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Beletrystyka
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Autor: Piotr Borlik
Tytuł: Zapłacz dla mnie
Wydawca: Prószyński Media
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81692-76-2
proszynski.pl

Autor: Małgorzata Oliwia Sobczak
Tytuł: Czerń, seria: Kolory zła, t. 2
Wydawca: W.A.B.
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-28072-61-9
gwfoksal.pl

Na sopockiej plaży znaleziono ciało brutalnie
zamordowanej nastolatki. Z jej łydki wycięto fragment
skóry, a pod paznokciami nieżyjącej (…) odkryto
naskórek szkolnego kolegi. Chłopak po szybkiej akcji
policji trafia do aresztu. Kilka dni później (…)
na wolność wychodzi Jakub Ramon, policjant skazany
za zabójstwo partnera z patrolu. (…) Znikome
informacje w gazetach z dawnych czasów i obecny
brak zainteresowania tematem mediów każą młodej
dziennikarce Aśce Jaworskiej wybadać tę sprawę.
Dziewczyna nieświadomie trafia do świata, w którym
życie ludzkie jest jedynie towarem. Wbrew
ostrzeżeniom, Jaworska coraz głębiej zanurza się
w śledztwo i odkrywa powiązania Ramona
z morderstwem nastolatki.
Od Wydawcy

II część bestsellerowej serii Małgorzaty Oliwii Sobczak
„Kolory zła”. (…)
Tym razem prokurator Leopold Bilski po sprawie
Skalpela zostaje zesłany z Sopotu do prokuratury
w Kartuzach. Bilski nie najlepiej znosi tę degradację.
Ania Górska tymczasem błyskotliwie zdaje egzaminy
i rozpoczyna pracę jako samodzielny prokurator.
Pierwszą poważną sprawą, jaką musi się zająć Ania,
jest zaginięcie trzynastoletniej dziewczyny. Jeden
z tropów prowadzi do Kartuz. Okazuje się, że idylliczne
miasteczko skrywa niejedną makabryczną tajemnicę.
Od Wydawcy
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Autor: Ewa Przydryga
Tytuł: Bliżej, niż myślisz
Wydawca: Muza
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-28714-05-2
muza.com.pl

Autor: Józef Ceynowa
Tytuł: Kuźnica. Obrazki
z lat 1910–1945
Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66052-46-8
czec.pl

Nika Wermer, właścicielka niewielkiego pensjonatu
w Gdyni, wierzy, że była świadkiem morderstwa.
Kobieta natychmiast dzwoni po policję. Jednak
wezwany na miejsce funkcjonariusz kwestionuje jej
zeznania. Wskazany przez nią pokój wygląda na
niezamieszkany,
zniknęło
również
nagranie
z monitoringu. Widząc brak zainteresowania ze strony
policji, Nika sama postanawia dotrzeć do prawdy. Kim
była tajemnicza dziewczyna? Kto ją zabił? Czy
mordercą jest ktoś, kogo zna?

Książkę stanowi 19 opowiadań (…) opisujących życie
mieszkańców miejscowości Kuźnica na Półwyspie
Helskim w początkach XX wieku. Losy bohaterów
przeplatają się w nich z wydarzeniami z historii
Kaszub. Opowiadanie te zostały spisane w latach 70.
XX wieku.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Klaudiusz Szymańczak
Tytuł: Mroczny świt
Wydawca: Wydawnictwo
Literackie
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-8-308069-52-3
wydawnictwoliterackie.pl

Autor: Jacek Bromski
Tytuł: Solid Gold
Wydawca: Prószyński i S-ka
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-8-381691-21-5
proszynski.pl

Stany Zjednoczone. W luksusowym apartamencie na
Manhattanie zostaje znalezione ciało prokuratora.
(…) Dochodzenie prowadzą John Slade, agent FBI
o polskich korzeniach, oraz Karen Lee, mająca
bacznie obserwować swojego partnera. (…)
Polska. Nadkomisarz Robert Laurentowicz prowadzi
sprawę siatki przestępczej odpowiedzialnej za
nagrywanie i rozprowadzanie brutalnej pornografii
dziecięcej. Tropy prowadzą do Gdańska, gdzie
w domu dla księży emerytów mieszka były proboszcz,
w przeszłości związany z Solidarnością. (…)
Polska i USA. Policja i FBI. Zagadkowe morderstwa
w kolejnych stanach, tajemnice z czasów PRL-u
i międzynarodowa siatka pedofili, którzy schowali się
tam, gdzie nikt nie szuka. (…)
Od Wydawcy

Śmierć właściciela znanej trójmiejskiej restauracji
i winiarni uruchamia lawinę zdarzeń, które zaskakują
w równym stopniu przestępczy półświatek, jak
i miejscowe struktury policji. Kolejne morderstwa,
niewytłumaczalne napady, nielogiczne kradzieże
wydają się chaotycznym wirem przypadkowych
zdarzeń. W istocie są częścią precyzyjnego planu.
Bromski, osadzając swoją opowieść w dzisiejszych
realiach, nie pozostawia wątpliwości: przeszłość
rządzi teraźniejszością. Niezaleczone traumy,
nieukarane winy, nieprzecięte w porę niejawne
układy decydują o dzisiejszych wyborach,
możliwościach i ograniczeniach. Łajdak nie „pokaja
się szczerze” i nie stanie się uczciwym obywatelem
tylko dlatego, że zajął się legalnym biznesem (…).
Od Wydawcy
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Autor: Marta Girtler-Motyka
Tytuł: Hipodrom
Wydawca: Novae Res
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-8147-712-3
novaeres.pl

Autor: Karolina Macios
Tytuł: Czarne morze
Wydawca: Wielka Litera
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-80324-46-6
wielkalitera.pl

Tłum gapiów skupił się wzdłuż Długiego Targu.
Wielki, karmazynowy kogut zapiał doniosłym głosem,
po czym odtrąbiono rozpoczęcie Jarmarku
św. Dominika. Zgodnie z siedemsetpięćdziesięcioośmioletnią tradycją gdańską starówkę zalała
melodia ratuszowego karylionu, porywając do tańca
zgraję klaunów, cyrkowców i średniowiecznych
kupców. Oczy dzieci uśmiechały się do lizaków
rozdawanych garściami, a barwne postacie na
szczudłach zrzucały na rozbawioną gawiedź deszcz
konfetti. W tym gwarze nikt spośród rozbawionego
tłumu nie usłyszał okrzyku przerażenia dochodzącego
z bocznej uliczki. Wiedziony ciekawością turysta
natknął się w bramie na ciało młodego mężczyzny.
Sparaliżowany widokiem krwi przez dłuższą chwilę
nie mógł oderwać oczu od przerażającej sceny.
Od Wydawcy

Joanna od dziecka ma niezwykły dar. Dar, który bywa
również przekleństwem. Dotyk innych ludzi
powoduje, że widzi ich najgłębiej skrywane
wspomnienia, odczuwa to, co woleliby ukryć przed
światem.
Podczas rodzinnego spaceru po gdyńskim klifie dzieje
się coś, co powoduje, że Joanna z mężem
postanawiają szybko wrócić do domu, do Wrocławia.
W
drodze
powrotnej
ulegają
wypadkowi
samochodowemu. Joanna budzi się w szpitalu
z diagnozą: wstrząśnienie mózgu i związane z nim
zaniki pamięci. W domu nie zastaje pięcioletniej
córki. Dziecko jest podobno u teściów, czemu przeczą
pozostawione w pokoju Mileny rzeczy. Joanna traci
kontakt z rzeczywistością (…).
Od Wydawcy
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Autor: Nadia Szagdaj
Tytuł: Zniknięcie Sary, seria:
Kroniki Klary Schulz, t. 2
Wydawca: Dragon
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81724-05-0
wydawnictwo-dragon.pl

Autor: Barbara Piórkowska
Tytuł: Kraboszki
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75281-92-7
marpress.pl

Rok 1911. Prywatna detektyw Klara Schulz dostaje
tajemnicze zaproszenie na sesję fotograficzną
w Danzig. Mimo sprzeciwu najbliższych lekkomyślnie
wyrusza w podróż. Na miejscu okazuje się, że ktoś
zastawił na nią pułapkę...
Tymczasem w Breslau znikają bez śladu dwie młode
kobiety: Renate, romska robotnica z fabryki mebli,
oraz Sara, córka bogatego lekarza. Szybko wychodzi
na jaw, że sprawy te łączy więcej, niż mogło się
wydawać. Zrozpaczeni opieszałością policji rodzice
obu dziewcząt zwracają się po pomoc do detektyw
Schulz. Klara jednak wraca z Danzig kompletnie
odmieniona...
Co tak naprawdę wydarzyło się w Danzig? Komu
zależało na tym, żeby trzymać Klarę z dala
od Breslau?
Od Wydawcy

Kilka razy bolała ją głowa, potem upadła na ulicy. Tak
zaczęła swoją podróż przez kolejne sale szpitalne,
w której głównymi stacjami są „pobranie krwi”
i „chemia”. Musi przyswoić reguły dotyczące życia
w chorobie i jednocześnie znaleźć własną drogę
do wyzdrowienia. Pomoc w utkaniu całkiem nowej nici
życia przyjdzie z nieoczekiwanej strony.
„Kraboszki” to prywatny dyskurs na temat relacji
pacjentka-lekarze i odczłowieczenia w służbie zdrowia.
Powieść, oparta na rzeczywistych doświadczeniach,
pozwala dostrzec emocjonalny aspekt zmagania się
ze śmiertelną chorobą.
Od Wydawcy
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Autor: Adriana Rak
Tytuł: Bezmiar cierpienia
Wydawca: WasPos
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66425-53-8
waspos.pl, taniaksiazka.pl

Autor: Elżbieta Wojnarowska
Tytuł: Czternaście dni Honoraty
Wydawca: Lira
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66503-14-4
wydawnictwolira.pl

Dwudziestojednoletnia Izabela właśnie zakończyła
trudny związek, do czego skłoniła ją niewierność
ukochanego. Dziewczyna (…) postanawia opuścić
swój malowniczy Gdańsk, by wyjechać do Łeby, gdzie
ma zacząć sezonową pracę.
Adam to dwudziestoletni, niezwykle dojrzały, ale też
pogubiony chłopak, który z powodu ciężkiej sytuacji
życiowej musi podejmować się każdej pracy. Wyjazd do
Łeby i opuszczenie swojego dwuletniego synka to dla
niego konieczność. Chłopak żyje z dnia na dzień, bo
doskonale zdaje sobie sprawę z tego, w jak
beznadziejnej sytuacji się znalazł.
Ta dwójka poharatanych przez los młodych ludzi
poznaje się przypadkiem w restauracji, w której
pracuje Adam. (…) Czy jednak przyjaźń wystarczy, by
zapobiec temu, co podpowiadają myśli?
Od Wydawcy

Honorata wyrusza w podróż. Chce uciec od dawno
niewidzianego przyjaciela, który nagle pojawia się
w jej życiu. Niestety, to ucieczka pozorna, gdyż
mężczyzna wciąż jest obecny w jej myślach. Na domiar
złego Honorata wplątuje się w historię rodem
z Hitchcocka...
Dotychczas żyła w stagnacji, bo inaczej nie chciała
i nie potrafiła, ale dwa tygodnie spędzone
w Jastrzębiej Górze powodują niespodziewany zwrot
w jej życiu.
Taka kryminalna przygoda nad Bałtykiem mogła
przydarzyć się każdemu, ale w wykonaniu Honoraty,
obdarzonej nadopiekuńczą córką i nadwagą,
przeradza się w osobliwą, pełną humoru opowieść.
Ta historia pokazuje, że matki i córki tworzą najlepsze
duety! A w małych miastach zdarzają się wielkie
zbrodnie…
Od Wydawcy
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Autor: Kristina Léwna
Tytuł: Mój z mòją
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-62137-11-4
kaszubskaksiazka.pl, czec.pl

Najnowszy tom utworów Lewnej to nade wszystko
świat kobiet ukazanych w naturalistycznym świetle…
Pokrzywdzonych, zagubionych, marzących i walczących o siebie. Nie są bierne, lecz ich wychowanie,
otoczenie i samoograniczenie sprawiają, że spędzają
życie na rutynowych czynnościach i odgrywaniu ról
społecznych córek, matek lub matron. Chciałyby
odmienić swoje życie, ale czy jest to możliwe
w świecie fizycznej i psychicznej dominacji mężczyzn
lub
w
uścisku
bezwzględnych
stosunków
ekonomicznych? (…)

Autor: Ilona Gołębiewska
Magda Knedler
Agnieszka Krawczyk
Agnieszka Lingas-Łoniewska
Katarzyna Misiołek
Natasza Socha
Małgorzata Warda
Magdalena Witkiewicz
Tytuł: Miłość z widokiem na morze
Wydawca: Muza
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-28714-97-7
muza.com.pl
Spacery w świetle zachodzącego słońca. Pierwsze
nieśmiałe zauroczenia, niewinne flirty i niespodziewane wybuchy uczuć. Wakacje, słońce i wspomnienia.
Mistrzynie polskiej literatury obyczajowej stworzyły
zbiór opowieści o miłości, która przydarzyła się nad
morzem. (…)
Antologia „Miłość z widokiem na morze" jest pełna
emocji i wzruszeń. Czyta się ją jednym tchem. To
doskonała pozycja na wakacyjną (i nie tylko!) lekturę.

Od Wydawcy
Od Wydawcy
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Autor: Alojzy Budzisz
Tytuł: Twórczość kaszubskojęzyczna,
seria: Biblioteka Pisarzy
Kaszubskich, t. 13
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65826-35-0
czec.pl, instytutkaszubski.pl

Alojzy Budzisz (1874–1934) pochodził z północnych
Kaszub. Osoby zainteresowane regionem znały go
przede wszystkim jako autora cieszących się dużą
popularnością humoresek.
W pierwszej części niniejszej publikacji znalazły się
opracowania naukowe dotyczące jego twórczości:
biograficzne, literaturoznawcze i językoznawcze.
W drugiej zostały umieszczone utwory pisarza
w dwóch wersjach: oryginalnej, z lat 30. XX w.,
i współczesnej.
Autorami opracowania są: językoznawca dr hab. prof.
UG Marek Cybulski, historyk prof. dr hab. Józef
Borzyszkowski, literaturoznawca prof. dr hab. Daniel
Kalinowski oraz lic. Roman Drzeżdżon – muzealnik,
kaszubista, literat – pracownik merytoryczny Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
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Książki dla dzieci
i młodzieży
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Tytuł: Kot Gutek odwiedza
Gdańsk
Wydawca: Fundacja Czeka
Na Nas Świat
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95630-60-6
czekaswiat.wixsite.com/website

Autor: Eugenia Drawz
Tytuł: Alicja Kotowska. Nasza
Siostra Dyrektor
Wydawca: Muzeum Stutthof
/ Sztutowo
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95188-67-1
muzeumpiasnickie.pl

Ilustrowane rysunkami i zdjęciami przygody kota,
który na gapę – w walizce – przyleciał samolotem do
Gdańska, do kuzynów. Zanim jednak do nich dotarł,
nadziwić się nie mógł przemierzanej przezeń okolicy:
od lotniska po Gdańsk Główny.
Książka jest częścią projektu „Opowiem Ci o Moim
Gdańsku. Bez Słów”.

Książka wydana w ramach serii „Biblioteczka
Bohaterów Niepodległej” dla oddziału Muzeum
Stutthof – Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie. Jej
autorka w beletryzowany sposób przedstawia okres
życia s. Alicji Kotowskiej od 1934 r., tj. od podjęcia
przez nią pracy jako dyrektor Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego w Wejherowie, do śmierci
w 1939 r. w Piaśnicy. Tekstowi towarzyszą rysunki
Aleksandry Spanowicz.
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Autor: Katarzyna
Wasilkowska (tekst)
Maja Siemińska (il.)
Szczepan Troka
Wysocki (il.)
Tytuł: Niebajka o Mikołaju
Wydawca: Fundacja Centrum
św. Jacka / Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-89985-10-1
gdansk.dominikanie.pl
W październiku 2018 roku, z powodu zagrożenia
zawaleniem, został zamknięty najstarszy kościół
w Gdańsku, Bazylika pod wezwaniem Świętego
Mikołaja. Narodził się ambitny plan, aby w jednym
utworze opisać osiemsetletnią historię Bazyliki
dominikanów i jej synergię z Gdańskiem,
jednocześnie oddając jej wyjątkowy charakter
i oddziaływanie na odwiedzających, a wszystko to
w formie przyjaznej przede wszystkim dla dzieci.
Powstała rzecz wyjątkowa, eklektyczna, a mimo to
spójna, nie stroniąca od emocji, gdzie w powagę
i dostojeństwo w naturalny sposób wplata się humor
i radość.
Od Wydawcy

Autor: Małgorzata Dubasiewicz
Magdalena Lesiecka
Tytuł: Wodna opowieść
z północy
Wydawca: Muzeum Pomorza
Środkowego / Słupsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66410-12-1
muzeum.slupsk.pl
Dawno temu w pobliżu wielkiej wody, razem
ze swoimi rodzinami mieszkali rybacy, marynarze,
poławiacze bursztynu i latarnicy. Zatrzymywali się
tam czasem piraci. Mówiono, że w jeziorze mieszka
potwór, a w bagnach zadomowiły się piękne
i przerażające istoty. Wokół słowińskich wsi wody
było pod dostatkiem. Wodny krajobraz tworzyły:
jezioro Łebsko i Gardno, wybrzeże Bałtyku, rzeka
Pustynka, Łupawa i Słupia oraz bagna, torfowiska,
łąki, studnie, rowy melioracyjne. Woda dla
Słowińców była błogosławieństwem i przekleństwem...
Od Wydawcy
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Autor: Małgorzata Warda (tekst)
Joanna Grudnik (il.)
Tytuł: Ławeczka z widokiem
na szczęście, seria:
Książeczki Gdynieczki
Wydawca: Miasto Gdynia
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95271-95-3
gdyniarodzinna.pl

Autor: Kasia Keller
Tytuł: Pogromcy Pogora, seria:
Z kajetu Kajetana, t. 1
Wydawca: Kocur Bury
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65530-23-3
kocurbury.pl

Opowieść o miłości w czasach rodzącej się Gdyni.
Autorkę do jej napisania zainspirowała rzeźba „Para
Kaszubów na ławce”, przedstawiająca Elżbietę
i Jakuba Scheibe. To z nich uczyniła bohaterów
swojej książki. Napisała ją, wsłuchując się we
wspomnienia wnuka pary Kaszubów.

Stary kajet należał kiedyś do dziadka, a jeszcze
wcześniej – do pradziadka. Kajetan dostał go
w prezencie na dziesiąte urodziny. Od tej pory
opisuje w nim wszystkie zdarzenia warte
zapamiętania.
Takie, jak historia Pogora, czarnego charakteru
z gry komputerowej, który sieje spustoszenie
wszędzie tam, gdzie się pojawi. Kłopot w tym, że
sceneria gry zaczyna niepokojąco przypominać…
okolicę, w której mieszka Kajetan, a do tego
pewnego wieczoru Pogor opuszcza sieciowe
rewiry! (…)
Pogromcy Pogora to pierwszy tom cyklu „Z kajetu
Kajetana”, którego bohaterami są piątoklasiści ze
szkoły w Luzinie. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Krzysztof Kochański
Tytuł: Selfie ze stolemem
Wydawca: Literatura
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-76727-96-7
wydawnictwoliteratura.pl

Autor: Emilia Maszke
Tytuł: Kaszëbsczi òdkriwca.
Ùczbòwnik do kaszëbsczégò
jãzëka. Klasa 5
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-62137-39-8
kaszubskaksiazka.pl, czec.pl

W Kaszubskim Lesie żyją stolemy – znane z legend
istoty większe od ludzi. Jednym z nich jest Stolko,
który mieszka z rodziną w jaskini. Pewnego dnia
postanawia bez zgody rodziców zrobić sobie
wycieczkę do lasu, gdzie spotyka… małą
dziewczynkę. Rezolutna Zosia ucieka przez zbirami,
którzy porwali ją i szukają w lesie skarbów. Stolko
postanawia jej pomóc, lecz wkrótce razem wpadają
w tarapaty. Czy wyjdą z nich cało? Czy ludzie są
tacy straszni, jak słyszał Stolko? I czy stolemy
zjadają ludzi, jak mówiono Zosi?

(…) to kolejna część z zaplanowanej (…) serii
podręczników do nauki języka kaszubskiego dla
uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII). (…)
Autorka (…) jest nauczycielką języka kaszubskiego
z wieloletnim stażem i bogatym doświadczeniem
dydaktycznym.
(…) wykorzystano teksty literackie wskazane
w podstawie programowej jako lektury obowiązkowe.
Treści nauczania w każdej klasie obejmują (…) kręgi
tematyczne, i tak: w klasie czwartej treści dotyczą
najbliższego środowiska, tradycji, zwyczajów
związanych z poszczególnymi porami roku. (…)
W klasie piątej zaplanowano tematykę legend, baśni,
bajek i mitów kaszubskich. Nie zabrakło (…)
literatury kaszubskiej (…).

Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Michał Rusinek
Tytuł: Od mikmaka do zazuli.
Atlas regionalizmów
dla dzieci
Wydawca: Helion
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-28363-90-8
czec.pl, helion.pl

Autor: Zofia Staniszewska
Tytuł: Zagadka Zawiszy Czarnego,
seria: Ignacy i Mela
na tropie złodzieja
Wydawca: Debit
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-80574-00-7
wydawnictwo-debit.pl

MIKMAKI w CYNKACH chodzą po ulicach Szczecina!
W Grudziądzu dzieci robią SZNEKI, a Lubawa pełna
jest wesołych FOFELKÓW. Co oznaczają te
tajemnicze słowa? Dowiesz się czytając książkę
Michała Rusinka, który wybrał się w podróż po Polsce
śladami regionalizmów. Na kartach odnajdziecie sporo
tropów kaszubskich i kociewskich. Autor wyjaśnia
znaczenie wielu ciekawych słów za pomocą opisów
i wierszyków. Czy na KLOPSZTANDZE, czy w czasie
SIĄPAWICY nie róbcie sobie SIUPY i poznajcie słowa
używane przez mieszkańców polskich miast, miasteczek
i wsi. Dodatkowym walorem książki jest piękna szata
graficzna, autorstwa Joanny Rusinek, w której
odnajdziemy wiele folkowych wzorów z różnych
regionów.
Od Wydawcy

Tym razem powiew przygody wywiał Melę
i Ignacego na niespokojny Bałtyk. Bliźniaki
na trzymasztowym szkunerze Zawiszy Czarnym
stawią czoło sztormowi na pełnym morzu, wezmą
udział w podwodnej eksploracji zatopionego
żaglowca i nauczą się, jak przetrwać wachtę
z groźnym kukiem. Mela przeżyje spotkanie
w morskich odmętach z prehistorycznym jaszczurem
oraz legendarnym kapitanem Zaruskim, a Ignacy
dowie się, na czym polega marynarskie karmienie
rybek.
Czy młodym detektywom uda się przy okazji
rozwiązać zagadkę zniknięcia dzwonu okrętowego
i odnaleźć rzeźbę dziobową żaglowca?
Od Wydawcy
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Autor: Anka Sangusz
Tytuł: Tych dwoje,
seria: Niepokorni, t. 3
Wydawca: Wydawnictwo
Mazowieckie
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66510-08-1
wydawnictwomazowieckie.pl

Adrian stawia czoła porąbanemu światu od zawsze.
Zna go. Żyje nim. A jednak nie godzi się na dyktowane
warunki. Był niezniszczalny, dopóki nie znaleźli jego
słabego punktu. Czy Adrian zdoła ochronić tych,
których kocha?
Życie Kseni na pozór wygląda idealnie. Bogaci rodzice
i pełen luz. Świat dziewczyny legł w gruzach, gdy
uświadomiła sobie, że w rękach ojca jest tylko kartą
przetargową, a na wsparcie mamy nie ma co liczyć.
Ksenia musi podjąć ryzyko, dla siebie i w imię miłości.
Miłość to siła. Wszystko bez miłości to nic. Sprawa się
komplikuje, gdy na drodze Adriana i Kseni staje
przeszłość. Mroczna i bezwzględna. W tym wypadku
nie ma dobrych decyzji. Tych dwoje ma się dopiero
o tym przekonać… Czy mimo wszystko odnajdą drogę
do swoich serc?
Od Wydawcy
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Autor: Krzysztof Szkurłatowski
Tytuł: Pięćdziesiątka
Wydawca: Gut and Berg
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95471-10-0
gutandberg.wixsite.com/mojawitryna

Autor: Mirosław Odyniecki
Tytuł: Moja Piaśnica. Wiersze
Mirosława Odynieckiego
w aranżacji muzycznej
Szymona Kamińskiego
Wydawca: Muzeum Stutthof
/ Sztutowo
dla oddziału – Muzeum
Piaśnickie / Wejherowo
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95619-94-6
muzeumpiasnicke.pl

Okolicznościowym tomikiem wierszy postanowił
uczcić autor, znany w środowisku wejherowskim
literat i miłośnik fotografii, swoje pięćdziesiąte
urodziny. Oferuje czytelnikowi poezję autentyczną,
chwytającą za serce, rodzącą wiele myśli nad
życiem człowieka i jego emocjami. Wiersze
przeplata artystycznymi zdjęciami, jakie wyszły
spod jego ręki.

Zbiór wierszy upamiętniających dramat, jaki
w 1939 r. miał miejsce w Piaśnicy. Publikacja wraz
z płytą, na której utwory wykonane zostały
przez zespół „4razywroku” i gości, wydana została
w rocznicę wybuchu II wojny światowej.
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Autor: Tadeusz Brunon
Kretkowski
Tytuł: Konsulat (wyd. II)
Wydawca: IWO / Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95574-40-5

Autor: Klebbów Matis
Tytuł: Dolëzna jiwru
Wydawca: Kreativer
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95703-62-1
kreativer.pl

Tomik poezji tczewianina rodem, głęboko
zanurzonej w klimacie pomorskim. Utwory
poświęcone są konkretnym ludziom, konkretnym
miejscom, konkretnym sytuacjom… Zresztą, jak
przyznaje sam autor, jest on miłośnikiem przyrody,
lubiącym też poznawać ludzi, a przy okazji
piszącym o nich i dla nich wiersze.

„Dolëzna jiwru” – jest to manifest młodego człowieka,
który od jakiegoś czasu z większą uwagą przemierza
ścieżki, drogi i bezdroża kaszubskiego świata. Zawiera
się tutaj wyraz żalu, radości i dumy, które wynikają
z doświadczenia smaków i aromatów kaszubszczyzny
„od kuchni”. Dla podmiotu lirycznego krajobraz ten
jest domem, tak mu się wydaje. Dom ten jednak często
okazuje się być niezrozumiały, zagubiony. W końcu
wiersze te są też rozważaniem nad problemami
i bolączkami człowieka współczesnego (...). Wyprawa
do wnętrza nie jest tym razem jednak bardzo głęboka,
wszak młodość jest czasem zadawania pytań, a nie
stawiania odpowiedzi na nie. Tytuł zbiorku z wolna
można by tłumaczyć jako „padół rozpaczy” lub
„dolinę żalu” – nie istnieje jednak taka ciemność,
w której nie dałoby się znaleźć światła.
Od Wydawcy
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Wspomnienia

22

Autor: Emil Klingenberg
Tytuł: Moje wspomnienia
Wydawca: Region
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-8375917-23-9
czec.pl

Pani Falkowska którejś Wielkiej Soboty posłała dwóch
synów, Juliusa i Horsta, do sztumskiego kościoła po
wodę święconą. Dała im butelkę i szurki poszli,
z Byczej Góry do Sztumu, około 6 kilometrów. Nabrali
wodę w kościele i udali się w drogę powrotną. (…)
Niedaleko już domu położyli butelkę i zaczęli biegać
po rowach, co zabrało im trochę czasu. Gdy wrócili po
butelkę, okazało się, że jest pusta, bo korek był
nieszczelnie zamknięty i woda wyciekła.
Szurki bardzo się zmartwili, robić kolejnych
12 kilometrów już im się nie chciało. Uradzili, że
nabiorą wody z rowu i nie wydadzą się nawzajem. (…)
Przez jakiś czas byli grzeczni. Pani Falkowska
pochwaliła ich nawet przed sąsiadką, przypisując
zasługi święconej wodzie. Jak widać, moc może mieć
nawet woda z rowu.
Fragment wspomnień

Autor: Wioletta Patok
Janusz Nowicki
Tytuł: Nasze Hallerowo
Wydawca: Region
na zlecenie:
Towarzystwo Przyjaciół
Hallerowa
/ Władysławowo
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-8375917-16-1
czec.pl

Książka w dużej mierze oparta jest na relacjach
mieszkańców dzielnicy Władysławowa – Hallerowo
i na pracy magisterskiej Janusza Nowickiego. Sporo tu
fotografii
podnoszących
wartość
historyczną
publikacji. Została ona sfinansowana ze środków
Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej
we Władysławowie oraz przy wsparciu Towarzystwa
Przyjaciół Hallerowa.

23

Autor: Tadeusz Przybylski
Tytuł: Wolność na drugim Brzegu
Wydawca: Stowarzyszenie
Alternatywny Cypel
/ Hel
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95467-60-8
facebook.com/alternatywnycypel

Autor: Leszek Biernacki
Tytuł: Wiosna wolności, t. 2,
1988–1989
Wydawca: Oficyna Gdańska
Rok wydania: 2019
ISBN:
oficynagdanska.pl

Tadeusz Przybylski – mój ojciec, książką „Wolność na
drugim Brzegu” pokazał nam część swego życia.
W barwny i szczery sposób opowiedział o swoich
losach i historii naszej rodziny.
„Wolność na drugim Brzegu” to spełnienie jednego
z wielu Jego marzeń. Pracował nad tą książką wiele
lat, aby pokazać, że wolność odnaleziona na drugim
brzegu, jest noszona przede wszystkim we własnym
sercu.
Tato – jestem z Ciebie dumna!
Mirosława Kątna

Drugi tom książki Leszka Biernackiego to 400 stron
historii
strajków
studenckich
w
Gdańsku
opowiedzianej
z
perspektywy
uczestnika.
W publikacji znajdują się wspomnienia osób
uczestniczących w ówczesnych wydarzeniach,
bogaty materiał fotograficzny, a przede wszystkich
odzwierciedlony jest duch tamtejszych czasów.
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Autor: Adam Tarnawski
Tytuł: Moje życie i morze
Wydawca: Oficyna Morska
Fundacja Lechosława
Bar Wsparcia Edukacji
Morskiej / Gdynia
Fundacja Promocji
Przemysłu Okrętowego
i Gospodarki Morskiej
/ Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95122-60-6
978-83-60584-85-9
oficynamorska.pl
(…) Jedną z takich ciekawych książek jest ,,Moje życie
i morze’’, autorstwa Adama Tarnawskiego,
wieloletniego
starszego
oficera
mechanika
okrętowego, absolwenta Szkoły Morskiej w Gdyni
z roku 1950. W książce tej, znajdziemy opis pierwszych
rejsów, w trudnych latach, powojennej odbudowy
Polskiej floty handlowej. Ciekawa narracja, przeniesie
nas w klimat nie tylko trudnej pracy na morzu, ale też
wielu przygód, nie zawsze przyjemnych. Znajdziemy tu
też klimat tradycji morskich, które powinny być
upowszechnione (…).
Od Wydawcy
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Autor: Dorota Karaś
Marek Sterlingow
Tytuł: Walentynowicz. Anna
szuka raju
Wydawca: Znak
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-24060-65-8
znak.com.pl

Uparta i ambitna. Zawsze w centrum wydarzeń,
w centrum polskiej historii. Tam, gdzie czuje się
ważna. „Przodująca spawaczka”, „Bohaterka
Sierpnia ’80”, „Symbol Solidarności”.
Rok 1943, na Wołyniu trwa rzeź. Urodzona
w ukraińskiej rodzinie Anna ma kilkanaście lat. Jest
na służbie u Polaków, gdy dociera do niej
wiadomość, że wszyscy jej najbliżsi zginęli. Musi
uciekać, a w nowej rzeczywistości poradzić sobie
sama. (…)
Rok 1950, Stocznia Gdańska szuka spawaczy. Anna
zgłasza się na kurs, chce być najlepsza. (…) Rok
1980, rodzi się „Solidarność”. Zwolnienie Anny
z pracy wywołuje strajk w stoczni, do protestu
przyłączają
się
setki
zakładów
pracy.
Z przykładnej działaczki staje się dla partii wrogiem
numer jeden. (…)
Od Wydawcy

Autor: Gracjan Fopke
Eugeniusz Pryczkowski
Tytuł: Z Bãdargòwa do Lëzëna.
Paweł Miotk dzejôrz,
lëterat i wójt
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział
/ Banino
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-63940-10-2
czec.pl
(…) Paweł Miotk urodził się 25 września 1887 roku
w Będargowie pod Łebnem (…). Ukończył pruską
szkołę elementarną. W latach 1908–1909 odbywał
służbę wojskową, a w czasie I wojny światowej walczył
na różnych frontach (w tym w Chinach), dochodząc do
stopnia oficerskiego. (…) W 1920 przeniósł się na
stałe do Luzina, gdzie wykupił od niemieckiego
właściciela karczmę z zajazdem i salą widowiskową.
(…) Niebawem karczma Miotka nabrała charakteru
centrum kulturalno-społecznego Luzina, odbywały się
tu spotkania mieszkańców oraz imprezy narodowopatriotyczne, na których mówcą często bywał
gospodarz lokalu obdarzony talentem oratorskim.
Od Wydawcy
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Autor: Maciej Tamkun
Stanisław Janke
Tytuł: Kaszëbsczi Królowie.
Królowie Kaszubscy
Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66052-50-5
czec.pl

Autor: Bianca Sadowska
Tytuł: Między nauką a polityką.
Działalność naukowa
i społeczno-polityczna
Aleksandra Hilferdinga
(1831–1872)
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-78659-02-0
kiw.ug.edu.pl

To zaledwie około 25-stronicowa publikacja
zawierająca obrazy „kaszubskich królów” autorstwa
Macieja Tamkuna oraz wstęp i krótkie biogramy pióra
Stanisława Jankego. Jej autorzy zaprezentowali
następujące postaci: ks. Walentego Dąbrowskiego,
Hieronima Derdowskiego, Tomasza Rogali, Antoniego
Abrahama, Józefa Gniecha, Teodora Przewoskiego,
Wiktora Grulkowskiego, Karola Kreffta i ks. Hilarego
Jastaka.
„Kaszubski król” w społeczności kaszubskiej to osoba
zasłużona działalnością społeczną dla regionu i jego
mieszkańców. W historii Kaszub tym zaszczytnym
tytułem określano nieliczne osoby.

Aleksander Fiodorowicz Hilferding urodził się (…)
w Warszawie, gdzie jego ojciec piastował stanowisko
dyrektora kancelarii dyplomatycznej namiestnika
Cesarstwa Polskiego. Młody Hilferding otrzymał
staranne domowe wykształcenie, w którym szczególny
nacisk położono na naukę języków obcych (…).
W 1848 roku rozpoczął naukę na Uniwersytecie
Moskiewskim,
na
Wydziale
FilologicznoHistorycznym. W tym czasie ostatecznie kształtują się
też jego zainteresowania związane z historią i kulturą
Słowian. (…) Podczas wyjazdów naukowych
Aleksander Fiodorowicz odwiedził m.in. Czechy,
Łużyce, Bośnię, Hercegowinę, Serbię, a także ziemie
zamieszkiwane przez Kaszubów. (...)
Od Autorki

28

Autor: Józef M. Ziółkowski (red.)
Teresa Borawska
Jarosław Pióro
Tytuł: Aleksander Sculteti.
Przyjaciel Mikołaja Kopernika.
Szesnastowieczna
rzeczywistość w kontekście
wielkich uczonych
Wydawca: Fabryka Sztuk / Tczew
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-94389-28-4
fabrykasztuk.tczew.pl
Publikacja towarzysząca wystawie „Ze Skultetem
i Kopernikiem przez XVI wiek”.
Aleksander Sculteti (ok. 1485–1564) był historykiem
oraz kartografem, kanonikiem i kanclerzem kapituły
warmińskiej. Ukończył szkołę parafialną w Tczewie.
Od 1515 r. był kanonikiem kapituły warmińskiej
we Fromborku i bliskim współpracownikiem Mikołaja
Kopernika. Jest autorem pierwszej mapy Inflant.
Wspólnie z Kopernikiem opracował kartografię Prus.
Był zwolennikiem myśli reformatorskich, w związku
z czym popadł w konflikt z inkwizycją. Uznawany był
za ateistę, oskarżony o herezję kilka lat spędził
w więzieniu w Rzymie. Po uwolnieniu zmienił
wyznanie i jako pastor ewangelicki osiadł na jednym
z pruskich probostw.

Autor: Daniel Kalinowski (red.)
Tytuł: Ceynowa (prze)pisany
Wydawca: Akademia Pomorska
/ Słupsk
Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
Muzeum Ziemi Puckiej
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-74673-26-6
978-83-66052-54-3
wydawnictwo.apsl.edu.pl, muzeum.wejherowo.pl,
muzeumpuck.pl
W 2017 roku upłynęła dwusetna rocznica urodzin
inicjatora ruchu tożsamości kaszubskiej Floriana
Ceynowy. Tego typu postać inspiruje, aby także
i dzisiaj poświęcić mu namysł i badania naukowe.
Stąd też wieloautorska książka monograficzna
Ceynowa (prze)pisany, która ma za zadanie
zgromadzić wypowiedzi badaczy z różnych
pomorskich ośrodków naukowych zajmujących się
tradycją
kaszubską
i
dokonać
oceny
dotychczasowych
badań
nad
biografią
i aktywnością intelektualną Floriana Ceynowy.
Fragment wstępu
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Autor: Artur Jabłoński
Tytuł: Robotnik „Zrzeszë
Kaszëbskji”. O życiu
i działalności Ignacego
Szutenberga
Wydawca: Region
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75917-52-9
czec.pl

Nie znajdziemy informacji na temat życia i działalności
Ignacego Szutenberga w literackich antologiach czy
w większości opracowań dotyczących literatury
kaszubskiej.
Redaktor
„Zrzeszë
Kaszëbskji”,
zaprzyjaźniony z wieloma pisarzami, sam prawie
niczego nie stworzył (…). A jednak przez wszystkich,
którzy opisywali działalność Zrzeszyńców lub tylko
o nich czytali, Ignacy Szutenberg wymieniany jest
wśród najważniejszych postaci współtworzących ów
krąg, obok Aleksandra Labudy, Jana Trepczyka, Jana
Rompskiego, Stefana Bieszka, ks. Franciszka Gruczy,
Feliksa
Marszałkowskiego.
Długo
szukałem
odpowiedzi na pytanie, co robił gdyński robotnik
w gronie kaszubskich inteligentów (…).
Fragment książki
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Autor: Hubert Jando
Tytuł: ORP „Orzeł”. Historia
i hipotezy jego zatonięcia
(wyd. 2)
Wydawca: Muzeum Marynarki
Wojennej / Gdynia
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94433-32-1
muzeummw.pl

Autor: Paweł Migdalski
Tytuł: Słowiańszczyzna północno-zachodnia w historiografii
polskiej, niemieckiej
i duńskiej
Wydawca: Templum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-63651-19-0
wydawnictwo-templum.pl

Hubert Jando uważany jest za najwybitniejszego
znawcę historii „Orła”. (…) Prezentowana książka
ma znaczącą wartość i zawiera ogromną wiedzę na
temat polskiego okrętu. Co niezwykle ważne, jej autor
przedstawił hipotezy utraty ORP „Orzeł”, które na
podstawie wieloletnich badań uważał za najbardziej
prawdopodobne. Nie narzuca jednak czytelnikowi
żadnej z nich. Drugie wydanie książki (…) zostało
wzbogacone o nowe ustalenia, wynikające zarówno
z dokumentów, jak i przebiegu kolejnych wypraw
poszukiwawczych, w których autor wziął udział.
Publikacja została także uzupełniona o nowe,
z pewnością nieznane wielu czytelnikom, fotografie.

Obszerniejszego historiograficznego bilansu dorobku
nauki historycznej i w pewnym zakresie także innych
dyscyplin wspomagających, tym bardziej dotyczącego
równocześnie trzech krajów – historycznych sąsiadów
(niekiedy także sukcesorów) ludów połabskich
i pomorskich – dotąd nie było. Były jedynie
opracowania cząstkowe bądź bardzo sumaryczne.
Monografia Pawła Migdalskiego jest śmiałym
i potrzebnym przedsięwzięciem naukowym, które
powinno umożliwić bądź ułatwić orientację w trudnym
do ogarnięcia, nie mówiąc już o krytycznej ocenie,
dorobku wielu pokoleń uczonych interesujących się
dziejami Słowiańszczyzny północno-zachodniej.

Przedmowa

Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Strzelczyka
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Autor: Piotr Chomicki
Tytuł: Rozgrywki piłkarskie
na Pomorzu do roku 1914,
seria: Historia sportu, t. 9
Wydawca: Olgen
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-94932-26-8
sendsport.pl

Autor: ks. Jarosław Wąsowicz SDB
Tytuł: Danuta Siedzikówna. Inka.
Pamiętamy!
Wydawca: Wydawnictwo AA
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-78648-90-1
aa.com.pl

Tom prezentuje początki piłkarstwa na obszarze
dzisiejszego Pomorza Gdańskiego. Mowa tu
o narodzinach i pierwszych latami egzystencji
futbolu w: Gdańsku, Toruniu, Słupsku, Elblągu,
Grudziądzu, Bydgoszczy, ale także w mniejszych
miastach, jak: Sopot, Wejherowo, Tczew, Kwidzyn,
Tuchola, Kartuzy…
Książka jest podzielona na dwie części.
W pierwszych jej fragmentach zaprezentowany został
pionierski okres piłkarstwa – to, kiedy i gdzie
powstawały pierwsze kluby, jakie osiągały wyniki
w inauguracyjnych sezonach, gdzie powstały
pierwsze place do gry w piłkę, jakie drużyny
odwiedziły na początku ubiegłego stulecia Gdańsk
i okolice. Druga część książki to opis wydarzeń po
powstaniu Związku Piłkarskiego.

Ta książka to żywe świadectwo wielu osób na różny
sposób związanych z historią Danuty Siedzikówny. (…)
Danuta Siedzikówna Inka, sanitariuszka 5. Wileńskiej
Brygady Armii Krajowej, młoda dziewczyna, stała się
dla nas symbolem, wokół którego udało się zjednoczyć
ludzi różnych środowisk i zdziałać wiele dobra.
Pozostawiła
po
sobie
mocne
świadectwo
bezkompromisowej wierności wartościom, w których
została wychowana. Potrafiła dla Polski poświęcić
swoje życie. Kiedy wysyłała swój słynny gryps do
babci Tymińskiej, że zachowała się jak trzeba, to
powiedziała w nim tak naprawdę - Babciu, ja nie
zdradziłam wartości, w których zostałam wychowana,
które wyniosłam z rodzinnego domu, ze szkoły
salezjańskiej, z oddziałów leśnych.
Od Autora
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Autor: Mariusz Śledź
Wolfram Dirksen
Doyle Klaassen
Krzysztof Liderman
Maciej Kumor
Tytuł: Nizina Walichnowska.
Historia krainy
wyrwanej rzece
Wydawca: Towarzystwo
Przyjaciół Dolnej
Wisły / Gruczno
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-61821-56-4
tpdw.pl

Autor: Bogusława Tartakowska
Tytuł: Każdy przybył z jakiegoś
miejsca. Katalog wystawy
„Gdynianie w obozie
Stutthof 1939–1945”
Wydawca: Muzeum Stutthof
/ Sztutowo
Czwarta Fala
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-63139-77-3
stutthof.org

Praca zbiorowa o Nizinie Walichnowskiej. Ta
malownicza kraina rozciąga się od wsi Ciepłe do
miejscowości Rybaki, wzdłuż wału wiślanego. Przez
długie wieki każdej wiosny mieszkańcy niziny
zmagali się z powodzią, która niejednokrotnie
zabierała im dobytek, a czasem i życie. Jednak ludzie
ci, z uporem i determinacją wyrywali Wiśle kawałek
po kawałku swoje miejsce do życia.

2 września 1939 r. przybył do Stutthofu pierwszy
transport z więźniami. Z okazji 80. rocznicy tego
wydarzenia na terenie Muzeum Stutthof odbyły się
uroczystości upamiętniające ofiary niemieckich
nazistów. W ramach obchodów przygotowano
wystawę poświęconą mieszkańcom Gdyni osadzonym
w obozie. Odbyła się również prezentacja katalogu
wystawy zawierającego tekst w języku polskim
i przekład angielski.
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Autor: Andrzej Groth (red.)
Dariusz Kaczor (red.)
Ewa Łączyńska-Bartoszek (red.)
Tytuł: Księgi przyjęć do prawa
miejskiego w Gdańsku,
1536–1814, t. I–VIII
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-78658-39-9 (t. I)
978-83-78658-40-5 (t. II)
978-83-78658-41-2 (t. III)
978-83-78658-42-9 (t. IV)
978-83-78658-43-6 (t. V)
978-83-78658-44-3 (t. VI)
978-83-78658-45-0 (t. VII)
978-83-78658-46-7 (t. VIII)
kiw.ug.edu.pl

Autor: Zbigniew Gniat-Wieteska
Tytuł: 66 kaszubski pułk piechoty,
seria: Zarys Historii
Wojennej Pułków Polskich
w Kampanii Wrześniowej,
z. 96
Wydawca: Ajaks
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66508-04-0
bonito.pl

Publikacja przybliżająca historię 66 Kaszubskiego
Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Sformowana w latach 1919–1920 jednostka brała
udział w wojnie polsko-bolszewckiej. We wrześniu
1939 r. pułk walczył w składzie 16 Pomorskiej
Dywizji Piechoty (w ramach Armii Pomorze).

Seria składająca się z ośmiu tomów zawierających
edycję ksiąg przyjęć do prawa miejskiego w Gdańsku z
lat 1536–1814 pomyślana jest jako kontynuacja
dotychczasowych prac edytorskich w tym zakresie i
nawiązuje do wydanej już drukiem przez Krzysztofa
Kopińskiego i Piotra Olińskiego księgi przyjęć do
prawa miejskiego Nowego Miasta Gdańska z lat
1440–1455 (…). Seria ma na celu wypełnienie luki w
tej dziedzinie (…).
Od Wydawcy
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Autor: Mariusz Borowiak
Tytuł: Pierwsze okręty na Bałtyku,
seria: Polska Marynarka
Wojenna II Rzeczypospolitej,
t. 3
Wydawca: Napoleon V
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81782-94-4
napoleonv.pl

Autor: Andrzej Januszajtis
Tytuł: Kościół Świętego Józefa
w Gdańsku. Dzieje i zabytki
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95412-26-4
marpress.pl

Nowa seria Wydawnictwa Napoleon V poświęcona
jest historii Polskiej Marynarki Wojennej w latach
1918–1946. W tym unikalnym wydawnictwie,
w 27 tomach, zostaną przedstawione najważniejsze
wydarzenia z dziejów biało-czerwonej bandery na
wodach Wisły, Piny, Prypeci oraz Bałtyku w okresie
dwudziestolecia międzywojennego, jak również
wojenne losy polskich marynarzy w czasie II wojny
światowej.

Historia kościoła dziś noszącego imię świętego Józefa
sięga połowy XIV wieku. Z myślą o miejscu opieki dla
chorych na trąd powstał wówczas kompleks budynków
pod patronatem św. Jerzego: kościół, szpital i dwór.
Jak to się stało, że zabudowania sakralne na rogu ulicy
Elżbietańskiej i Bielańskiej kilkakrotnie zmieniały
swoją
nazwę,
przeznaczenie
i
gospodarzy?
Wraz z autorem udajemy się w podróż w czasie
od średniowiecza po współczesność, w miejscu, gdzie
burzliwa historia Gdańska również odcisnęła swoje
piętno.

Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Beata Wywrot-Wyszkowska
Tytuł: Rzemiosło w późnośredniowiecznych miastach południowego pobrzeża Bałtyku.
Studium archeologiczne
Wydawca: Instytut Archeologii
i Etnologii PAN / Warszawa
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66463-17-2
ksiegarnia.iaepan.vot.pl

Autor: Zbigniew Bukowski
Tytuł: Prawobrzeżne Dolne Powiśle
we wczesnej epoce żelaza.
Akulturacja – infiltracja –
transformacja
Wydawca: Muzeum Archeologiczne
/ Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95647-30-7
archeologia.pl

W XII i XIII wieku w nadbałtyckiej części Europy
Środkowej miały miejsce istotne przeobrażenia
w życiu tamtejszych społeczności związane
z lokacjami miast na prawie niemieckim i napływem
ludności pochodzącej z terenów północnych i środkowych Niemiec. Zasadniczym celem lokacji było
ożywienie gospodarcze, a jej podstawowym
elementem reorganizacja starych ośrodków lub
budowa nowych miast. Wraz z akcją kolonizacyjną
następowały przekształcenia obejmujące rozmaite
sfery życia miejskiego. Przemiany te odnosiły się do
podstaw prawnych, struktury przestrzennej, składu
etnicznego mieszkańców. Proces urbanizacyjny
pociągnął
za
sobą
również
przemiany
w gospodarczych podstawach funkcjonowania miast,
przede wszystkim w organizacji rzemiosła i stosowanych technikach wytwórczych.
Od Wydawcy

Prezentowane
opracowanie
poświęcone
jest
problematyce
kulturowo-osadniczej
strefy
prawobrzeżnego dorzecza Dolnej Wisły oraz Nogatu
i regionów bezpośrednio przylegających do niej
od N i NE. Chronologicznie obejmuje okres wczesnej
epoki żelaza (…).
(…) znaczna część niniejszego opracowania oparta
została na materiałach i ich analizie (…) M. J.
Hoffmanna (1999; 2000). Zostały one jednak
poddane ponownej, szerzej analizie i znacznie
rozszerzone,
a
zaprezentowane
(…)
moje
spostrzeżenia i sformułowania wykazują istotne
różnice w stosunku do zawartych w opracowaniu
wspomnianego Autora. (…)
Od Autora
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Autor: Ewa Trawicka (red.)
Tytuł: Zdrowie i higiena
w dawnym Gdańsku
(katalog z wystawy)
Wydawca: Muzeum Archeologiczne
/ Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95647-31-4
archeologia.pl
Dbałość o zdrowie i higienę dawnych mieszkańców
Gdańska pozostawiła po sobie liczne ślady w postaci
niezliczonych zabytków, odnajdywanych przez archeologów
w
trakcie
prac
wykopaliskowych
prowadzonych w historycznej części miasta.
Do najczęściej spotykanych znalezisk należą
pojemniki wykorzystywane w dawnych aptekach,
często zawierające jeszcze pozostałości rozmaitych
maści i olejków. Aptekarze pozbywali się ich,
wyrzucając zużyte buteleczki i słoiki do dołów
kloacznych, gdzie przetrwały do naszych czasów
w nienaruszonym stanie. (…)
Oprac. Ewa Trawicka

Autor: Aleksandra Szymańska-Bukowska
Tytuł: Sopot w zamierzchłej
przeszłości. Grodzisko
wczesnośredniowieczne
(wyd. II)
Wydawca: Muzeum Archeologiczne
/ Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-85824-48-0
archeologia.pl
(…) charakterystyczne dla Sopotu elementy tworzą
niepowtarzalny klimat miasta, w którym ścieżki
turystyczne prowadzą do wielu niezwykle pięknych
i ciekawych miejsc. Jednym z nich jest grodzisko
wczesnośredniowieczne, położone przy ul. Haffnera
63, na wysokim wzgórzu nadmorskim, wśród bujnej
zieleni i spływających strumieni. Ten najstarszy
zabytek w obrębie miasta, chętnie odwiedzany przez
licznych turystów i młodzież, zainteresowanych
dawnymi dziejami zarówno tego miejsca, jak
i Sopotu, spowodował, że napisałam poniższą pracę.
(…)
Od Autorki
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Autor: Andrzej Drzycimski
Tytuł: Westerplatte. Kulisy
niemieckiej wojny
propagandowej
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-64180-56-9
muzeumgdansk.pl

Autor: Michał Ślubowski
Tytuł: Czarownice, mieszczki,
pokutnice. Gdańskie
szkice herstoryczne
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75281-91-0
marpress.pl

(…) Niniejsza książka nie pretenduje do przeglądu
wszystkich
medialnych
niemieckich
działań
związanych z Westerplatte, a jedynie pokazuje
fragmenty
kulis
rozpętywanej
hitlerowskiej
propagandy wojennej. Jest to bardziej próba
zarysowania symbolicznego początku drugiej wojny
światowej w Europie na Westerplatte oraz nazwania
po imieniu hitlerowskiego szantażu moralnego
mającego zniewolić Polskę. (…)
Z doniesień korespondentów, korzystających jedynie
z informacji niemieckich, wyłaniał się obraz silnie
umocnionej fortecy bronionej przez garstkę
samobójców, którzy na koniec zginą przy jej
wysadzaniu. (…)

Siła książki Michała Ślubowskiego tkwi w wyborze
herstorycznej perspektywy, której dotąd próżno
szukać w gdańskiej historiografii. Przedstawia
postaci wybranych kobiet, mniej lub bardziej
znanych, które żyły i umierały, pracowały i kochały
w dawnym Gdańsku. To historia także obyczajów,
tradycji i zmagania się z przeciwnościami losu.
Ponadto
Ślubowskiego
cechuje
niezwykła
umiejętność narracji, snucia opowieści o niełatwych
czasach i często dramatycznych wyborach, dzięki
czemu „Czarownice…” czyta się jednym tchem. Tak
udany debiut wydawniczy tylko zaostrza apetyt
na kolejne książki tego autora, których będę
niecierpliwie wyczekiwał.

Od Autora

Dr Jan Daniluk
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Autor: Józef Borzyszkowski
Tytuł: Historia Kaszubów w dziejach
Pomorza, t. III, W Królestwie
Pruskim i Cesarstwie
Niemieckim (1815−1920),
cz. 1, Kaszubi i Pomorze
na drodze do kapitalizmu
i społeczeństwa obywatelskiego
(1815–1870)
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65826-37-4
czec.pl, instytutkaszubski.pl

Autor: Józef Borzyszkowski
Tytuł: Historia Kaszubów w dziejach
Pomorza, t. III, W Królestwie
Pruskim i Cesarstwie
Niemieckim (1815–1920),
cz. 2, W Cesarstwie Niemieckim
– oraz za Wielką Wodą
na emigracji (1871–1920)
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65826-37-4
czec.pl, instytutkaszubski.pl

W tomie III „Historii Kaszubów” jego autor zajął się takimi kwestiami, jak: uwłaszczenie w państwie pruskim; Wiosna
Ludów na Pomorzu; narodziny regionalizmu kaszubskiego (Florian Ceynowa); zjednoczenie Niemiec i epoka
kulturkampfu (1870–1887); udział Kaszubów w rozwoju ogólnozaborowego systemu polskich instytucji zarobkowych
w Cesarstwie Niemieckim; Kaszubi na drodze do własnej podmiotowości; działalność towarzystw oświatowokulturalnych i ﬁlomackich a strajk szkolny i ruch wyborczy na Kaszubach; odrodzenie Kaszubów i kaszubszczyzny na
początku XX wieku; w latach wielkiej światowej wojny 1914–1918.
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Autor: Józef Borzyszkowski
Tytuł: Historia Kaszubów
w dziejach Pomorza, t. IV,
Kaszubi w II RP i w latach
II wojny światowej
(1920–1945)
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65826-36-7
czec.pl, instytutkaszubski.pl

Autor: Cezary Obracht-Prondzyński
Tytuł: Historia Kaszubów
w dziejach Pomorza, t. V,
Dzieje najnowsze (po 1945 r.)
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65826-39-8
czec.pl, instytutkaszubski.pl

Opisując dzieje Kaszubów w I połowie XX w. autor
zajął się takimi tematami, jak: inkorporacja Pomorza
do Rzeczypospolitej – trudne początki; problem opcji,
jej przebieg i skutki, a „repolonizacja” Pomorza
i sprawy kaszubsko-pomorskie poza granicami
Rzeczypospolitej; przemiany w gospodarce regionu,
reforma rolna i budowa Gdyni – ich przebieg
i skutki; przewrót majowy i jego skutki społecznopolityczne; Kościół katolicki i szkoła polska
a Kaszubi w latach 1926–1939; ruch kaszubskopomorski między wojnami; kaszubskie dzieje
w latach II wojny światowej 1939–1945.

Z ostatniego tomu serii czytelnicy dowiedzą się m.in.
o: Kaszubach w czasach stalinizmu, sytuacji
gospodarczej w regionie w pierwszym okresie po
wojnie, kulturze kaszubskiej w pierwszej dekadzie
powojennej, okresie między Październikiem’56
a
Grudniem’70,
epoce
Gierka,
wiośnie
„Solidarności” i trudnych latach 80.
Ostatnia część przedstawia Kaszubów w okresie
transformacji ustrojowej – wobec demokratycznej
polityki i zmian ekonomicznych. Prezentuje
m.in. nowy model funkcjonowania kultury
kaszubskiej, a także rewolucję edukacyjną i rozwój
kaszubskiego środowiska naukowego.
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Autor: Daniel Gucewicz
Tytuł: Kalwaryjska rebelia.
Z historii wybranych
sanktuariów Pomorza
Gdańskiego w okresie
Polski ludowej
Wydawca: Instytut Pamięci
Narodowej / Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-80988-09-5
ipn.gov.pl/pl/publikacje

Autor: Piotr Szubarczyk (red.)
Tytuł: TOW Gryf Pomorski.
Fenomen polskiej
konspiracji niepodległościowej, t. 1
Wydawca: Kaszubsko-Kociewskie
Stowarzyszenie
im. TOW Gryf
Pomorski
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95418-50-1

Na Pomorzu Gdańskim od stuleci panowała głęboko
zakorzeniona tradycja pielgrzymowania do miejsc
świętych. Po II wojnie światowej (…) musiała się
ona skonfrontować z systemem komunistycznym,
dążącym do laicyzacji i ateizacji polskiego
społeczeństwa, co oznaczało również walkę
z publicznymi przejawami religijności.
Z punktu widzenia władz szczególnym zagrożeniem
były doroczne odpusty (…), organizowane
w sanktuariach kaszubsko-pomorskich: w Świętym
Wojciechu, Piasecznie, Sianowie, Swarzewie,
Wejherowie, Wielu i Matemblewie. Zdaniem wrogów
Kościoła duchowieństwo wykorzystywało owe
uroczystości do buntowania wiernych przeciw
nowemu porządkowi.
Od Wydawcy

Historia Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf
Pomorski” jest stosunkowo mało znana, są kwestie
wymagające jeszcze opisania. Lukę tę może chociaż
częściowo wypełnić zainicjowana właśnie seria
książek. W tomie 1 oprócz tekstów znanych
naukowców (m.in. prof. Grzegorza Berendta, prof.
Piotra Niwińskiego) zamieszczono np. artykuł
Romana Dambka, bratanka dowódcy „Gryfa” Józefa
Dambka, poświęcony rodzinie Dambków.
W planach jest kolejnych dziewięć publikacji.

42

Autor: Piotr Szczurowski
Tytuł: Bitwa nad rzeką Sirgune
Wydawca: Armoryka
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-80648-09-8
ksiegarnia-armoryka.pl

Autor: Elżbieta Maria Grot
Jarosław Ellwart
Tytuł: Śladami Marszu Śmierci
więźniów KL Stutthof
Wydawca: Region
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65826-39-8
czec.pl

Rozprawka naukowa na temat wielkiej wyprawy
krzyżowej przeciw Prusom w 1234 r., zwieńczonej
bitwą nad rzeką Sirgune (Dzierzgonią). Chociaż
wydarzenie to miało doniosłe znaczenie dziejowe,
przez polską historiografię zostało zaniedbane
i niemal zupełnie nie istnieje w świadomości
polskiego społeczeństwa.
Autor pracy przedstawił m.in. podstawowe przekazy
źródłowe dotyczące V krucjaty pruskiej, liczebność
wojsk, dokładne miejsce stoczenia bitwy oraz jej
następstwa. W aneksie zaś zawarł słowo o słynnej
bulli z Rimini.

(…) Autorzy mają nadzieję, że (…) przewodnik,
mimo tak trudnego tematu, jakim jest zagłada, stanie
się nie tylko zachętą do poznania strasznych dróg
do wolności więźniów i męczenników KL Stutthof, ale
także aktualnie brzmiącym wezwaniem do pamięci
o ludziach, którym przyszło żyć i tak niegodnie
umierać (…).
Rok 1945 więźniowie Obozu Koncentracyjnego
Stutthof w Sztutowie witali z wielką nadzieją na
rychłe wyzwolenie i koniec wojny. Nie mogli wtedy
jeszcze przewidzieć, że ich drogi do wolności, dla
wielu okupione własnym życiem, biec będą szlakami
tzw. Marszów Śmierci przez dziesiątki i setki
kilometrów. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Dariusz Piasek
Tytuł: Rozłazino oraz Dzięcielec,
Jeżewo, Nawcz, Łówcz Górny
i Redystowo. Historia
kaszubskich wsi od pradziejów
do współczesności
Wydawca: Region
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75917-45-1
czec.pl

Autor: Justyna Liguz (red.)
Tytuł: Studia z dziejów
diecezji pomezańskiej
w 775. rocznicę jej
utworzenia
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81274-50-0
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Od pierwszej historycznej wzmianki o Rozłazinie
wkrótce minie 665 lat. Bez wątpienia jednak
średniowieczne dzieje zarówno Rozłazina, jak
i położonych wokół niego osad rycerskich, rozpoczęły
się co najmniej pół wieku wcześniej, kiedy Pomorze
było jeszcze pod władzą rodzimych książąt.
Następujące po sobie okresy politycznego panowania
krzyżackiego,
książąt
zachodniopomorskich,
Rzeczypospolitej i Prus, sprawiły, iż przez stulecia
okolica ta wchłaniała w siebie różne prądy etniczne,
kulturowe i religijne, bynajmniej nie stając się ani
„odwiecznie niemiecką” ani „rdzennie polską”. Po
ostatniej wojnie stała się także nowym domem dla
powojennych rozbitków z wielu stron Polski. (…)

Publikacja zawiera materiały z V Sympozjum
Dorotańskiego, które odbyło się w czerwcu 2018 r.
w Kwidzynie. Poruszone zostały m.in. następujące
tematy:
„Krajobraz
miejski
Pomezanii
w średniowieczu” (Roman Czaja), „Zamek
w Kwidzynie w czasach bł. Doroty z Mątów na
podstawie średniowiecznych źródeł pisanych”
(Janusz Trupinda), „O ustroju, strukturze i składzie
osobowym krzyżackich kapituł katedralnych
w średniowiecznych Prusach” (Radosław Biskup),
„Kult eucharystyczny w zakonie krzyżackim –
o życiu religijnym w państwie zakonu
krzyżackiego
w
Prusach”
(Waldemar
Rozynkowski), „Starodawny ryt z bł. Dorotą
z Mątów” (Marta Kowalczyk).

Od Wydawcy
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Autor: Agnieszka Pawłowska
Tytuł: Ikonografia godeł cechowych
na Pomorzu brandenbursko-pruskim
Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-79723-24-9
wydawnictwo.univ.szczecin.pl

Autor: Jan Daniluk
Tytuł: Góra Gradowa.
Krótka historia
Wydawca: Hevelianum
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95330-32-2
hevelianum.pl

Godła cechów jako znaki o funkcjach i charakterze
heraldycznym należą do obszaru szeroko rozumianej
heraldyki miejskiej. Jednak ich natura jest
w zasadniczy sposób odmienna od herbów miejskich.
Odróżniają ją nie tylko przekazywane za pomocą
obrazu informacje, ale także sam sposób ich
wyrażania. Niezmiernie ważne jest zatem wyjaśnienie
istoty godeł cechowych, (…) ukazanie wymowy tych
znaków oraz wyrażanych przez nie treści, a także
interpretacja symboliki przedstawień. (…)
Kluczową częścią pracy jest katalog, w którym
zebrano wszystkie znalezione przez autorkę godła –
te, które do dzisiaj zachowały się na zabytkach, ale
także takie, które przetrwały tylko w przekazach
pisanych lub ikonograficznych. (…)
Od Wydawcy

„Góra Gradowa – krótka historia” to nie taka
krótka historia, bo książka liczy 168 stron.
Kompetencji jej autora, dr. Jana Daniluka, nie
sposób podważać. Swoją drogę zawodową
rozpoczynał w Parku Kulturowym Fortyfikacji
Miejskich
„Twierdza
Gdańska”,
obecnym
Hevelianum. W 2018 roku wrócił na Górę Gradową
i w Hevelianum pełni obecnie funkcję
wiceprzewodniczącego Rady Programowej. Jego
pasja do tego miejsca jest niezaprzeczalna: piękne
i tajemnicze tereny w samym środku miasta
domagały się opisania.
Opowieść – która rozpoczyna się w czasach
owianych legendą o rycerzu Hagelu, a kończy na
współczesności – poprowadzona została w bardzo
przejrzystej i przyjaznej oprawie graficznej.
Od Wydawcy
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Autor: Antoni F. Komorowski
Iwona Pietkiewicz
Adam Szulczewski
Tytuł: Morskie drogowskazy
polskiego wybrzeża
/ Marine singposts of
the Polish coast (wyd. II)
Wydawca: Oficyna Morska
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-60584-87-3
oficynamorska.pl

Autor: Karol Plata-Nalborski
Tytuł: Śladami masonów z Kociewia
i okolic. Dzieje lóż wolnomularskich w Starogardzie
Gdańskim, Chełmnie,
Świeciu i w Tczewie
Wydawca: Sprzedaż Dobrej Książki
Alicja Bartosińska
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-93436-89-7
sdk.info.pl, dawnytczew.pl

Książka stanowi naukowo udokumentowaną,
wnikliwą badawczą pracą jej autorów, mającą na
celu ukazanie, powiedzmy, „w całościowym ujęciu”
dziejów każdej z opisanych siedemnastu latarni
morskich, z których piętnaście działa do dzisiaj.
Z wykorzystaniem dostępu do archiwaliów
znajdujących się zarówno w polskich, jak
i niemieckich archiwach państwowych (np.
w Berlinie, Flensburgu, Stralsundzie – bowiem
latarnie, o których mowa w książce zbudowane
zostały przez władze pruskie z miejscowymi nazwami
niemieckimi), czy regionalnych, z bogatej latarniowej
dokumentacji naszych Urzędów Morskich oraz
innych placówek gromadzących te oraz inne
archiwalia. (…)
Od Wydawcy

Praca przedstawia historię placówek masońskich
w czasach zaboru pruskiego i II RP, biogramy
najbardziej znanych wolnomularzy z Kociewia
i powiatu chełmińskiego, masońskie rytuały
i symbolikę, stosunek lóż niemieckich do religii
oraz związane z tym legendy. Publikacja zawiera też
sporo
informacji
o
lokalnych
zabytkach
i
pamiątkach,
pozostałych
po
lożach
i wolnomularzach. Cennym dodatkiem do
rozdziałów są kolorowe zdjęcia i obrazy graficzne.
Książka ukazała się pod patronatem portalu „Dawny
Tczew – Wirtualne Muzeum Miasta”.
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Autor: Marcin Woźny
Edward Zimmermann
Tytuł: 700 lat Skarszew
1320–2020
Wydawca: Gminny Ośrodek
Kultury i Biblioteka
Publiczna / Skarszewy
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-94507-92-3

Autor: Marian Kwapiński
Tytuł: Świadomość mityczna
wobec śmierci.
Kanopy pomorskie
Wydawca: Muzeum Archeologiczne
/ Gdańsk
Słowo / obraz terytoria
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-8582-474-9
978-83-7453-721-6
archeologia.pl, terytoria.com.pl

Skarszewy – niewielkie miasto na Kociewiu może
pochwalić się bardzo bogatą historią. Za początek
istnienia miasta przyjmuje się rok 1320. Skarszewy
jako jedyne miasto na Pomorzu Gdańskim
zawdzięcza swoją lokację zakonowi joannitów.
Pierwszy przywilej lokacyjny jednak się nie
zachował.
Książka składa się z dwóch części. Autorem
rozdziału zatytułowanego „Akt lokacji miasta” jest
Marcin Woźny. Zajął się on historią dokumentu
z 1341 r. (akt odnowienia praw miejskich). Edward
Zimmermann w rozdziale „Początki Skarszew
w świetle faktów” napisał m.in. o godle / herbie
miasta i przedstawił różne jego wizerunki.

Książka odsłania (…) mityczny świat przedstawiony na
urnach specjalnej odmiany, nazywanych kanopami (od
miasta Kanopos w Egipcie). Wyróżnia je
antropomorficzny kształt i zdobnictwo przedstawiające
detale stroju, sceny obrzędowe oraz zjawiska natury.
Tego rodzaju naczyń pogrzebowych powszechnie
używano
na
Pomorzu
Gdańskim
w czasach, gdy greccy poeci i filozofowie kładli
podwaliny kultury Zachodu (VII–IV wiek p.n.e.).
Ów mityczny świat jest naszym wyobrażeniem,
a zarazem soczewką kierującą uwagę na sztukę
interpretacji. Nabywając biegłości w tej sztuce, można
łatwiej identyfikować pokłady myślenia magicznego
w dyskursach współczesnej polityki, ekonomii
czy obyczajowości. Jest to ważne zadanie archeologii.
Od Wydawców
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Etnografia
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Autor: Katarzyna Kulikowska
Piotr Zatoń
Tytuł: Znaki tożsamości. Barwy
kaszubskie w przestrzeni
publicznej
Wydawca: Muzeum – Kaszubski
Park Etnograficzny
/ Wdzydze Kiszewskie
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94550-87-5
muzeum-wdzydze.gda.pl
Publikacja jest próbą udokumentowania przez
autorów wszystkich znanych im kontekstów
występowania barw kaszubskich (m.in. łączonych
żółtej i czarnej) w przestrzeni publicznej. W tym celu
w latach 2018–2019 Piotr Zatoń wykonał setki
fotografii, z których w książce zaprezentowane
zostały 102.
Jak pisze we wstępie Katarzyna Kulikowska, często
zdarza się, że kilka symboli kaszubskich występuje
na jednym przedmiocie lub otoczeniu. Tak jest
np. wypadku reklamy „Budziszowej maszoperii”
w Pucku, kamieni-witaczy z motywami haftów
kaszubskich w Mściszewicach, strojów noszonych
podczas kaszubskich imprez czy gryfa na bramie
wjazdowej w Borsku.
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Kultura / sztuka
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Autor: Marcin Kaleciński (red.)
Tytuł: Włochy w Gdańsku,
t. 1, Eseje; t. 2, Katalog
zabytków
Wydawca: Muzeum Narodowe
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66433-04-5 (całość)
978-83-66433-02-1 (t. 1)
978-83-66433-03-8 (t. 2)
mng.gda.pl

Autor: Marcin Kaleciński (red.)
Tytuł: Hans Memling i sztuka
dewocji osobistej
w Niderlandach XV
i początku XVI wieku
Wydawca: Muzeum Narodowe
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66433-01-4
mng.gda.pl

Obie
publikacje
podsumowują
projekt
konserwatorski dotyczący wpływu kultury włoskiej
na przestrzeń Gdańska. W tomie 1 zamieszczone
zostały materiały o kontaktach gdańsko-włoskich
i postrzeganiu Italii przez gdańszczan od XIV do
końca XVIII w., zilustrowane fotografiami zabytków,
m.in: rękopisów, inkunabułów i starodruków.
Tom 2 towarzyszył będącej częścią wspomnianego
projektu wystawie. Zaprezentowane tu obiekty –
ornaty, kapy, dokumenty, malarstwo i in. – opisane
zostały w obszernych notach katalogowych.

Materiały w językach polskim i angielskim
z
pierwszej
międzynarodowej
konferencji
memlingowskiej. Tematem tekstów jest przede
wszystkim twórczość Hansa Memlinga o charakterze
dewocyjnym, oprócz tego mowa w nich
o dokonaniach innych niderlandzkich artystów w tej
„materii”. Podjęto tu zagadnienia związane
z malarstwem tablicowym, iluminacjami, wczesną
grafiką, rzeźbą i tapiseriami dewocyjnymi.
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Autor: Teresa Miszkin (red.)
Tytuł: Teresa Miszkin. Malarstwo
Wydawca: Akademia Sztuk
Pięknych / Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65366-71-9
asp.gda.pl

Autor: Teresa Klaman (red.)
Tytuł: Teresa Klaman. W poszukiwaniu form i miejsc
Wydawca: Akademia Sztuk
Pięknych / Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66271-07-4
asp.gda.pl

Zabieg wykorzystywania fotografii w malarstwie ma
swoje odległe tradycje sięgające doświadczeń
z kamerą obskura. Wiele cech malarstwa Teresy
Miszkin, jak: monochromatyzm, ostre kontrasty
światłocieniowe,
charakterystyczne
ujęcia
perspektywiczne, sposób kadrowania, zbliżania
i oddalania, wszystko to wywodzi się z kompozycji
fotograficznej. (…)
Przetworzenie obrazu, zarejestrowanego aparatem
fotograficznym w pierwszych cyklach („Alienacje”,
„Zatrzymania”,
„Przypomnienia-przybliżenia”)
ujawnia
cechy
charakterystyczne
dla
funkcjonowania: niedopowiedzenie, przenikania
fragmentaryczności (…) Kolejne lata zmieniają nie
tylko persony dramatu przemijającego czasu.
Elementy autobiografii przenikają do obrazów. (…)

Kamień i tworzywo ceramiczne wyznaczają jej
[Teresy Klaman] twórczości osobne wątki, których
odrębność wynika z charakteru zastosowanych
materiałów, a tym samym różnych warsztatów
i narzędzi. Oba wątki łączy staranność opracowania
materii ze szczególnym skupieniem na wydobyciu jej
naturalnych wartości wyrazowych. Pracując
w określonym tworzywie, widzi się w nim nie tylko
budulec. „Zmysł materiału”, jego charakterystyczne
właściwości odgrywają duże znaczenie, zwłaszcza
gdy artystka decyduje się na kamień.
Zofia Watrak

Zofia Watrak

52

Autor: Per Oscar G. Dahlberg
Tytuł: Sopot. Rysunki / drawings
Wydawca: Per Oscar G. Dahlberg
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-93246-94-6

Autor: Elwira Worzała
Tytuł: Serce krokowskiej ziemi
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81274-53-1
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

To sopockie, wyselekcjonowane rysunki Pera
Dahlberga w nowej, kolorowej edycji. Podczas gdy
pierwszy album P.O.G. Dahlberga z 2006 r.
prezentował miasto zastygłe w czerni i bieli, w tym
żyją nieistniejące już kawiarnie, dawno utracone
szyldy, koślawy bruk, napisy na murach, sopockie
pieski, parasolki... Na sznurku wciąż suszy się czyjeś
pranie...

Na kartach tej publikacji autorka przybliża treści
związane z kulturotwórczą rolę zamku w Krokowej,
uwzględniając ponad 700-letni związek tych ziem
z rodem Krokowskich, a także ponadczasowość
Krokowej jako miejsca na Ziemi – miejscowości
geograficznie położonej w tej konkretnej części
świata: Europy, Polski, czasowo Prus, a nade
wszystko Kaszub – z jej historią i kulturą. Pałac
w Krokowej, potocznie zwany zamkiem, po
odbudowie, od 1990 roku, jest ważnym ośrodkiem
kultury Krokowskiej Ziemi.
Od Wydawcy
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Autor: Olga Śmiechowicz
Tytuł: Trojanki Jana Klaty
Wydawca: Universitas
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-24235-90-2
universitas.com.pl

W centrum zdarzeń, a zatem w centrum rozpaczy, jest
Hekabe Doroty Kolak. Matka tracąca dzieci
obumiera, chwila po chwili, kawałek po kawałku.
Rola jest wstrząsająca, bo pozbawiona źdźbła
aktorskiej histerii. Na pierwszym planie, a wtopiona
w całość. Kolak z siwymi włosami, niższa od
młodszych partnerek, ma w sobie tyle siły, jakby
wypełniała całą scenę. To w jej Hekabe skupia się
wszystko, co w gdańskich Trojankach najważniejsze –
wojna widziana przez kobiety, ich zduszony krzyk
niezgody na taki świat, oczy suche, już bez łez. Patrzę
na Dorotę Kolak i przechodzą mnie dreszcze.
Wiadomo nie od wczoraj, że to jest wielka aktorka.
Tyle że teraz – z większą niż jeszcze nie tak dawno
intensywnością – pokazuje, że może zrobić wszystko,
trafiając idealnie w każdy ton. (…)
Jacek Wakar, Ziemia jałowa. O Trojankach Jana
Klaty w Teatrze Wybrzeże, więź.pl
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Literaturoznawstwo

55

Autor: Katarzyna Banucha (red.)
Bartosz Filip (red.)
Tytuł: Czytanie Pomorza.
Literacki przewodnik
po regionie, #4
Wydawca: Nadbałtyckie Centrum
Kultury / Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95426-71-1
nck.org.pl

Publikacja stanowi podsumowanie czwartej edycji
Literackich wizji lokalnych, od 2015 r.
organizowanych przez Nadbałtyckie Centrum
Kultury. W wydaniu zapisane zostały cztery, odbyte
latem i jesienią 2018 r., wyprawy. Martyna Bunda
prezentuje „swoje” Kaszuby, Monika Milewska
wiedzie czytelników po pomorskich blokowiskach,
Mieczysław
Abramowicz
prowadzi
śladami
pomorskich Żydów, a Anna Janko odkrywa przed
zainteresowanymi miejsca, które zainspirowały ją do
tworzenia.
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Językoznawstwo

57

Autor: Tadeusz Białecki
Andrzej Chludziński
Tytuł: Słowiańskie nazwy
geograficzne w Niemczech,
cz. 1b, Pomorze Przednie
(bez Rugii), Meklemburgia
i Holsztyn
Wydawca: Jasne
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65703-23-1
wydawnictwo-jasne.pl
Niniejszy tom jest kontynuacją serii „Słowiańskie
nazwy geograficzne w Niemczech”. (...)
(…) W tej publikacji pojawiły się kolejne źródła
i opracowania oraz skróty. Ich wykaz umieszczony
jest na końcu, bez powtarzania tych, które są w części
1a. (…)
Planujemy kontynuację serii (…) w kolejnych
tomach:
cz. 1c: Pomorze Przednie (bez Rugii), Meklemburgia
i Holsztyn;
cz. 2: Rugia (część Pomorza Przedniego);
cz. 3: Brandenburgia;
cz. 4: Saksonia.
Od Wydawcy

Autor: Jaromira Labudda
Tytuł: Osobliwości języka
kaszubskiego
Wydawca: Cassubia
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95582-00-4
czec.pl

To opracowanie, jakiego jeszcze nie było na rynku
wydawniczym. Oferuje nowe spojrzenie na kwestię
języka i jest nowatorskim opracowaniem. Autorka
porusza ważne kwestie lingwistyczne, sygnalizując je
i dostarczając cennego materiału badawczego na
podstawie długoletnich obserwacji zjawisk literackich
i żywej mowy starszych użytkowników języka.
Wskazuje
dawne,
prasłowiańskie
cechy
j. kaszubskiego, które przetrwały do czasów obecnych
i które stanowią cenną spuściznę dla całej
słowiańszczyzny.
Skupia
się
na
elementach
odróżniających mowę regionalną od polskiej,
wyjaśniając przy okazji pewne kwestie mogące
stanowić trudność dla użytkowników języka. Ważne
cechy gramatyczne są obficie egzemplifikowane, przy
użyciu prostego języka, zrozumiałego dla każdego
odbiorcy.
Od Wydawcy
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Autor: Stanisłôw Frymark
Tytuł: Kaszëbsczi jãzëk
w Kanadze, ÙSA
i Nowi Zelandii /
Kashubian Language
in Canada, the USA
and New Zealand
Wydawca: Zómk Zôbòrsczi
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-94639-75-4
czec.pl

Autor: Maria Formela
Tytuł: Żëczbë, cytatë
i pòzdrówczi
pò kaszëbskù
Wydawca: Cassubia
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95582-01-1
czec.pl

Pierwsza część książki przedstawia powody dla
których język kaszubski pojawił się w krajach jak
Kanada, USA i Nowa Zelandia oraz dlaczego
również tam rozwijał się i był przekazywany
z pokolenia na pokolenie. Po krótkim wprowadzeniu
i zarysie historii kaszubszczyzny w swoim mateczniku,
w dalszej części przedstawione są wyniki badań
terenowych i wypowiedzi osób z którymi
przeprowadzono wywiady w aspekcie kaszubszczyzny
i poziomu świadomości bycia kaszubskiego
pochodzenia oraz historii tego języka w Kanadzie,
USA i Nowej Zelandii.

Książka powstała dla tych, którzy chcą składać
życzenia w języku kaszubskim, czyniąc to z
różnych okazji. Autorka książki – Maria Formela
– czerpała inspiracje z usłyszanych i wyczytanych
modlitw, pieśni, kolęd, wierszy, kazań, konferencji,
prefacji mszalnych i innych.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Społeczeństwo
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Autor: Anna Czekanowicz (oprac.)
Maciej Kosycarz (oprac.)
Antoni Pawlak (oprac.)
Tytuł: Gdańsk według Pawła
Adamowicza
Wydawca: Oficyna Gdańska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-64180-54-5
oficynagdanska.pl

Autor: Marek Kamiński
Joanna Podsadecka
Tytuł: Bądź zmianą
Wydawca: Mando
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-27717-22-1
wydawnictwomando.pl

Najpierw bezkresna zielona tajga, martwe konie na
dzikich stepach Mongolii i audiencja u japońskiej
księżniczki. A potem surowe ziemie tajemniczych
Ajnów, żydowski „raj” na terytorium Rosji
i spotkanie z islamskim mistykiem. Czy to w ogóle
możliwe podczas jednej wyprawy?
Samochodem elektrycznym z Polski do Japonii
i z powrotem. 30 000 km bez emisji CO2. Takiej
wyprawy jeszcze nie było!
(…) W 2020 r. Marek Kamiński wyruszy na
ekotechnologiczną wyprawę Power4Change, tym
razem dookoła świata. Wybitnemu podróżnikowi
pomoże humanoidalny robot – NOA. Człowiek i robot
połączą siły. Będzie to pierwsza tego typu ekspedycja
w historii. Ta książka stanowi jej fundament.

To piąta z cyklu publikacji prezentujących miasto
oczami
znanych
gdańszczan.
Wszystkie
prezentowane w książce teksty powstały w latach
2008–2018 i wyszły spod pióra Pawła Adamowicza;
zawarte w nich informacje i komentarze nie były
w jakikolwiek sposób redagowane, zmieniane,
aktualizowane, uzupełniane. Są świadectwem czasu,
w którym zostały napisane.

Od Wydawcy
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Autor: Mirosław Kuklik
Tytuł: Pòlskô złączonô z mòrzã
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-62137-95-4
kaszubskaksiazka.pl

Autor: Wojciech Skóra
(tekst rozdziałów I–V)
Tytuł: 50 lat Akademii Pomorskiej
w Słupsku 1969–2019
Wydawca: Akademia Pomorska
/ Słupsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-74673-07-5
apsl.edu.pl

Zaślubiny w Pucku, wraz z towarzyszącą im podniosłą
atmosferą stały się częścią pamięci zbiorowej
Kaszubów
i
Pomorzan,
przekazywaną
z pokolenia na pokolenie. Na tyle silną i wyrazistą, że
nie zdołały jej umniejszyć czy wręcz wymazać
działania władz komunistycznych po 1945 roku.
Powstałe w 1956 roku na fali popaździernikowej
odwilży Zrzeszenie Kaszubskie, a następnie Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
podkreślało od początku
niezwykłą
wagę
tego
co
wydarzyło
się
w Pucku 10 lutego 1920 roku i na miarę swych
możliwości, przy niechętnej bądź wręcz wrogiej
postawie ówczesnych władz, starało się organizować
obchody kolejnych rocznic Zaślubin Polski z Morzem.
Szczególnie wielkie zasługi w tym dziele należy
przypisać działaczom istniejącego od 1957 roku
Oddziału ZKP w Pucku. (…)
Od Wydawcy

Album wydany z okazji półwiecza istnienia szkoły
wyższej w Słupsku, powołanej najpierw jako Wyższa
Szkoła Nauczycielska na podstawie powołanego
10 lat wcześniej Studium Nauczycielskiego.
W 1974 r. placówka przekształciła się w Wyższą
Szkołę Pedagogiczną, a w 2000 r. zyskała status
akademii (Pomorska Akademia Pedagogiczna). Sześć
lat później przyjęta została obecna nazwa –
Akademia Pomorska. Teksty publikacji (w języku
polskim i przekładzie angielskim) dotyczą okresu
pionierskiego (lat 70. XX w.), trwania w trudnych
czasach (lat 80. XX w.), przemian, problemów
i napraw (lat 90. XX w.), czasu rozwoju (pierwsza
dekada XXI w.) oraz współczesnej intensyfikacji
i reformy.
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Autor: Jerzy Błażejowski
Tytuł: 50 lat Uniwersytetu
Gdańskiego. 75 lat tradycji
uniwersyteckich w Gdańsku
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-78650-12-6
kiw.ug.edu.pl

Nazwą uniwersytet, która wywodzi się z łacińskiej
sentencji „universitas doctorum et studentium” (ogół
doktorów i studentów), mieni się dziś uczelnie
kształcące i prowadzące badania w możliwe szerokim
spektrum dziedzin i dyscyplin nauki. Przez lata misje
i wizje uniwersytetów ewoluowały, ale zawsze były
one i są skarbnicą wiedzy, miejscem odkryć
naukowych oraz kształcenia i kształtowania postaw
uczących się, a także instytucjami nadającymi ton
współżyciu społecznemu oraz kreującymi wzorce
relacji
międzyludzkich.
Świętujący
50-lecie
utworzenia Uniwersytet Gdański godnie rozwija
i kultywuje te tradycje, kierując się utrwalonymi
kanonami akademickimi oraz dewizą „in mari via
tua”. (…)
Prof. Jerzy Piotr Gwizdała
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Tomasz Borewicz
Kacper Szulecki
Janusz Waluszko
Tytuł: „Bez atomu w naszym domu”.
Protesty antyatomowe
w Polsce po 1985 roku
Wydawca: Europejskie Centrum
Solidarności / Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-62853-95-3
ecs.gda.pl
Czy katastrofa w Czarnobylu przyczyniła się
do upadku komunizmu? Skąd wziął się polski ruch
ekologiczny i dlaczego po 1989 roku nie stworzył
silnej
politycznej
reprezentacji?
Niniejsza
monografia umiejscawia antyatomowe protesty, które
przetoczyły się przez Polskę w latach 1985–1990,
w szerszym kontekście. (…) najostrzejsze protesty
wokół budowy Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec”
doczekały się kulminacji już po wyborach
czerwcowych. Tym samym historia protestów
ekologicznych wymaga opowieści o roku 1989 jako
początku procesu, a nie błyskawicznym przejściu
z komunizmu w demokrację. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Roman Klasa
Tytuł: Operator 112.
Relacja z centrum
ratowania życia
Wydawca: Mova
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66520-39-4
mova.com.pl

Autor: Justyna Siemionow (red.)
Paweł Śpica (red.)
Tytuł: Historyczne i współczesne
konteksty badań
nad edukacją
Wydawca: Adam Marszałek
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81802-10-9
marszalek.com.pl

Zaczynało się zawsze tak samo.
– Operator 36, w czym mogę pomóc?
Dalsza część rozmowy za każdym razem była wielką
niewiadomą. Czy operatora czeka dziesięć minut
wysłuchiwania wyzwisk od pijanego mężczyzny?
A może właśnie dzwoni zrozpaczona matka, której
dziecko odchodzi w jej ramionach? Lub po drugiej
stronie jest samobójca, który za moment targnie się
na swoje życie?
Roman Klasa przez prawie sześć lat pracował
w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku
jako operator numeru alarmowego 112. Nigdy nie
widział swoich rozmówców, jednak często to właśnie
od niego zależał ich dalszy los.

Studia teoretyczne i analizy empiryczne z okazji
jubileuszu sześćdziesięciolecia pedagogiki gdańskiej
(1958–2018).

Od Wydawcy
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Autor: Maciej Drzonek
Tytuł: Wieczni prezydenci. Dwa
przypadki trójmiejskie
Wydawca: Ośrodek Myśli
Politycznej / Kraków
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66112-13-1
omp.org.pl

Książka
Macieja
Drzonka
poświęcona
długowiecznym prezydentom jest przykładem bardzo
cennego podejścia, które konfrontuje analizy
oficjalnych
rezultatów
wyborów,
wyników
głosowania,
poparcia
dla
poszczególnych
ogólnopolskich i lokalnych partii, z pogłębionym
obrazem uzyskanym dzięki wywiadom z uczestnikami
samych wydarzeń. (…) Opowieści o Gdańsku, Gdyni
i kluczowych aktorach politycznych dwóch minionych
dekad są fascynujące. Przybliżają one zrozumienie
zjawiska, jakim jest władza lokalna. Poprzez
jednostkową
opowieść
ukazują
cały
splot
uwarunkowań i ograniczeń spotykających kogoś, kto
chciałby zarządzać sprawami lokalnymi w mieście
liczącym pomiędzy ćwierć a pół miliona
mieszkańców. (…)
prof. Jarosław Flis

Autor: Renata Anisiewicz (red.)
Małgorzata Pacuk (red.)
Maciej Tarkowski (red.)
Tytuł: Gdańsk jako przedmiot badań
geografii społeczno-ekonomicznej
i gospodarki przestrzennej,
seria: Regiony Nadmorskie, z. 28
Wydawca: Uniwersytet Gdański.
Zakład Rozwoju
Regionalnego
(instytucja sprawcza)
Bernardinum
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81274-18-0
depot.ceon.pl
Klamrę spinającą problematykę wszystkich rozdziałów
stanowi obszar badań – miasto Gdańsk. (…) Gdańsk
jest typowym wielkim polskim miastem, coraz silniej
osadzonym w globalnej przestrzeni przepływów,
napędzanym przez szybko rozwijające się usługi
biznesu i międzynarodową turystykę. (…) jest
największym ośrodkiem jednego z dwóch głównych
polskich
policentrycznych
regionów
miejskich.
Nadmorskie położenie determinuje nie tylko
specyficzną
strukturę
funkcjonalno-przestrzenną,
wpływa także na lokalne normy kulturowe i sposób
utożsamiania się z miastem.
Maciej Tarkowski
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Autor: Mirosław Lademann
Tytuł: Kazania Maryjne
Wydawca: MS
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65092-24-3

Zbiór kazań wygłoszonych przed Cudownym
Obrazem Matki Bożej Wejherowskiej, znajdującym
się
w
kościele
klasztornym
św.
Anny
u oo. franciszkanów w Wejherowie. Umieszczony
on został w prawym bocznym ołtarzu w II połowie
XVII w. Jego autorem jest prawdopodobnie Andrzej
Stech.
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Przewodniki
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Autor: Mateusz Kubicki
Piotr Pliszka
Tytuł: Szpęgawsk. Miejsce
niemieckich zbrodni
na Pomorzu w 1939 roku
Wydawca: Muzeum Stutthof
/ Sztutowo
dla oddziału – Muzeum
Piaśnickie / Wejherowo
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95188-65-7
muzeumpiasnicke.pl

Autor: Artur Sikorski (oprac.)
Tytuł: Kółko Raduńskie
i Radunia. Przewodnik
kajakowy
Wydawca: Eko Kapio
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95586-11-8
ekokapio.pl

Przewodnik po masowych grobach w Lesie
Szpęgawskim na Kociewiu, będących śladem
zbrodni dokonanej przez hitlerowców w czasie
II wojny światowej. Na końcu książki znajdują się
wybrane
biogramy
ofiar,
m.in.
Floriana
Bagnuckiego, Jana Bedla, Franciszka Błędzkiego,
Edmunda Szuprita, oraz wykaz wybranej literatury.

Byliśmy na wodach „Kółka” o każdej porze
roku, w dzień i w nocy. W słońcu, deszczu,
szkwale i w ciszy. Wpłynęliśmy w każdą
zatoczkę, każdą odnogę. Poznaliśmy to wszystko
dotykowo w terenie. Dowiedzieliśmy się o czym
pisać. I napisaliśmy – przewodnik kajakowy
„Kółko Raduńskie i Radunia”. Wspaniałe
miejsce
na
czerpanie
energii
z kontaktu z naturą. Polecamy na wyprawę
wiosną, latem, zimą i jesienią.
Od Autora
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Autor: Lech J. Zdrojewski
Tytuł: Kalwaria Wielewska.
Gdzie pamięć i wiara
są największą wartością
Wydawca: Fundacja Oko-Lice
Kultury / Zblewo
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65365-62-0
oko-lice-kultury.pl

Autor: Longina Tomaszewicz
Krzysztof Korda
Andrzej Gąsiorowski
Tytuł: Ks. gen. bryg. Józef Wrycza
rodem ze Zblewa, jeden
z architektów tamtych dni
– 10 lutego 1920
Wydawca: Fundacja Oko-Lice
Kultury / Zblewo
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65365-28-6
oko-lice-kultury.pl

Publikacja ukazuje nie tylko kaplice Kalwarii
Wielewskiej, ale też odbywające się tam uroczystości.
Choć jako autor na stronie tytułowej widnieje Lech
J. Zdrojewski, zamieszczone zdjęcia wykonane zostały
nie tylko przez niego, ale też przez Kingę Keenys
Gełdon-Czech, Krzysztofa Frydla, Tomasza Grabana,
Leszka Kuranta Kurszewskiego, Daniela Stosika.
Na końcu publikacji zamieszczono tekst poświęcony
ks. Józefowi Wryczy (1884–1961), kontynuatorowi
budowy kalwarii po tym, jak jej pierwszego
budowniczego, ks. Józefa Szydzika (1871–1939),
w 1924 r. przeniesiono do Chełmży.

Niewielkich rozmiarów „albumik”, wydany z okazji
100-lecia powrotu Zblewa, pow. starogardzki, do
Rzeczypospolitej.
Miejscowość
zaprezentowana
została na dawnych, głównie sprzed I wojny
światowej, pocztówkach. Przetykają je teksty
dotyczące pochodzącego stąd ks. Józefa Wryczy –
m.in. jego kazanie, wygłoszone 10 lutego 1920 r.
podczas zaślubin Polski z morzem, a także laudacja
z dnia awansowania duchownego na stopień generała
brygady 29 września 1919 r.
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Autor: Daniel Frymark (fot.)
Ramona Wieczorek-Frymark (tekst)
Tytuł: Spacerem po Chojnicach
Wydawca: Urząd Miejski
/ Chojnice
Promocja Regionu
Chojnickiego
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-94088-56-9

Autor: Józef Golicki
Tytuł: 100 fotografii Tczewa
na 100-lecie niepodległości
1920–2020
Wydawca: Gazeta Reklamowa
Agencja Impresaryjna
„Pop&Art”
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-94476-66-3

Spacerem po Chojnicach – album autorstwa
chojnickiego fotografa Daniela Frymarka składa się
z ponad stu zdjęć przedstawiających miasto Chojnice
zarówno z lotu ptaka jak i ziemi, fotografowane
w dzień i w nocy w różnych porach roku. Wszystkie
uwiecznione miejsca opatrzone są szczegółowymi
opisami.

Józef Golicki od lat opowiada dzieje Tczewa
za pomocą fotografii. Tym razem spośród wielu
wydarzeń, jakie miały miejsce w Tczewie i okolicach,
wybrał dziewięćdziesiąt tematów, które w nowej
książce zostały odpowiednio zilustrowane i podzielone
na cztery bloki. Obejmują one okres przedwojenny,
okupację, czas PRL i historię najnowszą. Chociaż
w tytule mowa jest o stu fotografiach, publikacja
zawiera o wiele więcej zdjęć i dokumentów.

Od Wydawcy
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Autor: Krystian Zdziennicki (red.)
Tytuł: Zatrzymane w kadrze. Ziemia
sztumska w latach 1945–1989
Wydawca: Powiślańska Grupa
Działania / Górki
Towarzystwo Miłośników
Ziemi Sztumskiej
Region
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75917-25-3

Autor: Danuta Drywa
Tytuł: Stutthof. Ślady pamięci
Wydawca: Muzeum Stutthof
/ Sztutowo
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95188-64-0
stutthof.org

Album wydany w ramach projektu realizowanego
przez Powiślańską Grupę Działania. Jego powstanie
było możliwe dzięki międzypokoleniowej współpracy
– najstarsi mieszkańcy regionu udostępnili swoje
rodzinne albumy, a młodsi zdigitalizowali z nich
wykonane przed laty czarno-białe fotografie. Każde
ze zdjęć opatrzone zostało krótkim komentarzem.
Publikację wzbogacają wywiady z mieszkańcami
przeprowadzone przez Helenę Biskup.

Prezentowany album to pierwsza publikacja Muzeum
Stutthof, która zawiera tak szeroki przegląd
posiadanych muzealiów i archiwaliów. Tytułowymi
„śladami pamięci” są zarówno wspomnienia, które
obrazują powstanie obozu we wrześniu 1939 r., aż do
zakończenia działalności KL Stutthof w maju 1945 r.,
jak i rzeczy materialne pozostałe po więźniach –
przedmioty przywiezione do obozu koncentracyjnego
Stutthof oraz wytworzone nielegalnie na jego terenie.
„Śladami pamięci” są również poobozowe
przedmioty, dokumenty i zdjęcia archiwalne.
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Autor: Bohdan Huras
Franciszek Necel
Tytuł: Kutry z Wielkiej
Wsi (wyd. 2)
Wydawca: Porta Mare
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-62022-51-9
powr.pl

Autor: Monika Jabłońska
Tytuł: Tczew. W drukach ukryta –
historia – odkryta.
Od drzeworytu po fotografię...
Wydawca: Fundacja Oko-Lice
Kultury / Zblewo
Miejska Biblioteka
Publiczna / Tczew
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65365-62-0
978-83-85026-22-8
oko-lice-kultury.pl, mbp.tczew.pl
Sekcja Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tczewie (…) posiada w swoich zbiorach unikatowe
przedmioty, historyczne perełki, archiwalne materiały,
wzbogacające i systematyzujące wiedzę na temat
burzliwych dziejów Grodu Sambora. (…) Wszystkie one
potrafią
„mówić”,
snuć
zapierające
dech
w piersiach opowieści, zdradzać miejskie tajemnice
(…).
Wspólnie wyruszmy zatem w pasjonującą podróż
śladami tczewskich pamiątek (…).
Przyjrzyjmy się z nieco innej perspektywy miejscom
znanym, oglądanym na co dzień, regularnie mijanym
w drodze do pracy lub szkoły.
Od Autorki

Album poświęcony kutrom rybackim, których
portem bazowym był wybudowany w 1938 r. port
Władysławowo w Wielkiej Wsi. Cumujące tu kutry
nosiły na burcie oznakę rybacką WWs aż do 1949 r.,
kiedy zmieniono je na WŁA.
Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej
autorzy scharakteryzowali historię tego najbardziej
na
północ
wysuniętego
skrawka
Polski
ze szczególnym uwzględnieniem podstawowego
zajęcia jego mieszkańców, jakim było rybołówstwo;
opisali warunki w jakich doszło do wybudowania
w 1938 r. portu Władysławowo we Wielkiej Wsi
oraz wojenne i powojenne (do 1949 r.) losy kutrów
z sygnaturą WWs i ich właścicieli. Druga część
obejmuje techniczne i historyczne biogramy, są tu
też zdjęcia ponad stu kutrów.
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