim ogromny wpływ na kulturę 
wszystkich mieszkańców polskich ziem, nie tylko Żydów. 
Małomiasteczkowe cmentarze żydowskie były stałym ele-
mentem krajobrazu i kultury II RP. Miały znaczenie dla 
każdego, kto choć raz je odwiedził. Książka jest hołdem 
dla tych, którzy polegli i balsamem na zranione dusze 
potomków tych, którzy przetrwali (Polaków i Żydów). 
Piękne, klimatyczne fotografi e wprowadzą Cię w świat 
dawnych cmentarzy żydowskich wschodniej Polski. Cmen-
tarzy, o których pamięć powoli pokrywa się warstwą kurzu 
zapomnienia i pajęczyną czasu. Wersja polsko-angielska.

Cena: 29,80 zł

POLSKA. CZTERY PORY ROKU – Agnieszka i Wło-
dek Bilińscy, przedmowa: Piotr Brysacz.

Album przedstawia piękno naszego kraju widziane przez 
pryzmat zmieniających się pór roku: rozkwitających 
kwiatów, dojrzewających łanów zbóż, skrzących się zło-
tem jesiennych liści i otulonych w czapy śniegu choinek. 
W fascynującą podróż zabiorą Cię znakomici fotografi cy, 
którzy od lat wędrując przez znane i mniej znane zakątki 
Polski, ukazują uroki krajobrazów i architektury. Album 
jest kwintesencją piękna polskiej ziemi. 
Oprawa twarda, wersja polsko-angielska.

Cena: 56,20 zł

CAŁY ROK WŚRÓD PTAKÓW – Barbara Mydlak.
Poznaj ciekawostki z życia ptaków. Dowiedz się gdzie, 

i o jakiej porze można spotkać dany gatunek i jak się za-
chować, by ujrzeć go w pełnej krasie. Dzięki pasji Autorki 
z każdego zdania emanuje zainteresowanie ptakami, zami-
łowanie i poświęcenie włożone w ich obserwację. Pasję do 
ptaków zaszczepił jej ojciec – weterynarz, a miejsce zamiesz-
kania – skraj Puszczy Augustowskiej, sprzyjało obecności 
przeróżnego ptactwa. Ptaki ofi arowują nam swoje barwy, 
kształty, ruchliwość i grację, a przez swą nieuchwytność bu-
dzą odwieczną tęsknotę, by dotknąć tajemnicy. Dzięki tej 
książce, każdy ma szansę ją zgłębić. Dodatkowym atutem 
publikacji są ilustracje wykonane metodą wycinanki oraz 
fotografi e Wiktora Wołkowa. Cena: 29,80 zł

AŁY ROK WŚRÓD PTAKÓW – Barbara Mydlak.
Poznaj ciekawostki z życia ptaków. Dowiedz się gdzie, 

i o jakiej porze można spotkać dany gatunek i jak się za-
chować, by ujrzeć go w pełnej krasie. Dzięki pasji Autorki 
z każdego zdania emanuje zainteresowanie ptakami, zami-
łowanie i poświęcenie włożone w ich obserwację. Pasję do 
ptaków zaszczepił jej ojciec – weterynarz, a miejsce zamiesz-
kania – skraj Puszczy Augustowskiej, sprzyjało obecności 
przeróżnego ptactwa. Ptaki ofi arowują nam swoje barwy, 
kształty, ruchliwość i grację, a przez swą nieuchwytność bu-
dzą odwieczną tęsknotę, by dotknąć tajemnicy. Dzięki tej 
książce, każdy ma szansę ją zgłębić. Dodatkowym atutem 
publikacji są ilustracje wykonane metodą wycinanki oraz 

Format B5, 154 s.
ISBN 978-83-7344-050-0

Format B5, s. 133
ISBN 978-83-7344-051-7

Format B4, 112 s.
ISBN 83-7344-034-8
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WOŁKOW. Podlasie. Supraśl. Puszcza – Wiktor 
Wołkow; autorzy tekstów: Sokrat Janowicz, Ewa 

Pirożnikow; projekt grafi czny: prof. Andrzej Strumiłło. 
Album przedstawia rozległe i zwarte bory i lasy Puszczy 
Knyszyńskiej rozciągającej się w północno-wschodniej części 
Polski. Jest to jeden z najrozleglejszych kompleksów leśnych 
naszego kraju. O walorach Puszczy i pobliskich okolic decy-
duje urozmaicona rzeźba terenu i szata roślinna oraz zwie-
rzęta. Zdjęcia przekazują piękno tych niezwykłych terenów. 
Oprawa twarda, wersja polsko-angielska.

NAREW – Wiktor Wołkow, przedmowa: prof. Wło-
dzimierz Pawluczuk, projekt grafi czny: prof. Andrzej 

Strumiłło.
Wiktor Wołkow, uznany na całym świecie artysta foto-
grafi k, od lat utrwala na kliszy i ukazuje piękno Podlasia. 
Jego prace poruszają do głębi. Zarówno w Polsce, jak i na 
całym świecie organizowane są wystawy jego twórczości. 
Album Narew powstał przy współpracy wybitnego plasty-
ka, laureata wielu nagród, Andrzeja Strumiłło. Połączenie 
talentów tych dwóch wielkich ludzi dało w efekcie album 
tętniący życiem i pasją, dopracowany w najdrobniejszym 
szczególe, ukazujący piękno i siłę natury. 
Oprawa twarda, wersja polsko-angielska.

AREW – Wiktor Wołkow, przedmowa: prof. Wło-
dzimierz Pawluczuk, projekt grafi czny: prof. Andrzej 

Wiktor Wołkow, uznany na całym świecie artysta foto-
grafi k, od lat utrwala na kliszy i ukazuje piękno Podlasia. 
Jego prace poruszają do głębi. Zarówno w Polsce, jak i na 
całym świecie organizowane są wystawy jego twórczości. 
Album Narew powstał przy współpracy wybitnego plasty-
ka, laureata wielu nagród, Andrzeja Strumiłło. Połączenie 
talentów tych dwóch wielkich ludzi dało w efekcie album 
tętniący życiem i pasją, dopracowany w najdrobniejszym 

LOT – Wiktor Wołkow; projekt grafi czny: prof. Andrzej 
Strumiłło.

Pragnienie bycia wolnym – to uczucie towarzyszy człowie-
kowi od zawsze. Obserwując ptaki zazdrościmy im gracji, 
swobody i przestworzy. Masz szansę na lot w krainę swoich 
marzeń. Ten ósmy, wspólny album fotografa Wiktora Woł-
kowa i plastyka prof. Andrzeja Strumiłło zachwyca i poru-
sza artyzmem i niepowtarzalnością. Pasja, profesjonalizm, 
doskonały warsztat obu artystów – znanych i uznanych – 
to mocne atuty tej publikacji. A strofy poetyckie noblisty 
Czesława Miłosza dodają tak niezwykłego uroku, że trud-
no o bardziej trafne połączenie talentów, geniuszu i piękna. 
Zatem wczuj się w atmosferę życia przyrody, zobacz świat 
z LOTU ptaka i zapamiętaj tę chwilę. Oprawa twarda.

OT – Wiktor Wołkow; projekt grafi czny: prof. Andrzej 

Pragnienie bycia wolnym – to uczucie towarzyszy człowie-
kowi od zawsze. Obserwując ptaki zazdrościmy im gracji, 
swobody i przestworzy. Masz szansę na lot w krainę swoich 
marzeń. Ten ósmy, wspólny album fotografa Wiktora Woł-
kowa i plastyka prof. Andrzeja Strumiłło zachwyca i poru-
sza artyzmem i niepowtarzalnością. Pasja, profesjonalizm, 
doskonały warsztat obu artystów – znanych i uznanych – 
to mocne atuty tej publikacji. A strofy poetyckie noblisty 
Czesława Miłosza dodają tak niezwykłego uroku, że trud-
no o bardziej trafne połączenie talentów, geniuszu i piękna. 
Zatem wczuj się w atmosferę życia przyrody, zobacz świat Cena: 99,90 zł

Cena: 79,70 zł

Cena: 74,90 zł

Format B4, 208 s.
ISBN 978-83-7344-052-4

Format B4, 208 s.
ISBN 978-83-7344-033-3

Format A4, 160 s.
ISBN 83-7344-037-2



DOTKNIĘCIE HIMALAJÓW. TAJE-
MNICE INDII I NEPALU – Tomasz 
Maciej Maksimowicz. W Indiach 
współczesność miesza się z historią. To 
zadziwiające, że przetrwały nie tylko 
zwyczaje i obrzędy sprzed setek lat, ale 
także sposób myślenia i życia. Indie to 
kraj olbrzymich kontrastów społecznych, 
kulturowych, geografi cznych. I właśnie ta 
specyfi ka i niepowtarzalność przyciągają 

ludzi z całego świata. Album przedstawia wspaniałe zdjęcia, 
różnorodność kultur, niezwykłe zabytki architektury Indii 
i Nepalu, codzienne życie mieszkańców, malownicze pejzaże 
i majestatyczne Himalaje. 
Format B5, 112 s., ISBN 83-7344-031-3, oprawa twarda, 
Cena: 64,80 zł

TYKOCIN MIASTECZKO BAJECZKA 
– Wojciech Roszkowski.
„Miasteczko bajeczka”– tak nazwała Ty-
kocin Agnieszka Osiecka, zauroczona jego 
niecodziennym pięknem. Tchnienie daw-
nych epok jest zaklęte w duszy tego mia-
sta. Czas biegnie tu jakby trochę inaczej, 
w sobie tylko wiadomy sposób. Kilkaset 
lat przebogatej historii zawarte jest w każ-
dym kamieniu, wyziera z każdego zakąt-
ka. Niepowtarzalny koloryt Tykocina wręcz się czuje, oddycha 
nim całą swoją istotą. Ta dziwna magia bajkowego miasteczka 
odbija się echem w głębi serca, serca każdego z nas. 
Format A5, 108 s., ISBN 978-83-7344-014-2, Cena: 17,20 zł

KSIĄŻKI DO NABYCIA W:

pieczątka księgarni/hurtowni

INSTYTUT WYDAWNICZY KREATOR 

15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 55/24
tel. hurt (085) 653-13-03   
tel. detal (085) 654 78 35

tel./fax (085) 654-78-06 – sekretariat      
(085) 662-92-67 – redakcja

(085) 653-13-03 – dział handlowy
biuro@iwk.pl   www.iwk.pl

Zapraszamy do naszej księgarni internetowej www.iwk.pl 
oraz księgarni fi rmowej w Białymstoku przy ulicy 

Antoniuk Fabryczny 55 lok. 20

Naszą pasją jest fotografi a. Chcemy zachęcić Cię do wspólnych podróży, 
zwiedzania miejsc malowniczych i romantycznych, poznawania zakątków nieodkrytych.

Wydajemy publikacje popularyzujące piękno przyrody Podlasia 
i zapraszamy Cię do wspólnej wędrówki. 

Odkryj czar Podlasia i pokochaj te strony.

TYKOCIN MIASTECZKO BAJECZKA 

w sobie tylko wiadomy sposób. Kilkaset 

SŁAWNE ŻONY I KOCHANKI – 
Laura Smokowicz. Losy kobiet tragicz-
nych i niebezpiecznych, które łączyło 
jedno: kąpiąc się w blasku władzy, płaciły 
za to wysoką cenę. 
Format A5, 216 s., ISBN 83-7344-027-5, 
Cena: 22,90 zł

SŁAWNE, NIEPOKORNE, AMBIT-
NE I ZAGADKOWE – Laura Smoko-
wicz. Siła woli, determinacja, wrodzony 
talent i silny charakter – oto cechy, dzięki 
którym osiągały wysoką pozycję, majątek 
i sławę. Historia lubi się powtarzać ? 
Format A5, 136 s., ISBN 83-7344-035-6, 
Cena: 16,80 zł

KŁOPOTLIWE ODKRYCIA, DZIW-
NE WYNALAZKI – Laura Smokowicz. 
Ciemne i jasne karty historii wynalaz-
ków, za którymi kryje się ludzki geniusz, 
twórcza myśl i radość tworzenia. 
Format A5, 152 s., ISBN 83-7344-025-9, 
Cena: 17,00 zł

OSZUŚCI, SZUBRAWCY I ZDRAJCY 
– Laura Smokowicz. Przed Tobą książka 
o najbardziej kontrowersyjnych posta-
ciach w dziejach świata. Nic nie mogło 
im stanąć na przeszkodzie w dążeniu do 
sławy, kariery lub bogactwa. 
Format A5, 240 s., ISBN 83-7344-023-2, 
Cena: 24,30 zł

KŁOPOTLIWE ODKRYCIA, DZIW-
 – Laura Smokowicz.

Ciemne i jasne karty historii wynalaz-
ków, za którymi kryje się ludzki geniusz, 

Format A5, 152 s., ISBN 83-7344-025-9, 

OSZUŚCI, SZUBRAWCY I ZDRAJCY
Przed Tobą książka 

o najbardziej kontrowersyjnych posta-
ciach w dziejach świata. Nic nie mogło 
im stanąć na przeszkodzie w dążeniu do 

Format A5, 240 s., ISBN 83-7344-023-2, 

wicz.


