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Beletrystyka
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Autor: Nadia Szagdaj
Tytuł: Bella Donna
Wydawca: Dragon
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-78879-05-3
wydawnictwo-dragon.pl

Autor: Tomasz Wandzel
Tytuł: Córka Zakonnika
Wydawca: Tomasz Wandzel
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95411-50-2
tomaszwandzel.pl

Rok 1914. Podczas wernisażu wystawy znanego
malarza Adolfa Ludemanna w Breslau dochodzi do
mrożącego krew w żyłach incydentu. Zamiast
najnowszego obrazu mistrza, oczom publiczności
ukazuje się makabryczny widok – pomalowane krwią
płótno, do którego ktoś przymocował fragmenty
ludzkiego ciała… Klara Schulz, która wyjechała do
nadmorskiego miasteczka Łeba, by ukoić ból po
stracie męża, odnajduje na plaży okrutnie okaleczone
zwłoki. Okazuje się, że brakujące części ciała
znalazły się na obrazie w Breslau, a ofiara to sam
Ludemann. Kobieta od razu angażuje się w śledztwo.
Sprawy nie ułatwia jej niespodziewane uczucie do
młodszego mężczyzny…
Od Wydawcy

Zaginięcie Klementyny Wiertnickiej to dla gdańskich
policjantów nie lada zagadka. Szczególnie, gdy każdy
nowy ślad prowadzi w innym kierunku. Komisarz
Janusz Woronko i aspirant Katarzyna Solińska muszą
wyjaśnić, dlaczego atrakcyjna studentka przepadła
jak kamień w wodę. Fakt, że nawet współlokatorzy
zaginionej niewiele mogą o niej powiedzieć, jeszcze
bardziej komplikuje sprawę. Podobnie jak zeznania
Leokadii Pawlak, która okazuje się być córką
zakonnika.
Od Wydawcy
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Autor: Agnieszka Gładzik
Tytuł: Daleko od morza
Wydawca: Filia
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80757-54-7
wydawnictwofilia.pl

Autor: Charles Berg
Tytuł: Pozdrowienia z Gdańska
(wyd. 2)
Wydawca: Wydawnictwo
Internetowe
E-bookowo
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81660-26-6
e-bookowo.pl

Charles Berg kolejny raz zaprasza nas na wycieczkę
do Wolnego Miasta Gdańska. (…) naszym
przewodnikiem jest prywatny detektyw Gregor Steppe,
wraz z którym przemierzamy ulice i zaułki
przedwojennego Gdańska i Sopotu. Dwa opowiadania,
podobna tematyka, jednak inne czasy, miejsca
i bohaterowie.
W „Pocztówce” przenosimy się do lipca 1936 roku.
Zaniepokojeni rodzice zlecają detektywowi zadanie
odnalezienia ich nastoletniej córki – Kamile, która
wraz z koleżanką pojechała (…) do Sopotu. (…)
Kolejna sprawa, kolejne zaginięcie. Wiosna 1938 roku.
Tym razem (…) Gregor ma za zadanie odszukać
pracownika Deutsche Bank Karla Rettera. (…)

Europa tonie w powojennym chaosie. Trzydziestoletnia
lekarka
Marianna
Palińska
po
długiej
rekonwalescencji spowodowanej pobytem w obozie
Ravensbrück wraca do Polski, aby odnaleźć swojego
brata.
Kobieta pomaga Niemcom, którzy pozostali w kraju,
spisując ich historie, co pomaga jej odzyskać wiarę
w siebie i pogodzić się z przeszłością.
Jednocześnie podejmowane przez nią decyzje zaważą
nie tylko na losie lekarki, ale także jej najbliższych.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Iwona Bińczycka-Kołacz
Tytuł: Dialogi z czarnym Platonem
Wydawca: Novae Res
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81474-24-5
novaeres.pl

Autor: Jan Neugebauer
Tytuł: Gdański sen
Wydawca: Manufaktura Słów
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66115-26-2
manufakturaslow.pl

Renata, pochodząca z małej wsi na Kaszubach
studentka filozofii, żyje beztrosko, a kolejne dni
upływają jej na pisaniu doktoratu i opiece nad psem.
Nic nie zapowiada przełomu w jej życiu, aż do
momentu gdy dziewczyna niespodziewanie zostaje...
mamą czteroletniego chłopca, synka jej śmiertelnie
chorej
siostry.
Przerażona
macierzyńskimi
obowiązkami, wie, że nie może się poddać. A to
dopiero początek serii zaskakujących wydarzeń, jakie
przygotował dla niej los! Wkrótce bowiem Renata
poznaje historię tajemniczego mężczyzny, która nie
pozwala jej opędzić się od myśli, że oto gdzieś, hen
daleko, żyje jej bratnia dusza. Ktoś, kto mógłby ją
zrozumieć jak nikt inny na świecie... Ale czy
rzeczywistość okaże się równie fascynująca jak
opowieść, która tak zauroczyła Renatę?
Od Wydawcy

Saga o Starszym Panu, jego ukochanej córce, zięciu
i wnukach to opowieść na wpół magiczna, tocząca się
przez kilkadziesiąt lat na tle Gdańska. Śledzimy w niej
splątane losy polskich rodzin, zagubionych
i
odnajdujących
się
po
wielu
dekadach.
Przeżywających chwile szczęścia i dramaty.
Próbujących znaleźć swoje miejsce w zmieniającej się
powojennej rzeczywistości.
Od Wydawcy
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Autor: Max Czornyj
Tytuł: Inna
Wydawca: Filia
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80757-12-7
wydawnictwofilia.pl

Autor: Agnieszka Jeż
Paulina Płatkowska
Tytuł: Jak przechytrzyć
nieboszczyka
Wydawca: Edipresse
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81770-01-9
edipresse.pl

Mikołaj Popławski budzi się w luksusowej rezydencji
nad Bałtykiem. Poza swoim imieniem i nazwiskiem nie
pamięta niemal niczego.
W piwnicy odnajduje skrępowaną kobietę. Czy to
możliwe, że jest porywaczem? Czy odważy się zdjąć
knebel z ust dziewczyny, aby usłyszeć o sobie prawdę?
Kilka rezydencji dalej czeka matka. Być może nawet
nie ma się o co martwić. Może wszystko jest
w porządku, a niewinna zabawa trwa w najlepsze.

Wakacje all-inclusive mają kilka wad.
Po pierwsze – cena.
Po drugie – sztuczność i rozlazła nuda pobytu.
Po trzecie – średnio dwa dodatkowe kilo na tydzień.
Po czwarte – wcale nie tak łatwo przestać tam być
singielką…
Z tych i paru innych powodów Lucyna i Elwira
decydują się na urlop nad Bałtykiem. Los się do nich
uśmiecha: wynajęty (tanio!) domek jest uroczy. Na
plaży – pustki (bo w kalendarzu czerwiec).
Towarzystwo w postaci przyjaciółki – najlepsze pod
słońcem. Nawet znana z kaprysów nadmorska pogoda
okazuje się dla nich łaskawa. Jedyny problem to
nieboszczyk…

Od Wydawcy
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Autor: Roma J. Fiszer
Tytuł: Jutro zaczyna się dziś
Wydawca: Edipresse
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81770-08-8
edipresse.pl

Autor: Piotr Górski
Tytuł: Krewni
Wydawca: HarperCollins Polska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-27637-64-2
harpercollins.pl

Ksawery przestaje widzieć dokoła siebie cokolwiek
poza pracą. Nie widzi nawet tego, że jego żona Sonia,
rozgoryczona lekceważeniem jej tęsknot i marzeń,
wikła się w niebezpieczną grę. Kiedy spróbuje o Sonię
zawalczyć, jest już za późno. Wkrótce otrzymuje od
niej list, zawierający wyrok na ich związek…
Mężczyzna, odbudowując relacje z córką, Pauliną,
przypadkiem odkrywa w niej talent, o jakim oboje
rodzice nie mieli pojęcia. Ten fakt, a także przeżyty
z córką „kaszubski Armagedon”, dadzą mu nadzieję,
że lepsze jutro może zacząć się jeszcze dziś. Wystarczy
wyjść mu naprzeciw…

Zwłoki młodej kobiety zostają znalezione w jednym
z gdańskich domów. Ktoś ją udusił, a ciało upozował.
Prowadzący czynności śledcze komisarz Sławomir
Kruk odkrywa, że krótko przed śmiercią kobieta
wpadła na ślad pewnej tajemnicy.
Krewni zmarłej nie chcą współpracować z policją,
której nie ufają. Prowadzą własne śledztwo, sami
zamierzają też wymierzyć mordercy sprawiedliwość.
Pełni żalu i nienawiści, nie cofną się przed niczym.
Kruk musi się spieszyć, nie może dopuścić, by to
krewni ofiary dopadli mordercy jako pierwsi.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Piotr Borlik
Tytuł: Materiał ludzki
Wydawca: Prószyński Media
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81690-89-8
proszynski.pl

Autor: Krzysztof Bochus
Tytuł: Miasto duchów
Wydawca: Skarpa Warszawska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66195-21-9
skarpawarszawska.pl

Kiedy sprawa zagadkowego morderstwa w gdańskim
parku oliwskim dobiega końca, główny jej świadek –
mężczyzna – znika. Interesuje się nim, nie tylko
zawodowo, komisarz Agata Stec, która trafia na
jeszcze jedną, makabryczną sprawę. Oto w niewielkiej
wsi na Kaszubach ktoś przywiązał do pali dwie młode
kobiety, dodatkowo oplatając ich ciała kwitnącymi
powojnikami. Agata ratuje jedną z nich. Kobietą tą
zaczyna interesować się brat policjantki, psycholog
Artur Kamiński.

(…)
to
nowoczesne
połączenie
thrillera
psychologicznego i kryminału noir — w kostiumie
z epoki. Mroczna opowieść o miłości, winie
i odkupieniu. Jesień 1944 roku, kilka miesięcy przed
ostatecznym upadkiem III Rzeszy. W bazie wojennej
koło niemieckiego Gdańska zamordowanych zostaje
dwóch wysokich oficerów marynarki wojennej.
Jednocześnie w Rotterdamie znika bez śladu córka
radcy...
Od Wydawcy
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Autor: Anna Kańtoch
Tytuł: Pokuta
Wydawca: Czarne
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80498-90-7
czarne.com.pl

Autor: Gabriel P. Oleszek
Tytuł: Czas na umieranie
Wydawca: Gabriel Oleszek
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-93997-17-6
techprojekt.home.pl/marynistyka

(…) to oryginalny twór, w którym tropy gatunkowe
znikają w autorskim podejściu do konwencji.
Rozmywają się w dbałości o szczegóły budowanego
świata. Świata tak odstręczającego, a jednocześnie
koherentnego i kolorowego, że niekoniecznie
chcielibyśmy do niego trafić, ale opuszczać go żal.

Siódmy i ostatni tom wspomnień prywatnego
detektywa. Tym razem Paweł Olszyna podejmuje się
zbadania sprawy tajemniczego pobicia swego
przyjaciela Kazika Roledy.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
Anna Kańtoch napisała kolejny świetny kryminał.
Ze sprawnie poprowadzoną akcją, błyskotliwą intrygą
i suspensem. To, co jednak wybija się w „Pokucie” na
plan pierwszy, to niepowtarzalna i charakterystyczna
dla tej autorki atmosfera.
Agnieszka Krawczyk
zbrodniczesiostrzyczki.pl
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Autor: Jerzy Budzisz
Tytuł: Przeniesienie.
Kaszubi w czasie
Wydawca: Region
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75916-69-0
akademicka.pl

Autor: Jacek Komuda
Tytuł: Westerplatte
Wydawca: Fabryka Słów
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-79644-20-9
fabrykaslow.com.pl

Powieść autobiograficzna, której akcja rozgrywa się
po II wojnie światowej. Mowa w niej o życiu
Kaszubów – rybaków i marynarzy. Rzecz dzieje się
m.in. w Chałupach, Rozewiu i Oksywiu.

Westerplatte, Wolne Miasto Gdańsk, 1 września 1939,
godzina 5:32. Po krótkiej, półgodzinnej walce,
kapituluje polska składnica tranzytowa, zdobyta
z zaskoczenia przez niemiecką kompanię szturmową
wspieraną ostrzałem pancernika Schleswig-Holstein.
Ostatnia
placówka
potwierdzająca
prawa
Rzeczypospolitej do Gdańska okazuje się bardzo łatwą
zdobyczą. Żołnierze są nieprzygotowani do obrony,
dowódcy brak woli walki. (…)
Tak wyglądałaby historia obrony Westerplatte, miejsca
gdzie zaczęła się II wojna światowa, gdyby nie
dramatyczne decyzje i rozkazy wydane przez jednego
z dowódców, który wbrew wszystkim zdecydował się
walczyć. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Aleksandra Tyl
Tytuł: Wschody i zachody słońca
Wydawca: Prozami – Grupa
Wydawnicza
Literatura Inspiruje
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65897-58-9
literaturainspiruje.pl

Autor: Małgorzata Oliwia
Sobczak
Tytuł: Kolory zła. Czerwień
Wydawca: W.A.B.
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-28070-03-5
gwfoksal.pl

Sopot. Wielki dom z widokiem na morze. Dwie kobiety:
młoda i stara. Dwa światy. Teraźniejszy i ten
z przeszłości. I mężczyzna, który podaje się za pisarza,
jednak jego tożsamość pozostaje zagadką. Do domu
bogatej staruszki przyjeżdża nowa opiekunka,
zatrudniona przez rodzinę. Do obowiązków dziewczyny
należy nie tylko dotrzymywanie towarzystwa, lecz
także pilnowanie, by w otoczeniu starszej pani nie
znalazły się niewłaściwe osoby, czyhające na spadek.
Zadanie wydaje się proste, lecz wychodzi na to, że
staruszka ma własny plan dotyczący wykorzystania
pieniędzy i prowadzi osobliwą grę, by go zrealizować.

Jest kwiecień 1996 roku. Nad sopockim morzem kłębią
się chmury, przez które tylko czasem przedziera się
czerwone słońce. Spowite krwistym kolorem morze
wyrzuca na brzeg ciało kobiety. Monika była córką
lokalnej sędzi – Heleny Boguckiej. Miała w sobie coś
takiego, że nie dało się oderwać od niej wzroku. Od
tamtej zbrodni mija 17 lat. Miastem wstrząsa kolejne
morderstwo. Okaleczenia na twarzy ofiary wskazują
na tego samego sprawcę. Autorka perfekcyjnie oddaje
atmosferę opuszczonego nadmorskiego kurortu. Plaże
w martwym sezonie zdają się aż prosić o kolejną
zbrodnię.

Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Agnieszka Krawczyk
Tytuł: Lato wśród wydm
Wydawca: Filia
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80757-14-1
wydawnictwofilia.pl

Specjalistka
od
aranżowania
nieruchomości
na sprzedaż, Matylda Radwan, ma twardy orzech
do zgryzienia – tego domu akurat nikt nie chce kupić.
W ciągu kilku letnich tygodni musi dokonać całkowitej
metamorfozy. Nie spodziewa się, że zmiany dotkną
również jej życia, w którym pojawią się zwariowany
autostopowicz, przystojny archeolog poszukujący
skarbów we wrakach statków i tajemnicza młoda
dziewczyna, tęskniąca za swoją matką. Ich drogi
przetną się na plaży pośród wydm, a spotkanie
zaowocuje czymś więcej niż tylko letnią przelotną
znajomością.
Od Wydawcy
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Książki dla dzieci
i młodzieży
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Autor: Mirosław Kowalczyk
Tytuł: Gryf. Legenda o opiekunie
ziemi gardejskiej
Wydawca: Poligraf
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81591-33-1
wydawnictwopoligraf.pl

Dzięki przygodom czwórki nastolatków – Kornela,
Weroniki, Kajetana i Wiktorii – odkryłam na nowo
miejsca swojej młodości. Okazuje się, że (…) kryją
w
sobie
niezwykłe
tajemnice,
zagadki
i nieprawdopodobne historie. (…) Wędruję
z młodymi ludźmi – jak sama niegdyś – po
zakamarkach przeszłości i z zapartym tchem próbuję
wraz z nimi rozwiązać kolejne zagadki. (…)
Szalenie
fascynująca
powieść
przygodowohistoryczna, która pochłonęła mnie bezgranicznie.
(…)
Katarzyna Rozwadowska
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Poezja
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Autor: Janusz Mamelski
Tytuł: Gôdczi òb drogã do nieba
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
ISBN: 978-83-63538-49-1
Rok wydania: 2019
kaszubskaksiazka.pl

(…) zawartość tomiku Mamelskiego można
usytuować w ramach kaszubskojęzycznej liryki
religijnej. Czasami będą to formy wprost sięgające
do tradycyjnych gatunków poezji dewocyjnej, innym
razem do ujęcia bardziej swobodnego, wynikającego
z wiersza emotywnego. Taka równoległość poetyk
(…) wiąże się jednocześnie z obecnością dwóch
głównych tendencji tematycznych: na ścieżce
obrazowania tradycyjnego silnie odczuwa się tutaj
obecność Biblii (głównie Nowego Testamentu), co
służy przypomnieniu sakralnej treści egzystencji
człowieka, natomiast na ścieżce obrazowania
emotywnego mocniejsze są sygnały ironiczności
oraz wyczuwalnej gry intelektualnej (…).

Autor: Joanna Ryszowska
Tytuł: Pamiętaj o Piaśnicy
Wydawca: Ridero IT Publishing
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-8155-736-8
ridero.eu/pl

Poetyckie przedstawienie zbrodni hitlerowskiej
w Lesie Piaśnickim koło Wejherowa na
przedstawicielach elity Pomorza Gdańskiego (w tym
duchownych) oraz na osobach psychicznie chorych
i przeciwnikach Hitlera. Polakach, Niemcach,
Czechach, Żydach...
Znajdują się tu m.in. utwory: „Preludium mordu”,
„Villa Musica”, „Ostatnia droga”,
„Mogiła
piaśnicka”, „Dziecięce pożegnanie”, „Dziadziuś”…

Daniel Kalinowski
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Wspomnienia
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Autor: Barbara Szwankowska
Tytuł: Z zawodu był pigularzem.
Wspomnienia
o moim ojcu
Wydawca: Barbara Szwankowska
Rok wydania: [2019]
ISBN: 978-83-95399-80-0

Tytuł: Błogosławieni ubodzy
w duchu. Wspomnienia
o ks. kanoniku
Stanisławie Galasie (wyd. 2)
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81273-24-4
978-83-81273-25-1
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Na kartach historii naszej uczelni zapisało się wiele
wybitnych osobistości (…). Szczególne miejsce w tym
gronie zajmują Ci, którzy w niełatwych czasach
tworzyli zręby akademickości w powojennym
Gdańsku.
Ich
niezłomne
postawy,
pasje,
zaangażowania przechowujemy w życzliwej pamięci,
pielęgnujemy cenne wspomnienia, by ocalić je od
zapomnienia i przybliżyć najmłodszemu pokoleniu.
Jedną z takich niesamowitych historii są koleje życia
profesora Stanisława Byczkowskiego, spisane przez
jego córkę, Barbarę Szwankowską.
Wybitny naukowiec, farmaceuta i toksykolog. Jego
służba w zawodzie trwała równo 50 lat i przypadała
na skrajnie trudne warunki. (…)

Kolejne
wydanie
książki
poświęconej
śp.
ks.
Stanisławowi
Galasowi,
zasłużonemu
proboszczowi parafii św. Ottona w Kostkowie, gm.
Gniewino. Wspominają go zarówno osoby
duchowne, jak i świeckie. Tekst wzbogacają zdjęcia,
a słowo wstępne – jak w pierwszym wydaniu – jest
autorstwa… śp. bp. Jana Bernarda Szlagi.

Prof. dr hab. Marcin Gruchała
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Autor: Krzysztof Czerwiński
Tytuł: Kaczki na północ, kawki
na wschód,
a jaskółki robią chaos
Wydawca: Krzysztof Czerwiński
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95301-60-5

Autor, urodzony w Gniewie sopocianin, socjolog,
dziennikarz, obecnie przedsiębiorca, autor książki
„Opowieści z Izraela”, tym razem snuje refleksje nad
życiem, tym przeszłym (spędzanym m.in. na
gniewskim trzepaku) i tym obecnym, prywatnym
i zawodowym. Trudno nie dostrzec w tych
wspomnieniach wielości jego zainteresowań (od
umiłowania
muzyki
barokowej,
przez
zainteresowania astrofizyką, po członkostwo
w klubie morsów) i… hołdu składanego środowisku,
z którego się wywodzi.
Ciekawy wątek stanowią tu starania autora o to, by
w Gniewie organizowany był – wraz z orkiestrą
Wojciecha Rajskiego – festiwal muzyki barokowej.
Wprawdzie do realizacji pomysłu nie doszło, ale
w mieście tym i tak co roku posłuchać można
wykonań barokowych utworów.

Autor: Jacek Czapiewski (red.),
Urszula Madeja-Kulecka (red.),
Erazm Wojciech
Felcyn (red.),
Stanisław Szymański (red.)
Tytuł: Szkoła wyższa
pięciopiętrowa
Wydawca: Zakład Poligraficzny
Spręcograf
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95412-10-3

Książka jest sumą wspomnień spisanych przez
architektów studiujących na Politechnice Gdańskiej
w latach 1963–1969, zebranych i wydanych z okazji
jubileuszu 50-lecia ukończenia przez nich nauki. Już
sam tytuł sugeruje, że publikacja nie ma oficjalnego
charakteru. Politechnika Gdańska została w niej
nazwana tak, jak ją żartobliwie nazywał w czasach,
gdy autorzy wspomnień studiowali, prof. Erwin
Elster. Pomysł spisania wspomnień wyszedł od
Reginy i Jacka Czapiewskich z Kanady. Pan Jacek do
końca „pilotował” też ich wydanie.
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Autor: Irena Jabłońska-Kaszewska
Tytuł: Ze wspomnień gdańskiej
lekarki
Wydawca: Instytut Pamięci
Narodowej
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80986-25-1
ipn.gov.pl/

Autor: Wawrzyniec Rozenberg
Tytuł: Okruchy życia
Wydawca: Bartosz Rozenberg
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95461-10-1

Wspomnienia Ireny Jabłońskiej-Kaszewskiej (1927–
2014) to opowieść obejmująca kilka epok w dziejach
naszego kraju. Autorka przyszła na świat w rodzinie
gdańskiej Polonii, w środowisku świadomym swojej
tożsamości i polskości. Po dojściu Hitlera do władzy
wraz z rodzicami zamieszkała w Toruniu. Kolejne
rozdziały wiodą czytelnika przez lata trzydzieste aż po
dramat 1 września 1939 r., chaos ewakuacji
i pierwszych tygodni wojny. Lata okupacji rodzina
Jabłońskich spędza w Toruniu, a po zakończeniu
wojny w 1945 r. wraca do Gdańska. Tłem opowieści
o życiu prywatnym jest historia odradzającej się
gdańskiej Akademii Lekarskiej (od 1950 r. Akademii
Medycznej), w której autorka przepracowała niemal
pięć dekad. (…)

To nawiązująca do tradycji pamiętnikarstwa
ludowego autobiografia, stanowiąca jednocześnie
cenne źródło do poznania realiów życia społecznego
i politycznego, tego ostatniego zwłaszcza w latach
70. i 80. XX w. Autor (rocznik 1947) nie był bowiem
– na co wskazuje informacja o nim w Encyklopedii
Solidarności
–
zwykłym
elektromonterem
okrętowym w Stoczni Północnej w Gdańsku (1964–
1993). Uczestniczył w wydarzeniach Grudnia ‘70
i Sierpnia ‘80. Był też w tym czasie dziennikarzem
stoczniowych pism „Wiadomości” i „Północna”.
Jako
skarbnik
na
Wydziale
W-4
oraz
w stoczniowej TKZ „Solidarność” zbierał składki na
pomoc rodzinom represjonowanych, na prowadzenie
działalności związkowej, na druk i kolportaż. Od
1993 r. dziennikarz „Dziennika Bałtyckiego” – „Echa
Pruszcza Gdańskiego”.

Od Wydawcy
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Autor: Irena Bołądź-Gutsch
Tytuł: Od Wileńszczyzny do Berlina
Wydawca: Muzeum Sopotu
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-61385-11-0
muzeumsopotu.pl

To książka dla wszystkich: dla osób dorosłych, ale także
młodzieży. Można się z niej dowiedzieć o losach
Polaków mieszkających przed wojną na terenach
należących do Polski – w okolicach Wilna – i o tym, co
działo się z nimi w czasie wojny. Część książki
opowiedziana jest oczyma małej Irki, późniejszej
mieszkanki Sopotu, która w momencie wybuchu wojny
miała 6 lat.
Publikacja opowiada o losach rodziny Bołądź i swój
początek ma w 1935 r. w Ejszyszkach na
Wileńszczyźnie. Dalej autorka prowadzi nas przez
Wilno, Jurszyszki, Bołądź, Lidę i Naczę, począwszy od
wybuchu II wojny światowej do roku 1978.
.
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Autor: Janusz Królikowski
Waldemar Wierzykowski
Tytuł: Wielka księga dowódców
okrętów polskiej
Marynarki Wojennej
1918–2018
Wydawca: Akademia
Marynarki Wojennej
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95214-16-5
amw.gdynia.pl

Autor: Jarosław Wąsowicz (red.)
Tytuł: Danuta Siedzikówna
ps. „Inka” (1928–1946).
Pamięć i tożsamość, cz. 3
Wydawca: Zakład Poligraficzny
Henryk Górowski,
Przemysław Leniec
Przemo
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95207-43-3
drukarniaaa.pl

Publikacja jest zwieńczeniem ponad półtorarocznej
intensywnej pracy autorów, którzy nie tylko
korzystali z dokumentów MW, ale też z pomocy
licznych osób: byłych i obecnych dowódców flotylli,
dywizjonów i okrętów, a także indywidualnych
korespondentów
i
członków
Stowarzyszenia
Oficerów Marynarki Wojennej RP.
Zdaniem autorów, spora część dowódców okrętów za
wcześnie kończyła służbę, zniechęcona brakiem
perspektyw rozwojowych i dróg szybkiego awansu.
Szczególnie widoczne to było na początku lat 80. XX
w., kiedy to ówczesne władze oraz komórki
wywiadowcze i personalno-kadrowe zaczęły szukać
oficerów „niepewnych i nieprawomyślnych”.

Książka – poświęcona sanitariuszce 4 szwadronu
5 Wileńskiej Brygady AK, w 1946 r. 1 szwadronu
Brygady działającego na Pomorzu – została wydana
w ramach projektu „Młodzież na piątkę”,
realizowanego podczas VII Pilskich Dni Pamięci
Żołnierzy Wyklętych.
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Autor: Jacek Wojtkowiak
Kazimierz Wierzbicki
Tytuł: Leon Kąkol. Jestem Kaszubą,
Polska matką moją...
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81272-83-4
ksiegarnia.bernardinum.pl

Biografia Leona Kąkola (1898–1976), Kaszuby
z Cieszenia k. Kartuz, pedagoga, żołnierza 66.
Kaszubskiego Pułku Piechoty oraz oficera
łącznikowego pułkownika Stanisława Dąbka –
dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża.
Po wojnie poświęcił się pasji nauczycielskiej.

Autor: Józef Borzyszkowski (red.)
Tytuł: Pamiątka jubileuszowa
Ks. Władysława Szulista.
Listy, wspomnienia,
życzenia
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65826-28-2
kaszubskaksiazka.pl, czec.pl

Książka wydana z okazji jubileuszu 60 lat od świeceń
ks. Władysława Szulista – seniora wśród lipuskich
duchownych (…). Ks. Szulist od lat jest niezwykle
mocno związany z ruchem kaszubskim, autorem wielu
artykułów i książek związanych z tą tematyką. Ważną
częścią tych prac były m.in. badania nad dziejami
Kaszubów w Ameryce – w Kanadzie i USA.
Od Wydawcy

25

Autor: Lucyna Reiter-Szczygieł (red.)
Tytuł: Portret ze słów i dźwięków
Wydawca: Zespół Szkół
/ Czeczewo
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94335-84-7
czeczewo.pl

Publikacja przygotowana na okoliczność zakończenia
pracy zawodowej Jerzego Stachurskiego – dyrektora
Szkoły Podstawowej w Czeczewie, znanego
w regionie kompozytora i poety, przed laty
kierownika muzycznego w Teatrze Miniatura
w Gdańsku. Podsumowano w niej działalność
szkoły w okresie kierowania nią w latach 1992–2019
przez J. Stachurskiego, przedstawiono dorobek
zawodowy dyrektora, muzyczny i literacki. Są tu też
wypowiedzi osób współpracujących z panem Jerzym
na niwie kultury kaszubskiej.

Autor: Bożena Aksamit
Piotr Głuchowski
Tytuł: Uzurpator. Podwójne życie
prałata Jankowskiego
Wydawca: Agora
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-26828-43-0
wydawnictwoagora.pl

W latach 80. ksiądz Henryk Jankowski był
bohaterem. Gdańszczanie przegrywali jego kazania
z kasety na kasetę i handlowali nimi na targowisku.
Poważni ludzie stawiali go obok Piotra Skargi
i Jerzego Popiełuszki.
Brał pieniądze od bogatych i rozdawał biednym.
Dzięki temu miał tysiące oddanych wielbicieli.
Zmowa milczenia wokół tego, co naprawdę dzieje się
na plebanii kościoła, była powszechna. Właśnie ta
zmowa jest tematem książki o kapłanie, który jedne
dzieci wysyłał na zagraniczne kuracje i wczasy,
a inne krzywdził.
Od Wydawcy
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Tytuł: Poczet samorządowców
województwa
pomorskiego.
1990–2023
Wydawca: Polska Press
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-60203-50-7
ksiegarnia.dziennikbaltycki.pl

W roku jubileuszu 20-lecia wprowadzenia w Polsce
samorządów powiatowych i wojewódzkich, czyli 3stopniowej struktury podziału terytorialnego (gmina,
powiat,
województwo)
redakcja
„Dziennika
Bałtyckiego” wydała książkę prezentującą włodarzy
ze 123 pomorskich samorządowców. Biogramy
ubogacone zostały opisami atrakcyjnych miejsc
znajdujących się w Trójmieście, na Kaszubach,
Kociewiu, Powiślu, Żuławach oraz ziemi słupskiej.

Autor: Józef Maciej Roślicki
Tytuł: Pragmatyczny wizjoner.
Refleksje o księdzu Janie Zieji,
cz. 2
Wydawca: Studio Projektu
Graficznego Art-Wena
Rok wydania: [2019]
ISBN: 978-83-94577-36-0

Bohater książki (1897–1991) to duchowny, działacz
społeczny, tłumacz, publicysta i pisarz religijny.
Także żołnierz wojny roku 1920, obrońca z września
1939 r., kapelan Szarych Szeregów i AK (ps.
Wojciech,
Rybak),
uczestnik
powstania
warszawskiego. W PRL działał w opozycji
demokratycznej,
był
podpułkownikiem
WP,
współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników
i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”.
Po II wojnie światowej trafił do Słupska, gdzie
w latach 1945–1949 był proboszczem w parafii św.
Ottona w Słupsku i Wytownie, aktywnie włączając
się w działalność charytatywną (organizacja Domu
Matki i Dziecka, kuchni dla ubogich) oraz społeczną
(utworzenie biblioteki, Uniwersytetu Ludowego oraz
budowa pierwszego i jedynego przez długi czas
pomnika Powstańców Warszawskich).
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Autor: Agnieszka Laddach
Tytuł: Janusz Stanisław Pasierb
– teolog, historyk sztuki,
teoretyk kultury,
t. 1 Dzieje życia
Wydawca: Adam Marszałek
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81800-39-6
marszalek.com.pl

Autor: Bogdan Wiśniewski (red.)
Tytuł: Janusz St. Pasierb.
Współtwórca kultury
i nauki Pomorza, Polski
i Europy
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81272-45-1
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Prezentowana
książka
świadczy
o
dużej
samodzielności badawczej, erudycji i kompetencjach
naukowych autorki, a w warstwie metodologiczno-merytorycznej stanowi poważne osiągnięcie
historiograficzne, dokonane w oparciu o najlepsze
wzorce pisania prac biograficznych.

Materiały pokonferencyjne pióra: bp. Michała
Janochy, bp. Wiesława Meringa, dr Agnieszki
Laddach, ks. Wincentego Pytlika, ks. Jana Sochonia,
dr hab. Tomasza Tomasika, Marii Wilczek i Bogdana
Wiśniewskiego. W pierwszej części mowa jest
o działalności i twórczości bohatera, na które wpływ
miało jego kapłaństwo, o konfesyjnej, społecznej
i politycznej świadomości europejskiej w jego ujęciu,
o badaniach nad polonikami artystycznymi
ze zbiorów watykańskich i o podróżach duchownego.
Dalej analizie poddane zostały pobyty ks. Pasierba
w żarnowieckim klasztorze, jego zainteresowania
dotyczące konserwacji zabytków i budowli
sakralnych na Pomorzu. Całość zamykają
wynurzenia na temat powołania kapłańskiego
ks. Pasierba.

ks. prof. Anastazy Nadolny

28

Autor: Aldona Wiśniewska
Magda Krzyżanowska-Mierzewska
Tytuł: Olga, córka „Wilka”
Wydawca: Agora
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-26828-41-6
wydawnictwoagora.pl

Mówi się, że za każdym wspaniałym mężczyzną, który
zrobił karierę, stoi wspaniała kobieta. Za Olgą
Krzyżanowską, gdańską lekarką, która niemal wprost
z przychodni trafiła na szczyty polskiej polityki, stoi
szereg takich kobiet: jej babka, matka, ciotki. Ich
życiorysami można by obdzielić tłum powieściowych
postaci.
Są w nich ucieczki z dziećmi przez zieloną granicę,
praca w konspiracji, udział w Powstaniu
Warszawskim. A potem budowanie życia na gruzach.
Historie fascynujące, a co w nich najlepsze –
prawdziwe. (…)
Od Wydawcy
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Tytuł: Gdańska kronika
Bernta Stegmanna (1528)
(wyd. 2)
Wydawca: Towarzystwo Naukowe
/ Toruń
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65127-32-7
tnt.torun.pl

Wydawnictwo źródłowe, które oddajemy do rąk
Czytelnika, zapewne szczególnie zainteresuje badaczy
historii piśmiennictwa oraz tożsamości mieszczan
gdańskich. Zawiera bowiem tekst najstarszej
zachowanej gdańskiej kroniki, spisanej w 1528 roku
przez Bernta Stegmanna i dotrwałej do dnia dzisiejszego
– co warto podkreślić – w oryginalnym i kompletnym
rękopisie.
(…) Skrupulatna analiza treści pozwala sądzić, że
kompilatorowi przyświecał też [poza przedstawieniem
historii Gdańska – red.] innych cel: opisy różnych
wydarzeń z dziejów świata, kraju i miasta zawierają
bowiem wyraźne i konkretne wskazania moralne
i polityczne, które dla rządzących Gdańskiem miały
stanowić pouczenie, w mieszczanach zaś kształtować ich
gdańską tożsamość. (…)
Julia Możdżeń

Autor: Daniel Kalinowski (red.)
Tytuł: Wielkie Pomorze.
Wojna i pokój
Wydawca: Akademia Pomorska
/ Słupsk
Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-74673-05-1
978-83-65826-22
wydawnictwo.apsl.edu.pl
instytutkaszubski.pl
Przywołując problematykę historyczną, literacką
i kulturoznawczą Pomorza, zamierzamy opisać zjawiska
wielkich przewartościowań, konfliktów i ugód, jakie
dokonywały się na terytorium pomiędzy Rostockiem
a Gdańskiem. Czynimy to, sięgając do literackich,
historiograficznych czy też – najszerzej ujmując –
kulturowych aktów wyrazu, mając świadomość, że
właściwie każda z epok historycznych mogłaby być
rozpatrywana w osobnej monografii, równie obszernej
jak ta dzisiaj przedkładana uwadze Czytelnika. (…)
Daniel Kalinowski
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Autor: Eugeniusz Wiązowski
Tytuł: Z Kobylnicą przez wieki
Wydawca: Gmina Kobylnica
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95036-10-1
kobylnica.pl

Autor monografii prezentuje różnorodną problematykę
dotyczącą terenu gminy. Zaczyna od historii, najpierw
ogólnej, po czym skupia się na prezentacji dziejów 38
miejscowości tworzących gminę do 1945 r. Na dalszych
stronach omawia: ślady dziedzictwa kulturowego,
niemieckie tradycje i folklor, kościoły i cmentarze,
powojenną oświatę. Nie zapomina o placówkach
kultury, imprezach kulturalnych i miejscowych
zespołach muzycznych, a także o kobylnickim sporcie.
Ważne
było
dlań
przedstawienie
porządku
i bezpieczeństwa publicznego w gminie, życia
społecznego i partyjnego oraz religijnego, a także
rolnictwa i przemysłu rozwijających się na tym terenie.

Autor: Antoni F. Komorowski
Tytuł: Bezpieczeństwo
i ratownictwo morskie
na południowym
Bałtyku. Przełom XIX i XX
wieku (od Świnoujścia
do Piasków)
Wydawca: Fundacja Promocji
Przemysłu Okrętowego
i Gospodarki Morskiej
/ Gdańsk
Akademia Marynarki
Wojennej / Gdynia
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-60584-86-6
978-83-95214-17-2
oficynamorska.pl, amw.gdynia.pl
(…) W trakcie badań naukowych, w ramach projektu
dotyczącego historii polskich latarni morskich,
natykając się w archiwach niemieckich i polskich na
problematykę ratownictwa brzegowego w XIX i XX
wieku, autor pozyskał sporo ciekawych dokumentów
(…) Prace nad prezentowanym zbiorem faktów,
dokumentów, fotografii, rysunków i reprodukcji
trwały ponad 8 lat. (…)
Od Autora
Publikacja dwujęzyczna: polsko-niemiecka
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Autor: Małgorzata Abramowicz
Tytuł: Kuźnica, gdzie morze
całuje zatokę
Wydawca: BiT
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95301-86-5
wydawnictwobit.pl

Autor: Przemysław Skrzyński (wybór)
Marek Zagańczyk (wybór)
Tytuł: Sopot. Książka do pisania
Wydawca: Austeria
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-78662-41-9
austeria.pl

Kolejna publikacja o czasach dwudziestolecia
międzywojennego nad brzegiem Bałtyku. Opowiada
o przemianie małej wioski rybackiej w modne letnisko,
o nieustającej walce z żywiołem, o ludziach, którzy na
wąskim pasku ziemi, między Wielkim i Małym Morzem
z ogromną determinacją walczyli o swoje domy.
W pracy nad książką jak zwykle pomocne były: prasa
międzywojenna, notatki i artykuły, zachowane
w archiwach dokumenty, pocztówki, ilustracje i zdjęcia
z prywatnych albumów.

Książka
do
pisania
poświęcona
jednemu
z najpiękniejszych polskich miast, perle polskiego
wybrzeża. Budowane od lat 20. XIX w. łaźnie do kąpieli
zapoczątkowały historię tutejszego kurortu, przyciągając
nie tylko rzesze turystów, ale również wybitnych
przedstawicieli kultury. Po wojnie Sopot stał się
przystanią dla literatów, szukających oddechu od
wielkomiejskich intelektualnych ograniczeń. Bywali tu
Zbigniew Herbert (który w przywołanym w książce
cytacie opisuje przeżycia „wiosennego misterium”),
Marian Brandys (kreśli historię sopockich narodzin
Piekielnego Piotrusia z miniatur dramatycznych
Gałczyńskiego), Maria Dąbrowska (ocenia występ Ewy
Demarczyk na jednym z pierwszych sopockich Festiwali
Piosenek), a także Agnieszka Osiecka, Sławomir Mrożek,
Julia Hartwig, Paweł Hertz…
Od Wydawcy
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Autor: Marcin Zaborski
Tytuł: Lato'39. Jeszcze żyjemy
Wydawca: Tamaryn
Bellona
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-11154-30-8
tamaryn.pl, bellona.pl

Autor: Anna Lisiecka
Tytuł: Wakacje 1939
Wydawca: Sport i Turystyka – Muza
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-28710-15-3
muza.com.pl

Marcin Zaborski wraca do upalnego lata 1939 roku.
(…) Przywołuje zapachy i smaki. Pokazuje codzienne
życie Polaków, zabiera nas na przedwojenne ulice wielu
miast i miasteczek, opisuje z jakimi problemami zmagają
się w tamtym czasie ich mieszkańcy. Towarzyszy im
w podróżach do popularnych kurortów i „badów”.
Przygląda się turystom na plażach nad polskim
Bałtykiem, śledzi modowe trendy zaglądając do walizek
i szaf polskich kobiet.
Uliczny hałas, pękające w szwach kolejki podmiejskie,
matrymonialni oszuści, nocne wyścigi nietrzeźwych
kierowców. Prężenie muskułów w polskiej armii,
dramatyczne sceny z Gdańska, dyplomatyczne zabiegi,
które mają uchronić świat przed eksplozją wojennej
zawieruchy. Nadzieja na to, że uda się jej uniknąć
przeplata się tu z przekonaniem o nieuchronności
starcia, które na zawsze już zmieni świat. (…)
Od Wydawcy

Od marca 1939 roku Polska graniczyła z III Rzeszą nie
tylko od zachodu, ale też od południa, mimo to jeszcze
na początku lata niewielu było pesymistów. Do sezonu
urlopowego przygotowywano się jak zwykle nieco
wcześniej. Oprócz niepokojących wieści, w gazetach
znajdowało się także miejsce dla wakacyjnych tematów
i anonsów zachęcających do spędzenia urlopu
w znanych kurortach.
W różnych znanych miejscach w miesiącach
wakacyjnych 1939 roku odpoczywają znani ludzie.
W Juracie można było spotkać Wierzyńskich, Wojciecha
Kossaka czy Magdalenę Samozwaniec. W Truskawcu
odpoczywała Zofia Nałkowska. Autorka widzi ją
w oparach nafty i siarki z Brunonem Schulzem u stóp.
Do Jaworzna wyjeżdża Maria Dąbrowska, gdzie już
czeka na nią dr Zygmunt Czop.
Od Wydawcy
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Autor: Marcin Wilk
Tytuł: Pokój z widokiem.
Lato 1939
Wydawca: W.A.B.
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-28066-99-1
gwfoksal.pl

Autor: Szymon Słowiński
Tytuł: Prabuty. Powiśle.
1945–1956
Wydawca: Miasto i Gmina
Prabuty
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-93480-14-2
prabuty.pl

Autor opisuje (…) ostatnie przedwojenne lato. Ukazuje
dramaty
ówczesnego
okresu.
Beztroskość
przeplatającą się z narastającym napięciem
politycznym. Czekanie na to co nieuniknione, ale
i złudną nadzieję, że może nie nadejdzie, odwróci się,
zostawi.
Przedstawia podróże artystów, literatów, dziennikarzy.
Coraz bardziej nowoczesne kurorty, licznie
odwiedzane przez inteligencję. Ukazuje Polskę
w przebudowie. Nadrabiającą zaniedbania powstałe
wskutek wielu lat zaborów.
Na wsi o wakacjach się nie marzyło. Krucho
z marzeniami było także w województwach
wschodnich, dziś określanych mianem Kresów.

Praca o organizacji powojennego życia na Powiślu.
Powstała m.in. w oparciu o zdjęcia nadesłane przez
mieszkańców, a jej publikacja była możliwa dzięki
współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Autor stara się wyeksponować okres odbudowy Prabut,
uruchamiania obiektów publicznych i urządzeń
infrastruktury miejskiej. Zaprezentowano tu również
proces tworzenia się nowej społeczności Powiśla,
świadomej swego pochodzenia, ale też dorobku
minionych pokoleń mieszkańców tego terenu.

Od Wydawcy
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Autor: Małgorzata Sokołowska
Tytuł: Kobiety Gdyni, t. 1. Kapelusik
z piórkiem. Lata międzywojnia
Wydawca: Verbi Causa
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-60494-78-9
czec.pl

Autor: Ryszard Toczek (oprac.)
Tytuł: Projekt edukacyjny:
„Miasto Gdynia
w okresie II wojny
światowej”, t. 1 i 2
Wydawca: Urząd Miasta Gdyni
Rok wydania: 2019
gdynia.pl

Dlaczego tytuł nie brzmi po prostu: Gdynianki? Ano
dlatego, że kobiety Gdyni pochodzą z najróżniejszych
województw (…), a czasem i świata (…). Poprzez ich
sylwetki udało się spojrzeć na powstanie Gdyni od
nowej strony oraz na wkład „obywatelstwa” – jak
dumnie o sobie wówczas pisano – płci obojga w jej
rozwój. Panie prowadziły stowarzyszenia, organizowały
spektakle teatralne, akcje charytatywne, były
właścicielkami firm i restauracji. (…) Jest (…) opowieść
o pierwszej i jedynej radnej gdyńskiej, o życiu
rodzinnym i towarzyskim, rekordowym na skalę kraju
przyroście naturalnym. Jest też, i owszem, na
zakończenie, damska kronika kryminalna a w niej
„kwitnący nierząd” – nieodłączny element portowego
miasta.
Małgorzata Sokołowska

Praca jest efektem projektu prowadzonego od 2007 r.
przez Urząd Miasta Gdyni. Jego celem było ustalenie
obiektywnej i możliwie pełnej informacji o historii
miasta podczas II wojny światowej. Zebrany w dwa
tomy materiał wcześniej ukazał się w dwudziestu
czterech zeszytach. Podjęte w nich tematy to m.in.:
straty osobowe Gdyni w okresie II wojny światowej,
lista (niepełna) żołnierzy Sił Zbrojnych RP, lista osób
deportowanych zamieszkałych w Gdyni w czasie wojny,
gdyńska lista katyńska, wybitni obywatele Gdyni
pozbawieni życia w wyniku działań wojennych
i polityki eksterminacyjnej okupantów, list gończy
niemieckiej tajnej policji państwowej (Gestapo),
wspomnienie o Andrzeju Orwid-Eljaszewiczu, wojenne
dzieje gdyńskiej rodziny Suligowskich, kalendarium
1.09.1939 – 11.11.1939.
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Autor: Piotr Brzeziński
Tytuł: Zwijanie sztandaru.
Komitet Wojewódzki
PZPR w Gdańsku
w latach 1975–1990
Wydawca: Instytut Pamięci
Narodowej
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80985-76-6
ipn.gov.pl

Autor: Krzysztof Tyborski
Karolina Joachimczyk
Andrzej Szutowicz
Tytuł: Konarzyny. Cierniste
oblicze wojny
Wydawca: Region
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-28710-15-3
czec.pl

Przez całą dekadę lat siedemdziesiątych szeregi PZPR
nieustannie rosły. W 1980 r. partia liczyła ponad 3 mln
członków, którzy wstąpili do niej albo z pobudek
ideowych, albo ze zwykłego konformizmu. Po Sierpniu
'80 okazało się jednak, że jest ona kolosem na
glinianych nogach i nie potrafi się utrzymać u władzy
bez użycia siły. Stan wojenny wcale nie wzmocnił PZPR,
a końcówka lat osiemdziesiątych przyniosła jej
dekompozycję, zakończoną rozwiązaniem w styczniu
1990 r.
Książka
drobiazgowo
odtwarza
erozję
partii
komunistycznej. Ukazuje ją zarówno z perspektywy całej
Polski, jak i Gdańska – miasta, w którym w grudniu
1970 r. zbuntowani robotnicy podpalili siedzibę
Komitetu Wojewódzkiego PZPR, a dziesięć lat później
założyli NSZZ „Solidarność”. (…)
Od Wydawcy

Książka jest kontynuacją pozycji „Konarzyny.
Nadgraniczna twierdza polskości” z 2017 r. Autorzy tym
razem koncentrują się na wydarzeniach lat 1939–1945
i opowiadają o losach ludzi związanych z tą
przygraniczną gminą w czasach wojny, okupacji, a także
wyzwalania tych terenów przez Armię Czerwoną.
Dodatkowo opowiedziane są historie osób, które
w wyniku wojennej zawieruchy zostały rozrzucone po
całym świecie. Bogato ilustrowana publikacja stanowi
przejmujący zapis doświadczeń lokalnej społeczności
poddanej działaniu dwu totalitarnych systemów.
Od Wydawcy
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Autor: Marian Huflejt
Tytuł: Bitwa pod Oliwą 1627.
Fakty i mity
Wydawca: Mantis
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-62860-52-4
wydawnictwo-mantis.eu

Bogato ilustrowana publikacja opisująca techniczną
stronę bitwy morskiej pomiędzy flotą polską a eskadrą
okrętów szwedzkich, stoczonej 28 listopada 1627 r. na
redzie Gdańska, której nazwa – „bitwa pod Oliwą” –
przypisywana jest tradycyjnie.
Autor ukazuje organizację marynarki wojennej tamtych
czasów, w tym taktykę i rodzaje żaglowców biorących
udział w morskiej potyczce.

Autor: Sławomir Jóźwiak
Janusz Trupinda
Tytuł: Organizacja życia na zamku
krzyżackim w Malborku
w czasach wielkich mistrzów
1309–1457 (wyd. 3)
Wydawca: Muzeum Zamkowe
/ Malbork
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95320-00-2
zamekmalbork.pl
Prezentowana praca jest trzecim, poprawionym
i uzupełnionym wydaniem podjętej przez Sławomira
Jóźwiaka i Janusza Trupindę w 2007 roku próby
całościowego przedstawienia problematyki topografii,
układu przestrzennego i funkcjonowania zamku
malborskiego w średniowieczu z wykorzystaniem
możliwie pełnej bazy źródłowej. Powodem jej
wznowienia jest zainteresowanie nią ze strony
czytelników oraz obiecujące rezultaty badań z ostatnich
lat, które pozwoliły odkryć nowe źródła i zweryfikować
niektóre przyjmowane dotąd ustalenia w tym zakresie.
Książka ta wyznacza nowy etap w studiach nad historią
zamku i konwentu malborskiego i otwiera nowe
perspektywy badawcze. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk
Tytuł: Jüdische Gedächtnistopo-graphien im Grenzraum
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-78658-25-2
wyd.ug.edu.pl, instytutkaszubski.pl

Autor: Zbigniew Drzał (red.)
Tytuł: Gdańsk Letnica.
Historia i nowy początek
Wydawca: Parafia św. Anny
i Joachima
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-89535-50-4
parafialetnica.pl

Przede wszystkim nie widzę mojej roli w ujawnianiu
nowych faktów. Bardziej interesuje mnie zajmowanie się
(re)konstrukcjami
dawnych
obrazów
autorów
pochodzenia żydowskiego, a także tego, jak
przedstawiają i zastanawiają się nad doświadczeniami
żydowskimi na Pomorzu i jego konsekwencjami pod
względem odległości czasowej i przestrzennej. Dlatego
w badaniu tekstów autobiograficznych wymagana jest
nie tylko samowystarczalność społeczeństwa, ale także
chęć autora do refleksyjnego zajęcia się pytaniem: kim
jestem? kim jesteśmy?

(…) publikacja (…) przybliża dzieje jednej
z
najmniejszych
dzielnic
Gdańska.
Mocno
zaakcentowano m.in. postać Antoniego Michny –
działacza Polonii Gdańskiej oraz historię tutejszej
parafii. Czytelnik dowie się także o najnowszych
dziejach Letnicy, która w ostatnich latach przeszła
ogromną metamorfozę, częściową za sprawą EURO
2012 – budowy stadionu piłkarskiego oraz rewitalizacji.
Publikacja zawiera setki ciekawych i rzadkich zdjęć.
Od Wydawcy

Od Autorki
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Autor: Dominik Sokołowski (oprac.)
Radosław Żydonik (oprac.)
Tytuł: Kryptonim „Klan”. Służba
Bezpieczeństwa wobec
NSZZ „Solidarność”
w Gdańsku, t. 2: I Krajowy
Zjazd Delegatów
Wydawca: Instytut Pamięci
Narodowej
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80984-94-3
ipn.gov.pl
Porozumienia sierpniowe z 1980 r. otworzyły drogę do
legalizacji NSZZ „Solidarność”. W całej Polsce zaczęły
żywiołowo powstawać struktury związkowe, do których
zapisało się – co dzisiaj niewyobrażalne – dziesięć
milionów Polaków. Ruch społeczny o tak ogromnej skali
wymagał powołania władz krajowych, uchwalenia
statutu oraz sformułowania programu. Były to główne
zadania, jakie stanęły przed I Krajowym Zjazdem
Delegatów, który odbył się w dwóch turach w Gdańsku:
5–10 września 1981 r. oraz 26 września – 7 października
1981 r. W trakcie zjazdu ujawniły się także – po raz
pierwszy w sposób tak otwarty – tarcia wewnątrz
związku. Ich echa zaważyły na późniejszej historii
„Solidarności”.
Od Wydawcy

Autor: Stanisław Frymark (red.)
Tytuł: Leśno. Monografia
wsi i okolicy, t. 1
Wydawca: Zamek Zaborski
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94639-77-8
czec.pl

(…) to zapowiedź większego projektu mającego za cel
utrwalić historię tej wsi i jej okolicy. Bardzo rzadko się
zdarza, by jakaś wieś doczekała się własnej monografii
i to w formie albumu. Leśno jednak jest całkowicie
wyjątkowe (…). Od zabytków megalitycznych przez
średniowiecze po czasy współczesne, Leśno zachowało
ciągłość osadniczą i stało się obiektem badań wielu
naukowców. W pierwszym tomie znajdziemy artykuły
takich badaczy jak: Zenon Lica, Leon Stoltmann,
Tomasz Rembalski, Daniel Rożek, Stanisław Frymark
czy Robert Kloskowski. Artykuły poruszają tematy takie
jak: nazwy wsi, losy właścicieli, pierwsze pojawienie się
na mapach, historię wyjątkowego kościoła w Leśnie,
obraz społeczny Leśna w XX wieku a nawet bajki, jakie
kiedyś opowiadali jego mieszkańcy. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Krzysztof Jażdżewski
Tytuł: Nadleśnictwo Kaliska.
Dzieje leśnictwa na skraju
Borów Tucholskich
Wydawca: Region (na zlecenie
Nadleśnictwa Kaliska)
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75916-42-3
czec.pl

Autor: Mirosław Marek Kuczkowski
Tytuł: Od Banku Ludowego
do Spółdzielczego
w Sierakowicach
na Kaszubach (1899–2019)
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81273-21-3
ksiegarnia.bernardinum.pl

Jest to pierwsza publikacja opisująca historię terenu
Nadleśnictwa Kaliska oraz ludzi tutaj pracujących, od
pradziejów do dnia dzisiejszego. To miejsce położone na
skraju Borów Tucholskich, w dorzeczu Wdy i Wierzycy,
na pograniczu dwóch regionów: Kociewia i Kaszub.
Usytuowanie Nadleśnictwa już wskazuje, że wydarzenia
na przełomie tych wielu lat były skomplikowane,
czasami niejednoznaczne, a ludzie tutaj pracujący
nietuzinkowi. Zainicjowane przez nich wiele lat temu
działania, a kontynuowane przez kolejne pokolenia są
duma mieszkańców tej ziemi. Mówiąc w różnych
regionach Polski – Nadleśnictwo Kaliska w odpowiedzi
słyszymy: Arboretum Wirty, retencja, kanał Wdy.

Na Kaszubach powstały 32 banki spółdzielcze, a jednym
z pierwszych był bank założony w 1899 r.
w Sierakowicach z inspiracji ks. Bernarda Łosińskiego.
Ksiądz Bernard był wielkim społecznikiem i patriotą
zatroskanym o stan materialny swoich parafian.
Dostrzegał, że niedostatek materialny przyczynia się do
utraty moralności, sensu życia, wiary i polskości. Mimo
niewielkich środków i szykan ze strony Niemców,
w pierwszym okresie działalności banku (…), od 1900
do 1919 r. liczba członków wzrosła 6,3 razy, z 78 do 487,
a
zysk
w
latach
1900–1910
wzrósł
aż
osiemdziesięciokrotnie.
O
ofiarności
założycieli
świadczy przykład z końca wielkiego kryzysu
gospodarczego, kiedy to ks. Łosiński 23 grudnia 1936 r.
złożył „ofiarę” na zasilenie banku w kwocie 2 tys. zł.

Andrzej Przewłocki

ks. dr hab. Zdzisław Kropidłowski
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Autor: Mirosław Kuklik
Tytuł: Z dziejów parafii
ewangelickiej w Helu
Wydawca: Stowarzyszenie
„Przyjaciele Helu”
MS
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65092-29-8
przyjacielehelu.pl

Autor: Władysław Szarski
Tytuł: Prusacy panują w Danzig
(cz. II 1815–1939)
Wydawca: Stowarzyszenie
„Przyjaciele Helu”
MS
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65092-31-1
przyjacielehelu.pl

(…) Gdy po bezplebiscytowym przyznaniu Polsce w roku
1919, przez postanowienia Traktatu Wersalskiego,
Kaszubskiego Wybrzeża, po stronie odrodzonego
państwa znalazł się Hel, o którym przejmujący tę
miejscowość urzędnicy ze zdziwieniem informowali
przełożonych, że jest on całkowicie zniemczony i jedynie
dwie rodziny są tu wyznania katolickiego. Odróżniało to
wyraźnie tę osadę od sąsiednich, kaszubskich wsi
rybackich
z
dominującą
ludnością
katolicką
i deklarującą polską przynależność narodową, Osoby
zajmujące się historią szybko jednak wyjaśniły, że
powstanie i istnienie tutejszej ewangelickiej enklawy,
związane było z wielowiekowym – bo trwającym od
początku wojny trzynastoletniej – podporządkowaniem
Helu Gdańskowi (…).
Fragment tekstu

Publikacja wydana w ramach serii „Zeszyty Helskie”.
Znalazły się tu następujące artykuły: „Prusacy zajmują
Gdańsk”, „Prusacy militaryzują Gdańsk”, „Gdańsk sięga
po nowoczesność”, „Wywiadowcze historie majora
Żychonia”, „Westerplatte – jak powstawała polska
placówka”, „Żydzi w Danzig” i „Gorący rok 1939”.

42

Autor: Marzena Kruk (red.)
Łukasz Grochowski (red.)
Tytuł: Rozproszone archiwa
NSZZ „Solidarność”
Wydawca: Instytut Pamięci
Narodowej
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80985-43-8
ipn.gov.pl

Autor: Arkadiusz Brzęczek
Tytuł: Nowe sekrety gdyńskich
kamienic
Wydawca: Polska Press
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-60203-51-4
ksiegarnia.dziennikbaltycki.pl

Publikacja zawiera materiały z konferencji (…),
zorganizowanej przez Komisję Krajową NSZZ
„Solidarność” 21 listopada 2013 r. w Gdańsku.
Uczestniczyli w niej przedstawiciele archiwów
państwowych, związkowych, fundacji oraz instytucji
gromadzących i przechowujących materiały archiwalne
Związku. Podczas spotkania nie tylko omawiano zasoby
poszczególnych
placówek,
stan
zachowania
i opracowania archiwaliów, lecz także podjęto dyskusję
na temat potrzeby opracowania wspólnego przewodnika
po materiałach „solidarnościowych” znajdujących się
w Polsce i poza jej granicami.
Materiały z konferencji uzupełniają liczne skany
dokumentów i fotografii, pochodzące ze zbiorów
poszczególnych archiwów, instytucji i fundacji.

(…) autor twórczo rozwija metodę zaprezentowaną
w poprzednich „Sekretach”, gdzie powodem do opisania
losów mieszkańców miasta staje się kamienica, w której
oni żyli, albo budynek, w którym pracowali lub robili
interesy. Tajemnice tych domów zostały (…) umieszczone
na tle szerszej perspektywy rozwijającej się Polski,
sąsiedztwa Gdańska czy niezwykłych historii gdyńskich
Żydów.
Opisanie ludzkich losów znakomicie ułatwia tu proces
zrozumienia błyskawicznego rozwoju Gdyni uczynionego
w znakomitej części przez zwykłych, a jednocześnie
bezsprzecznie niezwykłych jej mieszkańców. (…)
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Marcin Synak
Tytuł: Sześć wieków w historii
miasta
Wydawca: Urząd Miejski
/ Chojnice
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95028-05-2
czec.pl

Autor: Mirosław Kuklik
Tytuł: Tryptyk Helski.
Część II od roku 1920
do roku 1938
Wydawca: Stowarzyszenie
„Przyjaciele Helu”
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95301-88-9
przyjacielehelu.pl

Monografia wydana w 25. rocznicę odnowienia
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Chojnicach.
Obszerny tekst zapoznaje czytelnika z tą najstarszą
organizacją społeczną w Chojnicach.

(…) kolejna część historii Helu obejmującej czasy
międzywojnia przybliżona przez dyrektora Muzeum
Ziemi Puckiej (…).
Od Wydawcy
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Autor: Krzysztof Halicki
Tytuł: Od upadku do świetności.
Dzieje zamku w Gniewie
od pożaru w 1921 roku
do czasów współczesnych
Wydawca: Region
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75916-31-7
czec.pl

Opracowanie prezentuje mało znaną sprawę pożaru
zamku w Gniewie z 1921 r. oraz jego późniejsze dzieje aż
do czasów współczesnych, w których obiekt ten stał się
jedną z pomorskich pereł turystyki. Bogato ilustrowana
oraz udokumentowana praca, po szeroko zakrojonej
kwerendzie archiwalnej, poszerza wiedzę na temat
lokalnej historii i może stanowić zachętę do jej
zgłębiania.
Na podstawie wstępu Autora

Autor: Jacek Sieński
Tytuł: Zawisza Czarny.
Pierwszy żaglowiec harcerzy
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95412-28-8
marpress.pl

W 1934 roku Związek Harcerstwa Polskiego zakupił ze
składek społecznych trzymasztowy szwedzki szkuner
Petrea, któremu nadano imię Zawisza Czarny. Harcerze
i studenci wyremontowali go i przerobili na statek
szkolny. I tak zaczęła się historia największego na
świecie
żaglowca
należącego
do
organizacji
skautowskiej.
Autor, dzięki osobistym kontaktom z „zawiszakami”:
kapitanami jachtowymi i harcmistrzami, opisał początki
i
rozwój
żeglugi
harcerskiej.
To
opowieść
o przedwojennych rejsach pod dowództwem pierwszego
kpt. gen. Mariusza Zaruskiego, historii zniszczenia
żaglowca przez niemieckiego agresora, a także
o budowie Zawiszy Czarnego II.
Od Wydawcy

45

Autor: Bogusław Głodowski
Tytuł: Z historii Polskiej Policji
Wydawca: Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów
Województwa
Pomorskiego
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95438-00-4
zwnszzp-gdansk.pl

Autor: Daniel Dempc
Tytuł: Straty wojenne wśród
ludności powiatu puckiego
w latach 1914–1919
Wydawca: Jasne
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65703-28-6
wydawnictwo-jasne.pl

Publikacja trzyjęzyczna – polsko-angielsko-rosyjska –
przedstawiająca
policję,
policjantów,
ale
też
duszpasterstwo
policji,
jej
kapelanów
od
dwudziestolecia
międzywojennego
po
czasy
współczesne, z dużym akcentem położonym na obszar
byłego
województwa
gdańskiego,
a
obecnie
pomorskiego.

Za rok będziemy obchodzić setną rocznicę zaślubin
Polski z morzem. Zanim jednak Błękitna Armia gen.
Hallera dotarła do Pucka, kilka tysięcy żołnierzy
z puckiej ziemi (w przeważającej części Kaszubi)
musiało walczyć pod niemieckimi sztandarami w czasie
I wojny światowej. Ponad połowa z nich odniosła jakąś
stratę: ponad 800 zginęło, 260 zaginęło, pół tysiąca
przebywało w niewoli, a rannych odnotowano 1270.

Publikacja jest
bibliografia.

bogato

ilustrowana.

Wieńczy

ją

Od Wydawcy
Kolejne (po powiecie wejherowskim) opracowanie
sporządzone na podstawie wydawanych od początku
wojny „Deutsche Verlustlisten” („Niemieckich list
strat”).
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Etnografia
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Autor: Marek Rocławski (oprac.)
Tytuł: Rëbôcë òd Wiôldżégò
Mòrza
Wydawca: Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66052-29-1
muzeum.wejherowo.pl

Trzydzieści pieśni kaszubskich o morzu na chóry
jednorodne
(męski,
żeński)
i
mieszane
w opracowaniu prof. dr. hab. Marka Rocławskiego.
Wyboru
dziesięciu
muzyk
dokonał
ze
śpiewnika „Pieśni z Kaszub”, zawierającego utwory
zebrane przez Władysława Kirsteina i Leona Roppla.
Trzy zostały skomponowane przez Jana Trepczyka,
L. Roppla i W. Kirsteina.
Ciekawym pomysłem autora aranżacji jest
zastosowanie w wybranych utworach dwóch różnych
form pieśni: zwrotkowej oraz przekomponowanej
w stylistyce klasycznej i ludowej.

Autor: Tadeusz Formela (oprac.)
Tytuł: Kaszëbsczi Piestrzéń
Wydawca: Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo,
Instytut Balticum
/ Słupsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-66052-23-9
978-83-94100-35-3
muzeum.wejherowo.pl

Zbiór 23 utworów w opracowaniu na chór mieszany
a capella wraz z akompaniamentem instrumentalnym
(skrzypce, klarnet, akordeon, kontrabas). Każdy
zawiera zapis nutowy i tekst po kaszubsku. Autorami
słów są: Tomasz Fopke, Eugeniusz Pryczkowski,
ks. Antoni Pepliński, ks. Franciszek Grucza, Jaromira
Labudda oraz Jan Piepka. Muzykę skomponowali:
Tomasz Fopke, Jerzy Stachurski, Tadeusz Formela,
ks. Antoni Pepliński i ks. Franciszek Grucza.
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Autor: Antoni Konkel
Tytuł: Kaszubski leksykon
rybacki
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-62137-19-0
kaszubskaksiazka.pl

Autor: Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (red.)
Tytuł: Pomiędzy swojskością
a obcością. Obrazowanie
nastroju Kaszub
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65826-23-7
instytutkaszubski.pl
kaszubskaksiazka.pl

Ta ilustrowana publikacja autorstwa jastarnickiego
lekarza i działacza kaszubskiego jest zbiorem
kaszubskiego
słownictwa
związanego
z rybołówstwem.
Słownik posiada ponad 1500 haseł zapisanych
w dwóch pisowniach kaszubskich: standaryzowanej
oraz półfonetycznej.

Studenci
kierunku
antropologia
kulturowa
na uniwersytecie w Moguncji doświadczali przygody
z Kaszubami podczas badań terenowych, objazdów
studyjnych, warsztatów literackich oraz dwóch
semestrów zajęć tematycznych.
Analizując
obrazowanie
nastroju
Kaszub
uwrażliwiali oko na kulturowo ukształtowane
sposoby postrzegania i obrazowania, sięgając po
koncepcję fotoetnografii i etnografii zmysłów (Sarah
Pink).
Poruszając
się
pomiędzy
historią
a teraźniejszością Kaszub jako regionu polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego, odkrywali
różne poziomy znaczeniowe fotografii. Poddali
refleksji postrzeganie obcości i swojskości, a także
jego zmienność w czasie i przestrzeni.
Od Wydawcy
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Autor: Danuta Jastrzębska (tekst)
Tytuł: Zespół „Kaszubki”
z Chwaszczyna
Wydawca: Ośrodek Kultury
i Sportu / Żukowo
Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo
Rok wydania: [2018]
ISBN: 978-83-66052-09-3
okis-zukowo.pl, muzeum.wejherowo.pl

Broszura wydana z okazji piętnastej rocznicy
istnienia zespołu. Zawiera jego „życiorys”, dorobek,
wykazy członków zespołu. Przedostatnia cześć
dokumentuje wspólne spędzanie czasu poza „pracą”
na scenie. Mowa tu m.in. o wycieczkach
i prywatnych spotkaniach. Na końcu znajduje się
kalendarium
wydarzeń,
w
których
zespół
uczestniczył.

Autor: Cezary Obracht-Prondzyński
Tomasz Fopke
Katarzyna Kulikowska
Tytuł: Współczesna kultura
kaszubska
Wydawca: Zrzeszenie
KaszubskoPomorskie
Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-62137-74-9
978-83-65826-21-3
kaszubskaksiazka.pl, instytutkaszubski.pl
Współczesna kultura kaszubska jest różnorodna,
obejmuje kulturę popularną (np. komiksy, powieści
kryminalne, kabaret), ale i spektakle teatralne czy
prace plastyczne (…). Publikacja stanowi ważny
wkład zarówno w rozpoznanie zjawisk i procesów,
jakie zachodzą w tej kulturze, jak i refleksję nad nimi.
Jako kultura żywa kaszubska kultura podlega
różnorodnym wpływom zglobalizowanego świata
skutkującym regionalnymi odpowiedziami. (…)
Od Wydawcy
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Kultura / sztuka
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Autor: Benita GrzenkowiczRopela (koordynacja)
Anna Kąkol (koordynacja)
Tytuł: Rak na wspak – motyw
raka w kulturze i naturze
Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-66052-11-6
muzeum.wejherowo.pl
Materiały z interdyscyplinarnej sesji naukowej
w wejherowskim muzeum. Wygłoszone zostały na
niej następujące – ujęte w książce – referaty: „Rak
szlachetny – klejnot kaszubskich wód” (prof.
Przemysław Śmietana), „Dokąd i jak zmierza
Grassowski rak? Motyw raka w twórczości Güntera
Grassa” (dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk),
„Martwa natura z rakiem – przyczynek do rozważań
nad sztuką niderlandzką XVI i XVII w.” (Benita
Grzenkowicz-Ropela), „Rak w pomorskiej literaturze
ludowej” (Roman Drzeżdżon), „Od raka do
krokodyla – motyw zwierząt wodnych w pieśni
kaszubskiej” (Tomasz Fopke).

Autor: Lucia Arbace (red.)
Magdalena Mielnik (red.)
Tytuł: Natura i duchowość.
Carl Borromäus Ruthart
(1630–1703)
Wydawca: Muzeum Narodowe
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-63185-19-0
mng.gda.pl/sklep/

Katalog wystawy w Muzeum Narodowym
w Gdańsku
poświęconej
malarstwu Carla
Borromäusa Rutharta, mnicha, gdańszczanina,
zawsze podkreślającego związki z rodzinnym
miastem. Wprawdzie w zbiorach gdańskich znajdują
się tylko dwie jego prace, wystawę zrealizowano
wspólnie z włoskim Museo Nazionale d’Abruzzo
w L'Aquila posiadającym więcej jego dzieł. Właśnie
w tamtejszym klasztorze Ruthart był mnichem,
przybierając imię Andreas.
Jak podkreśla wydawca katalogu, stanowi on punkt
wyjścia do badań nad twórczością brata Andreasa
z Gdańska.
Publikacja powstała w językach polskim, włoskim
i angielskim.
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Autor: Jakub Szczepański
Tytuł: Architektura zespołu
Politechniki Gdańskiej.
1904–2018
Wydawca: Fundacja Terytoria
Książki
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-79081-57-8
terytoria.com.pl

(…) dzieje gdańskiej uczelni są ważnym elementem
politycznej historii Gdańska, a jej budynki i układ
przestrzenny są dokumentami przemian architektury
w XX wieku. Niezależnie od będącej przedmiotem
dyskusji ciągłości lub nieciągłości dziejów uczelni
jako instytucji prowadzącej badania naukowe
i kształcącej studentów, jej architektura stanowi
jednolitą całość. Zespół położony u wylotu
malowniczej doliny, okolonej zielonymi wzgórzami,
tworzą obiekty reprezentujące najważniejsze stylistyki
architektoniczne ubiegłego stulecia. (…)
Ze Wstępu

Autor: Sławomir Fijałkowski
Marta Flisykowska
Tadeusz Pietrzkiewicz
Tytuł: Architektura i wzornictwo.
Design z Trójmiasta
2013–2018
Wydawca: Pomorski Park
Naukowo-Technologiczny
/ Gdynia
Akademia Sztuk Pięknych
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94529-83-3
978-83-65366-92-4
ppnt.pl, zbrojowniasztuki.pl/publikacje/monografie

Katalog prac licencjackich i magisterskich
obronionych na Wydziale Architektury i Wzornictwa
gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, częściowo
pokazywanych m.in. na wystawie w Pomorskim
Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni podczas
festiwalu Gdynia Design Days. Częściowo, bo te,
które na wystawie można było oglądać, pojawiły się
tam w rezultacie konkursu prac dyplomowych.
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Autor: Barbara Forysiewicz (red.)
Tytuł: Animowanie miasta.
Gdańsk przestrzenią
artystów
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-78657-92-7
kiw.ug.edu.pl

W książce (…) znajdują się artykuły będące
pokłosiem badań przeprowadzonych przez studentów
kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie
Gdańskim. W kręgu zainteresowań młodych badaczy
znalazły się wydarzenia i zjawiska artystyczne obecne
w gdańskiej przestrzeni miejskiej: teatry uliczne
i Międzynarodowy Festiwal FETA, Teatr w Oknie,
fireshow, realizacje artystyczne i animacyjne na
terenach postoczniowych oraz murale. Studenci, dziś
już absolwenci Kulturoznawstwa, skupili swoją
uwagę na przedstawieniu istoty omawianego
zjawiska. Ukazali historię i sposób funkcjonowania
w przestrzeni miejskiej wybranych form artystycznych
i animacyjnych przy jednoczesnym uwzględnieniu ich
mocy przekształcania i poszerzania znaczenia samej
przestrzeni, w której zaistniały. (…)
Od Wydawcy

Autor: Mariusz Mierzwiński
Tytuł: Katalog rysunków
architektonicznych dawnego
Zarządu Odbudowy
Zamku w Malborku
(1817–1945)
Wydawca: Muzeum Zamkowe
/ Malbork
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95320-01-9
zamek.malbork.pl
Katalog jest zbiorem rysunków architektonicznych,
szkiców i pomiarów powstałych w trakcie
prowadzenia prac restauratorskich w Malborku od
początku XIX w. do zakończenia działalności
ówczesnego Zarządu Odbudowy Zamku, tj. w latach
1817–1945. Materiał ten był gromadzony przez
niemal dwa stulecia i przechowywany w kilku
miejscach – od połowy XIX w. do 1945 r. na terenie
zamku. Od II wojny światowej całość pozostaje
w pewnym rozproszeniu (obiekty przechowywane są
w zbiorach pięciu instytucji) – wszystkie są
nieocenionym
źródłem
ikonograficznym
dla
nieprzerwanie prowadzonych w zamku prac
konserwatorsko-budowlanych.
Od Wydawcy
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Autor: Grzegorz Kotłowski
Elżbieta Starek
Tytuł: Łacińskie inskrypcje
w kościołach Gdańska.
Katedra w Oliwie
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81273-16-9
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Książka (…) jest kolejną publikacją autorów
zawierającą opracowanie i tłumaczenie inskrypcji
łacińskich zachowanych w przestrzeni oliwskiego
kościoła na epitafiach, płytach nagrobnych, ołtarzach
czy obrazach, a upamiętniających nie tylko
fundatorów i dobrodziejów tego miejsca, czyli
namiestników i książąt pomorskich czy królów, ale
również gospodarzy, czyli opatów i zakonników oraz
osoby świeckie, które swoimi darowiznami
przyczyniły się do uświetnienia tej świątyni. Do
takich osobistości, które spoczęły w murach tej
świątyni, należeli m.in. książęta pomorscy, zasłużeni
również dla Rzeczypospolitej opaci oliwscy, jak
Kaspar Geschkau, Dawid Konarski czy Józef Jacek
Rybiński. (…)
Od Wydawcy

Autor: Juliusz Raczkowski (red.)
Monika Jakubek-Raczkowska (red.)
Tytuł: Pelpliński graduał L13.
Dzieło – badania
– konserwacja
Wydawca: Uniwersytet
Mikołaja Kopernika
/ Toruń
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-23142-06-5
wydawnictwo.umk.pl
Praca pokonferencyjna prezentująca historię graduału
i stan dotychczasowej wiedzy o nim, a przede
wszystkim wyniki najnowszych badań teoretycznych
i technologiczno-konserwatorskich, towarzyszących
działaniom
konserwatorskim
i
digitalizacji.
W publikacji poruszone zostały też kwestie
źródłoznawcze (zawartość i treści manuskryptu
w kontekście ususu cysterskiego, dopisy liturgiczne)
oraz zagadnienia zabytkoznawcze i warsztatowe
(problemy
wykonawstwa,
technika
zdobień,
dekoracja
filigranowa,
oprawa).
Osobno
przedstawiono założenia konserwacji oraz jej
realizację.
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Autor: Joanna Kamień (red.),
Beata Możejko (red.),
Jerzy Zajadło (red.),
Kamil Zeidler (red.)
Tytuł: Sąd Ostateczny Hansa
Memlinga. Losy – prawo
– symbole
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Muzeum Narodowe
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-78658-47-4
978-83-63185-23-7
kiw.ug.edu.pl, mng.gda.pl
Książka porusza wiele (…) interesujących wątków
dotyczących „Sądu Ostatecznego” Hansa Memlinga,
które wcześniej były podejmowane w bogatej
literaturze tematu, choć Czytelnik znajdzie tu także
całkiem nowe rozważania (…) . Dyskusja (…) toczy
się w szczególności wokół następujących zagadnień:
Kto
jest
autorem
„Sądu
Ostatecznego”
i kiedy go namalował? Kim był fundator obrazu,
a kim jego zdobywca? Skąd tryptyk wziął się
w Gdańsku i jakie były jego losy? Jaki jest stan
zachowania obrazu i czy kolejne konserwacje były
przeprowadzane w sposób właściwy? (…)
Od Wydawcy

Autor: Stanisław Szymański (red.)
Tytuł: Piotr Żyngiel.
Malarstwo
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-81270-44-1
ksiegarnia.bernardinum.pl

Album prezentujący malarstwo Piotra Żyngiela
(1898–1983), jednego z pionierów konserwatorów
dzieł sztuki w powojennym Gdańsku.
W latach 1922–1927 studiował on na Wydziale Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
Współtworzył Wileńskie Towarzystwo Niezależnych
Artystów Malarzy, gdzie wystawiał swoje prace. Do
roku 1944 pracował jako pedagog w szkolnictwie
zawodowym w Wilnie. W 1946 r., już w Gdańsku,
rozpoczął działalność konserwatorską w Pracowniach
Konserwacji Zabytków – początkowo jako jej
organizator z prof. Janem Borowskim, a następnie
jako kierownik pracowni malarskiej i główny
konserwator PKZ. W okresie 1947–1952 był
wykładowcą rysunku na kursie wstępnym
Politechniki Gdańskiej.
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Autor: Przemysław Zientkowski
(oprac.)
Zbigniew Buława (fot.)
Wojciech Wójcik (fot.)
Tytuł: Święci chojnickiej
bazyliki
Wydawca: [Urząd Miejski
/ Chojnice]
ISBN: 978-83-95425-80-6
Rok wydania: [2019]
czec.pl

Autor: Natalia Wielebska (tekst)
Jacek Wielebski (tekst)
Tytuł: Od strony ulicy. Poradnik
dobrych praktyk szyldowych
dla śródmieścia Gdyni
Wydawca: [Urząd Miasta Gdyni]
Rok wydania: 2018
gdynia.pl

Starannie wykonany i pięknie wydany album,
w którym zidentyfikowano i opisano wizerunki
wszystkich świętych znajdujące się w chojnickiej
bazylice. Album zawiera ponad sto kolorowych
fotografii wykonanych również dronem. (…) Jest to
pierwsze w historii parafii tak systematyczne dzieło
poświęcone opisowi wnętrza bazyliki, którego
dokonał dr Przemysław Zientkowski.
Od Wydawcy

Publikacja (…) ma być swoistym poradnikiem dla
właścicieli lokali użytkowych i przedsiębiorców. (...)
Będzie
pomocna
w
szczególności
tym
przedsiębiorcom, którzy posiadają lub użytkują lokale
usługowe na terenie modernistycznego śródmieścia
Gdyni, ale może też być stosowana w innych
obszarach miasta. Zawarte w niej praktyczne
informacje o różnych formach szyldów, sposobie ich
komponowania na elewacji, technologii wykonania
i sposobie montażu, przyczynią się z pewnością do
poprawy jakości wizualnej w przestrzeni miejskiej.
Jest to niezwykle ważne tam, gdzie cele
marketingowe i reklamowe wzięły górę nad
racjonalnym wykorzystaniem przestrzeni publicznej.
Od Wydawcy
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Językoznawstwo
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Autor: Rada Języka
Kaszubskiego (red.)
Tytuł: Polsko-kaszubski słownik
nazw fizjograficznych
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-62137-94-7
kaszubskaksiazka.pl

Zamieszczone w niniejszym opracowaniu nazwy
obiektów fizjograficznych można podzielić według
pewnych klas. Jedną (…) stanowią obiekty biorące
nazwę od form ukształtowania terenu. Wśród nich
(…) m.in.: niziny, równiny, doliny, pradoliny, parowy,
wąwozy, jary, kotliny, zagłębienia, obniżenia,
krawędzie, urwiska, skarpy (…).
(…) Kolejną z klas nazw obiektów fizjograficznych
stanowią płynące obiekty wodne. (…)
(…) Klasę zamykającą podział nazw fizjograficznych
stanowi
rozległy
zbiór
innych
obiektów
fizjograficznych, czyli: lasy, części lasu, uroczyska,
uroczyska – dawne miejscowości, polany, łąki, pola,
torfowiska, obszary piasków, regiony historyczne,
regiony etnograficzne, drogi, linie kolejowe (…).
Od Wydawcy

Autor: Marek Cybulski
Tytuł: Rola nazw własnych
w kształtowaniu
kaszubskiej tożsamości
etniczno-regionalnej
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-63538-53-8
instytutkaszubski.pl,
kaszubskaksiazka.pl
Nazwy własne w świadomości jednostkowej i grup
społecznych wiążą się z różnymi poziomami władania
językiem (…), a ich stosowanie odzwierciedla
właściwości pozajęzykowych obiektów, ale jest też
zorientowane podmiotowo i ujawnia różne aspekty
oglądu świata istotne z punktu widzenia
użytkowników i ich światopoglądów. Wiąże się to
z licznymi funkcjami, jakie w języku, kulturze
i komunikacji pełnią nazwy własne, poza definicyjną
dla nich funkcją nazywania (identyfikowania)
elementów świata rzeczywistego i wyobrażonego.
(…)
Ze Wstępu
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Społeczeństwo
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Autor: Iwona Joć-Adamkowicz (red.)
Tytuł. Gdański Styczeń
Wydawca: Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-89285-18-8
wbpg.org.pl

Autor: Mieczysław Abramowicz
Tytuł: Portret trzydziestolecia
1989–2019
Wydawca: Nadbałtyckie Centrum
Kultury / Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94531-69-0
nck.org.pl

To wydawnictwo nietuzinkowe, o charakterze
dokumentalnym, prezentujące wybrane artykuły bądź
fragmenty artykułów, jakie ukazały się na łamach
prasy regionalnej i ogólnopolskiej po zabójstwie
prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Z uwagi na
ograniczoną
objętość
pracy,
czytelnicy
zainteresowani pogłębieniem tematu odsyłani są do
obszernej
bibliografii
tekstów
prasowych,
znajdującej się na końcu książki.
Teksty są bogato ilustrowane fotografiami z tego
smutnego okresu.
Dochód ze sprzedaży książki przeznaczony zostanie
na zajęcia z biblioterapii dla dzieci osieroconych –
podopiecznych Fundacji Hospicyjnej im. ks.
Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku.

Nadbałtyckie Centrum Kultury dało pomysł,
Mieczysław Abramowicz go zrealizował. Tak
powstał „Portret trzydziestolecia 1989–2019”, który
jest zbiorem subiektywnie wybranych, ważnych dla
autora wydarzeń i postaci związanych z ostatnimi
trzema dekadami.
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Autor: Andrzej Hellmann
Maria Bieniaszewska
Tytuł: Katedra i Klinika Hematologii
i Transplantologii w 25-lecie
działalności ośrodka
przeszczepiania szpiku
Wydawca: Fundacja Oko-Lice
Kultury / Zblewo
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65365-64-4
oko-lice-kultury.pl
Jubileuszowa publikacja poświęcona ośrodkowi
przeszczepiania szpiku w gdańskim Uniwersyteckim
Centrum Klinicznym. Autorzy tekstów opisują
powojenne
początki
gdańskiej
hematologii
i transplantologii przy ul. Łąkowej – w dawnym
Dworku Uphagena i dalszą organizację pracy –
utworzenie pierwszego w północnej Polsce Oddziału
Hematologicznego, a następnie Kliniki Hematologii
przy Akademii Medycznej.
Chwalą się przy tym osiągnięciami. Wspominają
organizację co dwa lata konferencji naukowoszkoleniowych
Polskiego
Towarzystwa
Hematologów i Transfuzjologów, inwestycje (np.
przenosiny na Dębinki), pierwsze transplantacje
komórek krwiotwórczych i in.

Autor: Adam Langowski (red.)
Tytuł: 90 lat szkoły polskiej
w Starym Targu
Wydawca: Region (na zlecenie
Zespołu Szkół
w Starym Targu)
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75916-84-3
zs.gminastarytarg.pl, czec.pl

Szkoła polska w Starym Targu została utworzona
3 czerwca 1929 r. i była jedną z trzech pierwszych,
obok Waplewa Wielkiego i Trzciana, które w tym
czasie powstały na terenie Powiśla. Na początku
kierował nią Antoni Sarnowski, wspierany przez
Marię Szufragę. Kolejnym kierownikiem był
Franciszek Schnarbach, a po nim – od kwietnia 1933
r. – przybyły z powiatu wolsztyńskiego, zasłużony
w miejscowej działalności edukacyjno-kulturalnej,
Franciszek Jujka, patron dzisiejszej placówki.
Poświęcona szkole okolicznościowa publikacja
zawiera m.in. opracowaną historię placówki,
wspomnienia osób z nią związanych, życiorys
F. Jujki…

62

Autor: Piotr Lizakowski
Tytuł: Bezpieczeństwo publiczne
w powiecie kościerskim.
Deskrypcja i antycypacja
Wydawca: FNCE
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66264-12-0
fnce.info

Autor: Jerzy Tadeusz Ambroży
Tytuł: 100 lat edukacji zawodowej
w Polsce na przykładzie
regionu gdańskiego
1918–2018
Wydawca: Region
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75916-78-2
czec.pl

Edukacja jest procesem rozwojowym zachodzącym
w różnych kontekstach i sytuacjach. Współcześnie
w dużym stopniu ujętym w ramy formalnych
systemów oświatowych. Jakość tych systemów od lat
stanowi
przedmiot
zainteresowania
państw,
społeczeństw i obywateli. Dlatego w różnoraki
sposób bada się ją, opisuje i poprawia. Obszarem
zainteresowań proponowanej Państwu publikacji jest
edukacja zawodowa. Autor podjął się próby ukazania
zmian i rozwoju edukacji zawodowej w latach 1918–
2018 w Polsce na przykładzie regionu gdańskiego.
Od Wydawcy

(…) wysiłek badawczy związany ze sprecyzowaniem
terminu bezpieczeństwa publicznego wykorzystuje
wiodącą w nauce metodę empiryczną i wnioskowanie
indukcyjne, przechodzące od rozpoznania tego, co
elementarne, do tego, co syntetyczne i uogólnione, by
antycypować wysiłki na rzecz usprawnienia systemu
bezpieczeństwa. Analityczne rozpoznanie badanego
systemu Autor książki, ze wszech miar zasadnie,
rozpoczyna od uwarunkowań formalno-prawnych,
wyodrębniając
dyrektywy
Unii
Europejskiej,
standardy
i
wymagania
Sojuszu
Północnoatlantyckiego oraz zarówno krajowe
uregulowania formalno-prawne, jak i regulacje
Wojewody Pomorskiego. Te ostatnie umieszcza
w kontekście analitycznego opisu geografii
województwa pomorskiego i powiatu kościerskiego.
dr hab. Janusz Świniarski, prof. WAT
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Autor: Krzysztof Gornowicz
Tytuł: Czarna Woda.
Miasto nad Wdą
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81273-37-4
ksiegarniabernardinum.pl

Autor jako kilkuletni chłopiec przeprowadził się z Huty
Kalnej do Czarnej Wody, a następnie jak pisze ,, …
opuści
[ją],
by
spróbować
swych
sił
w zachodnioeuropejskich teatrach. Ale wyjeżdżając –
równocześnie pozostanie tu na zawsze, tak jak się
pozostaje w ukochanych miejscach dzieciństwa”.
Publikacja
zawiera
wiele
ciekawych
zdjęć
dokumentujących wydarzenia, obiekty architektury
i artefakty związane z Miastem. Interesującym zabiegiem
kompozycyjnym jest wplecenie w narrację wierszy
naszego lokalnego poety Kazimierza Kujawskiego
w zadziwiający lirycznie sposób oddających klimat
miejsc i wydarzeń.
Urząd Miejski / Czarna Woda

Autor: Kazimierz Kossak-Główczewski
Tytuł: Edukacja kaszubska.
Antologia tekstów
Wydawca: Region
Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75916-82-9
978-83-66052-35-2
czec.pl, muzeum.wejherowo.pl

Antologię
34
tekstów
Kazimierza
KossakGłówczewskiego zredagowały Adela Kożyczkowska
i Maria Szczepska-Pustkowska. To kompleksowe
opracowanie ma na celu popularyzację treści
pojedynczych artykułów, udostępnienie ich szerszemu
gronu odbiorców oraz przedstawienie statusu języka
kaszubskiego w świetle polityki językowej państwa
polskiego. W książce znalazły się prace skupiające się
na tematach regionalizmu oraz edukacji regionalnej,
wielokulturowej i językowej.
Od Wydawców
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Autor: Paulina Glejt-Uziębło
Piotr Uziębło
Tytuł: Partycypacja w Trójmieście
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78658-17-7
kiw.ug.edu.pl

W książce dokonano krytycznej analizy rozwiązań
prawnych w obszarze partycypacji mieszkańców.
Analiza ta – w ocenie autorów – miała wykazać
silne i słabe strony przyjętych rozwiązań prawnych,
a także pozwolić na dokonanie oceny ich jakości we
wszystkich trzech miastach tworzących Trójmiasto
(…). Nie sposób tego dokonać bez – przynajmniej
syntetycznego – przedstawienia praktyki stosowania
poszczególnych mechanizmów partycypacyjnych.
Podstawową tezą przyjętą w pracy jest progresywny
charakter rozwiązań stosowanych w Trójmieście,
choć nie wolny od niedoskonałości wynikających
zarówno z ograniczeń ustawowych, jak i nie zawsze
pełnej woli politycznej wzmocnienia realnej władzy
mieszkańców, co wiązałoby się z osłabieniem pozycji
Prezydentów Miast i Rad Miast.
Od Wydawcy

Autor: Wojciech Cichosz
Tytuł: Wychowanie integralne.
Praktyczna recepcja
Gimnazjum w Zespole
Szkół Katolickich
im. św. Jana Pawła II
w Gdyni 1992–2019
Wydawca: Bernardinum
ISBN: 978-83-81273-31-2
Rok wydania: 2019
ksiegarnia.bernardinum.com.pl
Publikacja (…) bardzo dobrze diagnozuje sytuację
współczesnej edukacji. Autor, dokonując refleksji
nad recepcją gimnazjum w Zespole Szkół
Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni,
zaprezentował praktyczne implikacje koncepcji
wychowania katolickiego. Integralność cechująca
proces edukacji jest równoznaczna z poznawaniem
prawdy. Autor obrał słusznie za przedmiot refleksji
sytuację młodzieży gimnazjalnej, której postawy
stanowią doskonałe kryterium weryfikacji wszelkich
procesów wychowania integralnego. Merytoryczny
fundament publikacji jest punktem wyjścia do
formułowania praktycznych wskazań, które zostały
już zrealizowane i które domagają się urealnienia
w przyszłości (…).
ks. prof. Janusz Szulist
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Autor: Tomasz Neubauer
Tytuł: Wypadki morskie
i ich wpływ
na bezpieczeństwo
pływania
Wydawca: Adam Marszałek
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81800-26-6
marszalek.com.pl

Przedmiotem badań są przedstawione w niniejszej
monografii niektóre, wybrane wypadki morskie.
Badania
dotyczyły
przede
wszystkim
przeanalizowania i oceny powodu i wpływu
wypadków morskich z udziałem okrętów Marynarki
Wojennej
na
bezpieczeństwo
pływania
i wykonywanych zadań przez ich załogi. Zdarzenia
te podzielono na trzy grupy. Pierwszą stanowi
analiza sprawozdań, protokołów i relacji
uczestników wypadków, kolizji i zderzeń okrętów
z jednostkami cywilnymi różnych bander. Druga
grupa wypadków to zdarzenia z udziałem jednostek
nawodnych i podwodnych Marynarki Wojennej.
Trzecia natomiast to zderzenia, pożary, kolizje,
wejścia na mieliznę i inne nieszczęśliwe wypadki,
które na przestrzeni lat miały miejsce na okrętach
Marynarki Wojennej.
Od Wydawcy
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Środowisko
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Autor: Regina Umerska
Aleksandra Zdrojewska
Kinga Keenys Gełdon
Tytuł: Kociewskie zioła
i przyprawy
ze zblewskich
łąk i pól
Wydawca: Fundacja Oko-Lice
Kultury / Zblewo
Rok wydania: [2019]
ISBN: 978-83-65365-67-5
oko-lice-kultury.pl

Z publikacji dowiedzieć się można jak rozpoznać
różne rośliny, jak zbierać i przetwarzać je na domowe
specyfiki, jak wykorzystać w profilaktyce i leczeniu
rozmaitych schorzeń czy w jaki sposób zastosować
w kuchni lub kosmetyce.
Autorki nie tylko prezentują receptury na skuteczne
domowe mikstury, pomocne w przeróżnych
dolegliwościach, potrawy i kosmetyki, ale też opisują
związki lecznicze zawarte w ziołach.
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Religia
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Autor: Andrzej Adamczyk
Czesław Rekowski
Zbigniew Szczechowiak
Dariusz Bolewski
Tadeusz Ostropolski
Tytuł: Aby wszyscy byli jedno
Wydawca: Instytut Pamięci
Narodowej / Gdańsk
Rok wydania: 2019
ipn.gov.pl

Praca o powstaniu w 1984 r. i działalności do 1989
r. Bractwa Oblatów św. Brygidy przy parafii św.
Brygidy w Gdańsku. Jest tu kalendarium
najważniejszych wydarzeń w bractwie, informacje
o Kasie Wzajemnej Pomocy, o przedsięwzięciach
integracyjnych, ceremoniale, „filiach” bractwa
w Bydgoszczy, Głogowie, Słupsku i Tarnowskich
Górach. Na końcu znajdują się wspomnienia
i biogramy oblatów. Książkę ubogacają liczne
zdjęcia i dokumenty.

Autor: Zbigniew Potocki
Tytuł: Kościół św. Katarzyny
Aleksandryjskiej
w Starogardzie Gdańskim
dawniej i dziś
Wydawca: Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej / Starogard Gd.
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-64224-17-1
parafiakatarzyna.pl

Przyczynek historyczny wydany na okoliczność
jubileuszu 40-lecia istnienia parafii.
Kościół parafialny wybudowany został w 1802 r. na
fundamentach średniowiecznej świątyni. W 2003 r.
wpisano go do rejestru zabytków.
Od 1577 r. kościół użytkowali luteranie. Został
zniszczony w 1659 r. podczas wypędzenia z miasta
Szwedów. Kolejna świątynia spłonęła podczas
pożaru całego miasta w 1792 r. Obecna należy do
katolików. Współczesny hełm wieży jest niższy od
pierwotnego.
Wewnątrz częściowo zachował się autentyczny
wystrój.
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Autor: Krzysztof Kinowski (red.)
Tytuł: Bogu i Ojczyźnie.
Błogosławieni męczennicy
gdańscy
Wydawca: Gdańskie Seminarium
Duchowne
ISBN: 978-83-95081-02-6
Rok wydania: 2019
gsd.gda.pl

Autor: Andrzej Obecny
Tytuł: Kroniki parafialne
ks. Antoniego Kani.
Z komentarzami
Wydawca: Agencja Reklamowo-Wydawnicza
„Moje Miasto”
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94435-43-1
parafiakatarzyna.pl

Publikacja jest owocem pracy alumnów Gdańskiego
Seminarium Duchownego. W pierwszej jej części
prezentują
oni
sylwetki
błogosławionych:
ks. Bronisława Komorowskiego, ks. Franciszka
Rogaczewskiego,
ks.
Mariana
Góreckiego,
ks. Władysława Miegonia i s. Alicji Kotowskiej CR.
Drugą część stanowią teksty literackie i biblijne
opiewające ofiarną miłość Boga i Ojczyzny. Trzecia
zaś to modlitwy wznoszone ku Stwórcy i w intencji
kraju.

Od 27 sierpnia 1950 r. do 28 grudnia 1966 r.
proboszczem parafii w Dębnicy Kaszubskiej był
ks. kpt. Antoni Kania (1901–1965). Brał czynny
udział w wojnie w 1918–1920 r. W dwudziestoleciu
międzywojennym pełnił funkcję proboszcza
w Medynie (powiat Zbaraż) i Nowej Hucie (powiat
Buczacz), a po 1939 r. był kapelanem AK w stopniu
kapitana o pseudonimie „Ketlicz”.
Rząd RP w Londynie odznaczył go Srebrnym
Krzyżem Zasługi z Mieczami. Warto wspomnieć, że
ks. proboszcz Kania rozpoczął prowadzenie kroniki
parafialnej.
Nękany
częstymi
wizytami
funkcjonariuszy UB, informowany przez parafian,
zawsze zdążył się ukryć.
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Autor: Kamil Kajkowski
Tytuł: Obrzędowość religijna
Pomorzan we wczesnym
średniowieczu
Wydawca: Chronicon
ISBN: 978-83-95040-36-8
Rok wydania: 2019
chronicon.pl

Autor: Jan Perszon (red.)
Tytuł: Pustô noc
Wydawca: Bernardinum
ISBN: 978-83-81272-76-6
Rok wydania: 2019
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Studium
archeologiczne,
obejmujące
m.in.
następujące kwestie: stan badań nad obrzędowością
wczesnośredniowiecznych Pomorzan na tle dyskusji
nad religią pogańską Słowian zachodnich,
możliwości poznawcze archeologii w badaniach nad
kulturą
duchową
wczesnośredniowiecznych
społeczności pogańskich, miejsca sprawowania
praktyk kultowych,
plastyka figuralna, ofiary
(z ludzi, zwierząt, zakładzinowe, akwatyczne),
amulety i przedmioty apotropaiczne, obrzędowość
religijna Pomorzan wczesnego średniowiecza
w świetle źródeł archeologicznych. Na końcu są
dwa aneksy, dotyczące wczesnośredniowiecznych
pochówków łodziowych i depozytów szkieletów
zwierzęcych, do tego bibliografia i indeksy – nazw
miejscowych oraz… postaci nadprzyrodzonych .

Niniejszy modlitewnik jest pokłosiem kilkuwiekowej
tradycji pobożnego, „dobrego”
umierania
i pełnego wiary celebrowania katolickiego
pogrzebu. Nasi przodkowie przez pokolenia
pielęgnowali bogatą liturgię rodzinną i wioskową,
która była naturalnym „rozwinięciem” oficjalnej
liturgii
Kościoła
oraz
katolickiej
nauki
o rzeczywistościach ostatecznych. (…)
W tradycji kaszubskiej „pusta noc” to –
w nawiązaniu do wigilii Kościoła starożytnego –
modlitewne czuwanie, odprawiane w noc
poprzedzającą pochówek, przez wspólnotę sąsiedzką
i rodzinną. Składa się na nie odmawianie w domu
żałoby różańca oraz śpiew pieśni żałobnych,
psalmów pokutnych oraz kantyków odnoszących się
do katolickiej eschatologii.
ks. Jan Perszon
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Gospodarka
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Autor: Tomasz Wojciechowski
Joanna Sarbiewska
Michał Górczyński
WYG International
Tytuł: Atlas węzła miejskiego
Gdynia
Wydawca: WYG International
(na zlecenie
Miasta Gdynia)
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-62053-20-9
wyginternational.pl, gdynia.pl

„Atlas”
obrazuje
istniejącą
i
planowaną
infrastrukturę transportową: drogową, kolejową,
morską i lotniczą. Stan istniejącej infrastruktury
zaprezentowano z aktualnością na rok 2018.
Planowaną infrastrukturę przedstawiono w dwóch
perspektywach czasowych do: 2030 i 2050 roku.
Wizja systemu węzła transportowego w latach 2030
i 2050 przedstawia obraz pełnej infrastruktury,
ze szczególnym uwzględnieniem obszaru portowomiejskiego, zaplecza portu (Dolina Logistyczna) oraz
dostępności dzielnic zachodnich i północnych Miasta.
Wizja systemu węzła miejskiego uzupełniona została
o kontekst regionalny, krajowy i europejski.
Od Autorów

Autor: Jerzy Lipka
Tytuł: Odkłamać Żarnowiec
Wydawca: Warszawska Firma
Wydawnicza
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80119-14-7
wfw.com.pl

(…) historia budowy i likwidacji pierwszej w kraju
elektrowni jądrowej, mającej cywilizacyjnie pchnąć
naprzód całą polską energetykę. Projekt dawał
nadzieję na zerwanie z monopolem surowcowym
węgla oraz odejście od szkodliwego ekologicznie
procesu spalania, zaś skutki jego zaniechania są
nadto widoczne – zarówno po stronie coraz
poważniejszych wydatków na wszelkie projekty
związane z poprawą powietrza, jak i coraz
wyraźniejszej perspektywy niedoboru energii. W tym
sensie
zarówno
rozwój
gospodarczy,
jak
i zapotrzebowanie na prąd do obsługi urządzeń
użytkowników indywidualnych – zatem kluczowe
kwestie o charakterze cywilizacyjnym – obciążone
są błędem zaniechań oraz świadomych działań
w interesie obecnych monopolistów. (…)
Od Wydawcy

74

Albumy
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Autor: Jan Daniluk
Jarosław Wasielewski
Tytuł: Wrzeszcz na dawnej
pocztówce. Spacer drugi
Wydawca: Gdański Kantor
Wydawniczy
Region
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-62129-43-0
978-83-7591-683-6
czec.pl

Autor: Daniel Odija (tekst)
Stanisław Składanowski
(fot. współcz.)
Lech Majewski
(koncepcja)
Tytuł: Słupsk
Wydawca: Bosz
ISBN: 978-83-75763-75-1
Rok wydania: 2019
bosz.com.pl

Pięć lat po wydaniu pierwszej części historycznego
spaceru po Wrzeszczu śladem przedwojennych
pocztówek Jan Daniluk i Jarosław Wasielewski
prezentują drugi tom publikacji.
Do albumu wybrali 94 widokówki prezentujące m.in.
dzisiejszą ul. Partyzantów i jej przecznice, okolice
dzisiejszego kościoła pw. św. Apostołów Piotra
i Pawła, dawną restaurację Zinglera na Górze Jana
oraz samą Jaśkową Dolinę – od luksusowych willi
przez Festynową Łąkę do parku. Kilka dawnych
widoków znajdą także miłośnicy Piecek.

Bogato ilustrowany album (…) prezentuje
najpiękniejsze i najciekawsze obiekty, jakie można
podziwiać, zwiedzając to urokliwe nadbałtyckie
miasto. W zestawie starannie wyselekcjonowanych
fotografii znajdziemy m.in. zdjęcia kościoła
Mariackiego,
Zamku
Książąt
Pomorskich,
neogotyckiego ratusza czy charakterystycznych
słupskich murali, które doskonale oddają
atrakcyjność tego jedynego w swoim rodzaju
miejsca i stanowią wspaniałą wizytówkę turystyczną
Pomorza.
Od Wydawcy

Od Wydawcy

76

Autor: Apoloniusz Łysejko
Tytuł: Polskie latarnie morskie
na pocztówkach
Wydawca: Towarzystwo
Przyjaciół
Narodowego Muzeum
Morskiego / Gdańsk
Fundacja Promocji
Przemysłu Okrętowego
i Gospodarki Morskiej
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94702-62-5
978-83-60584-84-2
tpnmm.pl/sklep-tpnmm, oficynamorska.pl
Album zawiera ponad 3000 zdjęć pocztówek latarń
morskich. Część z nich dołączonych jest do opisu
historii latarń, a pozostałe umieszczone są na płytce
DVD dołączonej do albumu. (…) Zebraną kolekcję
pocztówek i widokówek latarń morskich polskiego
wybrzeża udostępniam wszystkim, którzy mają hobby
podobne do mojego, albo ograniczone do
miejscowości z latarnią morską, z którą są
emocjonalnie związani, lub w której są zakochani
oraz kolekcjonerom do uzupełnienia zbioru.
Od Autora

Autor: Tomasz Kawski
(tekst historyczny)
Tytuł: Niepodległa Polska.
100. rocznica odzyskania
niepodległości. Pomorskie
Wydawca: Negatyw
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-64231-33-9
negatyw.com.pl

Polsko-angielskie okolicznościowe wydawnictwo
albumowe, prezentujące „inteligentny rozwój”
województwa pomorskiego. Otwiera je tekst
historyczny prof. Tomasza Kawskiego o odbudowie
państwa polskiego w latach 1914–1922. Dalej
zaprezentowane zostały wybrane powiaty i gminy
regionu pomorskiego.
Zwarte w książce treści mają charakter informacyjny,
dotyczą nie tylko walorów krajoznawczych
i turystycznych omówionych miejsc, ale też
gospodarki, czasami historii i kultury.

77

Autor: Jacek Friedrich (red.)
Agnieszka Kochanowska (red.)
Tytuł: Rośliny wspólne.
O roślinach na gdyńskich
klatkach schodowych
Wydawca: Muzeum Miasta Gdyni
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94998-96-7
muzeumgdynia.pl

Fotografia ze swej natury jest w stanie uchwycić
jedynie chwile, ale dzięki nim możemy zobaczyć
„wewnętrzną tkankę” miasta w danym momencie –
paradoksalnie – niekiedy zobaczyć to, co
niewidzialne. Mam więc nadzieję, że z przyjemnością
zapoznają się Państwo z gdyńskimi roślinami
wspólnymi, a oglądając migawki z klatek
schodowych, może czasem uda się Wam nawet
zajrzeć w zakamarki „gdyńskiej duszy”!
Tomasz Sosnowski

Autor: Małgorzata Gass-Pięta
Krzysztof Jażdżewski
Jakub Piechowiak
Włodzimierz Wałaszewski
Anna Wąs (fot.)
Tytuł: Arboretum Wirty
w czterech odsłonach
Wydawca: Region (na zlecenie
Nadleśnictwa Kaliska)
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75916-57-7
czec.pl

Arboretum Wirty to ogród dendrologiczny położony
w Wirtach nad Jeziorem Borzechowskim, w gm.
Zblewo, pow. starogardzki. Znajduje się pod
zarządem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Gdańsku, a leży na terenie Nadleśnictwa Kaliska –
Leśnictwo Wirty.
Albumowi o tym miejscu przyznano I miejsce na XX
Kościerskich
Targach
Książki
Kaszubskiej
i Pomorskiej „COSTERINA 2019” w kategorii
„Albumy i edytorstwo”.
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Autor: Bohdan Huras
Tytuł: Dalmor. Album floty
Wydawca: Porta Mare
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-62022-43-4
powr.pl

Tytuł: Morskie gracje (wyd. 4)
Wydawca: Porta Mare
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-62022-35-9
powr.pl

Kolejny album o polskiej flocie handlowej
i rybackiej wydany przez Porta Mare. Tym razem są
to trawlery burtowe i trawlery-przetwórnie, lugry,
kutry i jednostki pomocnicze eksploatowane przez
gdyński Dalmor od powstania tego największego
polskiego przedsiębiorstwa rybackiego w 1946 r.
Na 320 stronach wydawnictwa znajdują się zdjęcia
i charakterystyki techniczno-eksploatacyjne ponad
700 jednostek „zatrudnionych” w Dalmorze.

Zilustrowana fotografiami historia trzech szkolnych
żaglowców: „Lwowa”, „Daru Pomorza” oraz „Daru
Młodzieży”, rozszerzona o kilkadziesiąt zdjęć
z niedawno zakończonego Rejsu Niepodległości.
W albumie na 240 stronach pokazana została droga,
którą w ostatnich 100 latach musieli przechodzić
młodzi ludzie chcący być oficerami polskiej floty
handlowej. Pokazane sceny z życia i pracy załóg
żaglowców uświadamiają trudy jakie towarzyszą
kształceniu przyszłych oficerów, kształtujące ich
charaktery w zetknięciu z groźnym morskim
żywiołem.
Wiele zdjęć pokazuje piękno morskiego krajobrazu –
oczywiście z żaglowcem pod biało-czerwoną banderą
w tle.

79

Autor: Jan Konwerski
Zdzisław Olejniczak
Tytuł: Miastko. Brama do natury
Wydawca: Region
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75916-92-8
czec.pl

Album ze zdjęciami Jana Konwerskiego (krajobraz)
i Zdzisława Olejniczaka (zwierzęta) prezentuje
w całej krasie urok i bogactwo miasteckiej przyrody.
Artyści dowiedli, że w gminie Miastko jest jeszcze
„woda czysta, a trawa zielona”, a przyroda ożywiona
jest równie ciekawa i bogata jak miasteckie
krajobrazy. Prawie połowę powierzchni gminy
zajmują lasy, a liczba jezior wokół Miastka
przekracza 150 (w tym największe w kraju i jedno
z największych w Europie jezioro lobeliowe – Jezioro
Bobięcińskie Wielkie). Miasteckie lasy, pola i łąki
obfitują w zwierzynę, w tym taką unikatową, jak
malutkie badylarki pospolite, jenoty, borsuki,
puszczyki, grubodzioby, jastrzębie czy łasice. (…)
Konrad Remelski

Autor: Chris Niedenthal
Tytuł: Niedenthal. Gdańsk 2018
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-61077-82-4
muzeumgdansk.pl

Na 240 stronach albumu znajduje się ponad 200
fotografii wykonanych przez Chrisa Niedenthala
w 2018 i 2019 r.
Idea przygotowania albumu to osobista inicjatywa
prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza, którą
realizowały miejskie Biuro Prezydenta ds. Kultury
oraz Muzeum Gdańska. W ramach projektu
„Niedenthal. Gdańsk 2018” powstała także wystawa
fotograficzna, którą można było oglądać do 16
czerwca br. w Ratuszu Głównego Miasta.

80

Tytuł: Norda. Powiat pucki
Wydawca: Region
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75917-03-1
czec.pl

Minialbum prezentujący najpiękniejsze miejsca
w powiecie puckim, który jest najdalej na północ
położonym powiatem województwa pomorskiego.
Naturalną granicę tego obszaru stanowią Puszcza
Darzlubska, Jezioro Żarnowieckie i Kępy: Pucka,
Swarzewska i Oksywska. Obszar ten wyróżnia się
także żywą kaszubską tradycją, przyrodniczym
i historycznym bogactwem, które od dziesięcioleci
przyciągają polskich i zagranicznych turystów. Do
miast: Pucka, Helu czy Władysławowa przypływają
żeglarze, a miłośników architektury wabią
szlacheckie dworki rozsiane po całym powiecie
puckim. Kaszubska tradycja, będąca wyróżnikiem
Nordy, wzbogaca malownicze wsie i pełne uroku
rybackie osady.
Od Wydawcy

Autor: Jarosław Ellwart
Tytuł: Sianowo Królowej
Kaszub
Wydawca: Region
ISBN: 978-83-75916-39-3
Rok wydania: 2019
czec.pl

Ten niewielki album ukazuje Sanktuarium Matki
Boskiej Królowej Kaszub w Sianowie – duchową
stolicę regionu oraz miejsce pielgrzymek. Książka
pozwala poznać świątynię, jej otoczenie oraz
najcenniejsze elementy wyposażenia z łaskami
słynącą figurą Matki Boskiej Sianowskiej na czele.
Od Wydawcy

81

Przewodniki

82

Autor: Marcin Barnowski
Tytuł: Twierdza Ustka. Bunkry
i ciekawostki militarne
(wyd. 2)
Wydawca: Rewa
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-93291-47-2
czec.pl

Tytuł: Przewodnik po Helu
(wyd. 3)
Wydawca: Stowarzyszenie
„Przyjaciele Helu”
MS
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65092-32-8
odk.pl

To drugie, znacznie rozszerzone wydanie książki,
stanowiącej swoisty przewodnik po militarnej
przeszłości Ustki i jej okolic. Publikacja wzbogacona
została o nowe fakty dotyczące obecności wojska
w mieście, instalacji
wojennych,
jednostek
wojskowych
oraz
projektów
militarnych
prowadzonych w Ustce. Pojawiły się nowe mapy,
zdjęcia, dokumenty. Z danych zebranych przez autora
wynika, że w latach 40. ubiegłego wieku w Ustce
przebywało dwa razy więcej wojskowych niż
cywilnych mieszkańców kurortu.

Bogato
ilustrowany
(zdjęcia
czarno-białe)
przewodnik zawiera krótką historię miasta Helu,
propozycje tras do zwiedzania, począwszy od portu
rybackiego, poprzez Muzeum Rybołówstwa, Stację
Morską, latarnię, pamiątki militarne Helu, obiekty
zabytkowe Garnizonu Hel. Na kolorowych mapkach
zaznaczono zabytki militarne oraz rozmieszczenie
obiektów militarnych. W przypadku opisów stanowisk
baterii i ośrodków oporu, obok zdjęć znalazły się
schematy i przekroje obiektów.
Od Wydawcy

83

Autor: Jerzy Litwin
Tytuł: Muzeum Rybołówstwa
w Helu
Wydawca: Narodowe Muzeum
Morskie / Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-64150-35-7
nmm.pl

Przewodnik po wystawie stałej we wspomnianym
w tytule publikacji oddziale Narodowego Muzeum
Morskiego.
Jego autor najpierw opisuje historię budynku
kościoła ewangelickiego, w którym mieści się
placówka, dzieje Bałtyku, życie mieszkańców,
sięgając do najstarszego osadnictwa, nie zapominając
przy tym o bursztynie – „złocie północy”. Następnie
przechodzi do samego rybołówstwa, jego prezentację
zaczynając od początków chrześcijaństwa w Polsce,
początkowo przedstawiając rybaków – Kaszubów,
a potem samo poławianie ryb. Pisze o technikach
połowów, przystaniach, warsztatach szkutniczych,
narzędziach i sprzętach pomocowych. Zapoznaje
z rybołówstwem zimowym. Krok po kroku zbliża się
do rybołówstwa współczesnego…

Autor: Jarosław F. Żurawiński
Tytuł: 175 lat historii Stoczni
Gdańskiej 1844–2019
Wydawca: Morska Fundacja
Historyczna
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95141-50-8
mfh-gdansk.pl

Publikacja, wydana na 175. rocznicę powstania
pierwszego zakładu stoczniowego w miejscu
późniejszej Stoczni Gdańskiej, na prawie 50 stronach
informuje o historii tego miejsca, m.in. poprzez.
wyszczególnienie ważniejszych dat z historii stoczni
i kalendarium Placu Solidarności. Jej częścią jest
miniprzewodnik po tych terenach, charakteryzujący
najważniejsze obiekty stoczniowe. W jego środku
znajduje się 30 czarno-białych fotografii i mapa
umożliwiająca samodzielne poruszanie się.

84

Autor: Malwina Flaczyńska
Artur Flaczyński
Tytuł: Kaszuby i Bory Tucholskie
Wydawca: Helion
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-28354-38-8
helion.pl

Autor: Marcin Wawrzynkowski
Tytuł: Latarnie morskie
Półwyspu Helskiego
Wydawca: Stowarzyszenie
„Przyjaciele Helu”
MS
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65092-23-6
odk.pl

Kaszuby i Bory Tucholskie zdecydowanie zasługują
na bliższe poznanie. Miłośnicy przyrody znajdą tu
rozległe lasy, mokradła i czyste jeziora, amatorzy
turystyki aktywnej - setki kilometrów szlaków
pieszych, kajakowych, rowerowych oraz konnych,
a rodziny z dziećmi - wspaniałe plenery i dużo
atrakcji dla najmłodszych. Wielbicieli historii
zainteresują wiekowe kurhany, pozostałości grodzisk
oraz ciekawe zabytki, a także wciąż żywy, oryginalny
folklor, na smakoszy czekają zaś potrawy regionalne,
nieznane w innych zakątkach Polski. Każdy, kto ceni
piękne krajobrazy i ciszę, znajdzie tu coś dla siebie.

Latarnie morskie to bardzo charakterystyczny
element nadmorskiego krajobrazu niezależnie od
kraju i szerokości geograficznej. Wysokie strzeliste
wieże, często oryginalnie pomalowane, są chętnie
odwiedzane przez turystów. Nic dziwnego, działają na
wyobraźnię,
wywołują
pozytywne
zazwyczaj
skojarzenia. Lubimy je i w dzień, kiedy możemy
wdrapać się na ich szczyt, by podziwiać zapierającą
dech w piersiach panoramę, a także oglądać je
w nocy, gdy swym światłem wskazują drogę do portu,
lub ostrzegają przed niebezpieczeństwem. Na polskim
wybrzeżu funkcjonuje 17 latarni morskich z czego
pięć z nich (razem z obiektami nieczynnymi) znajduje
się na Półwyspie Helskim.

Od Wydawcy

Ze Wstępu
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