
Oferta upominkowa Muzeum Powstania Warszawskiego  
dla uczniów 7-8 klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
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Logotyp / warianty Logotyp Muzeum Powstania Warszawskiego występuje w czterech 
wariantach kompozycyjnych i trzech wariantach kolorystycznych  
(barwny, czarny, biały). Decyzja o zastosowaniu każdego z wariantów 
powinna być poprzedzona lekturą księgi identyfikacji MPW.  
Na kolejnych stronach znajdują się opisy konstrukcji wraz  
z zaleceniami wyboru wariantu, opis pola ochronnego  
i kompletne informacje dotyczące kolorystyki znaku.  

EUGENIUSZ LOKAJSKI „BROK”
Wyjątkowy album ze zdjęciami z Powstania Warszawskiego

Idealna pamiątka dla Twoich uczniów
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Logotyp / warianty Logotyp Muzeum Powstania Warszawskiego występuje w czterech 
wariantach kompozycyjnych i trzech wariantach kolorystycznych  
(barwny, czarny, biały). Decyzja o zastosowaniu każdego z wariantów 
powinna być poprzedzona lekturą księgi identyfikacji MPW.  
Na kolejnych stronach znajdują się opisy konstrukcji wraz  
z zaleceniami wyboru wariantu, opis pola ochronnego  
i kompletne informacje dotyczące kolorystyki znaku.  

Z przyjemnością prezentujemy Państwu ofertę 
upominkową dla uczniów przygotowaną przez Muzeum Powstania 
Warszawskiego z okazji wydania wyjątkowego albumu z fotografia-
mi powstańczymi Eugeniusza Lokajskiego „Broka”.

Eugeniusz Lokajski „Brok” należy do najwybitniejszych fotoreporte-
rów Powstania Warszawskiego. Jego kolekcja posłużyła do zbudowa-
nia ekspozycji muzealnej. Ikoniczne kadry jego autorstwa zapadają 
w pamięć i sprawiają, że możemy poczuć, co przeżywali uczestnicy 
oraz świadkowie wydarzeń z 1944 roku. Publikacja prezentuje 300 
przejmujących fotografii z Powstania Warszawskiego, jest to obraz 
kompletny: od radości i solidarności, poprzez męstwo, aż do cier-
pienia i zadumy. Zdjęciom towarzyszą wprowadzenia historyczne, 
wspomnienia Powstańców oraz uwzględniające najnowszy stan 
wiedzy informacje historyczne i varsavianistyczne. Elegancka szata 
graficzna, w dyskretny sposób podkreślająca urok „fotografii z du-
szą”, a także wspaniała jakość wydruku czynią z publikacji dzieło 
wyjątkowe. 

Zależy nam na tym, by zainteresować młode pokolenie tematyką Po-
wstania Warszawskiego,  a także rozbudzić świadomości, że warto-
ści, tak istotne dla Powstańców, są aktualne także dzisiaj. Jesteśmy 
przekonani, że limitowana kolekcja zyska Państwa uznanie i stanie 
się ważną pozycją dla wszystkich osób zainteresowanych historią 
oraz dla miłośników czarno-białych fotografii.

Jan Ołdakowski, 
Dyrektor Muzeum Powstania 
Warszawskiego



Album Eugeniusz Lokajski „Brok”

ma wartość dokumentu, materiału źródłowego. 
Prezentuje ponad 300 ikonicznych kadrów 
z powstańczej Warszawy, wyrazistych i przej-
mujących. Zdjęciom towarzyszą cytaty i wspo-
mnienia uczestników Powstania oraz słowni-
czek wybranych obiektów architektonicznych. 
Album prezentuje nowe spojrzenie na Powsta-
nie Warszawskie, przybliża nam nie tylko pod-
stawowe fakty z Powstania Warszawskiego, ale 
też emocje towarzyszące uczestnikom wyda-
rzeń z 1944 roku. Ikoniczne kadry Lokajskiego 
to nie tylko czarno-białe obrazy, to „fotografie 
z duszą”, wypełnione emocjami.

Opis techniczny:
Format: 230 x 280mm
Waga: 2,4 kg
Papier: Munken Polar 130 
Oprawa: twarda, płótno na grzbiecie
Liczba stron: 488
Folia zabezpieczająca 
ISBN: 978-83-64308-26-0
Album wydrukowano w technologii separacji barwnej 
zdjęć do tritonu
Wydawca: Muzeum Powstania Warszawskiego

2

Logotyp / warianty Logotyp Muzeum Powstania Warszawskiego występuje w czterech 
wariantach kompozycyjnych i trzech wariantach kolorystycznych  
(barwny, czarny, biały). Decyzja o zastosowaniu każdego z wariantów 
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CENNIK:

cena regularna: 145 zł/szt.

cena po rabacie:

od 1 do 5 szt. 138 zł
od 6 do 10 szt. 130 zł
powyżej 10 szt. 123 zł
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Logotyp / warianty Logotyp Muzeum Powstania Warszawskiego występuje w czterech 
wariantach kompozycyjnych i trzech wariantach kolorystycznych  
(barwny, czarny, biały). Decyzja o zastosowaniu każdego z wariantów 
powinna być poprzedzona lekturą księgi identyfikacji MPW.  
Na kolejnych stronach znajdują się opisy konstrukcji wraz  
z zaleceniami wyboru wariantu, opis pola ochronnego  
i kompletne informacje dotyczące kolorystyki znaku.  

Album fotograficzny 
Eugeniusz Lokajski „Brok”

Dla zamówień powyżej 10 szt. 
otrzymasz książkę prezentującą Warszawę 
czasów Leopolda Tyrmanda pt. „NIE TAKA 
ZŁA” o wartości 34 zł.

Skontaktuj się z nami, by dostosować ofertę 
do potrzeb Twojej szkoły! 

oferta@1944.pl 
tel. 22 539 79 81  | tel. 22 539 79 57



Ekologiczna, bawełniana torba 
z kolekcji „Broka”

stanowi naturalne opakowanie albumu Euge-
niusza Lokajskiego. Może być także nieza-
leżnym pomysłem na prezent dla pasjonatów 
archiwalnych fotografii i subtelnego designu. 
Upominek jest wyrazem pamięci i świadomo-
ści historycznej. Na torbach widnieje grafika 
z kadrami autorstwa Eugeniusza Lokajskiego: 
„Powstaniec z bronią kpr. pchor. Włodzimierz 
Wiśniewski „Cygan” z kompanii „Janusz” Bata-
lionu „Harnaś”  i „Dziewczyna z lusterkiem na 
ul. Złotej”. Wyjątkowy, młodzieżowy charak-
ter torby łączy się z jej dużą funkcjonalno-
ścią. Torba solidna jakościowo, dostępna jest 
w dwóch wzorach graficznych. 

Opis techniczny: 
Materiał: tkanina bawełniana o gramaturze 280g/m2

Kolor: naturalny
Szyte na zamówienie
Rozmiar: 45x45cm z dodatkowym poszerzonym dnem 
10cm; ucho – dł. 63 cm, szer. 3cm 
Wielkość nadruku: 31 x 37 cm
Metoda nadruku: sitodruk bezpośredni
Metka żakardowa z logo „MPW” wszyta na boku 
z zewnątrz, w kolorze niebieskim
Wzór graficzny: dostępne dwa wzory nadruku z kadrami 
autorstwa Eugeniusza Lokajskiego: „Kadr – Powstaniec 
z bronią” i „Kadr – Dziewczyna z lusterkiem”
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wariantach kompozycyjnych i trzech wariantach kolorystycznych  
(barwny, czarny, biały). Decyzja o zastosowaniu każdego z wariantów 
powinna być poprzedzona lekturą księgi identyfikacji MPW.  
Na kolejnych stronach znajdują się opisy konstrukcji wraz  
z zaleceniami wyboru wariantu, opis pola ochronnego  
i kompletne informacje dotyczące kolorystyki znaku.  



2
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wariantach kompozycyjnych i trzech wariantach kolorystycznych  
(barwny, czarny, biały). Decyzja o zastosowaniu każdego z wariantów 
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1. Dziewczyna z lusterkiem 2. Powstaniec z bronią



CENNIK:

cena regularna: 2999 zł/szt.

cena po rabacie:

od 1 do 5 szt. 28 zł
od 6 do 10 szt. 27 zł
powyżej 10 szt. 25 zł
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Logotyp / warianty Logotyp Muzeum Powstania Warszawskiego występuje w czterech 
wariantach kompozycyjnych i trzech wariantach kolorystycznych  
(barwny, czarny, biały). Decyzja o zastosowaniu każdego z wariantów 
powinna być poprzedzona lekturą księgi identyfikacji MPW.  
Na kolejnych stronach znajdują się opisy konstrukcji wraz  
z zaleceniami wyboru wariantu, opis pola ochronnego  
i kompletne informacje dotyczące kolorystyki znaku.  

Eko torba płócienna

Dla zamówień powyżej 10 szt. 
otrzymasz pamiątkowe ołówki z  logo 
Muzeum Powstania Warszawskiego 
(10 szt.). 

Skontaktuj się z nami, by dostosować ofertę 
do potrzeb Twojej szkoły! 

oferta@1944.pl 
tel. 22 539 79 81  | tel. 22 539 79 57



Koszulka z fotografią Eugeniusza 
Lokajskiego „Broka”

Muzeum pielęgnuje pamięć o Powstańcach 
każdego dnia, a dzięki różnorodnej działalno-
ści kulturalno-edukacyjnej kadry sprzed 76 lat 
przenikają do współczesności, pomagają zro-
zumieć przeszłość i tworzą pomost z teraźniej-
szością. Limitowana seria koszulek z kadrami 
z Powstańczej Warszawy nie tylko pokazuje 
Powstańców i ich miasto, jest także wyrazem 
pamięci o bohaterach czasu wojny oraz warto-
ściach, w imię których walczyli. 

Opis techniczny:
Koszulki typu T-shirt, francuskiej marki Sol’s Imperial
Fason: uniwersalny
Materiał: bawełna 100%, gramatura 190g
Kolor: biały 
Wielkość nadruku: format C4
Metoda nadruku: sitodruk bezpośredni
Rozmiary: XS-S-M-L-XL
Indywidualne pakowanie w woreczki foliowe 
Wzór graficzny: dostępnych sześć wzorów nadruku 
z kadrami autorstwa Eugeniusza Lokajskiego
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1. Powstaniec z fajką

2. Dziewczyna z lusterkiem

3. Eugeniusz Lokajski

4. Powstańcy na barykadzie

5. Kadr z Warszawy

6. Odpoczywający Powstańcy
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CENNIK:

cena regularna: 2999 zł/szt.

cena po rabacie:

od 1 do 5 szt. 28 zł
od 6 do 10 szt. 27 zł
powyżej 10 szt. 25 zł
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Logotyp / warianty Logotyp Muzeum Powstania Warszawskiego występuje w czterech 
wariantach kompozycyjnych i trzech wariantach kolorystycznych  
(barwny, czarny, biały). Decyzja o zastosowaniu każdego z wariantów 
powinna być poprzedzona lekturą księgi identyfikacji MPW.  
Na kolejnych stronach znajdują się opisy konstrukcji wraz  
z zaleceniami wyboru wariantu, opis pola ochronnego  
i kompletne informacje dotyczące kolorystyki znaku.  

Koszulka

Dla zamówień powyżej 10 szt.
otrzymasz pamiątkowe znaczki z  logo 
Muzeum Powstania Warszawskiego 
(10 szt.).

Skontaktuj się z nami, by dostosować ofertę 
do potrzeb Twojej szkoły! 

oferta@1944.pl 
tel. 22 539 79 81  | tel. 22 539 79 57



CENNIK:

cena regularna: 175 zł/szt.

cena po rabacie:

od 1 do 5 szt. 166 zł
od 6 do 10 szt. 157 zł
powyżej 10 szt. 148 zł
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Logotyp / warianty Logotyp Muzeum Powstania Warszawskiego występuje w czterech 
wariantach kompozycyjnych i trzech wariantach kolorystycznych  
(barwny, czarny, biały). Decyzja o zastosowaniu każdego z wariantów 
powinna być poprzedzona lekturą księgi identyfikacji MPW.  
Na kolejnych stronach znajdują się opisy konstrukcji wraz  
z zaleceniami wyboru wariantu, opis pola ochronnego  
i kompletne informacje dotyczące kolorystyki znaku.  

Album fotograficzny Eugeniusz Lokajski „Brok” 
+ eko torba 

Dla zamówień powyżej 10 szt. 
otrzymasz film DVD „Miasto ruin” — 
niezwykły, przejmujący lot nad zburzoną 
Warszawą wiosną 1945 roku, odtworzony 
w technice 3D o wartości 20 zł.

Skontaktuj się z nami, by dostosować ofertę 
do potrzeb Twojej szkoły! 

oferta@1944.pl 
tel. 22 539 79 81  | tel. 22 539 79 57



CENNIK:

cena regularna: 205 zł/szt.

cena po rabacie:

od 1 do 5 szt. 195 zł
od 6 do 10 szt. 184 zł
powyżej 10 szt. 174 zł
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Logotyp / warianty Logotyp Muzeum Powstania Warszawskiego występuje w czterech 
wariantach kompozycyjnych i trzech wariantach kolorystycznych  
(barwny, czarny, biały). Decyzja o zastosowaniu każdego z wariantów 
powinna być poprzedzona lekturą księgi identyfikacji MPW.  
Na kolejnych stronach znajdują się opisy konstrukcji wraz  
z zaleceniami wyboru wariantu, opis pola ochronnego  
i kompletne informacje dotyczące kolorystyki znaku.  

Album fotograficzny Eugeniusz Lokajski „Brok” 
+ eko torba + koszulka 

Dla zamówień powyżej 10 szt. 
otrzymasz: 
1. Album pt. „Czekając na odbudowę. War-

szawa 1945–1950 w obiektywie Karola 
Pęcherskiego” z wyjątkowymi fotogra-
fiami powojennej stolicy opatrzonymi 
tekstami Jerzego S. Majewskiego o war-
tości 85 zł

2. Film DVD „Powstanie Warszawskie” 
— pierwszy na świecie dramat wojenny 
non-fiction zmontowany z autentycznych 
kronik filmowych z sierpnia 1944 roku, 
poddanych nowoczesnej technologii kolo-
ryzacji o wartości 29,90 zł

Skontaktuj się z nami, by dostosować ofertę do potrzeb Twojej szkoły! 

oferta@1944.pl | tel. 22 539 79 81 | tel. 22 539 79 57
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Logotyp / warianty Logotyp Muzeum Powstania Warszawskiego występuje w czterech 
wariantach kompozycyjnych i trzech wariantach kolorystycznych  
(barwny, czarny, biały). Decyzja o zastosowaniu każdego z wariantów 
powinna być poprzedzona lekturą księgi identyfikacji MPW.  
Na kolejnych stronach znajdują się opisy konstrukcji wraz  
z zaleceniami wyboru wariantu, opis pola ochronnego  
i kompletne informacje dotyczące kolorystyki znaku.  

Proces składania zamówienia

1. Proszę uzupełnić załączony formularz 
zamówienia

2. Po odesłaniu formularza i zatwierdzeniu 
zamówienia, zostanie wystawiona faktura 
proforma lub faktura przelewowa

3. Prosimy o dokonanie płatności na wskazany 
numer rachunku bankowego w ciągu 14 dni od 
złożenia zamówienia 

4. Przesyłka zostanie wysłana w ciągu 3 dni 
od zaksięgowania płatności

*Stały koszt transportu – 15 zł

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

oferta@1944.pl | tel. 22 539 79 57 | tel. 22 539 79 81


