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Beletrystyka
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Autor: Elżbieta Szybowska
Tytuł: Mowa milczenia
Wydawca: Nowator
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94540-35-7
nowatordruk.pl

Autor: Sylwia Kubik
Tytuł: Pod naszym niebem.
Każdy ma swoje
miejsce na ziemi
Wydawca: eSPe
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-74829-72-4
boskieksiążki.pl

W niewielkiej wiosce na Powiślu jak w soczewce
skupiają się problemy małe i duże. Karolinie nie daje
zasnąć pomysł, który w jej rodzinnej miejscowości
chce zrealizować pewien doktor. Hani sen z powiek
spędza nazbyt gadatliwa teściowa i milczący od
dłuższego czasu syn. W idyllicznym otoczeniu nie
umie się odnaleźć doktor Maciej, który uciekł od
wielkomiejskiego zgiełku. Podczas kilkudniowego
pobytu na wsi Monika rozgrzebuje stare rany. A pod
powierzchnią teraźniejszości wciąż pulsuje historia
wydarzeń z czasów II wojny światowej, na
wspomnienie której trudno zmrużyć oko. „Pod
naszym niebem” to dowcipny i wciągający debiut.
Powieść zachwycająca w swej prostocie. (…)
Od Wydawcy

Powieść o losach mieszkanki Sierakowic – Jadwigi
Piepiórki. W tle występują znani mieszkańcy
Sierakowic,
toczy
się
„historia”
Kaszub
i Kaszubów.
Fragment: Białorusin, który nas wywiózł do Mińska,
na pożegnanie ostrzegł mnie, bym nigdy nie mówiła
o swoim wykształceniu i pracy, którą wykonywałam
na Wileńszczyźnie. On dobrze wiedział co mówił. Od
tamtych wywózek minęło już tyle lat, a oni nadal tu
szaleją. Tam w Krzywiczach mieliśmy dużo do
powiedzenia. Z naszym powrotem musiałam stać się
zupełnie innym człowiekiem. Pomimo że miałam
i mam dużo do powiedzenia, moje życie zmieniłam
w „mowę milczenia”. Dla mnie nie istnieje nic
ważniejszego aniżeli bezpieczeństwo moich dzieci.
Bernard jeszcze mocniej przytulił matkę i z czułością
ją pocałował.
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Autor: Grzegorz Chwieduk
Tytuł: Worki myśli
Wydawca: KryWaj
Krystyna Wajda
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66188-54-9
krywaj.pl

Autor: Jolanta Knitter-Zakrzewska
Tytuł: Tatuaż z wężem
Wydawca: E-bookowo
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81660-72-3
e-bookowo.pl

„Tatuaż z wężem” to zbiór opowiadań, w których
realizm splata się z metafizyką.
Tytułowy wąż to nie tylko wzór na skórze. Każde
zdarzenie w naszym życiu jest jak tatuaż na duszy.
Jakie „tatuaże” nosisz w sobie?
Czy podobne do tych, które posiadają bohaterowie
tych intrygujących opowiadań?
Od Wydawcy

„Worki myśli” to autorska książka Grzegorza
Chwieduka z Kępic. Całość to 21 „worków”, których
zawartością są teksty pisane wyszukaną prozą.
Czytelnik ma tu pełną dowolność, gdyż w każdej
chwili może sięgnąć obojętnie do którego „worka”
i delektować się lekturą. „Worki myśli” powstawały
w latach 2017–2019. Były drukowane w dodatku
literackim „Wieś Tworząca” do biuletynu „Powiat
Słupski” (po 3 w każdym numerze). Teksty te zyskały
także uznanie redaktora Zbigniewa Babiarza-Zycha,
szefa grupy literackiej przy Starostwie Słupskim.
Fragment „Worków myśli” otrzymał II Nagrodę
w XV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im.
Haliny Snopkiewcz w Zawierciu w 2018 roku. Na
konkurs wpłynęło 196 krótkich form prozatorskich.
(…)
Od Wydawcy
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Autor: Aleksandra Majdzińska
Tytuł: Morkut i inne opowiadania
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75281-86-6
sklep.marpress.pl

Autor: Adriana Rak
Tytuł: Uwikłani, t.1
(wyd. 2)
Wydawca: WasPos
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66425-00-2
waspos.pl

Niczym przez szkło powiększające autorka obserwuje
detale
spraw
zamiatanych,
pomijanych,
niezauważanych, które toczą się z dala od głównych
dróg. Każde opowiadanie to los pojedynczego
człowieka zdeterminowany przez wielką historię lub
przez drobne, codzienne sprawy. Czternaście
zapamiętanych obrazków, przy których warto się
zatrzymać.
Zrealizowano przy pomocy finansowej województwa
pomorskiego.
Od Wydawcy

Dwoje zranionych przez życie ludzi, którzy chcą
zapomnieć o tym, co było, chcą nauczyć się żyć od
nowa, szukając drogi do szczęścia. Los
niejednokrotnie wystawia ich na próbę pokazując, że
to o czym się marzy nie zawsze jest osiągalne nawet
wtedy,
kiedy
bardzo
się
tego
chce.
Co spotka Agatę i Piotra? Czy kiedykolwiek
wywalczą swoje prawo do szczęścia? Co kryje ich
mroczna przeszłość? Na te i wiele innych pytań
odpowie Wam pierwszy tom serii Uwikłani.
Od Wydawcy
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Autor: Agnieszka Budzisz-Cebulak
Tytuł: Felicja
Wydawca: Region
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75916-74-4

Autor: Max Czornyj
Tytuł: Grób
Wydawca: Filia
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-80759-97-8
wydawnictwofilia.pl

Opowiadania o tęsknocie i przemijaniu, których
akcja toczy się na bałtyckim wybrzeżu.

W lesie pod Gdańskiem robotnicy odkrywają masowy
grób. Wiele wskazuje, że to albo cmentarzysko ofiar
seryjnego mordercy sprzed lat, albo miejsce
spoczynku pacjentów poddawanych potwornym
eksperymentom przez nazistów. Zmumifikowane ciała
noszą tajemnicze ślady. Śledczy muszą je
rozszyfrować. Jednak nie tylko oni interesują się
grobem. Tymczasem lokalny przedsiębiorca otrzymuje
przerażającą przesyłkę...
Od Wydawcy
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Autor: Agata Przybyłek
Tytuł: Masz wiadomość
Wydawca: Czwarta Strona
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66278-85-1
czwartastrona.pl

Autor: Roma J. Fiszer
Tytuł: Kurs na miłość
Wydawca: Edipresse Książki
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81772-74-7
edipresse.pl

Wojciech i Joanna, oboje po nieudanych związkach,
spotykają się przypadkowo w gdyńskiej marinie.
Spotkanie kończy się „gęsią skórką” u obojga, co
staje się impulsem do umówienia się „za rok”,
a wreszcie do odbycia wspólnego, półrocznego rejsu.
Gdy w dalekich portach i na morzu będą odkrywać
swoje pasje i charaktery – ich wzajemna ekscytacja
wzrośnie. Los jednak sprawi, że podróż jachtem dla
Joanny potrwa tylko miesiąc. A kiedy nastąpi rozłąka,
Joanna nie ma wątpliwości, że to, co czują – to po
prostu miłość. Chociaż zanim to sobie wyznają, ich
relacje będą meandrować, czekają ich też dziwne
zdarzenia, z odkrywaniem tajemnic o sobie włącznie.
Od Wydawcy

Po siedmiu latach szczęśliwego związku Julia zostaje
porzucona przez ukochanego tuż przed ślubem.
Dziewczyna jest załamana i nie wierzy, że
kiedykolwiek jeszcze będzie szczęśliwa, jednak za
namową przyjaciółki zakłada konto na portalu
randkowym i poznaje Adama – mężczyznę, który już
dawno stracił zaufanie do płci przeciwnej oraz
nadzieję, że kiedyś pozna tę jedyną, wyjątkową
kobietę…
Gdy pewnego dnia na czacie otrzymuje krótkie, lecz
intrygujące pytanie, Adam nie podejrzewa nawet, że
ta jedna wiadomość zmieni całe jego życie. Czy
wirtualne uczucie przetrwa, gdy Julia i Adam
spróbują przenieść je do prawdziwego świata?
A może ten romans był tylko żartem?
Od Wydawcy
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Autor: Leszek Mierzejewski
Tytuł: Nie całkiem obojętny
Wydawca: Manufaktura Słów
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66115-49-1
manufakturaslow.pl

Autor: Maciej Żurawski
Tytuł: Molo śmierci
Wydawca: Liberum Verbum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66358-22-5
liberumverbum.com.pl

Powieść (…) polecam gorąco, ponieważ – podobnie
jak poprzednia książka o losach majora Kazimierza
Zgrobla – przenosi nas wprost do lat
osiemdziesiątych. Kryminalna akcja zawiązuje się
tym razem w Sopocie i Trójmieście, a czasami
prowadzi do bardzo wysoko wówczas postawionych
osób. Wiele jest obecnie stylizujących na „czasy
PRL-u” opowieści, ale „Molo śmierci” zachwyca
autentyzmem realiów i języka tamtego okresu. Bardzo
chciałbym zobaczyć adaptację na ekranie telewizora
przygód kogoś pomiędzy Borewiczem a Bondem.
Tymczasem proszę czytać, a ja może głośno
przeczytam w radio.
Robert Gonera

(…) Opowieść (…) jest (…) dykteryjką literacką,
w której autor opowiada o dalszym życiu swojego
dawnego podopiecznego. Akcja rozgrywa się
w latach 2015–2017 w Trójmieście, ale każde inne
miasto może być również scenerią do fabuły książki.
Na Wybrzeżu bezrobotny Kazik, prowincjusz z Mazur,
przybywa wraz z autorem książki celem odzyskania
mieszkania, które kiedyś było własnością Kazika,
a pozostawił je, jako melinę pijacką w Oliwie,
dzielnicy Gdańska. Obecnie, dzięki różnym zbiegom
okoliczności, Kazik radzi sobie sam w wielkim
mieście, i to doskonale, wśród ludzi biznesu, nie
wchodząc nikomu w drogę. Awansuje na sam szczyt
drabiny, robi tak zwaną karierę finansowobiznesową.
Od Wydawcy
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Autor: Jagna Rolska
Tytuł: Testament życia
Wydawca: Lucky
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65351-93-7
wydawnictwolucky.pl

Ania w swoje osiemnaste urodziny otrzymała
niecodzienny prezent – paczkę od mamy, która...
zmarła, gdy ta była małą dziewczynką. Pożegnalny
list i pamiętnik Ady wywrócą świat nastolatki do góry
nogami.
Ania wyruszy w podróż przez pół Polski, na Hel,
by dowiedzieć się, kim naprawdę była jej matka
i odszukać ślady przeszłości. Jedzie tam, gdzie
urodziła się Ada, gdzie wszystko się zaczęło.
Miłości, zdrada, intryga i zbiegi okoliczności... Czy
Ania poradzi sobie z prawdą? Jak zareaguje na
odkrytą tajemnicę?
Od Wydawcy

Autor: Krzysztof A. Zajas
Tytuł: Skowyt nocy, cykl:
Trylogia Pomorska (2)
Wydawca: Marginesy
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66335-65-3
marginesy.com.pl

Inspektor Andrzej Krzycki leży w szpitalu. Ledwie
uszedł z życiem po zatruciu cyjanowodorem. Nie
mówi i nie chodzi. W zasięgu wzroku nie ma nikogo,
komu mógłby zaufać. Jego przyjaciel został porwany
przez bossa pomorskiej mafii, szalonego miłośnika
rekonstrukcji historycznych, a zdradzona żona
wróciła do Krakowa. Miejscowa policja ma za dużo
własnych problemów, by go wspierać lub choćby
zorganizować sensowną akcję poszukiwawczą.
Sytuacja Krzyckiego nie wygląda najlepiej,
a właściwie – w ogóle nie rokuje. To powinien być
koniec jego działań na Pomorzu.
Właśnie w tym miejscu jednak zaczyna się
pasjonująca historia. Krzycki ucieka. Brnie przez
pomorską ciemność tropem zaginionego przyjaciela,
czując na karku oddech prześladowców. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Piotr Kotlarz
Tytuł: Lata siedemdziesiąte.
(21 opowieści)
Wydawca: Gdańskie Towarzystwo
Przyjaciół Sztuki
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-63392-52-9
gtps.art.pl

Zbiór historii konkretnych ludzi, w większości
traktujących o wydarzeniach autentycznych.
Jak pisze autor: Prezentowany w nich obraz jest
raczej smutny, szary. Niewiele w nim humoru,
dowcipu, znacznie więcej żalu…
Cóż, w moim odczuciu takie to były czasy.
Może i wciąż ciekawe… Obyś żył w ciekawych
czasach, życzyli – podobno – Chińczycy swoim
wrogom.
Życie w latach siedemdziesiątych było dość ciekawe.
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Książki dla dzieci
i młodzieży
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Autor: Marta Koperska-Kośmicka
Tytuł: Raptularz Żuławski
czyli sekretny dziennik
poszukiwacza skarbów
Wydawca: Tuga / Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94285-30-2
czec.pl

Autor: Dominika Kraska
Tytuł: 7 magicznych opowieści
o Gdyni
Wydawca: Jasne
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65703-31-6
wydawnictwo-jasne.pl

Interaktywny przewodnik po Żuławach dla dzieci.
Rysowane zabawną kreską ilustracje zabiorą
najmłodszych w podróż po tajemniczej krainie Delty
Wisły. Pełna humoru i ciekawostek książka, która
zaciekawi małego i dużego czytelnika. Kategoria
wiekowa 4+.
Od Wydawcy

Dominika Kraska – gdynianka, bibliotekarka
(Biblioteka Gdynia), autorka książek: „Opowieści
magicznego Trójmiasta”, „Studnia czasu”, „Mia.
Opowieść o dzieciństwie mojej babci”, „Koniki
gdyńskie”, laureatka nagród w konkursie
„Costerina”.
Lubi
literaturę
dziecięcą
i
młodzieżową,
Trójmiasto,
morze
oraz
Skandynawię. W wolnych chwilach czyta, pisze,
spaceruje z rodziną.
Do napisania zamieszczonych tu opowieści
zainspirowała ją Gdynia, jej historia, ciekawe
miejsca i ludzie. Bohaterami są postacie znane
ze szlaków spacerowych, ale i wymyślone przez
autorkę. W ich przygodach łączy się rzeczywistość
z magią...
Od Wydawcy
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Autor: Anka Sangusz
Tytuł: Chłopak znikąd,
cykl: Niepokorni (2)
Wydawca: Wydawnictwo
Mazowieckie
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95443-16-9
wydawnictwomazowieckie.pl

TAJEMNICE
Los z nich zadrwił. Myśleli, że są sobie przeznaczeni.
Dziewczyna z ogrodu i chłopak znikąd. Czy zranione
serce dziewczyny wybaczy? Czy on wart jest drugiej
szansy? (…)
KŁAMSTWA
Przeszłość Kacpra powraca w jeszcze mroczniejszych
odcieniach, na jaw wychodzą rodzinne grzechy, czy
chłopak zdoła ochronić wszystkich, których kocha?
(…)

Autor: Joanna Jagiełło
Tytuł: Tylko gdy pada deszcz
Wydawca: Literatura
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-76726-15-1
wydawnictwoliteratura.pl

W dniu ślubu rodziców Kuba i Zuzia zostają
patchworkowym rodzeństwem. Na początku nie są
tym zachwyceni i wydaje im się, że się nie polubią,
ale kiedy rodzice wysyłają ich na obóz surfingowy do
Jastarni, zaczynają czuć do siebie coś więcej niż
braterskie czy siostrzane przywiązanie. Oboje czują
się zagubieni, a zakazana miłość zaczyna im ciążyć.
Skomplikowane relacje rodzinne doprowadzą do
uśpienia ich uczucia. Ale na jak długo?
Od Wydawcy

MIŁOŚĆ
On ukrywa swoją przeszłość. Ona za wszelką cenę
chce ją odkryć. Czy ich uczucie okaże się
wystarczająco silne? Czy przetrwa trzęsienie ziemi?
Od Wydawcy
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Poezja
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Autor: Ludwik Filip Czech
Tytuł: Porządki
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81273-59-6
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autor: Maria Jolanta Etmańska
Tytuł: Giganci wiary i męstwa
Wydawca: Jasne
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65703-32-3
wydawnictwo-jasne.pl

Tomik zawiera osobiste, dotyczące spraw i myśli
najbardziej codziennych, ale ubranych w melodię
pięknej poezji, wynurzenia gdańskiego poety. Autor
docenia w nich relacje międzyludzkie, chyląc
z pokorą głowę przed ludzkimi ułomnościami,
docenia też samotność inspirującą do rozmyślań
o życiu. Tytuł „Porządki” odnosi się nie tylko do
jednego z wierszy L. F. Czecha, ale też do
porządków przeprowadzonych w jego życiu –
z pomocą terapii, jaką jest pisanie wierszy…

Zbiór wierszy upamiętniających ludzi z ulicy
Kaplicznej w Kościerzynie, inne osoby związane
z tym miastem, a także postaci z najnowszej historii
Polski. Osobną część autorka – wieloletnia
katechetka w kościerskich szkołach – poświęca
Jezusowi, Matce Bożej i Duchowi Świętemu.
Następne wiersze dotyczą miejsc pamięci
narodowej i cmentarzy.
Intencją Marii Jolanty Etmańskiej jest przekazanie,
że wiara i męstwo przodków kształtowały
charaktery kolejnych pokoleń Polaków.
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Autor: Katarina Lavmel
Tytuł: Anturaż / Entourage
Wydawca: FONT
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66183-08-7
facebook.com/FONTwydawnictwo

Tomik wierszy poetki, animatorki kultury
i nauczycielki języka polskiego (prawdziwe imię
i nazwisko: Katarzyna Nazaruk) rodem z powiatu
słupskiego, a od niedawna mieszkanki Portugalii.
Mieszkając na Pomorzu Środkowym zorganizowała
dwie edycje Biesiady Poetyckiej w Kobylnicy oraz
siedem edycji konkursu poetyckiego dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych ze Słupska i powiatu
słupskiego.
Autorka poezji w swoim trzecim już zbiorze
zauważa codzienne życie, ale też zagłębia się
w imaginacji, odróżniając jednak jawę od snu. Dużą
role odgrywają tu wspomnienia, emocje, tęsknoty…

Autor: Dariusz Wasielewski
Tytuł: Pożegnanie Gdańska
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81274-05-0
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Tytuł tomiku jest zarazem tytułem jednego z wierszy,
z których najwcześniejszy – zawarty w zbiorku –
pochodzi z 1989 r., a napisany został
w… Sztokholmie.
Autor (1960), poeta, publicysta, jest absolwentem
filologii
polskiej
Uniwersytetu
Gdańskiego.
Opublikował kilka tomików poezji: „Niedziela”
(1982), „Jestem z rodu zwycięzców a żyję śród
klęsk...” (1984), „Wytrwałość” (1989), „Czekam na
wrzesień” (1994). Pracował m.in. w „Tygodniku
Gdańskim”, „Dzienniku Bałtyckim”, Radiu Gdańsk.
Był rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność”.
Wymownie
brzmią
słowa
wiersza
„Los”
zamykającego ostatni zbiorek, a napisanego…
„wczoraj”: (…) życie to sprzeciw wobec kolein losu /
jeśli chcesz żyć.
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Autor: Stanisław Gostkowski
Tytuł: Król „betonów”. Poezje
wybrane z aneksem
korespondencji
Wydawca: Anagram
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65554-46-8
anagram.com.pl

(…) to rzetelnie, wręcz pieczołowicie przygotowana
książka przywracająca naszej pamięci postać
i twórczość niezwykłego poety, który odszedł przed
niemal dwudziestu laty, pozostawiając sześć tomów
wierszy (siódmy wydano pośmiertnie) i kilkadziesiąt utworów rozrzuconych w arkuszach
poetyckich i czasopismach. Pozostawił też legendę
naznaczoną piętnem „poète maudit”.

Autor: Wiesława Kondracka
Tytuł: Harcerzem być…
Wydawca: Miejska Biblioteka
Publiczna / Lębork
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81274-05-0
biblioteka.lebork.pl

Zbiór wierszy nauczycielki i harcerki z Lęborka.
Głównym motywem tekstów są harcerskie ideały, ale
też pojawiają się wiersze okolicznościowe, opiewające
piękno natury, a także – jak podaje wydawca – pisane
z przymrużeniem oka.
Tomik zawiera również historię powstania i opis
ponad dwudziestoletniej działalności Harcerskiego
Kręgu Seniorów „Dęby” w Lęborku.

Prof. dr hab. Stefan Bednarek
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Autor: Kazimierz Szymanowski
Tytuł: Kociewski Dom
Wydawca: Kociewski Kantor
Edytorski
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-85026-21-1
mbp.tczew.pl

Autor: Natalia Rychło
Tytuł: Luksus uczucia
nie każdemu dany
Wydawca: Sowello
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66313-18-7
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Kolejny tomik poezji tczewskiego twórcy, z zawodu
kierowcy, prywatnie miłośnika turystyki rowerowej.
Poeta opiewa uroki swojej małej ojczyzny.

To tomik pełen limeryków, utworów o charakterze
balladowym. Autorka podejmuje w nich kwestie
społeczne, dotyczące m.in. kobiet ciężarnych i Facebooka. Przywołuje też postać prezydenta Gdańska
Pawła Adamowicza. Wśród podejmowanych przez nią
tematów są również Francja, czary i czarownice.
Pisze:
Człowiek, istoto skomplikowana,
Masz id, ego i superego,
A nie znasz siebie samego,
Ciągle chcesz wiedzieć, dlaczego.
Wszechświatem nie rządzi twoje ego,
A gdy słuchasz rano śpiewu ptaszyny,
Pytasz się w zamyśleniu,
Czy byłeś już, czy dopiero będziesz
Takim ptaszkiem –
W kolejnym wcieleniu?
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Autor: Jolanta Kajzer
Tytuł: Chleb przy chlebie /
Bread by Bread
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75281-90-3
marpress.pl

Autor: Zbigniew Jabłoński
Tytuł: Wiersze z... (-; mieszane
Wydawca: Verbi Causa
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-60494-83-5
czec.pl

Tomik wierszy dedykowany Brunonowi Zwarze
(1919–2018), autorowi m.in. pięciu tomów książki
„Wspomnienia gdańskiego bówki”, którego
twórczość zainspirowała J. Kajzer do stworzenia
niniejszego zbiorku.
Publikacja ukazała się w ramach Stypendium
Kulturalnego Miasta Gdańska.

Zbiór wierszy poety, komandora Wojska Polskiego
i lekarza, od lat związanego z Gdynią.
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Autor: Sławina Kosmulska
Tytuł: (Nie)znane życie figuranta
Lecha Bądkowskiego
Wydawca: Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna
/ Gdańsk,
Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-89285-22-5, 978-83-66052-39-0
wbpg.org.pl, muzeum.wejherowo.pl
Kiedy zdecydowałam się na pisanie wspomnień o ojcu,
pomyślałam, że dobrze byłoby zilustrować je
dokumentami Instytutu Pamięci Narodowej. Na
początku XXI w. IPN był urzędem państwowym
godnym zaufania. Na jego pomoc w poznaniu
wydarzeń z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
liczyć mogły osoby poszkodowane przez reżim
komunistyczny, a także ich bliscy. (…)
Moje prywatne wspomnienia uzupełniłam (…) również
zachowaną korespondencją, prywatnymi listami,
fragmentami powieści ojca oraz jego, mojej mamy
i babci wspomnieniami. (…) Mam nadzieję, że
wybrane przeze mnie fotografie i dokumenty uczynią tę
nietypową lekturę łatwiejszą w odbiorze…
Od Autorki

Autor: Danuta Maria Sroka
Zdzisław Machura
Tytuł: Przypomnienie
Wydawca: Miejska Biblioteka
Publiczna / Słupsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-93428-36-6
biblioteka.slupsk.pl

Tom opowiadań (…) jest (…) jeszcze jednym aktem
rozwijania identyfikacji regionalnej, budowania
tożsamości obywatelskiej i świadomości historycznej.
(…) Nie bez znaczenia jest miejsce publikacji owego
zbiorku, który wychodzi na Pomorzu Środkowym,
miejscu mającym swoją kaszubską, niemiecką i polską
historię. W trzech (…) materiałach najsilniej
akcentuje się polsko-pomorski punkt widzenia
i rozpatruje problem tożsamości Polaków, którzy
osiedlili się na Ziemiach Zachodnich, przyjeżdżając
z różnych stron swych ojczyzn (…).
(…) Kompozycja zbiorku (…) jest zbudowana na
zasadzie od wypowiedzi najkrótszej do najdłuższej, od
tekstu dotyczącego najmłodszych do takiego, który
związany jest z najstarszymi.
Daniel Kalinowski
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Autor: Helena Urbaniak
Tytuł: Iskierki w mroku
Wydawca: Margo
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95434-16-7

Autor: Donald Tusk
Tytuł: Szczerze
Wydawca: Agora
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-26830-42-6
wydawnictwoagora.pl

To niezwykły, osobisty dziennik Przewodniczącego
Rady Europejskiej. Dzień po dniu towarzyszymy jego
pierwszym krokom w nowej roli, poznajemy kulisy
europejskiej polityki i śledzimy najbardziej
dramatyczne wydarzenia ostatnich lat: zamachy
terrorystyczne w Paryżu i Brukseli, kryzys uchodźczy,
śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza,
niekończące się negocjacje w sprawie Brexitu.
W książce znajdziemy też wielowymiarowe (…)
portrety najważniejszych postaci światowej polityki,
od Baracka Obamy i Angeli Merkel po Donalda
Trumpa i Borisa Johnsona.
(…) to znacznie więcej niż książka o kulisach władzy.
To również zapisane potoczystym, barwnym językiem
polityczne credo Donalda Tuska i opowieść
o Europie, która pozostaje wielkim marzeniem. (…)

Książka autobiograficzna autorstwa 83-letniej
niewidomej Heleny Urbaniak. Ta obdarzona niemałą
intuicją i wciąż aktywna zawodowo nauczycielka
z Gdyni uczy dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku
posługiwać się językiem Braille'a oraz ułatwiającymi
życie nowinkami technicznymi.
Nie miała łatwego dzieciństwa w czasie wojny
w Gdyni, gdy odesłana została do domu dla
niewidomych w Królewcu, czy po wojnie, kiedy
skierowano ja do ośrodka w Laskach. Chciała być przy
mamie i bracie, ale decyzje podejmowali za nią
dorośli…

Od Wydawcy
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Autor: Jacek Schirmer (red.)
Tytuł: Donimirscy – ocalić
od zapomnienia.
Wspomnienia i notatki
rodziny ziemiańskiej
Wydawca: [Rodzina Donimirskich]
Rok wydania: 2018

Autor: Alicja Łukawska
Halina Łukawska
Tytuł: Córka organisty
Wydawca: Stowarzyszenie
Inicjatyw
Obywatelskich
TAKA GMINA
/ Sztum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-941573-7-1

Publikacja przygotowana na zjazd rodzinny
w Korzkwi niedaleko Krakowa. Jej redaktor (członek
rodziny Donimirskich) wybrał wspomnienia: Marii
z Donimirskich Świackiej, Zygmunta Donimirskiego,
Janiny z Donimirskich Łuczyńskiej, Witolda
Donimirskiego, Wojciech Donimirskiego, Haliny
z Donimirskich Szyrmerowej i Stanisława
Doninirskiego. Opowieści dotyczą okresu zaborów,
lat I wojny światowej, międzywojnia, II wojny
światowej i okresu PRL. Poprzedza je wprowadzenie
redaktora, który krótko przybliżył dzieje wprawdzie
wywodzącego się z Kaszub, ale silnie związanego
z ziemią sztumską rodu Donimirskich herbu
Brochwicz.

Wspomnienia Haliny z Kowalskich Łukawskiej
(rocznik 1930) spisane i zredagowane przez jej córkę.
Życie autorki związane było (i jest) z ziemią
dobrzyńską (Osiek nad Wisłą w gminie Obrowo),
Prusami Zachodnimi / Powiślem (Birkenfelde – dzisiaj
Grzymała w gminie Stary Targ), Żuławami (Markusy,
Wiśniewo), Bydgoszczą i Malborkiem. Do dziś
mieszkają w tych miejscach członkowie jej licznej
rodziny.
Bohaterka dzieli się z czytelnikami doświadczeniem
wspólnym dla całego pokolenia Polaków: biednym,
przedwojennym dzieciństwem na wsi, życiem podczas
II wojny światowej (wspomina prześladowania i próby
wynarodowienia
Polaków
przez
Niemców,
wypędzenie z domu rodzinnego, roboty przymusowe
w III Rzeszy), wyjazdem na Ziemie Odzyskane,
a następnie wędrówką za chlebem do miasta.
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Autor: Józef Budzisz
Tytuł: Moje życie w kilku słowach
(wyd. 2)
Wydawca: Józef Budzisz – syn
Przemysław Józef
Budzisz
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94745-21-9

Autor: Edmund Ledwoń (red.)
Andrzej Tomasik (red.)
Tytuł: VII Zjazd Absolwentów Instytutu
Okrętowego i Wydziału Budowy
Okrętów Politechniki Gdańskiej
z lat 1968–1975 (i lat pobliskich),
21 września 2019 r.
Wydawca: Politechnika Gdańska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-73487-84-0

Wspomnienia rybaka z Władysławowa (1917–2003),
uczestnika walk podczas II wojny światowej.
Rozdział pt. „Spokojne życie” został dopisany przez
rodzinę.

(…) po ponad 40 latach od zakończenia studiów i 26 latach
od pierwszego zjazdu nadszedł czas na kolejne spotkanie
(…)
Jesteśmy w okresie przechodzenia od aktywności
zawodowej do czasu odpoczynku (…) Okres ten sprzyja
wspomnieniu istotnych chwil z czasów studiów oraz
spojrzeniu na nasze obecne zainteresowania i podzielenie
się refleksjami.
Po latach możemy stwierdzić, że uczelnia dobrze
przygotowała nas nie tylko do zawodu, ale również do
wykonywania różnorodnych zadań i funkcji w wielu
zakątkach świata. (…)
Organizatorzy
Krzysztof Adamczyk, Edmund Ledwoń,
Sławomir Mierzwiński, Waldemar Pasturczak,
Andrzej Tomasik
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Autor: Jacek Jassem
Tytuł: Zatrzymane w biegu
Wydawca: Region,
Gdański Kantor
Wydawniczy
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75917-35-2
978-83-62129-53-9
czec.pl

Autor: Gabriel P. Oleszek
Tytuł: Kiedy byłem dużym
chłopcem.
Rejsy po Sopocie
i całej reszcie świata
Wydawca: Jasne
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65703-34-7
wydawnictwo-jasne.pl

Zapiski znanego polskiego onkologa,
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

prof.

Los sprawił, że choroba, którą pomógł pokonać wielu
ludziom, dopadła go samego. W walce z nią nie był
sam, pomoc zaofiarowali mu onkolodzy z wielu
znakomitych ośrodków medycznych na świecie. Nie
skorzystał z tych propozycji, z chorobą zmierzał się
w swoim szpitalu, wśród swoich. Nie był
osamotniony, cały czas była przy nim kochająca
rodzina, rzesze przyjaciół, oddani współpracownicy,
byli i obecni pacjenci. Pokazał wszystkim, że z rakiem
można wygrać. A że choroba stała się punktem
zwrotnym w jego życiu, możemy przekonać się,
czytając jego zapiski z „czasów zarazy”. (…)

Trzecią książkę autora z cyklu wspomnień „Kiedy
byłem...” czyta się z zapartym tchem. Pojawiają
się sopockie prywatki, pierwsze randki,
szaleństwa motocyklowe, a później samochodowe,
ale także pierwszy – po ukończeniu gdyńskiej
PSM – angaż w Polskich Liniach Oceanicznych.
Autor zaczyna pracę od szeregowego marynarza,
pnąc się po stopniach awansu zawodowego.
Odwiedzamy wraz z nim porty w Brazylii,
Urugwaju, Argentynie, Korei Płn. i Wielkiej
Brytanii. (…) Atrakcją opowieści są barwnie
opisane postacie przyjaciół i znajomych autora,
nieobce także wielu sopockim czytelnikom książki.
Dorota Starościak

Barbara Kanold
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Autor: Franciszek Hirsz (oprac.)
Tytuł: Wspomnienia o Księdzu
Franciszku Motylewskim
i Jego bliskich
Wydawca: Kaszubski Uniwersytet
Ludowy / Wieżyca
Beata i Andrzej Młyńscy
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-93874-65-1
W Szymbarku 1928-go roku erygowana została
wspólnota wiernych – wyznawców Kościoła
rzymsko-katolickiego pod wezwaniem św. Teresy od
Dzieciątka Jezus. (…) Ksiądz Franciszek Motylewski
objął posługę duszpasterską w Kuracji Szymbark po
Ks. Franciszku Węsiora w 1935 roku. (…)
Chcąc uchronić od zapomnienia i odejścia w niebyt
historii związanej z Ks. Franciszkiem Motylewskim,
odczuwałem nieodpartą potrzebę serca, aby (…)
przelać na karty papieru to wszystko, co słyszałem
wielokrotnie z bardzo różnych źródeł (…).
Niemałym impulsem do tego były również moje
rozmowy prowadzone ze starszym rodzeństwem
(…) i Panią Dominiką Dzennisz – córką
Bolesława Dzennisz – Przewodniczącego Zespołu
powołującego
do
życia
naszą
Wspólnotę
parafialną.
Od Autora
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Autor: Krzysztof Drażba (red.)
Tytuł: Pomorscy ojcowie
Niepodległości. Historia
i pamięć
Wydawca: Instytut Pamięci
Narodowej
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80988-01-9
ipn.gov.pl

Autor: Maria Jolanta Etmańska
Tytuł: Zakonnica z charyzmą.
Życie i służba siostry
Floriany Morawskiej
ze Zgromadzenia Sióstr
Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny
Wydawca: Jasne
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65703-33-0
wydawnictwo-jasne.pl

W publikacji zaprezentowanych zostało ponad 30
sylwetek najwybitniejszych pomorskich ojców
niepodległości. Wśród nich są: Antoni Abraham,
ks. Feliks Bolt, Karol Olgierd Borchardt, gen. Józef
Haller, Eugeniusz Kwiatkowski, Józef Piłsudski,
Józef Unrug, ks. Józef Wrycza i Mariusz Zaruski.
Do wydawnictwa dołączona jest karta z wejściem
USB, na która nagrane zostały audycje poświęcone
bohaterom książki, zrealizowane przez dziennikarki
Radia Gdańsk: Marzenę Bakowską, Annę Rębas
i Magdalenę Świerczyńską-Dolot.

Książka przedstawia życie i działalność siostry
Floriany (Danuty) Morawskiej ze Zgromadzenia
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Pochodziła z Warszawy, droga zakonna związała ją
z podwarszawskim Wrzosowem, potem z Kościerzyną
i Szczecinkiem. Ta zakonnica zasługuje na szczególną
pamięć. We wszystkim, co czyniła, przekraczała całą
siebie dla Boga i Matki Najświętszej.
Od Autorki
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Autor: Janusz Chilicki
Tytuł: Jan Chilicki. Biografia
wojenna 1939–1944.
Zakroczym, Pomiechówek,
Stutthof
Wydawca: Janusz Chilicki
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-93423-84-2
znak.com.pl

Jan Chilicki, pseudonim „Olek”, przedwojenny
pocztowiec, podczas II wojny światowej komendant
placówki AK Zakroczym, kierował również
Referatem
Wywiadu.
Więzień
obozów
w Pomiechówku i Stutthofie.
Książka pokazuje nowe fakty z działalności
konspiracyjnej Tajnej Armii Polskiej i Armii
Krajowej z terenów Zakroczymia, Modlina i okolic.
Obóz Koncentracyjny Stutthof pokazany jest jako
miejsce eksterminacji dziesiątek tysięcy ludzi, w tym
członków ruchu oporu, żołnierzy Armii Krajowej.
Jest również miejscem śmierci bohatera książki,
zamordowanego w komorze gazowej.

Autor: Kazimierz Ostrowski
Tytuł: Poczet zasłużonych
chojniczan
Wydawca: Urząd Miejski
/ Chojnice
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-94088-55-2
miastochojnice.pl

Jest więc naszą powinnością badać, utrwalać
i upowszechniać wiedzę o przeszłości naszej małej,
a bliskiej sercu ojczyzny. Jednym zaś z głównych
źródeł wiedzy o czasach minionych są przekazy
o ludziach, którzy żyli, pracowali i działali dla dobra
wspólnego, przyczyniali się do rozwoju swojego miasta
czy regionu. Byli nie tylko świadkami, lecz także
czynnymi twórcami historii i z tej przyczyny zasłużyli
na upamiętnienie.
Dlatego powstała ta książka, której bohaterami są
ludzie zasłużeni dla Chojnic w minionym stuleciu.
Okrągła rocznica skłania do spojrzenia wstecz
i przywołania długiego szeregu postaci, które swoją
myślą, pracą, talentem tworzyły różnorakie dobro dla
własnego i przyszłych pokoleń. (…)
Od Autora
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Autor: Michał T.W. von Grabowski
Tomasz Mazurek
Tytuł: Profesor Antoni Hlavaty.
W 99. rocznicę urodzin
Wydawca: Exemplum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-62690-44-2
exemplum.pl

Autor: Marek Andrzejewski
Tytuł: „Tylem wart, ilem
stworzył”.
Szkic biografii
Damazego J. Tilgnera
Wydawca: Politechnika Gdańska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-73487-85-7
sklep.pg.edu.pl

Pochodzący z Kresów Południowo-Wschodnich II
Rzeczypospolitej Antoni Hlavaty swoje życie
zawodowe związał z Wybrzeżem. W 1949 r. został
zatrudniony w Klinice Ortopedycznej Akademii
Medycznej w Gdańsku. W latach 1967–1990 był
kierownikiem tej kliniki. Zyskał szacunek jako wybitny
naukowiec oraz lekarz odznaczający się wysokimi
walorami moralnymi.
W książce znalazły się m.in. wspomnienia
współpracowników prof. Hlavatego.

Wśród wielu profesorów Politechniki Gdańskiej
co najmniej kilkudziesięciu można śmiało określić
mianem wybitnych. Na pewno do tego grona
należy i Damazy J. Tilgner. (…)
Żywię przekonanie, że próba niniejszej biografii
Damazego J. Tilgnera przybliży zwłaszcza
młodemu pokoleniu obraz tego nietuzinkowego
i wybitnego naukowca i „sprawa Tilgnera” nie
pójdzie w całkowite zapomnienie. Tym bardziej, że
położył on duże zasługi w rozwoju przemysłu
spożywczo-rolnego w Polsce. (…)
Od Autora
Prof. Tilgner został w 1968 r. wyrzucony z uczelni
po przechwyceniu przez SB jego prywatnego listu
zawierającego krytyczne uwagi o PRL.
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Autor: Gabriela Pewińska
Grażyna Antoniewicz
Tytuł: Sopot. Śladami znanych
ludzi
Wydawca: Polska Press / Oddział
Prasa Bałtycka
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-60203-54-5
ksiegarnia.dziennikbaltycki.pl
„Uzdrowisko jak dla karcianych królów. Dziwaczna
architektura, nie zdziwiłby się Czytelnik, gdyby
zobaczył tu na ulicy szachowego konia ciągnącego
powóz zbiedniałej arystokratki” – pisał o Sopocie lat
50. Jerzy Afanasjew. Wspomnieniem o nim
zaczynamy tę opowieść. To książka o Sopocie,
Sopocie, którego już nie ma, mieście z okruchów
pamięci, (…) ze wspomnień. Zbierałyśmy te okruchy
rozrzucone (…) przez wiele lat. Chodziłyśmy po
śladach, słuchałyśmy – niczego nie weryfikując,
zdając się na ulotność, emocje chwili (…). Dziś
mogłybyśmy – za poetą – przysiąc: „Klnę się na
świętego Franciszka, że byłem świadkiem na
imieninach Kobieli, gdy ten przyjmował nas goły,
upozowany na podwyższeniu. Czymże więc jest moje
smutne granie z trąbą na Wieży Sopockiej, jeśli nie
marną fanfaronadą tamtych chwil”.
Od Autorek

Autor: Jan Sziling
Tytuł: Męczeństwo – służba – walka.
Duchowieństwo diecezji
chełmińskiej w latach
drugiej wojny światowej
(1939–1945)
Wydawca: Towarzystwo Naukowe
/ Toruń
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65127-52-5
tnt.torun.pl
Dzieje polskiego Kościoła w okresie II wojny
światowej to czas wielkiego doświadczenia – próby
wiary i patriotyzmu, realizacji przykazania miłości
bliźniego, bohaterstwa i męczeństwa.
(…) Praca wpisuje się w krąg badań
prozopograficznych, dość częstych we współczesnej
historiografii, bardzo jednak potrzebnych, w tym
wypadku regionalnych słowników biograficznych
okresu II wojny światowej.
Ks. prof. dr hab. Anastazy Nadolny
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Autor: Bogdan Wiśniewski (red.)
Tytuł: Współtwórcy „Pielgrzyma”.
III konferencja naukowa
„Wielcy ludzie małego
Pelplina”
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81274-13-5
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

W 150-letnich dziejach tego pisma możemy wyróżnić
kilka etapów. Najbardziej istotny obejmuje lata
1869–1920, czyli okres zaborów. To w tamtym czasie
„Pielgrzym” był jedną z najbardziej poczytnych
i znaczących gazet w zaborze pruskim. Z małego
Pelplina szedł na całą ówczesną rozległą diecezję
chełmińską głos wołający o zachowanie polskości,
występujący
przeciwko
wszelkim
przejawom
germanizacji, konsolidujący Polaków wokół idei
pracy organicznej, rozumianej jako przejaw
patriotyzmu. Pismo wychodziło, z licznymi
dodatkami, w stale zwiększającym się nakładzie, co
świadczy o jego popularności i sile oddziaływania.
„Pielgrzym” tworzony był przez ludzi mających
świadomość
historycznej
misji,
nie
tylko
dziennikarskiej, ale narodowej i religijnej. (…)
Od Redaktora

Autor: Dorota Berbelska
Magdalena Michalska-Szałacka
Tytuł: Herbstowie. Historia
fabrykantów
Wydawca: Muzeum Sztuki / Łódź
Muzeum Sopotu
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-63820-95-4
978-83-61385-13-4
muzeumsopotu.pl, msl.org.pl
Historia
rodziny
Herbstów,
przedstawicieli
środkowoeuropejskiej burżuazji, jest nierozerwalnie
związana z dziejami dwóch miast: Łodzi i Sopotu.
Pełen energii rozwój przemysłu włókienniczego,
w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat spowodował
przekształcenie niewielkiej osady nad rzeką Łódką,
w znane w dziewiętnastowiecznej Europie, ważne
miasto przemysłowe. Wtedy też, rozpoczęła się
niezwykła historia jednej z najbardziej znaczących
fortun w Łodzi: powstało przedsiębiorstwo Karola
Wilhelma Scheiblera. Osobą, która w szczególny
sposób przyczyniła się do rozkwitu zakładów
scheiblerowskich był Edward Herbst. (…)
Od końca XIX wieku rodzina związała swoje losy
także z Sopotem, nadmorskim kurortem, który stał się
ich drugim domem. (…)
Od Autorek
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Autor: Romulad Karaś
Tytuł: Klątwa i cud, cykl:
Majora Sucharskiego
droga na Westerplatte
Wydawca: Oficyna Literatów
i Dziennikarzy
Pod Wiatr
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-87990-44-2

Autor: Romulad Karaś
Tytuł: Tajemna broń, cykl:
Majora Sucharskiego
droga na Westerplatte
Wydawca: Oficyna Literatów
i Dziennikarzy
Pod Wiatr
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-87990-44-2

Autor: Romulad Karaś
Tytuł: Bohater Wielkiej
Wojny, cykl: Majora
Sucharskiego droga
na Westerplatte
Wydawca: Oficyna Literatów
i Dziennikarzy
Pod Wiatr
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-87990-44-2

Tryptyk Romualda Karasia ukazuje na szerokim tle historycznym drogę majora Henryka Sucharskiego
na Westerplatte. Każda z trzech książek stanowi osobną całość. Wszystkie dają panoramiczny obraz
przełomowych wydarzeń, których świadkiem i uczestnikiem był H. Sucharski.
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Autor: Wojciech Wielgoszewski
Tytuł: Ocalić od zapomnienia.
Duchowni diecezji
chełmińskiej XIII–XX wiek
Wydawca: Toruńskie
Wydawnictwo
Diecezjalne
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-60053-89-8
diecezja-torun.pl/wydawnictwo
Biogramy duchownych zostały napisane bardzo
rzetelnie, fachowo, a przy tym interesująco.
Wojciech Wielgoszewski oparł swoje teksty na
szerokiej kwerendzie archiwalnej i bibliotecznej,
autor w wielu miejscach przytacza wypowiedzi
wybitnych historyków zajmujących się dziejami
diecezji chełmińskiej, udało mu się także dotrzeć do
wielu archiwów rodzinnych.
Jestem przekonany, że prezentowana książka trafi
nie tylko do środowiska historyków, lecz także do
pasjonatów historii, regionalistów oraz osób
związanych z miejscami, w których żyli i posługiwali
przywołani duchowni. Gorąco zachęcam do jej
lektury.
Prof. Waldemar Rozynkowski

Autor: Izabela Szymańska
o. Wiesław Wiśniewski TDŚ
Tytuł: Spełnione pragnienie.
Opowieść o ks. Kazimierzu
Kruczu
Wydawca: Fundacja Spotkajmy się
pod Jerycho,
Towarzystwo Ducha
Świętego
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95309-50-2
krucz.pl, parafiambnp.info
(…) Album liczy 208 stron, teksty dotyczące historii
życia kapłana, ok. 300 zdjęć, oraz ponad 50
świadectw osób, które ks. Krucza znały. (…)
dowiemy się między innymi o Jego domu rodzinnym
i atmosferze jaka tam panowała. O pragnieniu, aby
zostać kapłanem i trudnej, wyboistej drodze do
uzyskania celu. Przeczytamy również o innym
wielkim pragnieniu ks. Krucza – odnowy linii
męskiej Zakonu Ducha Świętego de Saxia – które to
pragnienie realizuje się na naszych oczach
w osobach pierwszych 11 braci z Towarzystwa
Ducha Świętego, w tym 6 kapłanów. Ksiądz
Kazimierz był inicjatorem i budowniczym kościoła
w Gdańsku Brętowie, a także kościoła i Domu
Samotnej Matki w Matemblewie. (…) Od Wydawcy
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Autor: Cezary Obracht-Prondzyński
Krzysztof Korda
Tytuł: Powrót Pomorza
w granice Rzeczypospolitej.
W setną rocznicę 1920–2020
Wydawca: Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna
/ Gdańsk
Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-89285-21-8, 978-83-65826-31-2
wbpg.org.pl, instytutkaszubski.pl
(…) przez 150 lat życia pod zaborem polskość na
Pomorzu przetrwała. (…) Co sprawiło, że w tym
peryferyjnym (…) regionie, silnie zróżnicowanym pod
względem
etnicznym,
językowym,
religijnym
i tożsamościowym, udało się zachować wiarę w to, że
Polska na te tereny powróci? (…) Jakie były
w kluczowych momentach postawy mieszkających tu
Polaków, w tym Kaszubów, a jak zachowywali się
Niemcy. (…)
Odpowiedzi na te pytania należy szukać nie tylko
w tekście, ale i w ilustracjach niniejszej publikacji,
która pokazuje pomorskie drogi do Niepodległej.
Od Autorów

Autor: Lidia Potykanowicz-Suda
(oprac. i red.)
Tytuł: Ku niepodległości –
przegląd źródeł
Wydawca: Archiwum Państwowe
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-950060-01-4
gdansk.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Gdańsku odkrywa kolejne
skarby – tym razem materiały z okresu odzyskania
przez Polskę niepodległości, ważne z punktu
widzenia politycznego i gospodarczego Pomorza. Jak
pisze w „Przedmowie” tej polsko-angielskiej
publikacji Piotr Wierzbicki, dyrektor placówki:
Wybrane archiwalia autor pracy przedstawił
w grupach tematycznych charakteryzujących
podstawowe problemy i zagadnienia tego regionu
w początkowym okresie II Rzeczpospolitej.
W publikacji znalazły się między innymi materiały
związane z procesem przejmowania przez władze
polskie administracji na Pomorzu, archiwalia
związane z plebiscytem na Powiślu, sprawą Wolnego
Miasta Gdańska, dokumenty dotyczące odradzającej
się Polski oraz źródła dokumentujące dzieje imigracji
Polaków do kraju.
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Autor: Barbara Kos-Dąbrowska
Joanna Grochowska
Mirosław Kuklik
Tytuł: Idziemy nad polskie morze
– zaślubiny Polski z morzem,
Puck 1920 r. Katalog wystawy
Wydawca: Muzeum Ziemi Puckiej
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95593-11-6
muzeumpuck.pl

Katalog okolicznościowej wystawy czasowej pod
tym samym tytułem, stworzonej przez pracowników
Muzeum Ziemi Puckiej w tej placówce dzięki
dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Jej celem jest przedstawienie
i popularyzacja wydarzenia z 1920 r. oraz pokazanie
tradycji uroczystego obchodzenia jego rocznic.

Autor: Monika Jankiewicz-Brzostowska (red.)
Tytuł: Zaślubiny – i co dalej?
Wydawca: Narodowe Muzeum
Morskie / Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-64150-40-1
nmm.pl

Katalog wystawy „Puck 10 lutego 1920 oczami
świadków” w Narodowym Muzeum Morskim
w Gdańsku, prezentującej relacje prasowe,
wspomnienia i zabytki ikonograficzne poświęcone
lutowej uroczystości, sygnalizującej również, jak
odrodzona Rzeczypospolita wykorzystywała dostęp
do morza.
Część ilustracyjną katalogu poprzedzają eseje
o: polskim spojrzeniu na morze przed i po 1920 r.,
statkach spod biało-czerwonej bandery z lat 1918–
1920 r., zaślubinach w Pucku, barwach narodowych
w początkach II RP na przykładzie wybranej
ikonografii i najstarszej bandery handlowej ze
zbiorów NMM, wizualnych aspektach propagandy
morskiej w II RP, działalności Ligi Morskiej
i Rzecznej (Kolonialnej), polskim malarstwie
marynistycznym i osobno – konserwacji obrazu
Juliana Fałata „Zaślubiny Polski z morzem”.

38

Autor: Wojciech Zawadzki (red.)
Tytuł: Polacy w Prusach
Wschodnich i Zachodnich
w latach 1918–1920
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81273-93-0
ksiegarnia.bernardinum.pl

Autor: Tomasz Stachura
Tytuł: Droga Śmierci
Wydawca: Tomasz Stachura
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95657-60-3
stachuraphoto.com

Poznaj niezwykłą historię operacji Hannibal –
największej morskiej ewakuacji Świata. Ewakuacji
przeprowadzonej przez Niemców pod koniec Drugiej
Wojny Światowej, celem uratowania cywilów
zamieszkujących Prusy Wschodnie oraz resztek
niemieckiej Armii spychanej przez Rosjan do brzegów
Zatoki Gdańskiej.
Książka
„Droga
Śmierci”
opisuje
losy
tej wielkiej operacji od strony biorących w niej
udział statków i okrętów, a zwłaszcza tych, które
spoczęły na dnie Bałtyku.
Na blisko 200 stronach opisane są ostatnie dni wojny
na froncie wschodnim. Nigdy dotąd niepublikowane
zdjęcia podwodne wraków Wilhelm Gustloff, Goya
oraz Steuben w dobitny sposób pokazują ogrom
tragedii.

Materiały wygłoszone na konferencji pt. „Nie rzucim
ziemi skąd nasz ród. Polacy w Prusach Wschodnich
i Zachodnich w latach 1918–1920”. Dotyczą m.in.:
aktywności Polaków w Gdańsku na rzecz
niepodległości Polski, informacji o Gdańsku na
łamach ważniejszej prasy polskiej Prus Zachodnich,
zaślubin Polski z morzem, wysiłku zbrojnego
Pomorza podczas wojny z bolszewikami, stosunku
Polaków z ziem chełmińskiej, michałowskiej
i lubawskiej do kwestii powrotu w granice RP.
Zainteresować mogą statystyki językowe dotyczące
ludności na Powiślu w tamtym okresie.
Przedstawione też zostały wspomnienia Mazurów
pruskich,
rola
duchowieństwa
katolickiego
z
Pomorza
Nadwiślańskiego
w
procesie
kształtowania się II RP, ukazano również jak z perUstawodawczego wyglądał
Od Wydawcy spektywy Sejmu
plebiscyt na Warmii i Mazurach.
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Autor: Zbigniew Girzyński (red.)
Igor Hałagida (red.)
Jarosław Kłaczkow (red.)
Tytuł: Pomorze Gdańskie
i ziemia chełmińska
w drodze do Niepodległej
(1914–1920)
Wydawca: Adam Marszałek
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81801-14-0
marszalek.com.pl
Obszar Pomorza Wschodniego (…) był terenem
szczególnym i ważnym zarówno dla Polaków, jak
i Niemców. Przez setki lat przechodził z rąk do rąk,
a wpływy obu języków ścierały się. Podczas obrad
kongresu wiedeńskiego w 1815 r. został przyznany
państwu pruskiemu i pozostawał w jego granicach do
1920 r.
Przez setki lat zmieniały się również stosunki
etniczne. Na tereny pozostające na początku drugiego
tysiąclecia
słowiańskimi
zaczęły
napływać
w kolejnych wiekach grupy germańskie. W pierwszej
kolejności była to przede wszystkim ludność z krajów
niemieckich. Następnie, w okresie nowożytnym,
przybywali
uchodźcy
polityczni
i
religijni
z zachodniej Europy, przede wszystkim niderlandzcy
menonici (…).
Od Wydawcy

Autor: Krzysztof Drozdowski
Tytuł: Pomorskie tajemnice
III Rzeszy
Wydawca: CB Agencja
Wydawnicza
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-73392-44-1
swiatksiazki.pl

Pomorze nadwiślańskie jest krainą obfitującą
w niezliczone ilości historii, zagadek i tajemnic.
(…) Jednakże oprócz tych oczywistych historii kraina
ta była areną wielu wydarzeń mniej znanych,
o których dzisiaj wiedzą jedynie nieliczni lub do tej
pory nie były znane. (…)
Na tym terenie ludność polska była poddana
wyjątkowemu terrorowi, łącznie z zakazem używania
języka polskiego. Mimo to już od jesieni rozwijała się
antyniemiecka
konspiracja,
m.in.
powstała
organizacja „Gryf Kaszubski”, w lipcu 1941 r.
w związku z prężnym rozwojem organizacyjnym
przekształcona w Tajną Organizację Wojskową „Gryf
Pomorski”. Gestapo w Gdańsku długo nie mogło
wpaść na jej trop. Udało się to dopiero w 1943 r.,
m.in. na skutek ostrego konfliktu w kierownictwie
TOW „Gryf Pomorski”. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Karol Nawrocki (red.)
Bartłomiej Garba (red.)
Marek Szymaniak (red.)
Adam Żymła (red.)
Tytuł: World Battlefield Museums
Forum
Wydawca: Muzeum II Wojny
Światowej / Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65957-20-7
muzeum1939.pl

Autor: Filip Kuczma (oprac.)
Wojciech Samól (oprac.)
Karol Szejko (oprac.)
Tytuł: Westerplatte w 7 odsłonach
(wyd. 2)
Wydawca: Muzeum II Wojny
Światowej / Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65957-19-1
muzeum1939.pl

Publikacja dokumentuje Światowe Forum Muzeów
Pól Bitewnych, które po raz pierwszy odbyło się
w dniach 4–6 września 2018 r. w Gdańsku. Wzięli
w nim udział goście ze Stanów Zjednoczonych, Chin,
Belgii, Francji, Ukrainy, Czech, Grecji, Słowacji,
Bułgarii i Polski. Spotkanie było okazją do wymiany
doświadczeń w budowaniu świadomości historycznej
oraz pielęgnowaniu pamięci o przełomowych
w dziejach państw wydarzeniach.

Polsko-angielski katalog do wystawy pod tym
samym tytułem prezentującej zabytki odkryte
podczas pierwszego etapu badań archeologicznych na
półwyspie. Są wśród nich m.in. elementy
umundurowania, rzeczy codziennego użytku,
fragmenty zabudowań (np. witraża zdobiącego drzwi
wejściowe do Willi Oficerskiej), metalowe klamki,
szyldy drzwiowe, klucze Willi Oficerskiej, drzwiczki
pieca kaflowego, płytki posadzkowe, obrączka
z grawerunkiem, monety polskie i z Wolnego Miasta
Gdańska, naczynia…
Zanim jednak autorzy katalogu przechodzą do
przedstawienia znalezisk, pokrótce zapoznają
czytelników z historią półwyspu Westerplatte.

41

Autor: Przemysław Ruchlewski
(tekst)
Tytuł: Tczew 1920 – droga
do Niepodległej
Wydawca: Miejska Biblioteka
Publiczna / Tczew
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-85026-20-4
mbp.tczew.pl

Autor: Dariusz Dolatowski
Tytuł: Kronika Matarni
i najbliższej okolicy
od czasów najdawniejszych
do 1945 r.
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65826-32-9
kaszubskaksiazka.pl

(…) Od kilku lat w gronie pracowników i przyjaciół
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie badaliśmy
tematykę związaną z historią Tczewa pod zaborem
pruskim i okolicznościami powrotu miasta do Polski.
Przeprowadziliśmy staranną kwerendę źródeł w MBP
w Tczewie oraz państwowych archiwach (w Gdańsku
i Bydgoszczy, Centralnym Archiwum Wojskowym
w Warszawie i Archiwum Akt Nowych w Warszawie),
czego efektem jest prezentowany na wystawie „Tczew
1920 – Droga do Niepodległej” – i w towarzyszącym
jej katalogu – materiał dokumentalny. (…)
Krzysztof Korda

Niniejsza książka poświęcona jest współczesnej
dzielnicy Gdańska – Matarni i jej najbliższej okolicy,
którą tworzą dawne wsie: Firoga, Klukowo,
Matarnia, Rębiechowo i Złota Karczma. (…)
opracowanie Dariusza Dolatowskiego (…) powstało
w wyniku żmudnych kwerend biblioteczno-archiwalnych. Wyjątkowe uznanie budzą liczne
roczniki przejrzanej prasy i periodyków urzędowych,
co wymagało ogromnej cierpliwości i systematyczności ze strony Autora. Z wydobytych z nich
i przedstawionych zbiorczo informacji szczególnie
zadowoleni będą genealodzy-amatorzy, dla których
każda informacja o przodku (nawet o jego
zagubionym dowodzie osobistym) będzie bezcenna.
(…)
Dr Tomasz Rembalski
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Autor: Ewa Barylewska-Szymańska (red.)
Tytuł: Wokół Wielkiej Synagogi
w Gdańsku. Z dziejów
lokalnej społeczności
żydowskiej
Wydawca: Muzeum Gdańska,
Żydowski Instytut
Historyczny / Warszawa
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-61077-23-7
978-83-66485-11-2
muzeumgdansk.pl, jhi.pl

Autor: Dariusz Dolatowski
Tytuł: Z dziejów sołectwa Kłodawa
w gminie Trąbki Wielkie.
Od czasów najdawniejszych
do 1945 roku
Wydawca: Region,
Gdański Kantor
Wydawniczy
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75917-13-0
978-83-62129-32-4
czec.pl
Kłodawa to wieś sołecka, która jest typową ulicówką
z zabudową pochodzącą z 2. połowy XX wieku,
sąsiadującą z jednej strony z Żukczynem w gminie
Pruszcz Gdański, a z drugiej z Trąbkami Małymi
w gminie Trąbki Wielkie. Przez wieś płynie od Jeziora
Małego Mierzeszyńskiego do Grabiny Zameczek
rzeka Kłodawa z dopływami czerwona Struga i Styna,
która wpływa tam do dorzecza Motławy. W 2020 roku
wieś wraz z Żukczynem i Złą Wsią obchodzić będzie
740. rocznicę odnotowania w źródłach.
Od Autora

W październiku 2018 r. uroczyście odsłonięto
makietę Wielkiej Synagogi w Gdańsku (bożnicy
wyburzonej przez Niemców w 1939 r.). Odbyła się
wówczas także konferencja naukowa poświęcona
dziejom gdańskich Żydów. Po ponad roku od tego
wydarzenia materiały z konferencji, poszerzone
o szereg nowych artykułów, ukazały się drukiem.
Książka została zaprezentowana 27 stycznia
w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach
Holokaustu. Publikacja zawiera teksty wybitnych
naukowców, m.in. prof. Edmunda Kizika i dr. hab.
prof. UG Grzegorza Berendta.
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Autor: Sławomir Wadyl
Tytuł: Studia nad kształtowaniem
się pogranicza pomorskoi mazowiecko-pruskiego
we wczesnym
średniowieczu
Wydawca: Pruthenia
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94443-15-3
ow-pruthenia.blogspot.com

Autor: Tomasz Bednarz
Tytuł: „De Jonge Seerp”. Wrak
niderlandzkiego statku
z końca XVIII wieku
Wydawca: Narodowe Muzeum
Morskie / Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-64150-39-5
nnm.pl

(…) Zagadnienie stosunków plemion pruskich
z ościennymi ludami i kulturami należy do kanonu
tematów historiografii pruskiej. (…)
Uczeni – w szczególności chodzi tu o uczonych
polskich
–
wykazywali
się
tu
niemal
paradygmatycznym „słowianocentryzmem”. Dopiero
w ostatnich latach pojawiła się grupa badaczy
młodszego pokolenia, w tym związanych z naszym
regionem, która zaczęła dostrzegać i podkreślać
konieczność podejmowania prób opisywania relacji
międzyetnicznych i międzykulturowych z – jak to
ujmują – pruskiego punktu widzenia. (…)

(…) W-27 to jeden z najdłużej badanych wraków
z Zatoki Gdańskiej. (…)
Dzięki badaniom prowadzonym przez dr. Tomasza
Bednarza (…) udało się ustalić, że anonimowa
jednostka to pozostałości fryzyjskiego statku
towarowego o nazwie „De Jonge Seerp”, który
zatonął w Zatoce Gdańskiej w 1791 r. Stanowisko
zajmuje obszar 2000 m kw. i składa się z dennej
części konstrukcji statku żaglowego oraz innych
fragmentów jednostki, oddalonych ok. 40 metrów
w kierunku południowo-wschodnim. Te ostanie
pozostałości to część rufowa oraz nadbudówka
pokładowa.

Od Wydawcy
Od Wydawcy
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Autor: Peter von Malotki
Tytuł: Die Geschichte von
Trzebiatkowa und seinen
Bewohnern / Zarys dziejów
Trzebiatkowej i jej
mieszkańców
Wydawca: BiT Beata Żmuda-Trzebiatowska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95301-85-8
wydawnictwobit.pl
Autor pracy jest niemieckim historykiem amatorem
wywodzącym się ze szlachty kaszubskiej. W książce
przedstawił dzieje wsi Trzebiatkowa w powiecie
bytowskim
od
średniowiecza
do
czasów
współczesnych.
Wyeksponował
m.in.
wątek
związany z miejscową drobną szlachtą oraz omówił
kwestie dotyczące oświaty.
Obfitująca w różne ciekawostki książka zawiera dwie
wersje językowe – niemiecką i polską.

Autor: Jan Wimmer
Tytuł: Polska-Szwecja. Konflikty
zbrojne w XVI–XVIII
wieku (wyd. 2)
Wydawca: Napoleon V
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81782-15-9
napoleonv.pl

Kontakty polsko-szwedzkie w okresie od XVI do XVIII
wieku były niezwykle burzliwe. Z jednej strony
przedstawiciele szwedzkiej dynastii Wazów zasiadali
na polskim tronie przez 80 lat, z drugiej jednak oba
państwa stoczyły ze sobą w omawianym okresie
niejedną wojnę. Autor w niniejszej pracy przedstawił
przede wszystkim okres potopu szwedzkiego, czyli
wojny z lat 1655–1660. Zaprezentowanie wydarzeń
wcześniejszych, np. wojny o Inflanty i Pomorze z lat
1600–1629, a także późniejszych posłużyło jedynie do
ukazania tła tamtego konfliktu.
Od Wydawcy
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Autor: Błażej Śliwiński
Tytuł: Rzeź i zniszczenie
Gdańska przez Krzyżaków
w 1308 roku (wyd. 2)
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95412-22-6
sklep.marpress.pl

12 listopada 1308 roku do Gdańska wkroczyli rycerze
Zakonu Krzyżackiego i dokonali eksterminacji
mieszkańców miasta. Wobec ich mieczy wszyscy byli
równi – zginęli rycerze, burmistrz, rajcowie, możni
i ich rodziny, a także zwykli mieszkańcy. Miasto
zdobyte 13 listopada przez Krzyżaków było zasłane
trupami, zalane krwią i ogarnięte pożarami.
Co było przyczyną tego krwawego mordu? Jaka była
prawdziwa liczba ofiar? Na te i inne pytania
odpowiada w swojej książce Błażej Śliwiński. Podjął
on próbę rekonstrukcji wydarzeń z tamtej krwawej
nocy. Po wnikliwej analizie opublikował w 2006 roku
monografię naukową poświęconą poglądom polskich
i niemieckich badaczy na noc z 12 na 13 listopada
1308 roku w Gdańsku. W niniejszej książce przybliża
tę tematykę szerokiemu gronu czytelników w ujęciu
popularnonaukowym.
Od Wydawcy

Autor: Maciej Kobyliński
Tytuł: Łupawa moja Miłość
Wydawca: Maciej Kobyliński
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95304-21-0

Autor to były prezydent Słupska. Po przejściu na
emeryturę zajął się pisaniem książek. Spod jego pióra
wychodzą popularnonaukowe prace dotyczące
przeszłości ziemi słupskiej. Po „Księstwie Słupskim”
przyszła kolej na książkę o wsi Łupawa. Maciej
Kobyliński jest właścicielem zabytkowego parku
w Łupawie i wybudowanego w nim w 1999 r.
dworku na fundamentach XVII-wiecznego pałacu.
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Autor: Stanisław Salmonowicz
Tytuł: Gawędy o ludziach
i książkach
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-63538-57-6
kaszubskaksiazka.pl

Autor: Mateusz Kubicki
Tytuł: Zbrodnia w Lesie
Szpęgawskim 1939‒1940
Wydawca: Instytut Pamięci
Narodowej
/ Gdańsk – Warszawa
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80987-47-0
ipn.gov.pl

Zbiór wybranych felietonów o tematyce przeważnie
historycznej, ale też współczesnej, publikowanych na
łamach miesięcznika „Pomerania”, adresowanych nie
tylko do miłośników pomorskiego regionu. Jego
dzieje Autor, historyk prawa, nierzadko wplótł
w szerszą, uniwersalną refleksję o niegdysiejszej
i obecnej Europie.

Las Szpęgawski, leżący na północny-wschód od
Starogardu Gdańskiego, to jedno z najważniejszych
miejsc na mapie zbrodni pomorskiej 1939. Już
2 września 1939 r. Niemcy rozpoczęli tam masowe
egzekucje, które trwały do stycznia 1940 r. W lesie
zabijano nie tylko mieszkańców Starogardu
i pobliskich wsi, lecz także Tczewa, Pelplina, Gniewa
i Skórcza. Wśród ofiar zbrodni znajdowały się
również osoby z zaburzeniami psychicznymi
mordowane w ramach niemieckiej akcji „T-4”. Byli
to pacjenci relokowani z następujących szpitali
psychiatrycznych: w Kulparkowie k. Lwowa,
Choroszczy k. Białegostoku, Dziekance k. Gniezna,
Gostyninie, Kobierzynie k. Krakowa, Owińskach
k. Poznania, Tworkach pod Warszawą i Świeciu nad
Wisłą. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Andrzej Mielcarek
Tytuł: Transport we wschodnich
prowincjach Niemiec
w latach 1919–1945
Wydawca: Uniwersytet
Szczeciński
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-79722-94-5
wydawnictwo.univ.szczecin.pl

Autor: Arnold Kłonczyński (red.)
Piotr Paluchowski (red.)
Tytuł: Dzieje przedstawicielstw
Królestwa Danii
w Gdańsku i Gdyni
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81274-01-2
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Praca ta dotyczy transportu kolejowego, drogowego,
lotniczego, żeglugi śródlądowej i morskiej
we wschodnich prowincjach Niemiec w latach
1919–1945. Pominąłem w niej transport w miastach
ze względu na jego specyfikę i konieczność
rozszerzenia pracy o problemy rozwoju miast.
W zakres rozpatrywanych tu problemów transportu
wchodzą zagadnienia techniczne poszczególnych
gałęzi transportu, eksploatacyjne i ekonomiczne.
Problematyka techniczna obejmuje infrastrukturę,
a więc sieci drogową i kolejową, drogi wodne,
lotniska wraz ze wszystkim, co służyło obsłudze
przewozów, a także środki transportu. Zagadnienia
techniczne są rozpatrywane przede wszystkim
w związku z zagadnieniami ekonomicznymi. (…)

Książka omawia relacje Gdańska z Danią od czasów
świętego Wojciecha do dzisiaj. Zawiera informacje
o wszystkich wysłannikach królów Danii do Gdańska
i notki biograficzne stałych przedstawicieli
(konsulów), których od 1625 roku w Gdańsku i Gdyni
było czterdziestu dziewięciu.
(…) Na treść tomu składa się sześć głównych
artykułów, (…) przedstawiających dzieje kontaktów
dyplomatycznych, sojuszy, wojen i konfliktów, przede
wszystkim jednak – narastającej współpracy
i kooperacji pomiędzy krajami i regionami
umiejscowionymi w tym samym zlewisku Morza
Bałtyckiego, czego istotnym przejawem było
uformowanie się w Gdańsku duńskiej placówki
dyplomatycznej. (…)
Od Wydawcy

Od Autora
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Autor: Sławomir Wadyl (red.)
Tytuł: Ciepłe. Elitarna nekropola
wczesnośredniowieczna
na Pomorzu Wschodnim
Wydawca: Muzeum
Archeologiczne
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-85824-99-2
archeologia.pl

Wyjątkowe cmentarzysko w Ciepłem w gminie
Gniew
z
grobami
uzbrojonych
kupców
i wojowników z czasów Mieszka I i Bolesława
Chrobrego, które przez lata badali archeolodzy
z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku doczekało
się swojego kompleksowego opracowania.
Znajduje się na jednym z ciekawszych kompleksów
(zespołu grodzisk i osad) wczesnośredniowiecznego
osadnictwa w Polsce, a od innych różni się tym,
że pośród typowo słowiańskich pochówków
znaleziono tu bogato wyposażone groby zupełnie
różniące się od pozostałych.
Kogo w nich złożono w trumiennych skrzyniach?
Czy byli to przybysze z północy, członkowie elitarnej
drużyny zbrojnej pierwszych władców Polski, jak
przypuszczają archeolodzy?

Autor: Marzena Alicja Tomiak
Tytuł: Rozwój turystyki
w Trójmieście
w latach 1945–1989
Wydawca: Akademia Wychowania
Fizycznego i Sportu
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-62390-58-8

Celem pracy jest ukazanie rozwoju historycznego
turystyki na terenie Trójmiasta w latach 1945–1989,
na tle wszechstronnych uwarunkowań społeczno-politycznych, kulturowych i gospodarczych epoki,
a tym samym poszerzenie i uzupełnienie wiedzy
z zakresu historii turystyki w Polsce (…).
W pracy ukazano także tradycje turystyki
w Trójmieście do 1945 roku, będące swoistą
podstawą kolejnego etapu rozwoju tej dziedziny
w okresie Polski Ludowej. Dokonano analizy
uwarunkowań rozwoju turystyki w latach 1945–1989.
Przedstawiono rozwój infrastruktury turystycznej
(przez pryzmat komunikacji drogowej, kolejowej
i wodnej), rozwój szlaków turystycznych i bazy
materialnej oraz regionalne atrakcje turystyczne
(…).
Od Autorki
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Autor: Teresa Łuczak
Jerzy Łukaszewski
Tytuł: Trudna droga do wolności.
Czersk i ziemia czerska
u progu niepodległości
Wydawca: Edward Mitek
Wyższa Szkoła
Nauk o Zdrowiu
/ Bydgoszcz
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-64335-39-6
978-83-95620-10-2
wsnoz.pl
Praca jubileuszowa ukazująca życie i działalność
mieszkańców Czerska i okolic pod zaborem pruskim
w okresie poprzedzającym wyzwolenie.

Autor: Janusz Staszewski
Tytuł: Wojsko polskie
na Pomorzu w roku 1807
(wyd. 2 w tej edycji)
Wydawca: Napoleon V
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81782-66-1
napoleonv.pl

Autor swoje zainteresowania badawcze skupiał wokół
dziejów Księstwa Warszawskiego. Zginął podczas
kampanii wrześniowej w wyniku odniesionych ran.
W 1958 roku, dziewiętnaście lat po śmierci
Staszewskiego, opublikowano po raz pierwszy
niniejszą książkę. Zawiera ona następujące rozdziały:
Napoleon, Prusy i sprawa polska u schyłku roku
1806; Powstanie armii polskiej 1806 roku; Wojska
stron walczących; Wstępne działania wojenne na
Pomorzu; Pierwsza wyprawa Dąbrowskiego pod
Gdańsk; Zdobycie Tczewa; Zdobycie Słupska
i koncentracja pod Gdańskiem; Działania wstępne
pod Gdańskiem; Oblężenie Gdańska; Nieudana
odsiecz Gdańska i kapitulacja twierdzy; Oblężenie
Kołobrzegu; Oblężenie Grudziądza; Generał
Zajączek nad Omulwią; Nad Narwią; W marszu
przez Prusy Wschodnie.
Od Wydawcy
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Autor: Adam Szarszewski
Aleksander Piwek
Piotr Samól
Janusz Dargacz
Katarzyna Darecka
Tytuł: Ubodzy, chorzy, sieroty.
Szpitale dawnego Gdańska
w okresie średniowiecza
i nowożytności
Wydawca: Gdański Uniwersytet
Medyczny
Muzeum Gdańska
Gdańska Izba Lekarska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65098-80-1
muzeumgdansk.pl
Autorami publikacji towarzyszącej wystawie
w Domu Uphagena w Gdańsku są historycy,
architekci i konserwatorzy. Książka opowiada m.in.
o szpitalu Bożego Ciała oraz o Domu
Dobroczynności i Sierot przy ul. Sierocej. W okresie
do XVIII w. włącznie szpitale miały charakter
przytułków dla osób samotnych, ubogich i starszych.
Leczenie ludzi nie było główną ich funkcją.

Autor: Krystyna Krawiec-Złotkowska (red.)
Tytuł: Rzeczpospolita domów, t. V,
Karczmy, zajazdy, gospody…,
Wydawca: Akademia Pomorska
/ Słupsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-74673-04-4
wydawnictwo.apsl.edu.pl

Praca pokonferencyjna na temat miejsc, w których
można się posilić. Część pierwsza poświęcona jest
Pomorzu. Otwiera ją tekst prof. Edmunda
Kotarskiego o regulacjach prawnych osiemnastowiecznego Gdańska dotyczących gospód i kawiarni.
Po nim Magdalena Mielnik opowiada o karczmach
w sztuce gdańskiej na tle sztuki europejskiej w XVI
i na początku XVII wieku. Z kolei etymologię
karczem na Pomorzu starał się wywieść śp. Jarosław
Szuta. Następnie Beata Zgodzińska prezentuje
pocztówki
ze
zbiorów
Muzeum
Pomorza
Środkowego w Słupsku z przedstawieniami
restauracji i hoteli, charakteryzując ich motywy,
ujęcia i topografię, zaś Anna Sujecka, również
na podstawie pocztówek, podaje, gdzie można było
w Słupsku dobrze zjeść i przenocować.
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Etnografia
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Autor: Natalia Zacharek
Tytuł: Kociewskie demony
ludowe
Wydawca: Stowarzyszenie
Inicjatyw Twórczych
Manowce / Dorposz
Szlachecki
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95597-20-6
czec.pl

Autor: Anna Weronika
Brzezińska (tekst)
Kamila Gillmeister (tekst)
Tytuł: Kociewie igłą i nitką. Album
zdjęciowy
Wydawca: Lokalna Organizacja
Turystyczna „Kociewie”
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95613-41-8
lot.kociewie.eu

Etnograficzna pozycja prezentuje szereg opowieści
i postaci wszystkich tych demonów ludowych, które
przetrwały do początku XX wieku i zostały spisane
przez etnografów, badających Kociewie. Tekst
zawiera także opracowane wywiady z Kociewiakami
przeprowadzone w okresie od czerwca do lipca 2019
roku. Uporządkowane postaci demoniczne Kociewia
poprzedza prezentacja dawnej wizji ludowej oraz
warunków, w których, jak uważano, mogły pojawiać
się demony.

Album o charakterze etnograficznym, ukazujący
na fotografiach Emilii Laskowskiej, Magdaleny
Tkaczyk i Piotra Kończewskiego współczesne stroje
świetlicowe oraz motywy kociewskie w zderzeniu
z ubiorami dawniejszymi, znajdującymi się
w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Gdańsku
i Muzeum Etnograficznego w Toruniu.
Publikacja jest efektem badań nad strojem i haftem.
Ma na celu promocję tego dziedzictwa kulturowego
Kociewia i edukację w tym temacie.

Od Wydawcy
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Autor: Katarzyna Kulikowska
Piotr Zatoń
Tytuł: Znaki tożsamości. Gryf
w przestrzeni publicznej
Kaszub
Wydawca: Muzeum – Kaszubski
Park Etnograficzny
/ Wdzydze Kisz.
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94550-86-8
muzeum-wdzydze.gda.pl

Autor: Marek Czarnowski
Tytuł: Rosyjska ruletka, czyli
jak organizowałem
Międzynarodowy
Festiwal Folkloru
Wydawca: Kaszubski Zespół
Folklorystyczny
„Krëbane” / Brusy
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94866-63-1
ckibbrusy.pl

(…) W albumie znalazło się 179 fotografii
przedstawiających wizerunek gryfa w przestrzeni
publicznej Kaszub (również w postaci… napisu).
Zdjęcia te zostały wykonane w 2018 i 2019 r. (…)
przez Piotra Zatonia. Oboje staraliśmy się, by
dokumentacja objęła wszystkie miejsca, które udało
się nam znaleźć w ograniczonym czasie realizacji
projektu. (…) Zresztą celem działania nie była pełna
inwentaryzacja zjawiska. (…) Chodziło nam bowiem
o uzyskanie „nasycenia” tematu – dojście do
przekonania, że wszystkie zaobserwowane i znane
nam
konteksty
użycia
gryfa
zostały
„zarchiwizowane”. (…)
Katarzyna Kulikowska

Publikacja
powstała
na
podstawie
pracy
magisterskiej Michała Czarnowskiego, syna Autora.
Jest osobistą podróżą we wspomnienia, opowieścią
wspomaganą fotografiami o małym miasteczku na
południu Kaszub, które przez wiele lat w pewien
lipcowy tydzień stawało się folklorystyczną stolicą
Polski.
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Autor: Kamila Dombrowska
Tytuł: Katalog „wdzydzkiego
haftu kolorowego”
Wydawca: Muzeum – Kaszubski
Park Etnograficzny
/ Wdzydze Kisz.
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94550-89-9
muzeum-wdzydze.gda.pl

Autor: Jarosław Mykowski
Tytuł: Smaki Pomorza
Wydawca: Oficyna Pomorska
Jarosław Mykowski
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-62142-40-8

(…) Wdzydzki Haft Kolorowy stworzony przez
Gulgowską na początku XX wieku miał na celu
przede wszystkim
poprawę sytuacji bytowej
wdzydzan oraz zapewnienie im pożytecznego
i satysfakcjonującego zajęcia w wolnym czasie. Po
ponad 100 latach jego istnienia wiemy jednak, że
Teodora zapoczątkowała bardzo ważne zjawisko
kulturowe. Na podstawie koncepcji Wdzydzkiego
Haftu Kolorowego w regionie powstały nowe
odmiany haftów, zbiorczo określane haftami
kaszubskimi. Ich wyszywanie stanowi najbardziej
znaną i najpowszechniej wykonywana gałąź
regionalnej twórczości artystycznej na Pomorzu. (…)

(…) stwierdzenie, że kuchnia jest elementem kultury,
to dziś truizm, a wiele tożsamości narodowych czy
regionalnych uformowanych jest w dużej mierze w
oparciu o miejscowe przysmaki. Włoska pizza i pasta,
niemieckie kiełbaski i piwo, francuska bagietka i…
żaby, angielskie fish & chips - wszystko to wrosło już
w kulturowe klisze. A co ze smakami Pomorza? To
pytanie nie tylko postawił, ale podjął próbę
odpowiedzi na nie Jarosław Mykowski, z pomocą
Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, Waldemara
Borzestowskiego, Józefa Arno Włodarskiego oraz
Izabeli Raszczyk. (…)
Dariusz Szreter

Od Autorki
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Kultura / sztuka
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Autor: Magdalena Schmidt-Góra (red.)
Tytuł: Meta-morfozy. Janina
Stefanowicz-Schmidt.
Twórczość i dydaktyka
Wydawca: Wydział Rzeźby
i Intermediów
Akademii Sztuk
Pięknych / Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65366-93-1
asp.gda.pl
Kolejna publikacja z serii monografii artystów
rzeźbiarzy związanych z Wydziałem Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku (…).
(…) Naukowe opracowanie dokonań artystycznych
umożliwia wnikliwy ogląd i docenienie dzieł, może
też stanowić przedmiot dyskusji. Poznanie i analiza
osiągnięć dydaktycznych ukazuje historię i dorobek
gdańskiej uczelni.
Janina Stefanowicz-Schmidt studiowała i rozpoczynała pracę jako asystentka jeszcze w czasach
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Sopocie
(…). Prowadzona przez nią Pracownia Medalierstwa
i Małych Form Rzeźbiarskich wykształciła wielu
wybitnych i uznanych rzeźbiarzy.
Prof. Katarzyna Józefowicz

Autor: Katarzyna Jóźwiak-Moskal
(red.)
Tytuł: Henryk Lula. Sztuka
ceramiki
Wydawca: Wydział Rzeźby
i Intermediów
Akademii Sztuk
Pięknych / Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66271-07-4
asp.gda.pl
Profesor Henryk Lula to artysta wyjątkowy. Pełen
pasji i miłości do ceramiki, która nieustannie od
ponad sześćdziesięciu lat jest polem jego aktywności
twórczej. (…) Precyzja działania artysty, uważność
techniczna i technologiczna prowadzą do powstania
prac wypełnionych wyjątkową siłą przyciągania,
dzięki której te eleganckie, dostojne i klarowne
w swojej formie dzieła otwierają przed nami wrota
złożoności strukturalnej bądź kolorystycznej.
(…) Od kilku lat pracownicy Wydziału Rzeźby
i Intermediów (…) przygotowują wydawnictwa
monograficzne poświęcone artystom, naszym
nauczycielom, którzy przez lata budowali kierunek,
a później Wydział Rzeźby (…). Do tego grona należy
(..) prof. Henryk Lula. (…)
Prof. Katarzyna Józefowicz
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Autor: Anna Królikiewicz
Tytuł: Międzyjęzyk
Wydawca: Akademia Sztuk
Pięknych. Wydział
Malarstwa / Gdańsk
Doczute – Anna
Królikiewicz
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65366-45-0
978-83-95499-10-4
asp.gda.pl
(…) Artystka [malarka, rysownik, fotograf] w sposób
szczególny zainteresowana jest zjawiskiem smaku
oraz tym, w jaki sposób jedzenie może stać się
sposobem komunikowania treści. Królikiewicz
dostrzega możliwości narracyjne w doznaniach
i doświadczeniach, które zazwyczaj nie są
postrzegane jako mające potencjał do generowania
opowieści. Artystka poszukuje historii zapisanych na
talerzu, czy też unoszących się w powietrzu,
uwalnianych pod wpływem smaków i zapachów.
W jej realizacjach, koncentrujących się na
doznaniach smaku (…) smak nigdy nie jest
autoteliczny. Smak interesuję ją nie ze względu na
niego samego, lecz ze względu na to, w jaki sposób
może stać się medium do przekazywania treści.
Agata Stronciwilk

Autor: Anna Polańska (red.)
Monika Scharmach (red.)
Mariusz Wrona (red.)
Tytuł: Witold Węgrzyn fotografia
Wydawca: Akademia Sztuk
Pięknych / Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66271-11-1
asp.gda.pl

Dla fotografii Trójmiasta, działający od lat 60. XX do
początku XXI w. Witold Węgrzyn, jest postacią
bardzo ważną, gdyż jako wieloletni pedagog ASP
w Gdańsku miał wpływ na kształtowanie się licznych
pokoleń artystów zarówno na studiach dziennych, jak
i niestacjonarnych (1991–2010). Jest także istotną
osobowością dla polskiej fotografii.
(…) Jest twórcą przywiązanym do tradycji fotografii
artystycznej o charakterze autonomicznym, ale
dostrzegającym wielkie możliwości na polu
projektowania graficznego (…).
Krzysztof Jurecki
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Autor: Artur Tanikowski (red.)
Tytuł: Gdynia – Tel Awiw
Wydawca: Muzeum Historii
Żydów Polskich
POLIN / Warszawa
Muzeum Miasta
Gdyni
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95237-84-3
978-83-94998-98-1
polin.pl, muzeumgdynia.pl

Autor: Elżbieta Żołyniak (tekst)
Jolanta Nitkowska-Węglarz (tekst)
Tytuł: Międzynarodowe plenery
malarskie. Pejzaże Pomorza
Wydawca: Słupski Ośrodek
Kultury
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95525-70-4
sok.slupsk.pl

Katalog w wersji polskiej i angielskiej do wystawy
pod tym samym tytułem. Jej pomysłodawców
zainteresowały analogie między dwoma miastami
w okresie przedwojennym: położenie nad morzem,
modernistyczna architektura, pełnienie roli swoistej
„bramy wjazdowej” do i z kraju, a także wspólna,
polsko-żydowska, historia.
Wystawa prezentowana była w Muzeum Żydów
Polskich POLIN w Warszawie oraz w Muzeum
Miasta Gdyni. Złożyły się na nią przede wszystkim
fotografie, ale też ilustracje z czasopism, projekty
architektoniczne, plakaty – reklamy, rysunki,
dokumenty, rękopisy, jak również przedmioty
– np. puszki kwestorskie, tablice uliczne, medale,
porcelana…

Klub Plastyka im. Stefana Morawskiego w Słupsku
od ponad sześciu dekad wspiera amatorski ruch
plastyczny na Pomorzu Środkowym, organizując
wystawy malarstwa i rzeźby, wykłady z zakresu
historii sztuki i konsultacje dla początkujących
twórców. Plastyczną pasję jego członków
i sympatyków, utrwalającą piękno pomorskiego
regionu na płótnie i w rzeźbie, odzwierciedla
niniejsza publikacja.
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Autor: Grzegorz Jedlicki (red.)
Katarzyna Kurkowska (red.)
Tytuł: Nikt nam nie weźmie
młodości. Narodziny BigBitu.
Odsłona gdańska
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-61077-90-9
muzeumgdansk.pl

Autor: Anna Frąckowska (red.)
Tytuł: Srebra od pokoleń.
Gdańscy złotnicy
Stumpfowie
1804–1945
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-61077-19-0
muzeumgdansk.pl

Publikacja towarzysząca wystawie zatytułowanej
„Nikt nam nie weźmie młodości. Narodziny BigBitu.
Odsłona gdańska”, prezentowanej w dniach 24 marca
– 18 sierpnia 2019 r. w Galerii Palowej w Ratuszu
Głównego Miasta Gdańska z okazji 60. rocznicy
pierwszego koncertu bigbitowego w gdańskim klubie
„Rudy Kot”.
Tytuł nawiązuje do utworu Czerwonych Gitar, który
dwadzieścia lat po swojej premierze został powtórnie
wylansowany przez zespół Pancerne Rowery.
Wystawa i katalog uświadamiają, jak w trudnych
warunkach PRL rodziła się muzyka wolności.

Każdy kto w Gdańsku XIX i pierwszej połowy XX
wieku szukał najwyższej klasy pierścionka,
kosztownego upominku lub srebrnej zastawy, swoje
kroki kierował najpierw do sklepu Stumpfów. Firma
„Moritz Stumpf & Sohn” była największą gdańską
firmą złotniczą owego czasu, pozostającą w rękach
jednej rodziny przez niemal 150 lat, ważną w sztuce
i gospodarce Gdańska. (…)
W katalogu zaprezentowano ponad 350 zabytków
ze zbiorów muzealnych, kościelnych, archiwów
i bibliotek, a także liczne przedmioty z kolekcji
prywatnych z Polski i całego świata (od Europy po
Australię), w większości publikowane po raz
pierwszy. W zbiorze esejów przedstawiono opowieść
o rodzinie Sumptów, historię sukcesu złotniczego
rodu oraz wiele nowych informacji o ich dziełach.
Od Wydawcy
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Autor: Magdalena Mielnik
Tytuł: Tematyka moralistyczna
w gdańskiej sztuce świeckiej
XVI i XVII wieku
Wydawca: Muzeum Narodowe
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66433-06-9
mng.gda.pl

(…) Doktor Magdalena Mielnik jest naszą
przewodniczką po szczególnym obszarze gdańskiej
ikonosfery – dziełach sztuki o wymowie
moralistycznej, na ogół reprezentujących tematykę
rodzajową. (…) tego rodzaju sztuka, finansowana
przez patrycjat, miała charakter autoreferencyjny,
stawała
się
orężem
samodyscyplinowania
społecznego, dojmującym „memento”, znakiem
„vanitas”, nieustannie aktualizowaną przypowieścią,
apoteozą cnoty Prudentii (Przezorności). (…)

Autor: Janusz Trupinda (red.)
Aleksandra Siuciak (red.)
Tytuł: Nowy początek.
(Od)budowa kolekcji
muzealnych po II wojnie
światowej
Wydawca: Muzeum Zamkowe
/ Malbork
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95320-05-7
zamek.malbork.pl
Publikacja jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji
pod tym samym tytułem zorganizowanej w ramach
realizowanego w latach
2018–2019 projektu
„Badania strat wojennych w zakresie zbiorów
artystycznych zamków w Malborku i Kwidzynie”.
Książka zawiera 19 artykułów poruszających kwestie
badania strat wojennych, historii pojedynczych
obiektów czy też kolekcji muzealnych do 1945 r.
oraz ich powojennych losów.

Dr hab. Marcin Kaleciński
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Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: Architektura XX wieku,
jej badania i popularyzacja
w Gdyni i w Europie, cykl:
Modernizm w Europie,
modernizm w Gdyni (6)
Wydawca: Urząd Miasta Gdyni
Politechnika Gdańska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95271-94-6
czec.pl

Autor: Janusz Pałubicki
Tytuł: Artyści i rzemieślnicy
artystyczni Gdańska, Prus
Królewskich oraz Warmii
epoki nowożytnej.
Skorowidz kwerendalny
Wydawca: Muzeum Narodowe
/ Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66433-07-6
bonito.pl

Kolejny tom serii „Modernizm w Gdyni” stanowiący
podsumowanie konferencji „Modernizm w Europie.
Architektura XX wieku jej badania i popularyzacja
w Gdyni i w Europie”. (…) Publikacja zawiera dotąd
niepublikowane teksty wybitnych specjalistów
z Polski i z zagranicy. Wachlarz zagadnień jest
rozległy i przekrojowy. Artykuły podzielone zostały na
trzy części: w pierwszej prezentowane są teksty
dotyczące architektury modernistycznej w Europie
i na świecie; w drugiej zagadnienia ogólnopolskie;
natomiast w trzeciej – dotyczące Gdyni. Teksty
zostały opatrzone bardzo starannie dobraną
ikonografią,
zawierającą
archiwalne
plany,
fotografie z budowy, detale architektoniczne oraz
współczesny stan zachowania (…) architektury.
Od Wydawców

Możliwości techniczne polegające na skanowaniu
i udostępnianiu on-line materiałów źródłowych,
w tym również i dokumentów archiwalnych
z dawniejszych epok, mimo całego postępu nie
zastąpią umiejętności odczytywania dawnych
zapisów neograficznych. (...) Z pewnością materiały
z uwagi na swoją doniosłość badawczą stanowią
istotne uzupełnienie wiedzy na temat środowiska
artystów i rzemieślników gdańskich lub działających
w Gdańsku, w Prusach Królewskich oraz na Warmii
w XVI–XVIII w. W źródłach przyswojonych nauce
przez Niego odnaleźć można wiele nazwisk twórców
całkowicie zapomnianych nauce i badaczom. Bez
znajomości szczegółów ich życia oraz wykonanych
prac jakakolwiek synteza dziejów sztuki i jej twórców
w Gdańsku i Prusach Królewskich byłaby chybiona.
Prof. Edmund Kizik
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Autor: Mateusz Deisch
Tytuł: Gdańscy wywoływacze.
Reprint rycin z 1763 roku
Wydawca: Instytut Kultury
Miejskiej / Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66003-54-4
ikm.gda.pl

Zbiór reporterskich rycin Mateusza Deischa
ukazujących gdańskich wywoływaczy (niem.
Ausrufer), osoby które w języku Danziger Platt
śpiewnie zachęcały kiedyś do kupna swoich
produktów.
Gdańskie ryciny wyróżniają się spośród innych
podobnych tym, że zawierają zapisy nutowe oraz
teksty poszczególnych zaśpiewów. Karina Rojek
z Medialabu Gdańsk, pod którego szyldem
w Instytucie Kultury Miejskiej odbywają się projekty
łączące źródła dostępne w domenie publicznej
z nowymi technologiami, postanowiła nadać
historycznym dźwiękom drugie życie.

Autor: Dorota Folga-Januszewska
Tytuł: Kaszubskie ostoje obrazów
Wydawca: BOSZ
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75763-38-6
bosz.com.pl

(…) to bogato ilustrowany album poświęcony
twórczości dwóch artystów – ojca i syna –
Włodzimierza
i
Błażeja
Ostoja
Lniskich.
Rozpoczynające książkę omówienie najważniejszych
tendencji artystycznych dominujących na Kaszubach
umożliwi szczegółowe poznanie specyfiki tamtejszej
kultury. Kolejne rozdziały książki, w pełni
skoncentrowane na dorobku artystycznym Ostoja
Lniskich, dowodzą, jak te same motywy są
różnorodnie odzwierciedlane i interpretowane przez
bliskich sobie twórców: ojca, zakorzenionego
w rodzimej, kaszubskiej tradycji, specjalizującego się
w rzeźbie, drzeworytach i obrazach na szkle, oraz
syna, profesora akademickiego, autora litografii,
grafik, rysunków i projektów książek. (…)
Od Wydawcy
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Autor: o. Tomasz Jank
Tytuł: Franciszkański kościół
Świętej Trójcy w Gdańsku.
W 600 lat od przyjścia
pierwszych franciszkanów
do Gdańska (wyd. 2)
Wydawca: Klasztor Franciszkanów
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94059-62-0
gdansk.franciszkanie.pl

Autor: o. Tomasz Jank
Andrzej Mikołaj Szadejko
Maria Zakrzewska
Tytuł: Organy z franciszkańskiego
kościoła Świętej Trójcy
w Gdańsku. 400 lat historii
Wydawca: Klasztor Franciszkanów
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94059-61-3
gdansk.franciszkanie.pl

Praca poświęcona przede wszystkim architekturze
i wyposażeniu franciszkańskiej świątyni.
Jak czytamy na stronie internetowej klasztoru:
W czasie działań wojennych, zwłaszcza w 1945 r.,
obiekt franciszkański w Gdańsku bardzo ucierpiał.
Zniszczone zostało prezbiterium (…) i częściowo sam
wielki kościół. Skoro tylko front przesunął się na
zachód, już w marcu 1945 roku przybył tu pierwszy
franciszkanin o. Norbert Uliasz i zaopiekował się
wraz z następnymi, którzy tu przybyli, kościołem
Świętej Trójcy i św. Anny. (…)
Mimo starań i zabiegów nie udało się odzyskać
zabytkowego klasztoru franciszkańskiego w Gdańsku,
w którym nadal mieści się Muzeum Narodowe. (…)

(…) Na początku nowego tysiąclecia zmagaliśmy się
z walącymi się dachami, po filarach płynęła woda,
przez zdewastowane okna hulał wiatr i wlatywały
ptaki. Odbudowa organów wydawała się odległym –
o ile nie wręcz nierealnym – tematem. Prace
renowacyjne przy świątyni przebiegały jednak na tyle
szybko i pomyślnie, że nadszedł czas na projekty
i plany związane z organami. (…)
Odbudowę wielkich, manierystyczno-barokowych
organów z kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku od
samego początku traktowaliśmy jako oczywistą
powinność względem Boga, historii, kultury,
mieszkańców Gdańska, Polski. (…)
o. Tomasz Jank OFMConv.
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Autor: Izabela Jastrzembska-Olkowska (koordynacja)
Tytuł: Ernst Kolbe 1876–1945.
Impresjonista Pomorza
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-61077-07-7
muzeumgdansk.pl

Autor: Weronika Ceynowa (red.)
Julian Pryczkowski (red.)
Tytuł: Eugeniusz Pryczkowski.
Bibliografia
Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki KaszubskoPomorskiej / Wejherowo
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66052-41-3
muzeum.wejherowo.pl

Ernst Kolbe, malarz urodzony w Kwidzynie,
wychowany w Stargardzie Szczecińskim, a osiadły
i działający w Berlinie, to kolejny artysta, którego
życie przypomina o złożonej historii dzisiejszego
Pomorza, a dzieła ukazują piękno nadmorskiego
pejzażu.
(…) Wydawnictwo, które oddajemy do Państwa rąk
[katalog do wystawy], prezentuje polską wersję
tekstu dr. Lothara Hyssa, poświęconego Ernstowi
Kolbemu (w wersji niemieckiej: „Ernst Kolbe. Ein
Impressionist aus Westpreussen”), opublikowanego w
2012 roku (…) w katalogu towarzyszącym wystawie
pod tym samym tytułem i będącym do tej pory jedyną
monografią artysty. (…)

Bibliografia wydana w 30. lecie działalności
Eugeniusza
Pryczkowskiego
–
kaszubskiego
działacza, dziennikarza, wydawcy, samorządowca
i doktora nauk humanistycznych. W książce poza
bibliografią znajdziemy m.in. biogram, opis
najważniejszej działalności, dyskografię oraz dział
odnoszący się do nagród i wyróżnień Eugeniusza
Pryczkowskiego.
Od Wydawcy

Dr hab. Waldemar Ossowski
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Autor: Jan Misiek
Tytuł: Kaszubskie stegny
/ Kashubian pathways
Wydawca: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65826-34-3
kaszubskaksiazka.pl

Album dokumentuje działalność artystyczną Jana
Miśka, malarza i grafika, gdańszczanina rodem ze
Słupska, która dotyczy Pomorza, a w szczególności
kaszubszczyzny.
To swoisty artystyczny dokument, plastycznoliteracka prezentacja złożonych, często bardzo
trudnych, losów społeczności kaszubskiej. 
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Literaturoznawstwo
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Autor: Agnieszka Kochanowska
(red.)
Tytuł: Literacki Sopot. 15–18
sierpnia 2019
Wydawca: Miejska Biblioteka
Publiczna / Sopot
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94491-23-9
literackisopot.pl

Autor: Grażyna i Feliks
Tomaszewscy (red.)
Mirosława i Stanisław
Modrzewscy (red.)
Tytuł: Pośród nas. Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy
niedokończone III
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-78658-97-9
kiw.ug.edu.pl

Katalog wydany na okoliczność festiwalu Literacki
Sopot w 2019 r., będący swoistym programem tego
wydarzenia. Są tu bowiem zapowiedzi spotkań
z zaproszonymi literatami i ilustratorami polskimi
oraz zagranicznymi, rozszerzone o informacje o nich
w językach polskim i angielskim, a także warsztatów
literackich
towarzyszących
wydarzeniu.
„Przedsmakiem” Literackiego Sopotu miały być
zawarte w katalogu fragmenty książek goszczących
w Sopocie autorów oraz wywiady z nimi.

Goszczący na Uniwersytecie Gdańskim różni twórcy
są przedmiotem literaturoznawczej uwagi, ale
przynoszą nam wraz z sobą również świat (światy)
spoza
typowej
akademickiej
wspólnoty,
uświadamiając rozmiary i specyfikę otaczającej nas
rzeczywistości istniejącej „pośród nas”. Wszystkich
bohaterów III edycji niniejszej pracy [Władysława
Zawistowskiego, Barbarę Piórkowską, Marka
Szalszę, Ryszarda Horodeckiego, Wojciech Borosa,
Izabelę Morską oraz Andrzeja Mestwina Faca i Ewę
Miłek]
charakteryzuje
silna
tendencja
do
przełamywania dualizmu życia i literatury,
działalności
artystycznej
i
pozaartystycznej,
twórczości rozumianej typowo i „twórczości” jako
kreacyjnej pasji (…).
Grażyna i Feliks Tomaszewscy
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Autor: Anna Sobecka (oprac.)
Tytuł: Andrzej K. Waśkiewicz
(22 czerwca 1941
– 11 lipca 2012), cykl:
Zeszyty Biobibliograficzne
ZLP (3)
Wydawca: Oddział Związku
Literatów Polskich
/ Zielona Góra
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95432-82-8
zlp.zgora.pl

Publikacja składa się z dwóch części: pierwsza
zawiera dwa wywiady i dwa eseje poświęcone
Andrzejowi K. Waśkiewiczowi, drugą stanowi
bibliografia za lata 1961–2019. Bibliografia
podzielona została na część podmiotową (twórczość)
i przedmiotową (opracowania). Jej uzupełnieniem
jest zestaw utworów poświęconych A. K.
Waśkiewiczowi. Pracę kończy indeks nazw
osobowych.

Autor: Günter Grass
Tytuł: „Przypominam sobie…”.
Günter Grass o Danzigu,
Gdańsku i Polsce.
Rozmowy, eseje i listy
(1962–2006)
Wydawca: Gdańska Galeria
Miejska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95595-10-3
ggm.gda.pl

Wyboru tekstów dokonał związany z Grassem
niemiecki naukowiec prof. Dieter Stolz. Lista
poruszanych tematów jest długa, dotyczą one nie
tylko literatury, ale także historii i polityki. Chociaż
publikacja liczy tylko ponad 70 stron, czytelnik może
wyrobić sobie opinię o stosunku pisarza do Gdańska
i Polaków.
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Językoznawstwo
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Autor: Michał Lange
Tytuł: Nazwiska mieszkańców
parafii Pączewo-Czarnylas
na Kociewiu
od XVII do XIX w.
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-78658-93-1
kiw.ug.edu.pl

Autor: Eugeniusz Gołąbek
Tytuł: Słownik polsko-kaszubski,
t. IV R-Ś
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-62137-95-4
kaszubskaksiazka.pl

Książka pokazuje, w jaki sposób kształtowały się
nazwiska mieszkańców jednej z najstarszych
kociewskich wsi Pączewo. Obok analizy typów
nazwisk, ich motywacji i pozajęzykowych czynników
(w tym czynników historycznych), które miały wpływ
na powstanie nazwisk, książka zawiera obszerny
słownik nazwisk zawierający informacje dotyczące
ich etymologii. Praca dotyczy blisko 2 tys. nazwisk
głównie pochodzenia polskiego i niemieckiego.
Publikacja zawiera indeks nazwisk.
Od Wydawcy

(…) Wielki Słownik Polsko-Kaszubski gromadzi przede
wszystkim w pełni udokumentowane słownictwo
(zawarte np. w słownikach B. Sychty, F. Lorentza i S.
Ramułta) oraz słownictwo tworzone i asymilowane na
użytek nowych funkcji kaszubszczyzny (…). Z tego
Słownika korzystać mogą wszyscy, którzy chcą
wzbogacić zasób swego słownictwa kaszubskiego tak w
mowie, jak i przy tworzeniu tekstów pisanych. Słownik
bowiem w miarę możności- i oczywiście ograniczonej
liczby uwzględnianych źródeł- ma prezentować jak
najbogatszy zbiór słownictwa, wyrazy używane przez
Kaszubów na co dzień i też te zapomniane, m.in. z
myślą o możliwości ich odrodzenia we współczesnej
kaszubszczyźnie mówionej i pisanej, a więc ogólnie:
Słownik obejmuje całą leksykę „przëdatną dlô
kaszëbiznë lëteracczi”.
Fragm. wstępu prof. Jerzego Tredera
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Autor: Hanna Popowska-Taborska
Tytuł: Współczesny kaszubski
język literacki z dziedzictwem leksykalnym
w tle
Wydawca: Instytut Slawistyki PAN
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-64031-89-2
ispan.waw.pl

Hanna Popowska-Taborska zajmuje się naukowo
kaszubszczyzną od lat 50. XX w., jest uznanym
autorytetem w tej dziedzinie. Niniejsza publikacja
zawiera 12 przedruków artykułów z lat 2010–2016.
Teksty dotyczą kaszubskiego języka literackiego, jego
stosunku do pierwotnej postaci dialektalnej. Osobną
część książki stanowi bibliografia prac autorki
o tematyce kaszubskiej.
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Społeczeństwo
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Autor: Katarzyna Żelazek
Tytuł: Śmierć Prezydenta.
Czy zmienił nas
tamten styczeń?
Wydawca: Europejskie Centrum
Solidarności
/ Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-62853-11-3
ecs.gda.pl

Dziewięć miesięcy po śmierci Pawła Adamowicza
z Autorką o prezydencie Gdańska rozmawiali:
Adriana Lisowska, Anna Dobiegała, Agnieszka
Buczyńska, Grzegorz Szczuka, Przemysław Staroń,
Renata Dąbrowska, Joanna Weyna, Jakub Zdybel,
Karolina Sumiła i Agata Sumiła, Liwia Blandzi,
Daniel
Różański,
Tomasz
Sobisz,
Marek
Bonisławski, Marianna Sławińska, Jacek Chabowski,
Halina Kasjaniuk, Piotr Jankowski, Patrycja
Krzymińska,
Tadeusz
Wojewódzki,
Julia
Borzeszkowska, Aleksander Jurewicz. Razem
stworzyli opowieść stanowiącą zapis zmian, jakie
dokonały się w nich pod wpływem przeżyć ze
stycznia ubiegłego roku.

Autor: Piotr Niemczyk
Tytuł: Pogarda
Wydawca: Znak Litera Nova
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-24070-26-8
znak.com.pl

(…) Piotr Niemczyk tropi wszelkie przejawy pogardy
w Polsce i pokazuje, jak wpływają na nasze życie
i bezpieczeństwo.
Liczba przestępstw z nienawiści związanych
z nietolerancją i uprzedzeniami w ostatniej dekadzie
wzrosła w Polsce z około tysiąca do prawie 35
tysięcy. Pogarda sprawia, że krzywda spotyka
przypadkowych ludzi, tylko dlatego że są
obcokrajowcami, mają inną orientację, poglądy.
Pogarda popycha zwykłych obywateli do hejtu
w internecie. Agresja z debaty publicznej przenosi się
na ulice i do naszych domów. Wstrząsające zabójstwa
Marka
Rosiaka,
Jolanty
Brzeskiej,
Pawła
Adamowicza czy wydarzenia w Białymstoku stawiają
nas nieuchronnie przed pytaniem: w jakim kraju
żyjemy?
Od Wydawcy
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Autor: Maria Grażyna Wandtke
Arleta Czechowska
Elżbieta Szepecka
Tytuł: Przystanek Mareza
Wydawca: Gminny Ośrodek
Kultury / Kwidzyn
Rok wydania: 2019
gokkwidzyn.pl

Autor: Tomasz Modzelewski (red.)
Tytuł: 70 lat I Liceum
Ogólnokształcącego
im. Książąt Pomorskich
w Rumi
Wydawca: Vega Studio Adv.
Tomasz Müller
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80562-49-3
lo1.rumia.pl, grupavega.pl

Publikacja powstała w ramach konkursu Inicjatywy
Lokalne w Gminie Kwidzyn 2019, organizowanego
przez Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie.
Pozycja podzielona jest na dwie części: „Dawniej...”
– o historii wsi Mareza i „Dzisiaj...” – o Marezie
obecnie (rozmowy z mieszkańcami). Publikacja jest
bezpłatna.

Jubileuszowa praca zbiorowa o historii rumskiej
szkoły średniej, która przed dwudziestoma laty
zmieniła patrona z „Rewolucji Październikowej” na
„Książąt Pomorskich”. Jak pisze na stronie
internetowej placówki jej były dyrektor Jerzy Hoppe:
Uważamy, że w kształtującej się wspólnej Europie, ku
której Polska zmierza, idea małej ojczyzny nie jest
przejściową modą, ale trwałym składnikiem
ustrojowym. Gospodarcza i polityczna wspólnota nie
może oznaczać kulturowej unifikacji, etnicznej
anonimowości. A imię, patron – to dla szkoły swoisty
kierunkowskaz całokształtu działania. Chcemy
młodzież
kształtować
jako
nowoczesnych
Europejczyków, lecz także jako światłych Polaków,
ludzi dumnych ze swoich pomorskich korzeni,
rodzimych tradycji.
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Autor: Marek Perzyński
Tytuł: Zabrane przez morze
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95412-24-0
marpress.pl

Autor: Dariusz Szczecina
Tytuł: Księga stulecia sopockiego
harcerstwa, cykl:
Biblioteczka Stulecia
Sopockiego Harcerstwa
Wydawca: Chorągiew Gdańska
(Związek Harcerstwa
Polskiego)
/ Hufiec Sopot
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94210-77-9
sopot.zhp.pl

Trzy statki, trzy katastrofy, czterdzieści cztery ofiary.
Na przestrzeni zaledwie trzech lat (1983–1986)
zatonęły „Zdrojowce” Polskich Linii Oceanicznych
w Gdyni. Na podstawie rozmów ze świadkami,
ocalałymi członkami załóg, rodzinami ofiar, biegłymi
i ekspertami autor odtwarza przebieg morskich
katastrof statków Busko Zdrój, Kudowa Zdrój
i Sopot. Co tak naprawdę wydarzyło się wtedy na
morzu?
Od Wydawcy

Początki harcerstwa w Sopocie datuje się na lata
1920–1921. Powstały wówczas w mieście pierwsze
samodzielne zastępy harcerskie, działające, jak
i później powstałe drużyny i gromady, w ramach
harcerstwa w Wolnym Mieście Gdańsku.
W 1935 r., gdy tworzono chorągwie w WMG
w Sopocie działały: II Drużyna Harcerek, 7 Drużyna
Harcerzy, X Drużyna Zuchów, Gromada Wilczków
oraz Koło Przyjaciół Harcerstwa. W okresie II wojny
światowej sopoccy harcerze uczestniczyli czynnie
w obronie kraju, a następnie w konspiracji.
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Autor: Magdalena Fiternicka-Gorzko
Marek Gorzko
Tytuł: Obrazy miasta –
przyczynki i migawki.
Z badań socjologicznych
w Słupsku
Wydawca: volumina.pl Daniel
Krzanowski
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78677-50-5
voluminamarket.pl
Autorzy opracowania przeprowadzili badania
sondażowe m.in. w grupie młodzieży. Jeden z
rozdziałów poświęcili np. ogólnemu stosunkowi
młodych słupszczan do swojego miasta. Zwracają
również uwagę rozdziały zatytułowane: „Idea
województwa środkowopomorskiego w oczach
mieszkańców Słupska”, „Ci uchodźcy…” albo „Czy
dzieci
powinny
w
ogóle
korzystać
ze
zorganizowanych form opieki?”.

Autor: Cezary Łazarewicz (red.)
Andrzej Klim (red.)
Tytuł: Morze i ziemia.
Antologia reportaży
z Pomorza
Wydawca: Wydawnictwo
Poznańskie
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66431-42-3
wydawnictwopoznanskie.com

(…) to wybrany przez Cezarego Łazarewicza
i Andrzeja Klima zbiór reporterskich historii
z Pomorza Zachodniego. Układa się w pisaną na
przestrzeni dekad opowieść o wyjątkowej krainie –
o miejscu i ludziach, a także o Wielkiej Historii, która
w dwudziestym wieku przetaczała się przez Pomorze
nieustannie. Opowieść pasjonującą i kolorową, bo
pisaną na bieżąco przez ludzi, którzy kochali tę
ziemię i się nią fascynowali. Stworzyli ją anonimowi
niemieccy kronikarze oraz polscy pisarze, reporterzy,
publicyści – Wanda Melcer, Józef Hen, Stefan
Bratkowski, Dariusz Fikus, Edmund Osmańczyk,
Hanna Krall, Małgorzata Szejnert, Wojciech
Tochman, Ewa Winnicka. (…)
Od Wydawcy
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Gospodarka
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Autor: Przemysław Budzbon
Marek Twardowski
Tytuł: Statki z polskich stoczni
1990–2010, t.1 Stocznie
w Gdyni, vol. 1 Stocznie
prywatne
Wydawca: Narodowe Muzeum
Morskie / Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-64150-41-8
nmm.pl
Autorzy śledzą losy gdyńskich przedsiębiorstw
stoczniowych powstałych na gruzach powojennego
przemysłu stoczniowego w okresie gospodarki
wolnorynkowej.
W tomie zaprezentowanych zostało dziesięć stoczni
i prawie 400 statków. Rozdziały książki, poświęcone
osobno danemu przedsiębiorstwu, mają podobną
strukturę. Najpierw przedstawione w nich zostały
historie firm, następnie wykazy produkcji okrętowej,
a na końcu statystyki.
Prace uzupełniają indeksy: nazw jednostek
pływających i konstrukcji offshorowych, oznaczeń
opisanych typów statków, numerów budowy,
numerów IMO i MMSI, sygnałów wywoławczych
i in.

79

Religia
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Autor: Joanna Drozd (oprac.)
Tytuł: Na pątniczym szlaku.
Sanktuarium Matki Bożej
Pocieszenia w Lubiszewie
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81273-62-6
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Tytuł: Jubileuszowe spojrzenie
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81273-92-3
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia poznałam 16
lat temu, kiedy przeprowadziłam się wraz z rodziną
do nowego domu w Lubiszewie. Od tej pory
Uśmiechnięta Panienka jest obecna w moim życiu.
Niezmiennie opiekuje się mną i moimi najbliższymi.
Czuwa nad nami i daje nadzieję w trudnych
chwilach.
Jest naszą pocieszycielką i drogowskazem do
zbawienia w Jej Synu Jezusie Chrystusie.
Danuta Ziemann

W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji
Pelplińskiej od roku 1969 wydawane jest –
powstające z inicjatywy alumnów – kleryckie
czasopismo. Niezmiennie od tamtego czasu nosi ono
znamienny tytuł „Spojrzenia”, bowiem założeniem
pierwszych redaktorów było właśnie „spojrzenie”
na własne seminaryjne środowisko z różnych
perspektyw (…).
Wywiady jako stała rubryka (…) pojawiły się
dopiero w 1989 r. Przeprowadzano je na przestrzeni
trzydziestu lat i to właśnie te teksty mamy
przyjemność oddać w ręce Czytelnika w formie
książki.
Redaktorzy (…) przeprowadzali rozmowy z wieloma
nietuzinkowymi gośćmi (…). Oczywiście (…) znali
również wartość swoich rodzimych profesorów
i moderatorów (…).
Bp Ryszard Kasyna
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Autor: ks. Marek Karczewski (red.)
Tytuł: Pokój i dobro. Katolicy
w Mikołajkach Pomorskich
i okolicach wobec
wielkich jubileuszy
Wydawca: [Gmina Mikołajki
Pomorskie,
Parafia Rzymskokato-licka pw. św. Antoniego
z Padwy i Matki Bożej
Różańcowej
/ Mikołajki Pomorskie]
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-92972-71-4
Publikacja wydana z okazji 100. rocznicy powstania
parafii pw. św. Antoniego z Padwy i Matki Bożej
Różańcowej. Stanowi zbiór artykułów oraz zdjęć
osób mieszkających w Mikołajkach Pomorskich i
okolicy. Wśród nich m.in. teksty: Łucji
Kiedrowskiej „Moje wspomnienie o Rodzicach
Filomenie i Czesławie Bartnickich”, Teresy
Antoniuk „Koło Żywego Różańca Nauczycieli. Po
pracy odmawiamy Różaniec”, ks. prof. Marka
Karczewskiego „Proboszczowie w Mikołajkach
Pomorskich po roku 2001” oraz ks. dr. Waldemara
Maliszewskiego „Elbląska Pielgrzymka Piesza na
Jasną Górę”.
-

Autor: o. Adam Ryszard Sikora
Tytuł: Pięcioksiąg. Wstęp
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-62137-27-5
kaszubskaksiazka.pl

Dokonany przez Ojca Profesora dr. hab. Adama
Ryszarda Sikorę OFM przekład Pięcioksięgu z języka
oryginału (hebrajskiego) na język kaszubski stanowi
kamień milowy w procesie rozwoju kaszubszczyzny
i ugruntowywania jej pozycji na mapie językowej
świata. (…) Pionierskie w wielu aspektach badania
o. Adama R. Sikory i niezwykle wymagające dociekania
językowe, zmierzające do jak najwierniejszego oddania
w języku kaszubskim przesłania słowa Bożego
zawartego w Torze, wynoszą kaszubszczyznę na wyższy
poziom. (…)
Łukasz Grzędzicki, prof. Edmund Wittbrodt
Do publikacji dołączona jest płyta CD.
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Autor: Sławoj Leszek Głódź
Tytuł: Nauczanie pasterskie.
Homilie, t. 4, 2015–2018
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81272-98-8
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autor: Eugeniusz Pryczkowski
Tytuł: Królowa Morza. Dzieje
Kaszubskiego Sanktuarium
Matki Boskiej Swarzewskiej
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział
/ Banino
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-63940-09-6
czec.pl

Zbiór kazań wygłoszonych na przestrzeni kilku lat
przez
arcybiskupa
metropolitę
gdańskiego
zredagował ks. dr Leszek Jażdżewski.

(…) pierwsze w historii, tak obszerne opracowanie
dotyczące Swarzewskiego Sanktuarium na Kaszubach
północnych w powiecie puckim. Na blisko czterystu
stronach, opisano dzieje tego miejsca – od cudownego
odnalezienia figurki nieopodal istniejącej świątyni, aż
po czasy współczesne. Książkę wzbogaca dodatkowo
ponad 200 fotografii.
Od Wydawcy
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Przewodniki
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Autor: Arkadiusz Brzęczek
Tytuł: Śródmieście Gdyni.
Przewodnik
Wydawca: Region
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75916-73-7
czec.pl

Tytuł: Nadleśnictwo Ustka
Wydawca: Region
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75917-30-7
czec.pl

Książka znanego pasjonata Gdyni (…) prezentuje
cztery autorskie trasy spacerów po Śródmieściu tego
miasta, odsłaniając uroki i niezwykłe historie
napotykanych w tych miejscach kamienic –
świadków historii.
Publikacja powstała w wyniku kilkudziesięciu
spotkań prowadzonych dla mieszkańców i turystów
zorganizowanych przez Radę Dzielnicy Śródmieście.

Dwujęzyczny [polsko-angielski] przewodnik po
Nadleśnictwie
Ustka
wyczerpująco
prezentujący nie tylko najcenniejsze walory
krajobrazowe, przyrodnicze i turystyczne, lecz
także obszar działalności nadleśnictwa.
Zawarte w przewodniku mapy, opisy ścieżek
przyrodniczych, rezerwatów przyrodniczych
i atrakcji historycznych pozwolą zaplanować
wizytę w lasach Nadleśnictwa Ustka,
a dodatkowe wskazówki dotyczące orientacji
w terenie z pewnością ją ułatwią.

Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Albumy
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Autor: Maciej Kosycarz (red.)
Tytuł: Jan Paweł II na Pomorzu.
Fotograficzne wspomnienia
Wydawca: Kosycarz Foto Press
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95480-15-7
kfp.pl

Autor: Zbigniew Kosycarz
Maciej Kosycarz
Tytuł: Fot. Kosycarz. Niezwykłe
zwykłe zdjęcia Drogi
Królewskiej w Gdańsku
Wydawca: Kosycarz Foto Press
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95480-16-4
kfp.pl

(…) To fotograficzny zapis dwóch pielgrzymek papieża
Jana Pawła II na Pomorzu.

„Marzy mi się album o Długiej i Długim Targu” te
słowa, utrwalone w telewizyjnej relacji, powiedział
w 2006 roku prezydent Gdańska Paweł Adamowicz
podczas premiery pierwszego albumu z serii „Fot.
Kosycarz. Niezwykłe zwykłe zdjęcia”. Po latach taki
album właśnie powstał, lecz prezydent już go nie
zobaczy..., ale gdańszczanie zobaczą fotograficzną
historię Drogi Królewskiej. W albumie przedstawione
są nasze dwie reprezentacyjne ulice od pierwszych lat
powojennych do współczesnych. Droga Królewska,
zwana też Traktem Królewskim, stanowiła najdłuższą
oś urbanistyczną europejskiego średniowiecza. Ta
najciekawsza dziś trasa zabytkowa w Gdańsku była
i jest miejscem parad, ważnych uroczystości a kiedyś
triumfalnych wjazdów królów polskich do miasta.
Od Wydawcy

Rok 1987 to przede wszystkim Gdańsk, msza w Gdyni,
oraz krótki pobyt w Sopocie, natomiast rok 1999 to
Gdańsk, Sopot i Pelplin. Zdjęcia pokazują nie tylko
ważne momenty z tych wizyt, ale oddają również
atmosferę tamtych dni. Zobaczyć na nich można
przygotowania do pielgrzymki oraz tysiące ludzi
oczekujących i przeżywających pobyt papieża Polaka
na Pomorzu. Wśród nich być może znajdziemy i siebie,
kogoś bliskiego lub znajomego.
Od Wydawcy
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Tytuł: … mają prawo do pamięci
Narodu. Historia
upamiętnienia obrońcy
polskiego wybrzeża
z 1939 roku admirała floty
Józefa Unruga
i jego podkomendnych
Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa
Narodowego / Warszawa
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-60846-33-9
bbn.gov.pl
2 października 2018 r. na Cmentarzu Marynarki
Wojennej w Gdyni odbył się uroczysty państwowy
pogrzeb śp. admirała floty Józefa Unruga i jego
małżonki Zofii Unrug. Szczątki państwa Unrugów
zostały sprowadzone do Polski po trwających niemal
trzy lata przygotowaniach (…).
Wydając
album,
dokumentujący
podniosłe
uroczystości pogrzebowe (…) chcemy kontynuować
cel przyświecający kilkuletnim staraniom komitetu
(…). Chcemy przekazać kolejnym pokoleniom wiedzę
o ważnych dla polskiej historii, tradycji i tożsamości
bohaterach, których postawa, honor, poczucie
godności i sprawiedliwości powinny być wzorem dla
współczesnych. (…)
Paweł Soloch

Autor: Jacek Friedrich (red.)
Dariusz Małszycki (red.)
Marcin Szerle (red.)
Tytuł: Roman Morawski
Wydawca: Muzeum Miasta Gdyni
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94998-99-8
muzeumgdynia.pl

Roman Morawski był prawdopodobnie pierwszym,
a na pewno jednym z pierwszych fotografów, którzy na
stałe osiedlili się w Gdyni. Przy ul. Starowiejskiej
2 otworzył pierwszą w mieście hurtownię materiałów
piśmienniczych i biurowych (…).
(…) Przy Szosie Gdańskiej (obecna ul. Morska)
prowadził
zakład
fotograficzny,
formalnie
zarejestrowany na jego żonę Sewerynę. (…)
(…) jest autorem wielu fotografii z widokami Gdyni,
w tym również budującego się portu, które powielał
jako pocztówki. W swoich pracach uwiecznił sceny
z życia miasta i jego mieszkańców, powstania
i rozwoju Marynarki Wojennej RP oraz floty wojennej.
Można tez zobaczyć na nich ludzi, którzy Gdynię
budowali (…). Jego prace pokazują jak Gdynia
przeistaczała się ze wsi w duży port i miasto. (…)
Dariusz Małszycki
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Autor: Bohdan Huras
Mirosław Kuklik
Franciszek Necel
Tytuł: Kutry rybackie z Helu
Wydawca: Region
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75916-48-5
czec.pl

Tematem opracowania jest historia jednostek
rybackich zarejestrowanych i eksploatowanych
w porcie w Helu od chwili jego powstania w XIX w.
do dziś. Bogato ilustrowana pozycja ma charakter
albumowy. Powstała staraniem Stowarzyszenia
„Przyjaciele
Helu”,
dzięki
dofinansowaniu
ze środków pozyskanych w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju 2014–2020 Stowarzyszenia
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka objętej
Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Autor: Andrzej Ochał
Tytuł: Pocztówka z Riesenburga.
Prabuty na przedwojennych widokówkach
Wydawca: Ignis,
Vega Studio Adv.
Tomasz Müller
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80562-34-9
grupavega.pl,

Poprzez album autor chciał przypomnieć szerszemu
gronu prabucian piękno ich miasta sprzed wojny.
Widoki, w które dzisiaj trudno byłoby uwierzyć,
gdyby nie zachowane obrazy z pocztówek. Jak
podkreśla A. Ochał: Prabuty z pewnością nie należą
do najpiękniejszych miast w Polsce pod względem
architektury, ale może w przyszłości widoki
z Riesenburga będą inspiracją dla poprawienia tego
stanu rzeczy.
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