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Geneza Bellony 
Początki wydawnictwa sięgają przedsięwzięć edytorskich wojska niepodleg-

łej Rzeczpospolitej w latach 1918–1939 i odwołują się do zasłużonego czasopisma
„Bellona”, którego pierwszy zeszyt, datowany na styczeń 1918 roku, ukazał się w na-
stępnym miesiącu. W podtytule pisma podano, że jest to „Miesięcznik Wojskowy
wydawany przez Komisję Wojskową”.

Utworzona 30 stycznia 1917 roku Komisja Wojskowa Tymczasowej Rady
Regencyjnej była nieregulaminowym organem Rady w Królestwie Polskim. 1 lutego
1918 roku przeszła pod zarząd administracji wojskowej, działającej przy Prezyden-
cie Ministrów Królestwa Polskiego. Komisja istniała do 2 listopada 1918 roku, kie-
dy została przekształcona w Ministerstwo Spraw Wojskowych. Zasadniczy profil
pisma określił rozkaz gen. Tadeusza Rozwadowskiego, szefa Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego, z 28 grudnia 1917 roku. Szefem Wydziału Studiów nad Wojsko-
wością w Komisji Wojskowej był wówczas historyk Wacław Tokarz, którego uznaje
się za inicjatora czasopisma „Bellona”.

Po odzyskaniu niepodległości marszałek Józef Piłsudski
uznał „Bellonę” za główne wydawnictwo mające dbać o rozwój inte-
lektualny oficerów i myśli wojskowej. Czasopismo było poświęcone
historii wojen oraz myśli wojskowej polskiej i obcej, przeznaczone
dla starszych rangą oficerów. Przez lata jego redaktorem naczelnym
był wspomniany Wacław Tokarz. 

Współczesna oficyna uważa się za spadkobierczynię tradycji
„Bellony” – periodyku wydawanego nieprzerwanie w latach 1918–
–1964, a zasługi pisma dla kształtowania polskiej myśli wojskowej
nie mogą być przecenione. Bellona to imię rzymskiej bogini wojny,
żony bądź siostry Marsa, trudno więc o lepszy wybór patrona firmy.
Nazwa „Bellona” jest ściśle związana z historią wydawnictwa, z jego ideą, założe-
niami i celami statutowymi, a ponadto stanowi ważny element strategii rynkowej.

„Bellona” ożywiła wojskową myśl naukową. Po dziesięciu latach istnienia
czasopismo zostało pozytywnie ocenione w środowisku wojskowym. 

Dopiero powstanie w styczniu 1918 roku „Bellony” ożywia pracę naukową. Wpraw-
dzie pismo to od samego początku swego istnienia jest platformą myśli wojskowej 
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w ogóle, to jednak, szczególnie początkowo,
gromadzi na swych łamach jako autorów głów-
nie oficerów piechoty, a poza tym – wobec bra-
ku osobnego czasopisma piechoty – w ciągu
pierwszych dziesięciu lat swego istnienia po-
rusza wszystkie sprawy z piechotą związane. 
W ciągu 10 lat „Bellona” była organem dla ogól-
nej myśli wojskowej, a zarazem użyczała swych
łamów dla tematów z piechotą związanych.
Umyślnie używam wyrażenia „użyczała”. Nie-
wątpliwie bowiem w chwili jej powstania, 
w czasach Polskiej Siły Zbrojnej, bardzo nie-
wielkiej formacji, składającej się właściwie tylko
z piechoty, zbytkiem byłoby tworzenie czaso-
pism różnych rodzajów broni. „Bellona” z po-
wodzeniem mogła być organem ogólnowojsko-
wym i jednocześnie organem piechoty, tak jak
zresztą była jednocześnie organem pozostałych
rodzajów broni i służb1.

Drugą inicjatywą wydawniczą woj-
ska okresu międzywojennego było powo-
łanie Wojskowego Instytutu Naukowo-Wy-
dawniczego (WINW), który wydzielono 
w lutym 1920 roku z Referatu Wydawni-
czego Oddziału III Sztabu Generalnego. 
W centrum zainteresowań kierownictwa

Instytutu znajdowała się przede wszystkim działalność naukowa, a dopiero na dru-
gim planie wydawnicza. W 1920 roku częścią Instytutu stała się redakcja „Bellony”. 
Instytut, publikując książki oraz prasę poświęconą obronności, działał w ramach
Ministerstwa Spraw Wojskowych. Rozwiązano go w 1934 roku, na jego miejsce po-
wołując Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy (WINO), w ramach którego
funkcjonowało wydawnictwo książkowe przygotowujące literaturę  głównie na po-
trzeby wojska. WINO kontynuował wydawanie czasopisma „Bellona”, a jego szef,
kierujący działalnością oświatowo-wydawniczą w wojsku, pełnił jednocześnie obo-
wiązki redaktora naczelnego pisma i miał decydujący głos w sprawach wydawni-
czych wojska. Dorobek wydawniczy Instytutu w 20-leciu międzywojennym liczył
2528 woluminów, w tym 1770 wydawnictw własnych i 758 publikacji przygotowa-
nych redakcyjnie. 

W 1940 roku miesięcznik ukazywał się na emigracji, w Londynie, najpierw
wydawany przez Sztab Naczelnego Wodza, potem przez Instytut Historyczny 
im. gen. Władysława Sikorskiego. Niezależnie od periodyku ukazującego się na
uchodźstwie „Bellona” jako czasopismo odrodziła się także w kraju, w 1945 roku.
Wydawcą było Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego, a pierwszym redaktorem
naczelnym został Apoloniusz Zawilski. Od 1950 roku tradycje tego czasopisma

[1]  Księga Chwały Piechoty, Warszawa 1937–1939.
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kontynuowała „Myśl Wojskowa” (od 2007
roku pod nazwą „Kwartalnik Bellona”).

Rozkazem Naczelnego Dowództwa
Wojska Polskiego nr 27 z 16 września 1944
roku reaktywowano Instytut jako Wojskowy
Instytut Naukowo-Wydawniczy (WINW).
Jego siedzibą miała być Warszawa, ale tym-
czasowo stała się nią Łódź, gdzie wówczas
koncentrowało się życie kraju. Do rozwi-
nięcia działalności Instytutu brakowało pa-
pieru, zniszczone były zakłady poligraficz-
ne, a braki kadrowe spowodowały, że nie
mógł rozpocząć działalności w pierwszym
roku. W tej sytuacji zaangażowano gru-
pę przedwojennych pracowników Instytutu 
i oficerów, którzy w podziemiu prowadzili
działalność naukowo-wydawniczą. Wśród
nich był porucznik, a potem kapitan Zawil-
ski oraz gen. Jerzy Kirchmayer (w czasie okupacji szef sztab Okręgu ZWZ War-
szawa-Województwo i oficer Oddziału III Komendy Głównej ZWZ/AK), który 
w 1944 roku objął kierownictwo Wojskowego Biura Historycznego, działającego 
w ramach Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego. W latach stalinow-
skich obaj zasłużeni dla wojskowego wydawnictwa oficerowie byli represjonowani. 

Pierwsze lata Wydawnictwa MON (1947–1956)
Po II wojnie światowej powstało rozbudowane, wielozadaniowe i wielo-

strukturowe przedsiębiorstwo – Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.
W 1947 roku stworzono Wydawnictwo Prasa Wojskowa, do którego włączono Wy-
dział Wydawnictw Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, redakcję
dziennika „Polska Zbrojna” (później „Żołnierz Wolności”), jak też redakcje innych
czasopism wojskowych oraz Wojskową Agencję Fotograficzną i drukarnie woj-

skowe. Powstały redakcje wydawnictw polityczno-wojskowych, literatury pięknej 
i popularnonaukowej. W 1949 roku Prasę Wojskową połączono z Wojskowym 
Instytutem Naukowo-Wydawniczym oraz z Główną Księgarnią Wojskową (która
zachowała w okresie Polski Ludowej, nawet w czasach stalinowskich, nazwę Bel-
lona), tworząc Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, w skrócie nazy-
wane Wydawnictwem MON. Wówczas został też utworzony w wydawnictwie od-
rębny dział fachowych publikacji wojskowych. 
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Z powodu trudności organizacyjnych nastąpił jednak naturalny rozpad tego
giganta. Powodem była mała sprawność organizacyjna tak dużego i zróżnicowa-
nego organizmu oraz zachwianie zakresów kompetencji. W tej sytuacji w latach
1952 i 1953 wyodrębniono samodzielne organizmy: Wydawnictwo Czasopisma
Wojskowe, Centralny Kolportaż Wojskowy, Wojskową Agencję Fotograficzną, dru-
karnie, wreszcie Wydawnictwo MON, które z mocy Zarządzenia Ministra Obrony
Narodowej Nr 054/MON zostało 8 maja 1952 roku przedsiębiorstwem państwo-
wym o nazwie Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.

Pierwszym dyrektorem wydawnictwa Prasa Wojskowa, z którego wyłoniło
się Wydawnictwo MON, był Adam Bromberg (1912–1993), jedna z najbardziej
wpływowych postaci ruchu wydawniczego pierwszego okresu Polski Ludowej. Po
„sprawie encyklopedystów” w Państwowym Wydawnictwie Naukowym, którego
był dyrektorem w latach 1953–1965, wyemigrował w 1970 roku do Szwecji, gdzie za-
łożył wydawnictwo Brombergs Bokförlag, obecnie prowadzone przez córkę Dorotę.

O pracy Adama Bromberga w wydawnictwie Prasa Wojskowa pisał Tadeusz
P. Rutkowski w swojej książce: 

Adam Bromberg powrócił do wojska i z dniem 15 marca 1947 roku objął stanowisko
szefa powstałego formalnie 1 maja 1947 roku wojskowego wydawnictwa „Prasa Woj-
skowa” (od 1949 roku działającego pod nazwą Wydawnictwo Ministerstwa Obrony
Narodowej), którym kierował do października 1951 roku. Wkrótce po tej nominacji,
22 lipca 1947 roku, został awansowany do stopnia pułkownika. „Prasa Wojskowa”
oprócz publikacji książek zajmowała się także wydawaniem czasopism wojskowych,
kolportażem wydawnictw i drukiem.
Podsumowując dwuletnią działalność „Prasy Wojskowej” w dziedzinie wydawniczej
Adam Bromberg pisał m.in.: „1) Wydawnictwo ma poważne osiągnięcia w tej dzie-
dzinie, niewspółmierne do skromnych środków i niewielkiego personelu. Osiąg-
nięcia te jednak sprowadzają się głównie do ożywionej działalności przekładowej 
z literatury radzieckiej, choć i w tej dziedzinie można było i należy zrobić więcej. 
2) Głównym brakiem działu jest bezplanowość produkcji […]. 3) Wydawanie ksią-
żek jest zbyt wolne, a to przede wszystkim na skutek powolnych prac redakcyjnych
instytucji zlecającej wydanie. Własne wydawnictwa należy czterokrotnie przyśpie-
szyć w stosunku do obecnych terminów […]. 5) Zmienić politykę małych nakładów
i dużej objętości na najtańsze i najbardziej masowe wydawanie książek. 6) Przystąpić
do wydawnictw luksusowych poświęconych wojsku, rozwojowi gospodarczemu,
klasie robotniczej i chłopom, Armii Radzieckiej, Historii Ruchu Rewolucyjnego…
Znacznie poszerzyć dział przekładu książek naukowych z rosyjskiego oraz przekłady
z literatury radzieckiej i krajów demokracji ludowej”2.

W ciągu dwóch lat od objęcia przez Adama Bromberga szefostwa Prasy Woj-
skowej wydawnictwo znacznie się rozrosło: na początku 1947 roku liczyło 36 pra-
cowników, w 1949 roku już 178 (w tym 74 wojskowych). Koncepcję centralizacji
rynku wydawniczego w Polsce rozwinął Bromberg na łamach „Nowych Dróg” 
w styczniu 1948 roku. Pisał tam m.in.: 

[2]  Tadeusz P. Rutkowski, Adam Bromberg 
i encyklopedyści. Karta z dziejów inteligencji 
w PRL. Warszawa 2010.
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Nie można sobie wyobrazić wydawcy poza zasięgiem polityki kulturalnej państwa
[…] jego rola nie sprowadza się do powielania drukiem rękopisu dostarczonego
przez przypadkowego autora. Wydawca wywiera wpływ na kierunek pracy autorów.

Oceniał też: 
Nazbyt dosłownie przyjmując zadanie zwiększenia produkcji książek w warunkach
szczególnie silnego w latach 1950–1952 głodu książki, Wydawnictwo MON zwięk-
szało produkcję za wszelką cenę, przyśpieszając nadmiernie prace nad przekładem 
i redakcją książki, podejmując zbyt pochopne decyzje wydawania wielu słabych ksią-
żek, dopuszczając do obniżenia wymagań stawianych tłumaczom i zespołowi redak-
cyjnemu. 

Adam Bromberg odszedł z wojska (formalnie został urlopowany) 20 paź-
dziernika 1951 roku.

W trudnym, powojennym okresie kierownictwo wydawnictwa za swój pod-
stawowy cel uznało „zaspokojenie powszechnego głodu słowa drukowanego”. Roz-
poczęto działalność wydawniczą z kilkoma popularnymi seriami w postaci tanich 
i skromnie wydawanych tomików zawierających wyjątki z dzieł klasyków literatury
ojczystej oraz utwory autorów współczesnych, sięgające najczęściej do lat wojny,
okupacji i okresu tzw. utrwalania władzy ludowej w Polsce. W pierwszych latach
program wydawniczy obejmował też tematykę wojskową, w tym historię wojsko-
wości, ale były to głównie przekłady literatury radzieckiej. Na przykład dla poboro-
wych publikowano kilkusettomową „Bibliotekę Żołnierza” (lata 1947–1952). W po-
dobnym okresie (lata 1948–1953), we współpracy z organizacjami społecznymi,
Wydawnictwo MON prowadziło również szeroką działalność edytorską w zakresie
książek sportowych, lotniczych, morskich oraz oświaty sanitarnej. Jednak w 1953
roku działy te przejęły odpowiednio: Wydawnictwo Sport i Turystyka oraz Pań-
stwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich. 

Wydawnictwo MON pozostawało początkowo w cieniu innych renomowa-
nych wydawców i dopiero w drugiej połowie lat 50. wyraźniej zaznaczyło swoją
obecność na rynku jako jedyna w kraju oficyna wojskowa. Już wówczas zaczęła się
kształtować jego specyfika tematyczna: książek o charakterze poznawczym, adreso-
wanych do szerokiego kręgu czytelników zainteresowanych problematyką mili-
tarną. Niestety, obowiązkowe w tamtych latach publikowanie masowych przekła-
dów z literatury radzieckiej, najczęściej niskiego lotu, obniżało rangę oficyny, ale na
szczęście zjawisko to udało się stosunkowo szybko przezwyciężyć.

Od 1952 roku program wydawniczy obejmował cztery kierunki: książki 
popularne, propagujące historię wojska i prezentujące współczesną technikę 
wojskową; częściowo specjalistyczną literaturę wojskowo-fachową, kierowaną do 
środowisk pozażołnierskich; zamówienia Departamentu Wychowania WP, czyli
wydawnictwa wyłączone ze sprzedaży otwartej; opracowania metodyczne, kon-
spekty, materiały polityczne i propagandowe oraz zamówienia Sztabu Generalnego
WP w zakresie wydawnictw fachowo-wojskowych: instrukcji, poradników i tablic
poglądowych przeznaczonych na użytek wojska. Przy takim profilu wydawniczym
następował poważny przerost zatrudnienia w pionach merytorycznych, w których
pracowała ponad połowa osób zatrudnionych w wydawnictwie.
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Od 1955 roku wzrastała liczba prac autorów polskich, co było wynikiem
ożywienia działalności Wojskowego Instytutu Historycznego. Właśnie w tymże
roku rozpoczęto publikację serii zeszytów zatytułowanych „Wypisy Źródłowe do
Historii Polskiej Sztuki Wojennej”, a z czasopism zaczął się ukazywać rocznik „Stu-
dia i Materiały do Historii Wojskowości”. Pracom dyskusyjnym poświęcona była
seria historyczna „Uwagi i Polemiki”, wydawana od 1957 roku. 

Odwilż popaździernikowa 1956 roku pozwoliła skierować na rynek kilka 
tytułów, które z miejsca utrwaliły pozycję wydawnictwa wśród czołowych oficyn
kraju. Wśród nich było pierwsze wydanie krajowe, wprawdzie okrojone, Monte 
Cassino Melchiora Wańkowicza, a także dzieła czołowych dowódców okresu II
wojny światowej: Dwighta D. Eisenhowera Krucjata w Europie czy Heinza Guder-
iana Wspomnienia żołnierza.

W ramach literatury teoretycznej oraz fachowo-wojskowej wydawano regu-
laminy, instrukcje, podręczniki dla szkół oficerskich, a także podoficerskich, plan-
sze i inne materiały szkoleniowe, jak też prace naukowe z zakresu psychologii, 
pedagogiki, ekonomiki, socjologii i techniki wojskowej, grupowane od 1957 roku 
w przeszło stutomowej „Bibliotece Wiedzy Wojskowej” i „Bibliotece Polskiej Myśli

Wojskowej”, od 1965 roku połączone w jedną serię. W tej serii
ukazały się pisma wojskowe Fryderyka Engelsa, Włodzimie-
rza Lenina, Franza Mehringa, jak również dzieła Carla von
Clausewitza czy Ericha Ludendorffa. 

Wśród wydawnictw społeczno-politycznych główne
miejsce zajmowały publikacje szkoleniowe dla wojska oraz
książki i broszury poświęcone aktualnym problemom poli-
tycznym Polski i świata (10–15 tomów rocznie). W latach
1960–1964 ukazało się siedem broszur w serii popularnonau-
kowej „O Naukowy Pogląd na Świat”. 

W 1957 roku została utworzona pod nadzorem płk.
Mariana Odlewanego Redakcja Wydawnictw i Słowników
Wojskowych, której zespół rozpoczął prace nad edycją pierw-
szej po wojnie encyklopedii wojskowej. Małą Encyklopedię
Wojskową (MEW) zainicjował dyrektor wydawnictwa płk
mgr Edward Szpitel wraz z redaktorem naczelnym ppłk. Je-
rzym Olbrichem. Wcześniej pomysł wydania serii informato-
rów wojskowo-historycznych zatytułowanej „1000 Słów o …”
zaproponował płk Lucjan Jaworski. Z tych publikacji zrodziła
się 3-tomowa Mała Encyklopedia Wojskowa, licząca około
12 000 haseł ze wszystkich dziedzin wojska i wojskowości,
wraz z barwnymi tablicami ilustracyjnymi. Ukazały się rów-
nież podręczne wojskowe słowniki obcojęzyczne, słowniki
terminologiczne oraz podręczniki do nauczania języków ob-
cych w szkołach oficerskich. 

W procesie tworzenia MEW wydawnictwo współpra-
cowało ze specjalistami z wojskowych akademii i instytutów
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oraz uczelni cywilnych – profesorami Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki
Warszawskiej. W pracach uczestniczyło wielu autorów i recenzentów: profesorów,
generałów, pułkowników, specjalistów o różnych rangach wojskowych oraz stop-
niach naukowych, o różnych losach wojennych i powojennych. Nad stroną języ-
kową mieli pieczę naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego: prof. Witold Doro-
szewski oraz doc. dr Mieczysław Szymczak i doc. dr Jan Tokarski. Ukazanie się
MEW na rynku było znaczącym wydarzeniem. Pierwszy tom (litery A–J) pojawił
się pod koniec 1967 roku, drugi (litery K–Q) w styczniu 1970 roku, a trzeci (litery
R–Ż) w grudniu 1971 roku.

Lata 1961–1966 przyniosły liczne prace syntetyczne z historii najnowszej
polskiej i powszechnej, jak Wojna narodowowyzwoleńcza narodu polskiego 1939–
–1945 autorstwa płk. Tadeusza Rawskiego, płk. Zdzisława Stąpora i Jana Zamoj-
skiego. Ukazały się też opracowania historyczne poszczególnych rodzajów broni
oraz monografie jednostek wojska polskiego, najważniejszych wojen i bitew oraz
walk partyzanckich. Obok prac autorów polskich wydawano również tłumaczenia,
głównie z literatury radzieckiej – około 20–25 książek rocznie. 

Kolejną publikacją była Encyklopedia II wojny światowej z 1975 roku. Jako
kompendium wiedzy o wydarzeniach wojennych lat 1939–1945 ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień dotyczących Polski była pierwszą tego rodzaju edycją 
w Polsce i jedną z nielicznych w świecie. Pozycja liczyła 2000 haseł w układzie dwu-
łamowym, drukowanych petitem. Była bogato ilustrowana portretami dowódców 
i mężów stanu, mapami bitew, operacji, kampanii wojennych, tablicami, schema-
tami, tabelami – łącznie liczyła ponad 800 stron. 

W 1979 roku wydano Leksykon wiedzy wojskowej, zbiór pojęć i terminów ze
wszystkich dziedzin wiedzy wojskowej, opracowany przez zespół redaktorów pod
kierownictwem płk. Mariana Laprusa. Zawierał 5000 haseł w układzie dwułamo-
wym, drukowanych petitem na 540 stronach. 

W 1970 roku podsumowano, że nakładem Wydawnictwa MON ukazywało
się 60–100 tomów literatury pięknej rocznie. Pięć lat później ich łączny nakład 
wyniósł 3,2 mln egzemplarzy, co stanowiło 24 procent książek beletrystycznych 
w kraju. Jako wynik organizowanych przez oficynę konkursów literackich w latach
1960 i 1962 wydano także blisko 50 wyróżnionych utworów. 

Lata 1956–1990 to generalnie okres stabilizacji, w którym wydawnictwo się-
gało do różnorodnej tematyki wojskowej, prezentując ją w licznych monografiach
naukowych, szkicach dokumentalnych, informatorach historycznych, encyklope-
diach, leksykonach, a także innych pracach specjalistycznych. Ukazał się wówczas
wielotomowy cykl „Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej”, jak też serie: „Armie
Września”, „Wspomnienia Sławnych Dowódców”, „Biblioteka Wiedzy Wojskowej”;
„Historyczne Bitwy”, „1000 Słów o...”, „Typy Broni i Uzbrojenia”.

W wojskowej oficynie znaczące miejsce znalazła także literatura piękna –
polska i przekładowa. Publikowano książki Romana Bratnego, Wojciecha Żukrow-
skiego, Bohdana Czeszki, Jana Gerharda, Haliny Auderskiej, Stanisławy Fleszaro-
wej-Muskat, Jerzego Putramenta, Józefa Kuropieski czy Janusza Przymanowskiego.
„Biblioteka Bellony”, popularnie nazwana „Złotą Serią”, objęła m.in.: Krzyżaków
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i Trylogię Henryka Sienkiewicza, Komu bije dzwon Ernesta Hemingwaya, Okrutne
morze Nicholasa Monsarrata i Popioły Stefana Żeromskiego. 

Problematykę teoretyczno-wojskową prezentowała wówczas seria „Biblio-
teka Wiedzy Wojskowej”, wzbogacana tytułami przekładowymi. Pojawiło się wiele
pozycji obrazujących bogactwo techniki wojskowej, w których autorzy odsłaniali
tajniki arsenałów z lat minionych i współczesnych w różnorodnych opracowaniach,
między innymi w cieszącym się dużą popularnością cyklu „Typy Broni i Uzbroje-
nia”. Do poszukiwanych tytułów należały pamiętniki oraz wspomnienia „ludzi
zbrojnego czynu”, żołnierzy frontowych Wojska Polskiego, jak też uczestników kon-
spiracji w kraju i za granicą. Oficyna miała też wtedy w swym dorobku liczne prze-
kłady, w tym pamiętniki wybitnych dowódców państw koalicji antyhitlerowskiej.
Podobną popularność zdobyły wydawane w masowych nakładach serie – „Żółtego
Tygrysa”, „Sensacje XX Wieku” czy „Labirynt”, które ukazywały się przez kilka dzie-
sięcioleci, co stanowiło swoisty rekord w ruchu edytorskim.

Wprowadzenie stanu wojennego nie spowodowało istotnych zmian w pracy
wydawnictwa, poza tym, że spośród pracowników część oficerów skierowano do
innych instytucji i przedsiębiorstw jako komisarzy wojskowych, wśród nich płk.
Franciszka Stępniowskiego, który został komisarzem w Komitecie do Spraw Radia 
i Telewizji. Jedyną osobą wpisaną na listę represjonowanych opracowaną przez 
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, był Marek Wujkiewicz; znalazł jednak
pracę w wydawnictwie Książka i Wiedza.

Czas zmian (1990–1997)
Z bogatym dorobkiem wydawnictwo wkroczyło w lata 90., kiedy to prze-

miany ustrojowe postawiły nowe wyzwania, wymagające przewartościowania do-
tychczasowej linii wydawniczej i podjęcia odważnych kroków w celu sprostania
rosnącym wymaganiom czytelniczym.

Zespół wydawnictwa na uroczystym spotkaniu 26 października 1987 roku
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W styczniu 1990 roku wydawnictwo
znalazło się w trudniej sytuacji. Niewła-
ściwa i zbyt późna reakcja na zmiany na
rynku lat 1989 i 1990 spowodowały, że siłą
inercji kondycja oficyny pogarszała się.
Rosły zapasy niesprzedanych książek, na
różnym etapie realizacji było ponad 150
umów autorskich, z których tylko część
miała szanse realizacji. Zobowiązania fina-
nsowe przedsiębiorstwa o kilkadziesiąt pro-
cent przewyższały należności. 

Przełom lat 80. i 90. stał się dla wy-
dawnictwa – podobnie jak dla wielu firm
państwowych, przywykłych do funkcjono-
wania w sferze gospodarki centralnie plano-
wanej – okresem wielkiej próby. We wszyst-
kich sferach działania pojawiły się nieko-
rzystne tendencje. Ich głównymi przyczy-
nami były gwałtowne zmiany w zewnętrznym otoczeniu przedsiębiorstwa i trudno-
ści w pokonywaniu zagrożeń. Wśród czynników zewnętrznych wyróżnić należy hi-
perinflację, załamanie się dotychczasowych kanałów dystrybucji, w tym upadek
Składnicy Księgarskiej oraz sieci księgarń Domu Książki, gwałtownie rozwijającą
się konkurencję, zwłaszcza w sferze literatury komercyjnej, brak unormowań 
prawnych regulujących zasady współpracy w nowych warunkach gospodarczych, 
a także zmiany zapotrzebowań rynku. 

Niewłaściwa lub zbyt późna reakcja na te niekorzystne tendencje rynkowe
spowodowała gromadzenie się zapasów gotowych książek w magazynach Skład-
nicy Księgarskiej, co nieuchronnie pociągało za sobą narastanie zatorów płatni-
czych, które z kolei wywoływały gwałtowny wzrost przeterminowanych zobowią-
zań. Skutkowało to naliczaniem odsetek, które w warunkach hiperinflacji rosły 
w zastraszającym tempie, stawiając przedsiębiorstwo przed perspektywą upadłości.
Zadłużenie osiągnęło wówczas 21 mld zł, a dodatkowo 18 mld zł zgromadzonych
było w niesprzedawalnych zapasach książek. Drastycznie spadła dynamika sprze-
daży, która w pierwszym kwartale 1991 roku była mniejsza o 42 procent w stosunku
do tego samego okresu 1990 roku. Było to w dużej mierze wynikiem niewłaściwych
decyzji programowych i braku rozeznania rynku, skutkujących wprowadzeniem do
sprzedaży tytułów, z których na koniec 1992 roku pozostawało w magazynach jesz-
cze 60–80 procent nakładu. Do tego rosło zadłużenie wobec drukarń.

W takiej sytuacji ekonomicznej, w połowie 1991 roku, dyrektorem wydaw-
nictwa został płk dr Józef Skrzypiec, a jego zastępcą kpt. mgr Zbigniew Czerwiński.

Nowe kierownictwo zdecydowało się opracować program poprawy sytuacji
ekonomicznej wydawnictwa, który – choć nie obejmował całokształtu zagadnień –
to jednak zakładał zahamowanie wzrostu kosztów funkcjonowania przedsiębior-
stwa. Niezaprzeczalnym atutem nowych rozwiązań stała się wiedza i doświadczenie

Siedziba wydawnictwa przy ulicy
Grzybowskiej 77 w Warszawie
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szeregowych pracowników, a także zaangażowanie oraz chęć podjęcia próby wy-
prowadzenia firmy z zapaści już w nowych warunkach rynkowych. Kilku młodym
pracownikom, ale z doświadczeniem nabytym w wydawnictwie, powierzono odpo-
wiedzialne funkcje. Ich niekonwencjonalne działania, zwłaszcza w sferze handlu 
i promocji, szybko zaczęły przynosić efekty. Realizacja planu w pierwszym okresie
– do lipca 1991 roku – sprowadziła się głównie do działań zmierzających do osz-
czędności przez zmniejszenie powierzchni biurowej użytkowanej przez wydaw-
nictwo. Wstrzymano już rozpoczętą produkcję 33 tytułów, ograniczono wielkość 
prenumeraty prasy, a nawet zmniejszono liczbę użytkowanych numerów telefo-
nicznych.

W okresie transformacji ustrojowej i kształtowania się nowej rzeczywistości
politycznej przed kierownictwem i pracownikami Wydawnictwa MON stanęło py-
tanie o nowe określenie swojej roli, o cele strategiczne i zadania bieżące, o wzory, do
jakich chcą nawiązywać. Było oczywiste, że po tylu latach przemilczeń należy wró-
cić do najszczytniejszych tradycji wojska niepodległej Rzeczypospolitej. Z rozmów
wśród kadry oficerskiej, sondaży pośród autorów i pracowników, a także z listów 

od czytelników wynikało, że największe uznanie zyskała pro-
pozycja uwzględnienia w nazwie wydawnictwa miana Bel-
lona. Do opinii tej przychylił się Minister Obrony Narodowej
i zarządzeniem Nr 20/MON z 26 marca 1990 roku na wnio-
sek przedsiębiorstwa zmienił jego nazwę na Wydawnictwo
Bellona, pod którą to nazwą znalazło się ono w rejestrze
przedsiębiorstw państwowych pod numerem RPP 979 
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gos-
podarczy. To dzięki tej restrukturyzacji wydawnictwo utrzy-
mało się na rynku i przez kilka lat, według rankingu prowa-
dzonego przez „Rzeczpospolitą”, znajdowało się w pierwszej
dziesiątce oficyn krajowych. 

Odtąd Bellona, utrzymując zasadniczo swój dotych-
czasowy profil, zaczęła kierować nowe propozycje do środo-
wisk znajdujących się dotąd niejako poza zasięgiem jej oferty,
w tym do kobiet i do najmłodszych. Choć zmieniła się nazwa
i pojawił się nowy adresat, to nadal ukazywały się książki am-
bitne, starannie opracowane merytorycznie i edytorsko, wy-
dawane z zastosowaniem najnowszych osiągnięć techniki po-
ligraficznej. Z czasem ofertę rozszerzono także o podręczniki
szkolne i akademickie. Niezmiennie warunkiem, któremu
wydawnictwo starało się sprostać, była wysoka jakość oraz
rzetelność merytoryczna w nowych realiach rynkowych i po-
litycznych. Wtedy to ukazała się po raz pierwszy bez ingeren-
cji cenzury trzytomowa Bitwa o Monte Cassino pióra Mel-
chiora Wańkowicza, a także po raz pierwszy w książce
wydanej w Polsce zamieszczono pełny tekst tajnego proto-
kołu do paktu Ribbentrop–Mołotow. 
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Wydawnictwo, kontynuując tradycję, starało się ocalić od zapomnienia trud
żołnierza polskiego, publikując pamiętniki – od dowódców różnych szczebli po
szeregowych, choć przeważnie nie przynosiło to korzyści finansowych. Wydano też
reprinty prac, które w literaturze wojskowej zalicza się do dzieł pomnikowych:
Księgę Chwały Piechoty i Księgę Jazdy Polskiej. Powołano do życia nowe serie, od
razu cieszące się uznaniem czytelników, m.in.: „Miłość Rządzi Światem”, „Twierdze
Polskie” oraz „Kulisy Wywiadu i Kontrwywiadu”. Godne miejsce znalazła także 
literatura piękna polska i przekładowa. Nawiązano współpracę z innymi wydaw-
cami i w koedycji z nimi ukazały się liczne publikacje. Przez te lata wydawnictwo
stale umacniało swoją pozycję oraz wiarygodność na rynkach międzynarodowych,
dzięki czemu nawiązało współpracę z liczącymi się koncernami wydawniczymi:
Orbis Books, Nathan Editions oraz De Agostini Editions.

Bellona na długo przed przystąpieniem Polski do NATO podjęła współpracę
z Biurem Prasy i Informacji tej organizacji, wydając drukiem własną publikację do-
tyczącą Sojuszu. Współdziałanie to dało firmie status oficjalnego dystrybutora ma-
teriałów informacyjnych Sojuszu Północnoatlantyckiego na Polskę, które rozsyłano
do wszystkich zainteresowanych instytucji i osób prywatnych
w kraju, przyczyniając się tym samym do upowszechnienia
idei przystąpienia naszego państwa do NATO.

W 1992 roku rozpoczęły działalność trzy nowe księ-
garnie, w tym Księgarnia im. Stefana Żeromskiego w Warsza-
wie, o powierzchni 350 m2. Podjęto także niekonwencjonalne
wówczas metody handlu, np. sprzedaż wysyłkową, którą na
tak szeroką skalę Bellona zorganizowała jako jedno z pierw-
szych wydawnictw w kraju. Sprzedaż ta została  wkrótce roz-
szerzona w ramach Klubu Miłośników Książki Historycznej.

W latach 1991–1994 przystosowano strukturę firmy
do nowych warunków. Jednym z takich działań było utworze-
nie działu marketingu. W sferze handlu nawiązano bezpo-
średnią współpracę z ponad 250 odbiorcami hurtowymi i de-
talicznymi. Zwiększenie liczby odbiorców książek stało się
możliwe dzięki skomputeryzowaniu działań handlowych i rozliczeń księgowych.

Rezultatem zmian i dostosowania się do nowych warunków gospodarczych
było zmniejszenie zatrudnienia o prawie 70 procent. W styczniu 1990 roku wydaw-
nictwo zatrudniało 118 osób, w tym dwie we własnym salonie sprzedaży, a w maju
1993 roku na etatach pozostało 36 osób, w tym 11 w działach handlu i reklamy, 
a poza tym 31 osoby w czterech księgarniach firmowych. Można stwierdzić, że Bel-
lona przeszła przez pierwszy etap restrukturyzacji bez szwanku. Było to możliwe
dzięki nowej strategii, zakładającej wyjście poza krąg odbiorców wojskowych i roz-
szerzenie tematyki wydawanych książek o zagadnienia związane z ekonomią, za-
rządzaniem czy prawem. Niemniej jednak jeszcze w 1994 roku 85 procent tytułów
stanowiły książki o tematyce historyczno-wojskowej, historii munduru, odznak 
i orderów, uzbrojenia oraz pozycje teoretyczno-wojskowe. Drastycznemu zmniej-
szeniu uległy nakłady przy jednocześnie stale rosnącej liczbie wydawanych pozycji.
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Struktura wydawnictwa w 1993 roku
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Wcześniej nie były wyjątkiem nakłady np. stutysięczne, których spora część poszła
na przemiał wraz z upadkiem Składnicy Księgarskiej. Teraz zostały zmniejszone
najczęściej do poziomu 5000 egzemplarzy. Polityka ta pozwoliła znacznie zmniej-
szyć ryzyko, bo jeżeli książka poniosła na rynku porażkę, straty nie były duże, a jeśli
odniosła sukces, decydowano się na dodruk. 

W latach 1995–1996 nastąpiła dalsza restrukturyzacja mająca na celu po-
prawę kondycji oficyny. Rozpoczęto poszukiwanie „hitów wydawniczych” (ency-
klopedie, słowniki), podjęto działania w kierunku uzyskania dotacji do książek
naukowych oraz podejmowano koedycje wydawnicze. Drugim polem działania
było rozszerzanie sieci własnych placówek handlowych oraz przejmowanie lub wej-
ścia kapitałowe w hurtownie książek w Krakowie, Kielcach i Częstochowie. Inten-
sywnie wprowadzano też profesjonalne zasady działań marketingowych, planowa-
nia marketingowego i promocji książek w Internecie. 

Prywatyzacja i rozwój (1997–2006)
Kolejny etap rozpoczął się 2 września 1997 roku, gdy na podstawie Zarzą-

dzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 24/MON z 23 czerwca 1997 roku zostało
utworzone przedsiębiorstwo państwowe Dom Wydawniczy Bellona przez połącze-
nie Wydawnictwa Bellona, Czasopism Wojskowych oraz elementów pozostałych
po Centralnym Kolportażu Wojskowym i Wojskowej Agencji Fotograficznej. Bez-
pośredni nadzór nad przedsiębiorstwem sprawował Minister Obrony Narodowej.
W tej formie prawnej Bellona działała do 31 lipca 2007 roku.

Czasopisma Wojskowe utworzono po podziale Wydawnictwa MON w 1952
roku. Do czasu połączenia z Belloną było to przedsiębiorstwo mające niewiele
wspólnego z gospodarką rynkową, bowiem główną swą działalność kierowało na
zaspokajanie potrzeb resortu. Zadania komercyjne, wykonywane dla zrównoważe-
nia kosztów działalności statutowej, zaczęto szerzej wprowadzać dopiero w okresie
transformacji ustrojowej na skutek gwałtownego ograniczenia dotacji minister-
ialnych. Do końca istnienia Czasopismom Wojskowym nie udało się jednak dopro-
wadzić do samofinansowania z działalności rynkowej, czego dowodem była kata-
strofalna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa przed połączeniem. Po transfor-
macji ustrojowej również Czasopisma Wojskowe zaczęły się zmieniać, nie potrafiły
jednak poradzić sobie z przerostem zatrudnienia i przeorientować się na działal-
ność rynkową. W porównaniu do Bellony tworzyły ogromną strukturę, zatrudnia-
jąc więcej pracowników i dysponując większym majątkiem. Zmiany restrukturyza-
cyjne dokonane przez dyrektora Bellony Józefa Skrzypca oddelegowanego do Cza-
sopism Wojskowych na p.o. dyrektora, doprowadziły do połączenia wydawnictw. 

Czasopisma Wojskowe publikowały liczne tytuły prasowe, w tym tygodnik
„Polska Zbrojna”. Znaczące miejsce w działalności tego przedsiębiorstwa zajmo-
wały opracowania kartograficzne oraz wysoko oceniane przez odbiorców kalenda-
rze biurowe Tewo i Tepol, które zaspokajały około 30 procent krajowego zapotrze-
bowania na tego typu publikacje. Wydawnictwo zajmowało się także kolportażem
prasy i książek oraz prowadziło działalność handlową za pośrednictwem sieci swo-
ich księgarń i hurtowni.
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Połączenie dwóch firm o 50-letniej tradycji było podyktowane wieloma
względami. Przede wszystkim zadecydowała o tym możliwość efektywniejszego
wykorzystania ich potencjału menedżerskiego, intelektualnego i ekonomicznego.
Zamysłem organu założycielskiego było uczynienie z Domu Wydawniczego Bel-
lona firmy bardziej konkurencyjnej, która może zdobyć nowe obszary rynku 
w wyniku dywersyfikacji produkcji oraz usług. Integracja wielu działów korzyst-
nie wpłynęła na poziom kosztów i pozwoliła spożytkować potencjał produkcyjny.
Zintegrowanie działań marketingowych i handlowo-dystrybucyjnych oraz wspólne
wykorzystanie sieci handlowej obu przedsiębiorstw umożliwiło zintensyfikowa-
nie sprzedaży.

Restrukturyzacja i stworzenie jednego organizmu prawnego Domu Wydaw-
niczego Bellona pociągnęły za sobą wielorakie skutki natury organizacyjnej, pro-
dukcyjnej, ekonomicznej oraz społecznej, a przy tym przyczyniły  się do wzrostu
udziału tegoż przedsiębiorstwa w rynku. Dzięki dokonanym zmianom wzrosła jego
wiarygodność rynkowa. Bellona mogła też rozpocząć poszukiwanie kontaktów
oraz płaszczyzn współpracy z firmami zagranicznymi. W ten sposób przetrwała
najtrudniejszy okres i mogła szykować się do walki o sukces na rynku. 

W rankingu polskich wydawców opublikowanym przez „Rzeczpospolitą”
Bellona w 1996 roku zajęła 9. miejsce pod względem liczby wydanych tytułów (159)
i 11. miejsce, jeśli chodzi o przychody z ich sprzedaży (10,2 mln zł). Łączny roczny
nakład książek osiągnął 750 tys. egzemplarzy.

Wydawnictwo Bellona wniosło do połączonego przedsiębiorstwa wysoką
pozycję wśród wydawców działających według zasad rynkowych. Znane było jako
oficyna specjalizująca się przede wszystkim w zakresie literatury historyczno-woj-
skowej, książek popularyzujących zdobycze techniki wojskowej oraz kilku serii ma-
sowych. Jej reakcją na ówczesne dyskusje w środowisku historyków i kombatantów
było przystąpienie do wydawania monumentalnej Wielkiej Ilustrowanej Encyklo-
pedii Powstania Warszawskiego. We współpracy z innymi wydawcami stworzono
jako koedycje serie: „O Wolność i Niepodległość”, „Kulisy Wywiadu i Kontrwy-
wiadu”, „Jednostki Elitarne Świata” i „Historie Państw”. Od 1997 roku powstały 
w koedycji pierwsze publikacje na płytach CD-ROM.

Podczas uroczyści jubileuszowych w 1997 roku podsumowano dorobek pół-
wiecza, w trakcie którego na rynek księgarski trafiło ponad 8,5 tys. tytułów, prezen-
tujących różnorodną tematykę w licznych monografiach naukowych, szkicach do-
kumentalnych, informatorach historycznych, encyklopediach, leksykonach, a także
w innych pracach specjalistycznych. 

Pogarszająca się w tym czasie sytuacja ekonomiczna kraju, szczególnie bo-
leśnie odczuwana na rynku książki i prasy, postawiła przed kierownictwem oraz
pracownikami przedsiębiorstwa nowe wyzwania. W 1997 roku, jeszcze przed połą-
czeniem, oba przedsiębiorstwa zatrudniały łącznie 320 osób, przy czym w Wydaw-
nictwie Bellona zatrudnienie obejmowało 82 pracowników, z czego 52 w pionie
handlowym: we własnych księgarniach, w dziale wysyłkowym i w akwizycji. Po
przeprowadzonych zmianach zatrudnienie w 2001 roku obejmowało 182 osoby, 
w tym 30 osób w redakcji „Polski Zbrojnej” i „Żołnierza Polskiego”, 20 osób 
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w dziale kolportażu, 12 pracowników merytorycznych w pionie książkowym, 20 
w sferze produkcji książki (fotoskład, korekta, produkcja) i około 100 osób w dziale
handlu, w tym także pracowników księgarń i trzech hurtowni terenowych.

Początek aktywności Bellony w świecie nowych technologii można datować
na 17 listopada 1999 roku, kiedy w departamencie społeczno-wychowawczym
MON odbyła się z udziałem ministra Janusza Onyszkiewicza prezentacja informa-
tora multimedialnego Siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Publikacja na płycie
kompaktowej przygotowana była w wersji polskiej i angielskiej, zawierała 2,4 tys.
stron ekranowych, ponad 1 tys. zdjęć, 30 minut filmów, kilkanaście interaktywnych
schematów oraz aktywne połączenia internetowe. 

Od roku 1998 Dom Wydawniczy Bellona wydawał przeszło 200 tytułów
książkowych rocznie; rekordowy pod tym względem był rok 2000, gdy ukazało się
213 pozycji. Równie intensywnie prowadzono działalność na rynku prasowym.
Obok znanych od lat czasopism popularnych ukazywały się też pisma przezna-
czone dla węższego grona czytelników, wysoko oceniane za swoją stronę meryto-
ryczną, a wśród nich „Przegląd Historyczno-Wojskowy” czy „Przegląd NATO”. 

Bellona Spółka Akcyjna (2007–2018)
1 sierpnia 2007 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwo-

wego Dom Wydawniczy Bellona powstała jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
Bellona Spółka Akcyjna, która w całości przejęła majątek, prawa i zobowiązania ko-
mercjalizowanego przedsiębiorstwa. Wcześniej na podstawie porozumienia Minis-
ter Obrony Narodowej przejął z przedsiębiorstwa zorganizowaną część redakcji ty-
godnika „Polska Zbrojna”, tworząc komórkę budżetową – Redakcję Wojskową
(obecnie Wojskowy Instytut Wydawniczy). Po udanej – co podkreślał prezes Józef
Skrzypiec – prywatyzacji oficyna przyjęła nazwę Bellona S.A. i pod nią prowadziła
działalność do początku stycznia 2018 roku. 

31 maja 2011 roku Minister Skarbu Państwa sprzedał 85 procent akcji 
Bellony S.A. inwestorom prywatnym (konsorcjum Creditero Holdings Limited 
i spółce Wydawnictwo Bellona Sp. z o.o.). Natomiast 15 procent zostało bezpłatnie
przekazane uprawnionym pracownikom. Wydawnictwo Bellona Sp. z o.o. było za-
wiązaną w 2009 roku spółką, w której udziały objęli zainteresowani uczestnictwem
w prywatyzacji Bellony S.A. byli i obecni pracownicy, łącznie 63 osoby. W wyniku
wcześniej podjętych zobowiązań wszystkie akcje pracownicze zostały odkupione
przez Creditero Holdings lub jego następcę prawnego. 5 grudnia 2011 roku i 25
stycznia 2012 roku doszło do podziału spółki Bellona S.A. przez wyłączenie z niej
trzech zorganizowanych części i wniesienie ich do trzech nowo zawiązanych spó-
łek. Nastąpiło też obniżenie kapitału. W nowych organizmach, które przejęły bu-
dynki i grunty, udziały obejmował tylko Creditero Holdings, w wyniku czego 
w Bellonie S.A. ukształtowała się następująca struktura akcjonariuszy: Creditero
Holdings – około 77 procent akcji własnych i pracowników, Wydawnictwo Bellona
Sp. z o.o. – około 23 procent. 29 lutego 2012 roku Creditero Holdings sprzedało
wszystkie swoje (i pracowników) akcje spółce Dressler (wtedy występującej pod
nieco inną nazwą) z grupy wydawniczo-dystrybucyjnej Olesiejuk.
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W kwietniu 2012 roku Bellona S.A., pozbawiona nieruchomości, opuściła
zajmowaną od 1952 roku siedzibę przy ul. Grzybowskiej 77 i przeniosła się na 
ul. Bema 87, gdzie wynajmuje powierzchnię w budynku, który kiedyś wybudowała.
Na starym miejscu, przy ul. Grzybowskiej (obecnie Plac Europejski 3), pozostała
jedynie księgarnia firmowa Bellona, od 1 czerwca 2017 roku funkcjonująca w ra-
mach sieci księgarń Świat Książki. W 2013 roku, gdy uroczyście obchodzono jubi-
leusz 95-lecia wydawnictwa, w dorobku Bellony było ponad 15 tys. tytułów książek,
w tym monografie naukowe, szkice dokumentalne, informatory historyczne, ency-
klopedie i leksykony, a także inne prace specjalistyczne. 

„Dzięki podjętym w porę krokom Bellona także w sytuacji kryzysu na rynku
wydawniczym utrzymuje ugruntowaną przez lata pozycję. Deklarujemy dalszą
działalność w służbie polskiej kultury i dla dobra polskich czytelników” – zakoń-
czył swoje wystąpienie prezes Józef Skrzypiec, przemawiając podczas uroczystości 
z okazji 95-lecia wydawnictwa. 

Rok 2015 zakończył się bardzo pozytywnym wynikiem. 

Oczekuję, że wielkość sprzedaży sięgnie, a może nawet przekroczy 19 mln zł. Ozna-
cza to wzrost o 3 mln zł w stosunku do roku 2014, czyli aż o 18 procent. W samym
listopadzie sprzedaż przyniosła 2,8 mln zł, co było wynikiem o 17 procent wyższym
niż w listopadzie roku poprzedniego. Nie mamy bardzo znaczących bestsellerów, bo
nasze książki „idą ławą”. Wydajemy dużo tytułów i osiągamy dobre średnie nakłady,
a jeszcze do tego robimy sporo dodruków.

– stwierdził 28 grudnia tamtego roku prezes Józef Skrzypiec w wypowiedzi dla
„Biblioteki Analiz”. Dodał przy tym, że średni nakład w wydawnictwie Bellona wy-
nosi nadal ponad 5 tys. egzemplarzy, przy czym jego poziom podnoszą edycje w ra-
mach kolekcji dystrybuowanych głównie w sieciach prasowych. Bez uwzględnienia
kolekcji średni nakład jest jednak również wysoki i wynosi 4–5 tys. egzemplarzy,
chociaż są też tytuły wydawane w nakładach 1,5 i 2 tys. sztuk. 

W styczniu 2016 roku Wydawnictwo Bellona otrzymało tytuł Wydawca
Roku 2015, przyznawany przez redakcję „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” za
„wielki wkład w promocję książek historycznych”, a w wygłoszonej wówczas lauda-
cji doceniono zespół wydawnictwa „również za ogromny sukces organizacyjny,
dzięki któremu od ćwierć wieku rozwijają się Targi Książki Historycznej i za wkład
Bellony w promowanie książki historycznej i wkład w jej wielki renesans”.

Tragedią dla pracowników i całego wydawnictwa była nagła śmierć płk. dr.
Józefa Skrzypca. Stało się to 5 stycznia 2016 roku, w kilka dni po tej wypowiedzi. 
14 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza Bellony S.A. powołała na stanowisko pre-
zesa zarządu Zbigniewa Czerwińskiego, piastującego dotąd stanowisko członka za-
rządu, który jednocześnie kierował też wydawnictwem Świat Książki. Wicepreze-
sem został Waldemar Michalski, uprzednio również członek zarządu spółki. 

Dla Bellony rok 2016 był bardzo trudnym rokiem. Po pierwsze dlatego, że już od
roku jesteśmy bez prezesa Józefa Skrzypca, którego nam niezmiernie brakuje, jego
zaangażowania i determinacji w realizacji celów. A po drugie z powodu dużych per-
turbacji naszego istotnego partnera dystrybucyjnego, czyli firmy Matras. Łączny
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przychód powinien wynosić 14–15 mln zł, ale grudzień nie jest jeszcze podsumo-
wany, a od tego bardzo dużo zależy

– powiedział „Bibliotece Analiz” prezes Zbigniew Czerwiński w styczniu 2017 roku
i dodał: 

Było też kilka innych przyczyn zmniejszenia przychodów, między innymi przesta-
liśmy wydawać magazyn historyczny „Mówią Wieki”, który generował przychody na
poziomie około miliona zł rocznie. 

W 2016 roku radykalnie zmniejszyła się liczba wydawanych tytułów – z pra-
wie 300 rocznie do około 160–180. 

Była to świadoma decyzja, aby na tym trudnym rynku próbować odbudować pozy-
cję dobrego wydawnictwa historycznego, co nam się w końcu roku udało, bo wiele
naszych książek gości na listach bestsellerów najlepszych książek historycznych. Jed-
nocześnie spowodowało to również przewartościowanie naszej współpracy z agen-
cjami i z partnerami, od których pozyskujemy dobre książki historyczne. Mamy też
poszerzoną grupę autorów, którzy już pracują i efekty tego będą widoczne za kilka
miesięcy w postaci nowych książek. Ograniczenie liczby tytułów spowodowało też
zwiększenie wysiłku promocyjnego wokół tytułów, jakie zostały, co pozwoliło nam
poprawić rentowność poszczególnych produktów 

– stwierdził prezes Zbigniew Czerwiński we wspomnianej wypowiedzi dla „Biblio-
teki Analiz”.

Bellona efektywnie realizuje system sprzedaży praw do książek swoich auto-
rów, jak i mechanizm odsprzedawania uzyskanych licencji. W tej dziedzinie wy-
dawnictwo odniosło spektakularne sukcesy. Pierwsze prawa autorskie sprzedano
do Czech, ale największym ich odbiorcą stała się Rosja, gdzie podjęto współpracę 
z koncernem AST, grupującym 16 wydawnictw, a także z wydawnictwem Feniks 
z Rostowa nad Donem i oficyną Omega z Moskwy. Na rynek wschodni sprzedano
kilkadziesiąt tytułów z serii „Historyczne Bitwy”. Także inne książki Bellony o te-
matyce historycznej i militarnej zyskały już uznanie wydawców zagranicznych, 
a o prawo wydania w języku angielskim nowej, 4-tomowej Encyklopedii najnowszej
broni palnej rywalizowało kilku wydawców. Do zagranicznych kontrahentów Bel-
lony należą m.in.: Addison Wesley Longman, Amber Books Ltd, Boydell & Brewer
Ltd, De Agostini Rights Ltd, Editorial Libsa S.A., Marshall Editions, Oxford Uni-
versity Press, PRC Publishing Ltd. Efektem tej współpracy są znaczące przedsięw-
zięcia edytorskie.

Bellona bierze również udział w większości znaczących imprez ekspozy-
cyjno-handlowych nie tylko w kraju, ale i za granicą, gdzie postrzegana jest jako
oficyna, której dorobek i tradycje współtworzą polską kulturę. Prezentuje swoje
publikacje na Warszawskich Targach Książki, a także na targach we Frankfurcie
nad Menem, Lipsku, Moskwie, Jerozolimie, jak też Międzynarodowych Targach
Książki w Krakowie i imprezach targowych w innych miastach Polski. 

Bellona jest obecnie oficyną uniwersalną, corocznie wydającą ponad 200 
tytułów. Obok literatury historycznej, militarnej i technicznej rosnące znaczenie 
w ofercie zdobywa beletrystyka polska i obca, kryminały, powieść historyczna i fan-
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tastyczna oraz albumy, kalendarze, a także wszelkiego rodzaju poradniki pomocne
w życiu codziennym. 

W roku swego stulecia Bellona zakończyła samodzielną działalność. 17 paź-
dziernika 2018 roku Bellona sp. o. o. połączyła się z firmą Dressler Dublin sp. z o.o.
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przez przeniesienie całości majątku Bellony
do spółki Dressler Dublin. Jak zapewniał Zbigniew Czerwiński, Bellona zachowu-
jąc samodzielność merytoryczną, nadal będzie prowadziła działalność wydawni-
czą, ale pod imprintem wydawniczym.

Liczba Przychód łączny Zysk łączny Nakład Zatrudnienie
tytułów w złotych w złotych (liczba osób)

1992 52 2,11 mln  64 tys. 187 tys.  130  
1993 80 3,84 mln  53 tys.  240 tys.  115  
1994 124 5,587 mln  68 tys.  398 tys.  98  
1995 179 8,057 mln  176 tys.  809 tys.  92  
1996 159 10,23 mln   489 tys.  750 tys.  88  
1997 186 17,1 mln 1,2 mln 2,8 mln  82  
1998 202 20,8 mln 0,7 mln 2,214 mln  180  
1999 203 23,7 mln 2,26 mln  1,637 mln  175  
2000 213 26,78 mln 2,2 mln  2,0 mln  170  
2001 184 27,5 mln 2,42 mln  2,0 mln  161  
2002 213 25,3 mln  1,5 mln  2,3 mln  156  
2003 284 24,1 mln   0,4 mln  1,8 mln  124  
2004 273 28,6 mln  0,8 mln  2,2 mln  98  
2005 261 24,6 mln  1,0 mln  2,1 mln  93  
2006 278 25,8 mln 2,9 mln  1,5 mln  84  
2007 342 25,7 mln  2,6 mln  1,9 mln  65  
2008 382 22,2 mln  0,5 mln  2,8 mln  65  
2009 376 22,8 mln  1,2 mln  2,8 mln  65  
2010 372 20,2 mln  1,1 mln  2,3 mln  55  
2011 249 17,9 mln  0,5 mln  1,9 mln  26  
2012 306 16,7 mln  0,8 mln  0,7 mln  22  
2013 386 16,5 mln  1,0 mln  2,4 mln  22  
2014 429 16,7 mln  0,7 mln  2,5 mln  22  
2015 449 21,0 mln  0,6 mln  2,7 mln  22  
2016 224 17,7 mln  0,3 mln  1,5 mln  20  
2017 213 15,8 mln  0,7 mln  1,3 mln  17

(Biblioteka Analiz)
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Dyrektorzy i prezesi wydawnictwa 
Reaktywowanym w 1944 roku Wojskowym Instytutem Naukowo-Wydawni-

czym do czasu jego włączenia w struktury Wydawnictwa „Prasa Wojskowa” w 1949
roku kierowali: ppłk Ignacy Płażewski (1944–1946) i płk Stanisław Okęcki (od
1946).

Powołanym w 1947 roku przedsiębiorstwem państwowym początkowo pod
nazwą Prasa Wojskowa, a następnie Wydawnictwo MON (od 1952), Wydawnictwo
Bellona (od 1990), Dom Wydawniczy Bellona (od 1997), a po skomercjalizowaniu
w 2007 roku spółką akcyjną Bellona zarządzali następujący dyrektorzy i prezesi: 
płk Adam Bromberg 1947–1951
Michał Friedman 1952–1954
płk Władysław Polański 1954–1960
płk Edward Szpitel 1960–1969
płk Lech Szymański 1969–1985
płk Franciszek Stępniowski 1985–1989
płk Jan Ignaczak 1989 – IX 1990
płk dr Władysław Miś IX 1990 – VII 1991 
płk dr Józef Skrzypiec VII 1991 – 31 III 1997
mjr Zbigniew Czerwiński 1 IV 1997 – 1 IX 1997
płk dr Józef Skrzypiec 1 IX 1997 – I 2016 (od 1 VIII 2007 prezes zarządu)
Zbigniew Czerwiński I 2016 – 

Redaktorzy naczelni
kpt. Apoloniusz Zawilski 1944–1949
mjr Helena Zatorska 1949–1955
płk Jerzy Olbrich 1955–1969
płk Stanisław Reperowicz 1969–1973
płk Franciszek Stępniowski 1973–1985
płk Jan Ignaczak 1985–1990
Andrzej Krzysztof Kunert 1990–1991
Maciej Lipko 1991–1992
Ewa Troszczyńska 1993
Maria Macyszyn 1993–1994
płk Jan Karaskiewicz 1994–1998
kpt Piotr Rozwadowski 1998–2001
Andrzej Wójcik 2001–2003
Bogusław Brodecki 2003–
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Abstract
From „Bellona” to Bellona Ltd.

The history of Bellona, one of the largest Polish publishing houses – the de-
velopment process from the „Bellona“ magazine from 1918, through the publishing
house of the Ministry of National Defense, to the contemporary private publishing
company. The most important editorial projects, publishing series and magazines
have been characterized. Based on a meticulous analysis of documents and inter-
views with employees, the employment status in various periods and financial re-
sults, as well as the issues of ownership transformations were discussed.
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