
Nowości 

Regionalne 
nr 1 (36), luty 2023 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebrali: Grzegorz Grzenkowicz, Iwona Joć-Adamkowicz (Dział Regionalny /  WiMBP w Gdańsku) 

Opracowanie redakcyjne: Iwona Joć-Adamkowicz, Grzegorz Grzenkowicz 

 

        

 

Spis 
treści 

 

1. Beletrystyka………………………....... 3 

2. Książki dla dzieci i młodzieży………. 15 

3. Poezja ……………………………….. 19 

4. Biografie …..………………………… 23 

5. Wspomnienia ………………………..  29 

6. Historia …………………………….... 34 

7. Etnografia …….……………………... 47 

8. Kultura / sztuka……………………… 50 

9. Literaturoznawstwo………………….  59 

10. Językoznawstwo……………………..  61 

11. Społeczeństwo ..……………………... 63 

12. Gospodarka ………………………….. 71 

13. Środowisko ………………………….. 74 

14. Religia ………………………………..78 

15. Przewodniki …………………………. 81 

16. Albumy …………..…………………...85 

 

 

2 



Beletrystyka 

3 



4 

Autor: Zofia Dopke 

Tytuł: Pamięć Zofii 

Wydawca: Novae  Res 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-83131-42-9 

novaeres.pl 

 

 

 

 

 
Mimo że Zofia jest dojrzałą kobietą, wciąż nosi w sobie 

wiele lęków – zwłaszcza przed pożegnaniem. To 

dlatego, że nigdy nie pogodziła się z odejściem 

Konrada, do którego żywiła skrywaną miłość, oraz 

innych bliskich. Pragnie w końcu uwolnić swój głos – 

chce mówić, śpiewać, krzyczeć – jednak w innym 

języku niż dotychczas, ponieważ ten, którym 

posługiwała się latami, wydaje się jej obcy, 

przytłumiony, uwięziony. 

Aby tak się stało, musi wrócić do przeszłości – często 

niełatwych wspomnień – i spróbować zrozumieć małą 

Zosię, która jest głęboko przekonana, że nikt  

z dorosłych jej nie rozumie… Czy podróż przez 

zakamarki duszy pozwoli Zofii zaakceptować wreszcie 

siebie i innych?  
 

Od Wydawcy 

Autor: Grażyna Kamyszek 

Tytuł: Krawężnikowe dzieci  

Wydawca: Białe Pióro 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-66600-77-5 

wydawnictwobialepioro.pl 

 

 

 

 

 

Spotykają się dwa żywioły, roszczeniowa madame 

Władysława i pokrzywdzona Ksenia. Różni je prawie 

wszystko: wiek, uroda, zapatrywania i postrzeganie 

rzeczywistości. Mimo diametralnych różnic są zdane na 

siebie i trwają w wojennych okopach, bo każda z nich 

ma skonkretyzowany plan, który chce doprowadzić do 

końca. Buforem i jednocześnie rozjemcą zwaśnionych 

stron jest Bartosz. Czy uda mu się doprowadzić do 

rozejmu? Niebagatelne znaczenie mają enigmatyczne 

krawężnikowe dzieci, błąkające się w cudzych 

życiorysach i niepozwalające o sobie zapomnieć. To 

one czynią opowieść oddającą nie tylko klimat 

ubiegłego wieku, ale i miasteczka, gdzie mają miejsce 

niesamowite wydarzenia. (…) 

 

Od Wydawcy 
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Autor: Elżbieta Isakiewicz 

Tytuł: Chwile. Wspomnienia 

           dalekie i bliskie  

Wydawca: Sic!  

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-66370-19-7 

wydawnictwo-sic.com.pl 

 

 

 

 

Wybucha zaraza. W jej ciszy i grozie rodzi się dziennik. 

Czyta się go jak powieść, gęstą, wielowarstwową, 

buszującą w czasie. Autorka sięga do wspomnień  

z dzieciństwa, by ze stękającej biedą poniemieckiej 

kamienicy w nadmorskim miasteczku wyprowadzić je na 

drogę, na której los spotyka narratorkę z postaciami  

z wielkiej historii (…). Widziane z bliska sceny  

z najnowszych dziejów Polski przenikają się z intymnymi 

wątkami osobistymi (…). 

Różnorodność gatunkową „Chwil”, od reportażu po 

prozę poetycką, łączy energia języka (…), a także klimat 

pokory i respektu wobec niezgłębionej tajemnicy 

istnienia. 
 

Od Wydawcy 
 

Autorka urodziła się w 1958 r. w Sopocie.  

 

 

 

 

Autor: Rita Jankowska 

Tytuł: Dryfujące słońca,  

           seria: Doki 

Wydawca: papierwdole- 

                   -Katalog Press 

Rok wydania: 2023 

ISBN: 978-83-96602-72-5 

papierwdole.com.pl 

 

 

 

To był przypadek. Dryfujące słońca zobaczyłam jeszcze 

przed redakcją, w wersji tylko trochę roboczej. Już po 

pierwszej stronie słońca osiadły na mnie jak na 

mieliźnie. Szczęśliwie – zostały na dłużej. I zostaną. Rita 

Jankowska od pierwszych stron uświadomiła mi, że oto 

znalazłam siostrę, o istnieniu której nie miałam pojęcia, 

że nagle wszystkie moje zapadalne stany, depresje, lęki  

i strachy odczuwane nawet wtedy, kiedy się ich jeszcze 

nie rozumie to bagaż, który poza mną, dźwiga ktoś 

jeszcze. Ciężar, z którym Autorka próbuje się zmierzyć, 

którego chce się pozbyć. Życie z traumą jest jak 

nieustanna walka o spokojny oddech. I ten język! (…) 

Pozamiatane, fantastyczny debiut prozatorski. 
 

Mirka Szychowiak 
 

Książka została napisana w ramach Stypendium 

Kulturalnego Miasta Gdańska w 2020 r. 
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Autor: Władysław Zawistowski 

Tytuł: Dobry adres. Dramaty, 

           seria: Dramat Polski 

           Reaktywacja, t. 18 

Wydawca: Instytut Badań 

                   Literackich PAN 

Rok wydania: 2021 

ISBN: 978-83-66898-36-3 

wydawnictwo.ibl.waw.pl 

 

 
Władysław Zawistowski (ur. 1954) stale podąża śladem 

dynamicznych przemian społecznych, reaguje na 

kolejne projekty życia zbiorowego w dobie 

przebudowy, mierzy się z dominującymi modelami 

kultury. Pierwszymi sztukami wpisywał się w teatr 

aluzji jako zastępczą formę porozumienia w czasach 

PRL-u; w „Wysockim” korzystał z kodu historycznego, 

by opisać współczesną zbiorową depresję w okresie 

stanu wojennego, a jego konsekwencje przedstawił  

w epicko skonstruowanym dramacie „Stąd do 

Ameryki”. Z kolei „Dobry adres” daje wyraz 

zagubieniu w świecie, który w procesie transformacji 

utracił zakorzenienie, a „Bitwa nad jeziorem Smęt” 

obnaża historyczne mistyfikacje. (…) 

 

Zbigniew Majchrowski 

 

 
 

 
 

Autor: Monika Milewska 

Tytuł: Podróż na księżyc 

           i w kilka innych miejsc, 

           seria: Nasze Dramaty 

Wydawca: Księgarnia  

                   Akademicka    

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-81387-00-2 

akademicka.com.pl 

 

 
 

Zbiór sztuk teatralnych uznanej gdańskiej pisarki. Dwie 

dotyczą regionu pomorskiego. „Latawiec z betonu” to 

autorska adaptacja na deski teatralne powieści z 2018 r. 

pod tym samym tytułem o życiu w falowcu na 

Przymorzu w okresie PRL. Z kolei akcja sztuki 

„Kochankowie Uranii” rozgrywa się  

w latach 1663–1690 w Gwiazdogrodzie – 

obserwatorium astronomicznym Jana Heweliusza 

położonym na dachach jego kamienic przy ulicy 

Korzennej w Gdańsku. 
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Autor: Ewa Popławska 

Tytuł: Bezdroża 

Wydawca: Pascal 

Rok wydania: 2023 

ISBN: 978-83-83170-57-2 

pascal.pl 

 
 

 
 

 
Po wojnie Anna i Kazimierz Warszawscy, zmuszeni 

opuścić Wilno, wyjeżdżają do Gdańska. Ania szybko 

znajduje pracę w sklepie. Kazik, który jest 

wykształconym muzykiem, po jakimś czasie dostaje 

posadę w orkiestrze. Początkowo jest sfrustrowany 

koniecznością grania dla komunistów, ale gdy zyskuje 

uznanie publiczności, przestaje mu to przeszkadzać. 

Małżonkowie z każdym dniem zaczynają oddalać się od 

siebie. Kazika pochłaniają obowiązki zawodowe. Ania 

natomiast nie może się odnaleźć w nowej 

rzeczywistości, wciąż wracają do niej tragiczne 

wspomnienia.   

Życie kobiety zmienia się, gdy dostaje nietypową 

propozycję – ma uwodzić ludzi podejrzanych  

o kolaborację z komunistami. (…) 
 

Od Wydawcy 

 

 

Autor: Anna Sakowicz 

Tytuł: W sieci 

Wydawca: Purple Book 

Rok wydania: 2023 

ISBN: 978-83-83103-60-0  

swiatksiazki.pl 

 

 

 

 
 

(…) to inspirowana prawdziwą historią opowieść  

o dwóch kobietach: Hannie i Danucie. Bohaterki 

mieszkają na dwóch krańcach Polski, nie znają się, ale 

wydarzy się coś, co je połączy. Każda z nich ma swoją 

odmienną, ale równie tragiczną historię. 

Pierwsza z kobiet jest mało stanowcza, stąpa wokół 

innych na palcach, marzy o byciu kochaną, pragnie 

bezpieczeństwa. Jej życie zdominowały cierpienie po 

stracie dziecka i dramatyczny rozwód. 

Druga jest córką alkoholika i żoną uzależnionego 

również od alkoholu mężczyzny, sama zaś nadużywa 

antydepresantów, nie lubi zmian i dlatego za wszelką 

cenę utrzymuje status quo swojego papierowego już 

małżeństwa. Musi uporać się z demonami przeszłości, 

by odnaleźć w sobie chęć życia. (…) 
 

Od Wydawcy 



8 

 

 

 

 

 

Autor: Daniel Odija 

            Wojciech Stefaniec 

Tytuł: Rege, seria: Bardo, cz. 3 

Wydawca: Timof Comics 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-66347-94-6 

timof.pl 

 

 

 

 
(…) to trzecia część komiksowej tetralogii, pt. „Bardo”. 

W tej zwariowanej, futurystycznej antyutopii 

poznajemy genezę świata Bardo i konsekwencje życia 

w nim. W precyzyjnie skonstruowanej, wielowątkowej 

fabule występuje cała paleta nieszablonowych postaci. 

Stolp, łowca i hazardzista, dąży do wyjaśnienia 

rodzinnej tajemnicy. Rege, dwupłciowy artysta, nie zna 

granic dla wyznawanej sztuki. Kameleon Zezu potrafi 

hipnotyzować ludzi tak, by byli pod jego kontrolą. 

Dyktator Naczelny XVI, przedstawiciel rodu 

Szczuraków, narzuca społeczeństwu jedynie słuszną 

drogę. Doktor Majnd kontynuuje wątpliwe etycznie 

eksperymenty. Amur Bos, szef świata przestępczego, 

gdy widzi albo zadaje śmierć, zamienia się w osobę 

umierającą. (…) 
 

Od Wydawcy 

Autor: Anna Sokołowska 

Tytuł: O różnych rodzajach 

           miłości i o różnych 

           gatunkach demonów 

Wydawca: Pan Wydawca 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-66670-90-7 

panwydawca.pl 

 

 

 
Autorka, człuchowianka z góralskimi korzeniami, 

poetka, tekściarka piosenek, zaprasza w podróż do nie 

tylko swojego wnętrza. Przedkłada czytelnikowi 

literackie notatki, przemyślenia oparte na 

wspomnieniach (niemało dotyczących Gdańska), 

obserwacjach, przeżyciach, a nawet snach. Jak 

informuje wydawca, oniryczny i wieloznaczny 

charakter „Przemyślnika” uwypukla uniwersalność 

ukazanych w nim konfliktów i sprawia, że niejedna 

osoba podzieli z A. Sokołowską własne doświadczenia. 
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Autor: Dagmara Rek 

Tytuł: Tajemnice przyjaźni 

Wydawca: Spark 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-67200-20-2 

wydawnictwospark.com 

 

 

 

 

 

Julia jest szanowaną Panią Dyrektor, prowadzi 

stateczne życie u boku swojego męża. Jej celem jest 

kariera, jednak dowiaduje się, że zaszła  

w nieplanowaną ciążę. Będzie musiała zwolnić. 

Mimo to razem z mężem wyczekują pierwszego 

dziecka, dopóki on… nie znika w niewyjaśnionych 

okolicznościach. 

Karolina to dawna przyjaciółka Julii, która również 

zachodzi w ciążę. Niestety ojciec dziecka nie akceptuje 

tego i zmusza kobietę do oddania małego do rodziny 

zastępczej. Od tej pory życie kobiety się zmienia.  

Z dnia na dzień zostaje sama – bez dziecka  

i ukochanego mężczyzny. 

Julia i Karolina próbują odnowić kontakt po latach 

rozłąki. To, co dowiadują się o sobie nawzajem, 

wywróci ich życie do góry nogami. (…) 

Od Wydawcy 

Autor: Agata Przybyłek 

Tytuł: Ta chwila jest nasza, seria: 

           Seria Nadmorska, t. 1  

Wydawca: Czwarta Strona 

Rok wydania: 2023 

ISBN: 978-83-67551-13-7 

czwartastrona.pl 

 

 

 

 

Dla Julii to najgorszy dzień w życiu. Nie dostała pracy,  

z którą wiązała spore nadzieje. Musi opuścić ukochane 

miasto i wrócić na wieś, do domu rodzinnego. 

Dziewczynę przepełnia żal, jej plany legły w gruzach. 

Paweł ma powody do radości. Negocjacje, które 

prowadził, zakończyły się podpisaniem intratnego 

kontraktu. Mężczyzna nie jest jednak w nastroju do 

świętowania. 

Ścieżki tych dwojga krzyżują się na gdańskiej plaży.  

Ona siedzi na piasku, ociera łzy i wpatruje się w fale.  

On patrzy tylko na nią… 

Wspólny weekend pełen długich rozmów i miłosnych 

uniesień mija zbyt szybko. Zaczyna się kolejny 

zwyczajny tydzień, a wraz z nim powrót do szarej 

rzeczywistości i zobowiązań, które czekają gdzieś 

daleko. Tylko jak dalej żyć, gdy serce zostało  

w Gdańsku?       Od Wydawcy 
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Autor: Izabella Frączyk 

Tytuł: Z miłością pod wiatr, seria: 

           Stajnia w Pieńkach, t. 5  

Wydawca: Prószyński i S-ka 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-82950-77-9 

proszynski.pl 

 

 

 

 
W Nowy Rok pieńkowskie grono przyjaciół  

z optymizmem snuje plany na nadchodzące miesiące. 

Miejscowa farmaceutka Olga zawiera znajomość  

z tajemniczym mężczyzną, a Magda od nowa cieszy się 

małżeńskim szczęściem. W Nestorze rezyduje 

zrozpaczona po rozpadzie wieloletniego związku Ula, 

co bardzo irytuje Alicję. Między kobietami wyraźnie 

iskrzy, a otwarty konflikt wisi w powietrzu. Hotel 

Nestor przeżywa ciężkie chwile, ale bohaterowie nie 

składają oręża, dzielnie stawiając czoło nowej dla 

wszystkich pandemicznej rzeczywistości.  

 

Od Wydawcy 

 

Kolejny tom serii rozgrywającej się na wsi w okolicy 

Tczewa. 

Autor: Marta Kotyza 

Tytuł: Nic nas nie zniszczy  

Wydawca: Zen 

Rok wydania: 2023 

ISBN: 978-83-96686-30-5 

wydawnictwo-zen.pl 

 

 

 

 

 
Książka powstała w wyniku pogoni za marzeniem, 

jakim było napisanie powieści. Opowiada historię 

młodej kobiety, stającej się celem mafii handlującej 

żywym towarem. Czy dziewczyna zostanie sprzedana 

jak rzecz? Czy zostanie sama otoczona przez 

niebezpieczeństwo? Przyjaciele, rodzina i poznany 

przypadkiem mężczyzna nie zawsze będą u boku Elizy. 

A może nie powinno ich tam być? Komu można ufać  

w dzisiejszym świecie? Ta historia jest nie tylko lekturą, 

ale również przestrogą. 

Historia nasycona emocjami, które sprawią, że serce 

czytelnika zabije szybciej. 

Od Wydawcy 

 

Akcja powieści rozgrywa się w Malborku. 
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Autor: Monika Koszewska 

Tytuł: Kara dosięgnie każdego 

Wydawca: 1 Punkt 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96620-71-2 

taniaksiazka.pl 

 
 

 
 

 
(…) ciąg dalszy opowieści o Marcinie Kowalskim 

[bohaterze książki „Niewinni nie ponoszą kary” – red.], 

36-letnim biznesmenie, który firmę i duży majątek 

odziedziczył po zmarłym – w wyniku wypadku 

samochodowego – Wiktorze Zatorskim. Czy chłopak  

z bidula, w dzieciństwie wykorzystywany seksualnie 

przez swojego wychowawcę, poradzi sobie w pracy, 

życiu osobistym i rodzinnym? Czy nadal będzie 

wymierzał sprawiedliwość eliminując z tego świata 

„trutniów”, a może zmieni taktykę, żeby nie utracić 

tego, co udało się mu już osiągnąć? Czym w tej 

powieści zaskoczy nas Monika Koszewska? (…) 

 

Od Wydawcy 

Autor: Piotr Górski 

Tytuł: Ćma  

Wydawca: HarperCollins 

Rok wydania: 2023 

ISBN: 978-83-27688-49-1 

harpercollins.pl 

 

 

 

 
 

Komisarz Kruk musi rozwikłać pętlę kłamstw  

i sekretów, by rozwiązać sprawę zaginionego 

nastolatka. (…) Wygląda na to, że chłopak uciekł  

z domu, ale policja sprawdza też inne możliwości.  

W sprawę przypadkiem angażuje się komisarz 

Sławomir Kruk. Ojciec zaginionego twierdzi,  

że chłopak został pobity i uwięziony. (…) Wydarzenia 

spowija mrok i komisarz nie ma pewności, czy to,  

co zaczyna podejrzewać, stało się naprawdę, czy jest 

tylko wytworem jego wyobraźni. Brnąc przez kłamstwa 

i tajemnice, Kruk stopniowo odsłania scenerię 

koszmaru. 

 

Od Wydawcy 

 

Szósta część cyklu o komisarzu Kruku z Gdańska. 
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Autor: Daria Kaszubowska 

Tytuł: Serce na Kaszubach, 

           seria: Opowieści z Wiary 

Wydawca: eSPe 

Rok wydania: 2023 

ISBN: 978-83-82011-97-5 

boskieksiazki.pl 

 

 

 

 

Zmysłowa opowieść o sile miłości, która daje nowe 

życie. 
 

Ona – zadeklarowana agnostyczka i niezależna 

singielka z wielkiego miasta, nieświadoma swej historii 

i tożsamości. On – naukowiec przywiązany do rodziny, 

religii i konserwatywnych wartości. Jedno krótkie 

spotkanie w strugach wiosennego deszczu styka ze sobą 

ich tak odmienne światy. Ten niespodziewany moment 

zapoczątkowuje historię, która mogłaby wydarzyć się  

w każdym miejscu na świecie, ale w otoczeniu 

kaszubskiej przyrody i na tle kaszubskich obyczajów 

przeradza się w autentyczną opowieść o tym, co ludzi 

różni i o tym, co ich łączy. O ludzkich tęsknotach, 

namiętnościach i pragnieniach. 
 

Od Wydawcy 

Autor: Mariusz W. Kliszewski 

Tytuł: Szablą i rapierem 

Wydawca: Novae  Res 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-83133-38-6  

novaeres.pl 

 

 

 

 

 

(…) Trwa fatalny dla Prus Królewskich rok 1626. 

Dziedzictwo Konrada Macholi zostaje obrócone  

w perzynę przez szwedzkiego najeźdźcę, przez co 

młody szlachcic musi szukać szczęścia poza rodzinnym 

majątkiem. Tymczasem z klasztoru kartuskiego ginie  

w niewyjaśnionych okolicznościach przechowywana od 

lat tajemna receptura eliksiru długowieczności. 

Machola, przyjaźniący się z przeorem, decyduje się 

wspomóc zakonników i ruszyć z misją odnalezienia 

drogocennego manuskryptu. Młodzieniec liczy,  

że nagroda pozwoli mu rozpocząć nowe, dostatnie 

życie. Wszak czeka na niego Luiza, jego ukochana, 

nosząca pod sercem ich potomka. (…) 
 

Od Wydawcy 
 

Kontynuacja powieści „Bez rozgrzeszenia”. 
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Autor: Zygmunt Miszewski 

Tytuł: Zasłyszane na kaszubskim 

           brzegu  

Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko- 

                   -Pomorskie  

                   / Dębogórze-Kosakowo  

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-93261-66-6 

 

 

 

Autor jest komandorem MW w stanie spoczynku, 

inżynierem ze stopniem doktora. Po przejściu na 

emeryturę w 1992 r. związał się nadmorską gminą 

Kosakowo. Zasłynął tutaj jako działacz społeczny oraz 

badacz i popularyzator lokalnej historii. Napisał szereg 

książek i artykułów poświęconych ziemi kosakowskiej.     

Tom zawiera dziewięć opowiadań o tematyce 

historycznej, m.in.: „W poszukiwaniu rybackiego 

szczęścia”, „O rewskich szkutach rozmów kilka”, 

„Górniczy trud żołnierza”, „Szulcowie z Mechelinek”. 

Występujące w tekście terminy kaszubskie objaśnione 

zostały na końcu książki.  

Te opowiadania, jak i wcześniejszą powieść „Z Rewy na 

oceany” (2017) wydano w ramach Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i morze” na lata 2014–2020 

(wdrażanego przez Północnokaszubską Lokalną Grupę 

Rybacką).    

Autor: Józef Ceynowa 

Tytuł: Jak we wsë rólną założëlë. 

           Obrôzk z powojennych lat 

           w trzech odsłonach  

Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa 

                   i Muzyki Kaszubsko- 

                   -Pomorskiej / Wejherowo 

                   Powiat Wejherowski 

                   Urząd Marszałkowski 

                   Województwa  

                   Pomorskiego 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-67483-11-7 

czec.pl 

 

(…) książka jest zapisem sztuki scenicznej Józefa 

Ceynowy, podobnie jak jego pozostałe utwory 

prozatorskie, poetyckie i sceniczne jest przechowywany 

i udostępniany w Dziale Rękopisów Muzeum 

Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej  

w Wejherowie. Obecnym wydaniem – przepisaniem, 

opracowaniem, korektą i uwspółcześnieniem pisowni 

kaszubskiej zajęli się: Mateusz Klebba, Dariusz 

Majkowski i Roman Drzeżdżon. 

 

Od Wydawców 
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Autor: Hieronim Jarosz 

            Derdowski 

Tytuł: Ò panu Czôrlińsczim, 

           co do Pùcka pò sécë jachôł 

Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko- 

                   -Pomorskie 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-66820-21-0 

kaszubskaksiazka.pl, czec.pl 

 

 
Unikatowe wydanie kolekcjonerskie dla miłośników 

prozy Hieronima Jarosza Derdowskiego. Zawiera tekst 

w opracowaniu Eugeniusza Gołąbka, dostosowany do 

współczesnych zasad pisowni kaszubskiej przez 

Bogumiłę Cirocką. O oprawę graficzną zadbał 

Wawrzyniec Samp, wybitny rzeźbiarz i grafik związany 

ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, ilustrator 

książek oraz twórca pomników i tablic. 

 

Od Wydawcy 
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Książki dla dzieci  

i młodzieży 
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Autor: Agata Romaniuk 

Tytuł: Bal u lamorożca.  

           Polsko-ukraińskie  

           bajki o przyjaźni  

Wydawca: Zygzaki 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-67324-25-0 

zygzaki.pl 

 

 
 

(…) to wyjątkowa, dwujęzyczna i pięknie ilustrowana 

książka dla dzieci (i nie tyko).  
 

Książka powstała z myślą o dzieciach z Ukrainy, które 

w wyniku działań wojennych znalazły się w sytuacji 

uchodźczej, i dla dzieci z Polski, które równie 

nieoczekiwanie stały się gospodarzami dla nowych 

ukraińskich koleżanek i kolegów. 
 

Cały przychód ze sprzedaży książki zostanie 

przekazany Polskiej Akcji Humanitarnej SOS Ukraina. 

 

Od Wydawcy 

 

 
Autor: Małgorzata Mosakowska 

Tytuł: Biały Dzik. Pomorskie  

           legendy pani Małgosi 

Wydawca: Region 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-75918-91-5 

czec.pl 

 

 

 

 
Dziesięć legend dziejących się na Pomorzu, w tym  

w Krainie Kaszub, ukazuje przygody Białego Dzika  

i jego dziczej drużyny przez więcej niż dziesięć 

stuleci. Wśród bohaterów pojawiają się książę 

Mściwoj i księżna Zwinisława, zabłąkany joannita, 

rusałka, wiejscy chłopcy, a nawet urocza syrenka.  

Nie brakuje zielarek, znachorek i wiedźm, czyli 

dawnych przyrodniczek i pierwszych ekolożek. 
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Autor: Sylwia Szczycińska 

             Milena Jaczewska 

Tytuł: Felek Travelek poznaje… 

           Morze Bałtyckie 

Rok wydania: 2022 

felektravelek.pl 

 

 
 

 
 

Felek to ktoś, kogo od razu polubicie i z kim bez trudu 

się utożsamicie. To chłopiec pomysłowy, dowcipny, 

pełen energii i ogromnie ciekawy świata. Ma bujne 

rude loki, które nigdy nie mieszczą się pod czapką,  

i szeroki, sympatyczny uśmiech. 
 

Razem z Felkiem poznacie ciekawostki dotyczące 

nadmorskiej przyrody, poczujecie rodzinną więź 

łączącą bohaterów i niejednokrotnie uśmiechniecie się, 

czytając dialogi pełne dziecięcego humoru. 
 

Czytając naszą książkę, możecie włączyć ścieżkę 

dźwiękową, dzięki której dodatkowo pobudzicie 

zmysły małych czytelników. Usłyszą brzmienie 

nadmorskiej przyrody… szum fal, szelest liści  

i odgłosy mewy śmieszki. Nie zapomnijcie też wkleić 

do książki własnych fotografii (…). 

Od Wydawcy 

 

 

Autor: Urszula Morga 

Tytuł: O rzece, która szukała 

           morza, seria: Książeczki 

           Gdynieczki 

Wydawca: Urząd Miasta Gdyni 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96189-67-7 

gdyniarodzinna.pl 

 

 

 

(…) Tak, jak nie można wejść dwa razy do tej samej 

rzeki, tak samo rzeczna woda nigdy dwa razy nie 

przepływa przez to samo miejsce. Kacza zapomniała 

więc szybko o spotkaniu z metalowym potworem  

i pędziła w stronę morza przez słoneczne Orłowo.  

W jej dzikich zakamarkach pluskały się kaczki, 

których śmiech działał na nią kojąco. Po drodze 

minęła papiernię i mocą swojej rozradowanej wody 

wprawiła w ruch korbę maszyny papierniczej. Odurzał 

ją zapach traw i kwiatów z okolicznych łąk, kiedy 

ślizgała się po porośniętych krasnorostami 

kamieniach. Aż w końcu, meandrując między 

wierzbami, z cichym pomrukiem wślizgnęła się  

w żółty piasek zatoki i wpadła do morza. (…) 

 

Fragment książki  
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Autor: Katarzyna Maciejewska 

Tytuł: Spotkaliśmy się w Słupsku 

Wydawca: Muzeum Pomorza 

                   Środkowego / Słupsk  

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-66410-40-4 

muzeum.slupsk.pl, czec.pl 

 

 
 

 

Drogi młody pasjonacie historii! 

Przed tobą książeczka, która – mamy nadzieję – będzie 

początkiem fascynującej podróży poprzez tę część 

historii, o której rzadko mówi się w szkole. Poprzez 

Twoją historię. 

My tutaj, w słupskim muzeum, uważamy, że dzieje 

ludzkości tworzą nie tylko królowie, wojny  

i przesuwające się granice, ale przede wszystkim 

osobiste opowieści zwykłych ludzi, którzy swoim 

życiem i codziennym wysiłkiem tworzą zmieniający 

się świat. 

Jaka jest Twoja historia? Jak jest historia Twojej 

rodziny? Czy lubisz słuchać opowieści rodziców lub 

dziadków jak wyglądało życie, kiedy oni byli dziećmi? 

A kim byli i gdzie mieszkali Twoi pradziadkowie? (…) 
 

Od Wydawcy 
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Poezja 
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Autor: Izabela Brandt 

Tytuł: Każdy strumień składa się  

           z małych łez 

Wydawca: Jasne 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-65703-60-6 

wydawnictwo-jasne.pl 

 
 
 

 

 

 
Poetka od 26 lat mieszka w Kościerzynie. 

Zadebiutowała w połowie lat 90. Była wielokrotnie 

nagradzana w konkursach literackich. W 2020 r. ukazał 

się jej tomik wierszy pt. „Listy z nieba”. 

Wiersze zamieszczone w niniejszym zbiorze 

powstawały w czasie pandemii. Mówią o uczuciach, 

ludziach, pięknie otaczającego nas świata… Jest w nich 

zawarta prostota i miłość do Boga. Szczególny 

charakter ma utwór zamykający tomik, pt. „75-lecie 

Biblioteki Miejskiej w Kościerzynie”. Całość 

dopełniają wysmakowane zdjęcia Mariusza Cherka, 

konesera kościerskiej, kaszubskiej przyrody.  

Autor: Wiesław Nowicki 

             Felicjô Bôska- 

             -Bòrzëszkòwskô (tł.) 

Tytuł: Wiersze gostomskie. 

            Refleksje z kaszubskiej krainy 

            / Gòstomsczé wiérztë. 

            Refleksje z kaszëbsczi krôjnë  

Wydawca: Region  

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-75918-86-1 

czec.pl 

 

Żyjący w latach 1946–2012 Autor, maż aktorki Wandy 

Neumann, znany był w środowisku kulturalnym 

Gdańska i Pomorza. Zajmował się m.in. aktorstwem, 

reżyserią, publicystyką oraz dziennikarstwem. Ukochał 

niewielką wieś Gostomko w gminie Lipusz na 

Kaszubach. W 2013 r. ukazały się jego „Wiersze 

gostomskie”. Obecne wydanie wzbogacone zostało  

o tłumaczenie na język kaszubski.  
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Autor: Tomasz Fopke 

Tytuł: Kolędy wejherowskie /  

           / Wejrowsczé gòdowé 

           spiéwë 

Wydawca: Kaszubskie Forum  

                   Kultury / Gdynia 

Rok wydania: 2022 

czec.pl 

 
 
 

(…) tomik poezji – zbiór kolęd w języku kaszubskim  

i polskim autorstwa dr. Tomasza Fopke, znanego z wielu 

muzycznych projektów kaszubskich i znawcy języka 

kaszubskiego. Tym razem Tomasz Fopke przygotował 

szeroki wachlarz utworów bożonarodzeniowych 

związanych tematycznie z duchową stolicą Kaszub – 

Wejherowem. Sporo z nich przenosi nas w teraźniejszy 

świat, którego nie znajdziemy w wielu tradycyjnych, 

powszechnie znanych kolędach. Dodatkowym 

walorem publikacji jest piękna szata graficzna autorstwa 

Artura Wyszeckiego związanego z Akademią Sztuk 

Pięknych w Gdańsku.  

 

Od Wydawcy 

 

Autor: Józef Ceynowa 

Tytuł: Przódë a dzysô  

Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko- 

                   -Pomorskie  

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-63538-85-9 

kaszubskaksiazka.pl, czec.pl 

 

 

 
 

(…) Znakomita większość prezentowanych  

w niniejszym tomie wierszy Ceynowy pojawia się  

w druku po długim czasie od powstania, niektóre nawet 

po 90 latach. Układamy je w porządek tematyczny: 

najpierw wiersze wspólnotowo-ludowe, następnie 

patriotyczno-historyczne, na końcu ideowo- 

-moralistyczne, i zgodnie z kolejnością powstania, 

najpierw utwory najstarsze. Pozwala to ukazać Józefa 

Ceynowę jako poetę zarówno poruszającego temat 

kaszubskości, jak i potrafiącego uniwersalnie ukazać 

naturę, tak lirycznie opracowującego temat historyczny, 

jak opisującego oznaki codzienności. Najnowszy zbiór 

wierszy przynosi więc potwierdzenie zauważonych  

w tradycji interpretacyjnej cech liryki poety z Połczyna, 

ale jednocześnie pogłębia wiedzę o nim jako o artyście 

słowa. (…) 
 

Fragment posłowia Daniela Kalinowskiego 
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Autor: Mirosława Smrek 

Tytuł: W powietrzu, którym 

           oddychasz, jest poezja 

Wydawca: BookEdit  

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-66995-58-1 

bookedit.pl 

 
 
 

 
Przed państwem zbiór romantycznych wierszy, 

skupiających się na zmysłowym doświadczeniu  

i obserwacji świata przyrody. Wśród nich znalazły się 

utwory realistyczne, w których autorka chce przekazać 

prawdę o świecie, bo „Poezja jest jak zwierciadło  

w naszych duszach. To stan naszych serc i odbicie 

naszych wewnętrznych prawd. Jest jak hipnotyzująca 

filiżanka kawy, prażona w surowych emocjach, 

następnie pobudzająca zmysły, aby mieć trwały wpływ 

na Twoje życie. Chce oddziaływać na człowieka, jego 

duszę i postrzeganie świata”. Przy każdym wierszu 

zamieszczono inspirującą fotografię w wykonaniu 

autorki. 
 

Od Wydawcy 

 

Czytelnicy odnajdą we wierszach „gdańskie klimaty”.   
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Biografie 
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Autor: Zygmunt Szultka 

            Kazimierz Kallaur 

Tytuł: Ród Grąbek - Grąbkowski - 

           von Grumbkow. XIII–XVIII  

           wiek. Kaszubscy antenaci   

           pruskich ministrów  

           i generałów  

Wydawca: Akademia Pomorska 

                   / Słupsk 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-74673-75-4 

wydawnictwo.apsl.edu.pl, czec.pl 

 
Przedmiotem monografii jest rycerski (szlachecki) ród 

Grąbek-Grąbkowski z Pomorza Słupskiego XIII–XVIII w. 

W historii był znany pod zniemczonym nazwiskiem von 

Grumbkow, którego reprezentanci od wojny 

trzydziestoletniej (1618–1648) do połowy XVIII w. 

wnieśli ogromny wkład w budowę absolutystyczno- 

-militarnego państwa barndenbursko-pruskiego i udział  

w budowę jego potęgi europejskiej. Ich rodowód, 

kaszubska świadomość i polskie relacje zostały przez 

dotychczasowe piśmiennictwo historyczne (i nie tylko) 

całkowicie przemilczane. Nie trzeba pisać, jakie tego były 

konsekwencje dla kształtowania świadomości 

społeczeństwa Prus w XVIII–XX wieku.  
 

Od Autorów 

Autor: Teresa Hoppe 

Tytuł: Antoni Abraham  

           (1869–1923).  

           Zarys biografii  

Wydawca: Zrzeszenie  

                   Kaszubsko- 

                   -Pomorskie  

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-66820-10-4 

kaszubskaksiazka.pl 

 

Rada Naczelna Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 

(…) jednomyślnie ustanowiła rok 2023 – Rokiem 

Antoniego Abrahama. Ważnym elementem bogatych 

obchodów rocznicowych stanie się (…) książka 

poświęcona tej wybitnej postaci. (…) 

Czytelnik otrzymuje w części pierwszej (…) opowieść  

o życiu kaszubskiego bohatera wzbogaconą –  

w porównaniu do tej napisanej przed ponad trzydziestu 

laty przez Tadeusza Bolduana – o nowe ustalenia 

zawarte w opublikowanych w międzyczasie licznych 

opracowaniach historycznych dotyczących okresu,  

w którym żył „trybun Kaszubów”. Część druga książki 

jest poświęcona utrwalaniu pamięci o Abrahamie.  

A tych upamiętnień jest niemało (…). 
 

 Jan Wyrowiński 

prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
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Autor: Joanna Wzorek Głowacka 

Tytuł: Leon Wzorek. Strażnik 

           światła z Rozewia. 

           Opowieść o moim 

           pradziadku 

Wydawca: Towarzystwo 

                   Przyjaciół Narodowego 

                   Muzeum Morskiego 

                   / Gdańsk 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96476-40-1 

tpnmm.pl 

 

(…) książka szczegółowo omawia zarówno rutynę pracy 

kierownika latarni, jak i jego działalność patriotyczną  

i popularyzatorską, na którą niewątpliwie wpłynęły 

rozmowy ze Stefanem Żeromskim. Przykładami tej 

działalności są: zbudowanie obelisku poświęconego 

Zaślubinom Polski z morze, inicjatywa w nazwaniu 

latarni imieniem autora „Wiatru od morza”, spotkania  

z młodzieżą i letnikami (…). 

11 września 1939 roku był ostatnim dniem pracy Leona 

Wzorka w charakterze latarnika. Aresztowany przez 

niemieckich żołnierzy (…), został (najprawdopodobniej) 

rozstrzelany w Lasach Piaśnickich koło Wejherowa 31 

grudnia 1939 roku. 
 

Apoloniusz  Łysejko 

Autor: Małgorzata Sokołowska 

            Joanna Stasiak 

Tytuł: Gdyniacy. Słownik 

           biograficzny absolwentów 

           Państwowej Szkoły Morskiej 

           w Gdyni. 1931–1939 

Wydawca: Uniwersytet Morski 

                   / Gdynia 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-74214-30-8 

umg.edu.pl 

 

Drugi tom „Słownika absolwentów Szkoły Morskiej” 

obejmuje lata 1931–1939 – to znaczy czas od 

przeniesienia uczelni z Tczewa do Gdyni (…). Dla 

odróżnienia od „Tczewiaków” nazywani byli 

„Gdyniakami”. W tym tomie prezentujemy 126 

„Gdyniaków” oraz dwóch „schyłkowych” 

„Tczewiaków” (…). PSM w Gdyni ukończyło do 1939 

r. ok. 260 uczniów (…). 

(…) Zdajemy sobie doskonale sprawę, jak bardzo 

nierówno opracowane zostały biogramy. Jedne są 

obszerne, pełne smakowitych opowieści samych ich 

bohaterów, inne zaledwie na pół strony (…). Innych nie 

ma głównie z tej przyczyny, że nie udało się znaleźć 

informacji wystarczających na skromniutki choć 

biogram. (…) 

Fragment przedmowy   
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Autor: Krzysztof Brożek 

Tytuł: Wałęsa. Gra o wszystko 

Wydawca: Czarna Owca 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-81432-71-9 

czarnaowca.pl 

 

 

 

 

 

Pochodzący z chłopskiej rodziny stoczniowy elektryk, 

prosty robotnik. Przywódca Solidarności, noblista. 

Albo, jak chcą inni, megaloman i manipulator. Dla 

jednych bohater, dla innych wyniesiony na fali strajku 

uzurpator, nieakceptujący na szczycie nikogo obok 

siebie. Otoczony liczną rodziną, ale tak naprawdę 

wielki nieobecny, tak we własnym domu, jak i w życiu 

bliskich. Wraz z jego prezydenturą pojawiły się kolejne 

pytania: Lech Wałęsa to mąż stanu czy marionetka 

w rękach innych? 

Po kolejnych wyborach i przegranej walce o Belweder 

wrócił nie do domu, lecz do biura, za monitor 

komputera, skąd do dzisiaj wysyła w świat swoje 

barwne, czasem niezrozumiałe wpisy, komentarze, 

oświadczenia, prowadzi też blogi i transmisje.  

Na jego temat powstało wiele mitów. (…)  

Od Wydawcy 

Autor: Józef Borzyszkowski 

            (zebr. i oprac.) 

Tytuł: Pro memoria – Zbigniew 

           Jujka (1935–2019)  

Wydawca: Instytut Kaszubski 

                   / Gdańsk 

                   Muzeum Piśmiennictwa 

                   i Muzyki Kaszubsko- 

                   -Pomorskiej / Wejherowo   

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-65826-88-6 

           978-83-67483-13-1 

instytutkaszubski.pl, czec.pl 

 

Wydany tom poświęcony został Zbigniewowi Jujce 

(1935–2019), wybitnej postaci w pomorskiej kulturze 

okresu powojennego, rysownika, grafika, satyryka, 

komentatora zmieniającej się rzeczywistości okresu 

PRL oraz III RP, obdarzonego niezwykłym zmysłem 

obserwacji. Ale też osoby o bardzo ciekawych, 

pomorskich korzeniach rodzinnych, którym również 

poświęcono odpowiednią część refleksji, co jest 

nawiązaniem do obchodzonej w 2022 r. 100-nej 

rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech. 

(…) 

 

Od Wydawcy 
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Autor: Maria Judejko 

Tytuł: Maciek z pokolenia  

           przełomu 

Wydawca: Inpero.pl 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96310-42-2 

inpero.pl 

 

 

 

 
Bohater książki to Maciej Werochowski, właściciel firmy 

„MAWER” i pizzerii Bazylia w Chojnicach, 

pomysłodawca budowy hali targowej przy ul. 

Młodzieżowej. 

Jak pisze Jacek Klajna, redaktor naczelny miesięcznika 

„Chojniczanin.pl”: Ta książka to niesamowita podróż  

w czasy, nie tak odległe, a jednak już praktycznie 

wymazane z naszej pamięci. Czasy schyłkowego PRL-u, 

czasy kiedy codziennością chojniczan było stanie  

w kolejkach i „załatwianie” podstawowych artykułów. 

Przenosimy się do wnętrza chojnickich sklepów, które 

pamiętamy z dzieciństwa – niektóre ze względu na 

wygląd i asortyment, niektóre ze względu na 

„kolonialny” zapach. W czasy szalonych lat 90-tych 

kiedy upadały autorytety, szalała inflacja ale też 

jednocześnie rodziła się nasza przedsiębiorczość (…). 

Autor: Przemysław Wilczyński 

Tytuł: Jan Kaczkowski. Biografia 

           (wyd. 2) 

Wydawca: WAM 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-27730-89-3 

wydawnictwowam.pl 

 

 

 

 
Kochany przez całą Polskę. Chętnie opowiadał  

o swoich mocnych doświadczeniach, walce z rakiem  

i założonym przez siebie hospicjum. Ale czy wiemy,  

jak inspirujące jest jego życie jako całość? Przyjęcie  

do seminarium pomimo ciężkiej wady wzroku, rozpacz 

po przybyciu do Pucka, skomplikowane relacje  

z „synkami” oraz kulisy konfliktu z arcybiskupem –  

te fakty składają się na historię Jana Kaczkowskiego  

w równym stopniu, co rola „onkocelebryty”. (…) 
 

Nowe wydanie biografii wzbogacają dwie kluczowe 

rozmowy: z ojcem księdza (przeprowadzona już po 

śmierci Jana) oraz z nim samym – ta, po której zyskał 

sławę w całej Polsce. Wykorzystał ją, by pomagać 

innym. 
 

Od Wydawcy 
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Autor: Jarosław Kurski 

Tytuł: Dziady i dybuki. 

           Opowieść dygresyjna 

Wydawca: Agora 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-26839-97-9 

kulturalnysklep.pl 

 

 

 

 
Legendę łatwo przyswoić, z prawdą żyć na ogół 

trudniej. 

 

Jarosław Kurski przez lata rekonstruował prawdę  

o swojej rodzinie, celowo wypieraną, przeinaczaną  

i pomijaną przez innych, w tym przez jego ukochaną 

matkę. Efektem zdumiewającego, pełnego zawirowań 

śledztwa historycznego są dzieje rodu rozsianego od 

Ukrainy po Brazylię i od Wielkiej Brytanii po Australię, 

z miejscem urodzenia autora – Gdańskiem, w samym 

sercu. 

 

Od Wydawcy 
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Wspomnienia 
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Autor: Chaim Kozienicki 

Tytuł: Dorastanie w piekle (wyd. 3) 

Wydawca: Muzeum Stutthof 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96482-65-5 

stutthof.org/ksiegarnia 

 

 

 

 

 
Wspomnienia urodzonego w 1928 r. Chaima 

Kozienieckiego to niezwykły zapis wspomnień dziecka, 

ocalałego z Holokaustu. Autor zaczął je spisywać  

w 1941 r. w łódzkim getcie, gdzie znalazł się po 

rozpoczęciu II wojny światowej wraz z całą rodziną.  

We wrześniu 1944 r. trafił do Auschwitz, a potem wraz z 

innymi więźniami został przetransportowany do KL 

Stutthof. Widziana z perspektywy dziecka obozowa 

rzeczywistość to niezwykle poruszający zapis i cenne 

źródło historyczne.  

 

Od Wydawcy 

Autor: Aleksander R. Michalak 

            (wybór, oprac. i tł.)   

Tytuł: Kto przez ogień.  

           Żydowskie świadectwa  

           ze Stutthofu  

Wydawca: Muzeum Stutthof 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96482-64-8 

stutthof.org/ksiegarnia 

 

 
Praca ta stanowi wybór źródeł – wspomnień więźniów 

żydowskich, którzy przebywali w KL Stutthof. Książka 

podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich to 

przede wszystkim tłumaczenia fragmentów świadectw 

wraz z komentarzami. (…) Wykorzystane tu materiały 

pochodzą przede wszystkich z trzech głównych źródeł: 

nagrań USC Shoah Foundation, Archiwum Muzeum 

Stutthof, oraz zbiorów United States Holocaust 

Memorial Museum w Waszyngtonie. W drugiej części 

opracowania przeważają – przytaczane w całości – 

świadectwa przechowywane w Archiwum Muzeum 

Stutthof w Sztutowie. (…) 

 

Od Wydawcy 
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Autor: Jan Król 

Tytuł: Życie polityką naznaczone  

Wydawca: Wydawnictwo 

                   Nieoczywiste 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-66402-40-9 

nieoczywiste.pl 

 

 

 

 
Książka (…) obejmuje kilka epok – od lat 70. XX 

wieku, dojrzewania młodego człowieka, wyrastającego  

w rodzinie o patriotycznych tradycjach w niewielkim 

mieście na południu Polski, przez studia i młodzieńczy 

udział w Stowarzyszeniu „Pax”, do zaangażowania na 

rzecz opozycji demokratycznej i „Solidarności”. Autor 

ukazuje dramatyczne lata 80. (…). We wspomnieniach 

otrzymujemy obszerną relację o tworzeniu III 

Rzeczypospolitej, pisaną przez posła na Sejm w latach 

1989–2001 i wicemarszałka Sejmu III kadencji (…). 

  

 prof. Andrzej Friszke 

 

Jan Król jako poseł reprezentował okręgi słupski (lata 

1989–1991), koszalińsko-słupski (1991–1993) i słupski 

(1993–2001). 

Autor: Ewa Gierszewska-Vogels 

Tytuł: Zapiski ze zbuntowanego 

           miasta  

Wydawca: Instytut Dziedzictwa 

                   Solidarności / Gdańsk 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96562-74-6 

ids1980.pl 

 

 

 
Zapiski Ewy Gierszewskiej-Vogels dają świetny opis 

życia codziennego gdańszczanki, nieakceptującej 

polityczno-ideologicznej fasady PRL, momentami 

bezsilnej i sfrustrowanej, a także przygniecionej 

problemami codzienności (robienie zakupów!). Jest to 

perspektywa zdecydowanie antykomunistyczna, choć 

niekoniecznie w jednoznacznie politycznym znaczeniu. 

Doświadczenia różnych dramatycznych sytuacji stanu 

wojennego są bodaj najmocniejszymi fragmentami 

zapisków. Pokazują one bowiem jeszcze jeden 

nieoczywisty skutek działania opresyjnego państwa: 

strach i niepokój (m.in. o zdrowie i życie męża), 

będące swoistym ucieleśnieniem opresji: natrętnych 

wyobrażeń oraz poczucia fizycznej niemocy. 

 

dr hab. Daniel Wicenty 
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Autor: Edmund Ledwoń (red.) 

            Sławomir Mierzwiński (red.) 

            Waldemar Pasturczak (red.) 

            Andrzej Tomasik (red.)  

Tytuł: VIII Zjazd Absolwentów 

           Wydziału Budowy Okrętów 

           i Instytutu Okrętowego 

           Politechniki Gdańskiej z lat 

           1968–1975 (i lat pobliskich) 

           po około 50 latach 

           od zakończenia studiów       

Wydawca: Politechnika Gdańska 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-73488-81-6 

sklep.pg.edu.pl 

 

Organizatorem zjazdów jest Bractwo Okrętowe „Koga” 

Stowarzyszenie  Absolwentów Politechniki Gdańskiej 

Wydziału Budowy Okrętów. Z okazji spotkań 

wydawane są publikacje książkowe. Niniejszy tom 

zawiera szereg tekstów, głównie o charakterze 

wspomnieniowym. Konstruktorzy statków dają 

świadectwo dawnej potęgi przemysłu okrętowego  

w Polsce, opisują także trudne czasy transformacji 

ustrojowej, albo swoje doświadczenia w pracy za 

granicą.   

Autor: Krzysztof Grabowski 

Tytuł: Bez kompleksów o lepszą 

           szkołę 

Wydawca: Production Artur 

                   Grabowski 

Rok wydania: 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autor urodził się w 1948 r. w Wielu na Kaszubach. Pod 

koniec lat 70. objął funkcję dyrektora szkoły 

podstawowej w rodzinnej wsi. Skromna baza lokalowa 

utrudniała życie nauczycielom i uczniom. Rozpoczęta 

w 1986 r. walka o rozbudowę szkoły okazała się długa  

i ciężka. Czas transformacji, bankructwa finansowego 

państwa nie sprzyjał inwestycjom. Wokół rozbudowy 

szkoły działy się rzeczy sensacyjne. W książce opisane 

zostały tamte wydarzenia. Wspomnieniom towarzyszą 

dokumenty i zdjęcia.   
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Autor: Aleksandra Jeryś 

Tytuł: Stasiu, miłości Ty nasza 

Wydawca: Zen 

Rok wydania: 2023 

ISBN: 978-83-95879-68-5 

wydawnictwo-zen.pl 

 

 

 

 
 

Ta książka jest wypełniona uczuciami po brzegi. 

Historia Oli, Bartka i Stasia opowiedziana została  

w tak uroczy i mądry sposób, że pomimo trudnego 

tematu, jakim jest strata dziecka, działa na duszę 

czytelnika jak balsam.  

Serdecznie polecam! Jestem przekonana, że zakochacie 

się w bohaterach tej opowieści tak samo jak ja. 

 

     Ada Johnson – pisarka 

 

Autorka – trener umiejętności psychospołecznych, 

przedsiębiorca, mieszkanka Rumi napisała książkę pod 

wpływem bolesnych doświadczeń – śmierci swojego 

syna Stasia 44 minuty po narodzeniu.  

Autor: Mieczysław Kochanowski 

Tytuł: Karnawał 1956–1968 

Wydawca: Słowo/obraz terytoria 

Rok wydania: 2023 

ISBN: 978-83-79082-37-7 

terytoria.com.pl 

 

 

 

 

 
O październikowej odwilży 1956 roku i zmianach, 

które po niej zaszły i umożliwiły powstanie w Polsce 

nowej kultury liberalnej. O młodzieży – zwanej dziś 

pokoleniem październikowym – która tę kulturę 

tworzyła. O pierwszym w Polsce parlamencie 

studenckim, powołanym przy Politechnice Gdańskiej. 

O wyjątkowym teatrze Bim-Bom i o przyjaźni  

z Cybulskim, Kobielą, Fedorowiczem czy 

Afanasjewem. 

Czasy swojej młodości z gawędziarskim talentem 

opisuje Mieczysław Kochanowski, gdańszczanin, 

profesor, przedstawiciel odchodzącego już pokolenia, 

uczestnik tamtych wydarzeń. (…) 

 

Od Wydawcy 



34 

Historia 



35 

Autor: Danuta Drywa 

Tytuł: Polska Matką naszą…  

           Zbrodnia na Polakach  

           z Wolnego Miasta Gdańska  

           w obozie Stutthof w 1940 r. 

Wydawca: Muzeum Stutthof  

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96482-61-7 

stutthof.org/ksiegarnia 

 

 
Publikacja poświęcona mniejszości polskiej z Wolnego 

Miasta Gdańska, dla której (zwłaszcza jej elity) już  

2 września 1939 r. utworzono w Sztutowie obóz 

koncentracyjny. 

Pierwszy rozdział książki nosi tytuł „Polacy w Gdańsku 

w latach 1920–1939”.  Kolejny dotyczy egzekucji na 

nich w dniach 11 stycznia i 22 marca 1940 r.; 

uzupełniony jest fotografiami znanych, zastrzelonych  

w Stutthofie, działaczy polonijnych. Zainteresować 

mogą znajdujące się w dalszej części listy obozowe 

działacza społecznego Witolda Nełkowskiego. Po nich 

zaprezentowane zostały postaci Bernarda Filarskiego, 

lekarza-stomatologa, aktywnie działającego  

w organizacjach polonijnych, oraz Leona Jutrzenki- 

-Trzebiatowskiego. 

Autor: Franciszek Hirsz 

Tytuł: Szymbarscy zakładnicy.  

           2010 rok i dalej…  

Wydawca: BiT 

Rok wydania: 2022 

wydawnictwobit.pl, czec.pl 

 

 

 

 

 
Publikacja poświęcona zbrodni dokonanej przez 

Niemców 25 maja 1944 r. w Szymbarku na Kaszubach. 

10 mieszkańców okolicy zginęło w odwecie za 

zastrzelenie przez partyzantów miejscowego 

hitlerowca. Zakopane w lesie ciała ofiar (w większości 

członków TOW „Gryf Pomorski”) przeniesiono po 

wojnie na cmentarz katolicki we wsi. 11 listopada  

2010 r. w miejscu śmierci Polaków został odsłonięty 

nowy pomnik ku ich czci. Książka dotyczy także 

kwestii pielęgnowania pamięci o tamtym mordzie.     
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Autor: Daniel Czerwiński 

            Mateusz Kubicki 

Tytuł: Gdańsk, ul. Okopowa 9.  

           Budynek, ludzie, wydarzenia, 

           seria: Niezwykła Historia 

           Zwykłych Obiektów   

Wydawca: Instytut Pamięci 

                   Narodowej / Gdańsk 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-82294-74-3 

ipn.gov.pl 

 

Dla mieszkańców Gdańska budynek przy ul. Okopowej 

9 stanowi mijany codziennie element architektury. (…) 

Gmach wzniesiono jako siedzibę policji i taką funkcję 

pełnił on przez prawie cały okres swego ponad 

stuletniego istnienia (…). 

Cezurę początkową niniejszego opracowania wyznacza 

rok 1905, kiedy obiekt oficjalnie oddano do użytku. 

Cezurę końcową trudno określić, gdyż gmach nadal 

pozostaje w użytkowaniu służb specjalnych i pisanie  

o jego współczesności naruszałoby tajemnicę 

państwową. Ostatnie opisane w publikacji wydarzenia 

miały miejsce w latach dziewięćdziesiątych XX w., 

kiedy istniał jeszcze Urząd Ochrony Państwa. (…) 

 

Od Autorów 

Autor: Dariusz Dolatowski 

Tytuł: Z dziejów sołectwa  

           Ełganowo w gminie  

           Trąbki Wielkie od czasów  

           najdawniejszych do 

           1945 roku, seria: Poznajemy 

           swoją Małą Ojczyznę  

Wydawca: Region 

                   Gdański Kantor 

                   Wydawniczy 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-75917-15-4 

           978-83-62129-38-6 

gbp-trabkiwielkie.pl 

 

Dziewiąta pozycja w serii dotyczącej poszczególnych 

sołectw gminy Trąbki Wielkie ukazuje historię 

Ełganowa – wsi znanej z tradycji patriotycznych.  

W okresie międzywojennym Ełganowo znajdowało się 

w granicach Wolnego Miasta Gdańska. Mieszkało tam 

jednak wielu Polaków, którzy nie kryli swojego 

przywiązania do ojczyzny. W 1930 r. otworzono we wsi 

Dom Polski, następnie polską ochronkę i w 1934 r. 

szkołę Gdańskiej Macierzy Szkolnej. Mieszkańcy nie 

uniknęli szykan i prześladowań ze strony Niemców. 

Nauczycielka Anna Burdówna była więźniarką KL 

Ravensbrück.     
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Autor: Marcin Owsiński 

Tytuł: Lagrowi ludzie. Śledztwo  

           i pierwszy proces  

           stutthofski (1945–1946).  

           Opowieść o przemianie  

Wydawca: Region  

                   Muzeum Stutthof 

                   Księży Młyn 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-75918-88-5 

           978-83-96482-62-4 

           978-83-77297-08-7 

czec.pl, stutthof.org/ksiegarnia, km.com.pl 

 

Szacuje się, że od 1945 do 2022 r. spośród kilku tysięcy 

SS-manów, nadzorczyń i więźniów pełniących różne 

funkcje w KL Stutthof przed jakimikolwiek sądami 

stanęło zaledwie ponad 120 mężczyzn i kobiet,  

z których skazanych zostało ok. 110 osób. W Polsce 

odbyły się przynajmniej 34 procesy (…), kilka 

kolejnych przeprowadzono w RFN. Ostatnie z nich 

toczyły się w Hamburgu jeszcze w 2022 r. (…) 

Do powszechnej świadomości (…) przeszedł jedynie 

proces przeprowadzony w Gdańsku w 1946 r., 

zakończony spektakularnym, publicznym wykonaniem 

wyroku śmierci na 11 osobach. (…) 
 

Od Wydawców 

Autor: Tomasz Gliniecki  

Tytuł: To był obóz śmierci.  

            Działalność sowieckiej 

            komisji śledczej na 

            terenie byłego KL 

            Stutthof w 1945 roku – 

            dokumentacja 

            i omówienie   

Wydawca: Muzeum Stutthof 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96482-63-1 

stutthof.org/ksiegarnia 

 

Publikacja (…) stanowi kontynuację prac badawczych 

nad historią ostatniego okresu istnienia obozu 

koncentracyjnego Stutthof i czasu po zajęciu tych 

terenów przez Armię Czerwoną w maju 1945 r. Badania 

pod tym kątem pierwszy podjął Marek Orski jeszcze  

w drugiej połowie lat 90. ubiegłego stulecia. (…) Całość 

niniejszej publikacji ma charakter popularnonaukowy  

i jest adresowana także do czytelników nie zawsze 

obeznanych z literaturą historyczną. Dlatego słusznie 

ograniczono warsztat naukowy do niezbędnego 

minimum. (…) 

 

prof. zw. dr hab. Bogdan Chrzanowski  
 

Publikacja dwujęzyczna, polsko-angielska. 
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Autor: Rafał Panfil (red.) 

            Artur Dobry (red.) 

Tytuł: Regnum defendo ense et alis  

           tego stricto / Królestwa bronię  

           dobytym mieczem i osłaniam  

           skrzydłami. Malbork w Prusach 

           Królewskich, t. 2, Katalog 

           wystawy w Muzeum Zamkowym 

           w Malborku 18 września 2021 –  

           – 2 stycznia 2022    

Wydawca: Muzeum Zamkowe 

                   / Malbork 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96636-50-8 

zamek.malbork.pl 
 

Katalog wystawy stanowiącej drugą część tzw. tryptyku 

malborskiego. Po okresie krzyżackim przyszedł czas na 

zaprezentowanie dziejów polskiego Malborka (1454– 

–1772) – historii zamku będącego siedzibą starostwa, 

twierdzą i arsenałem, a także rezydencją królewską. 

Eksponaty sprowadzono z instytucji polskich  

i zagranicznych, m.in. z National Historical Museums  

w Sztokholmie oraz z Westpreußisches Landesmuseum 

w niemieckim Warendorfie.  

Tom 1 wydawnictwa ukazał się w 2021 r. i zawierał  

teksty naukowe dotyczące Malborka w okresie 

nowożytnym czy też szerzej Prus Królewskich.        

 

 

Autor: Jerzy Dygdała 

Tytuł: Z dziejów pierwszego 

           panowania króla Stanisława  

           Leszczyńskiego. (Wokół  

           malborskiego epizodu  

           z 1708 roku) 

Wydawca: Towarzystwo Naukowe 

                    / Toruń 

                   Instytut Historii PAN  

                   Muzeum Zamkowe 

                   / Malbork 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-65127-88-4, 978-83-66911-32-1, 

978-83-95898-69-3  

tnt.torun.pl, ksiegarnia-ihpan.edu.pl, 

zamek.malbork.pl 
 

 

Praca składa się z sześciu rozdziałów, w których autor 

m.in. opisuje długą podróż Stanisława 

Leszczyńskiego do Prus Królewskich w latach 1706–

1708, codzienne życie na malborskim zamku latem i 

jesienią 1708 r., sprawy publiczne i prywatne interesy 

władcy, w tym jego problemy finansowe oraz 

oczekiwanie na szwedzkie posiłki. Na końcu znajduje 

się aneks – uniwersał króla z 11 sierpnia 1708 r. 
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Autor: Andrzej Nieuważny 

Tytuł: Klucz do wszystkiego. 

           Dzieje napoleońskiej 

           twierdzy Gdańsk 1807–1814, 

           seria: Monografie Muzeum  

           Gdańska, t. 4  

Wydawca: Muzeum Gdańska 

                   Arche 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96491-55-8 

           978-83-96099-09-9 

muzeumgdansk.pl, wydawnictwo-arche.pl 

 

Przedwczesna śmierć nie pozwoliła na sfinalizowanie 

zamierzenia dr. Andrzeja Nieuważnego, który chciał 

przedstawić rolę Gdańska podczas wojen 

napoleońskich. „Gibraltar Bałtyku”, jak określał nasze 

miasto Napoleon, był ważny ze względu na aktywność 

wywiadowczą wobec Prus i Rosji. Na Bałtyku, 

przeciwko flocie angielskiej, działali również gdańscy 

kaprzy. Andrzej Nieuważny wniósł także wiele 

uzupełnień do tematu i skorygował wiele nieścisłości. 

Szczególnie cenne są fragmenty oparte na nieznanych 

dotychczas materiałach źródłowych z archiwów 

rosyjskich i francuskich. 

 

Od Wydawcy 

Autor: Szymon Kazusek 

Tytuł: Spław wiślany w drugiej 

           połowie XVIII wieku 

           (do 1772 roku), cz. 1, 

           Charakterystyka spławu  

           wiślanego  

Wydawca: Uniwersytet Jana 

                   Kochanowskiego 

                   / Kielce                 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-71339-57-8 

wydawnictwo.ujk.edu.pl 

 

W dwuczęściowej monografii w sposób szczególny 

przybliżony został spław wiślany w latach 1764–1766 

(cz. 2, Statystyka spławu wiślanego, Kielce 2016).  

W pierwszej części publikacji omówiono warunki 

naturalne spławu (…); polityczne i prawne aspekty 

spławu wiślanego (…); organizację spławu wiślanego  

i jego koszty; strukturę towarów stanowiących 

przedmiot spławu; uczestników handlu spławnego, od 

monarchy i jego dworu, przez szlachtę i magnaterię, 

mieszczaństwo, duchowieństwo, liczne zgromadzenia 

zakonne, Żydów, po ludność wiejską. (…) 

 

 

Od Wydawcy 
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Autor: Ksiądz Kujot 

Tytuł: Opactwo pelplińskie 

           (reprint) 

Wydawca: Bernardinum 

Rok wydania: [2022] 

ISBN: 978-83-81279-62-8 

ksiegarnia.bernardinum.com.pl 

 

 

 

 

 

Opracowanie naukowe (…) ks. Stanisława Kujota, 

wydane w Pelplinie w 1875 roku, doczekało się nowej 

edycji. Wydawnictwo „Bernardinum” przygotowało 

reprint, czyli wierną kopię oryginału tego dzieła. 

 

Obszerna, licząca około 500 stron praca oparta została 

na dwutomowej rękopiśmiennej kronice klasztoru 

pelplińskiego spisanej w języku łacińskim. Spośród 

źródeł drukowanych największą pomocą była 

publikacja Wintera „Die Cistercienser des nordöstlichen 

Deutschlands” (cystersi północno-wschodnich Niemiec, 

do których oczywiście też wchodzą pomorscy  

i wielkopolscy). 

 

Od Wydawcy 

 

 

 

Autor: Michał Antonowicz (red.) 

            Tomasz Łaszkiewicz (red.) 

            Wojciech Olszewski (red.) 

Tytuł: Ziemiaństwo w kreowaniu  

            tożsamości kulturowej  

            na Pomorzu (XVIII–XX w.)  

Wydawca: Oficyna Wydawnicza  

                   Kucharski  

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-64232-65-7  

oficynamjk.com.pl, mantonowicz@kpcd.com.pl 

 

(…) Nie przypadkiem, poświęcamy też tę książkę roli 

ziemiaństwa, grupy całkowicie zmarginalizowanej 

ekonomicznie, zdegradowanej społecznie i zohydzanej 

pozostałym w czasach komunistycznych. 

Współcześnie, jej potomkowie starają się 

nie tylko kontynuować, przekazany im 

przez poprzednie pokolenia, etos kulturowy, ale też 

upowszechniać wiedzę o pozytywnych dla ogółu 

społeczeństwa polskiego dokonaniach swoich 

przodków, usiłują włączać się w budowanie nowej 

polskiej tożsamości kulturowej. W przywracaniu 

pamięci o kulturowej roli ziemiaństwa działają niejako 

równolegle (choć nie tożsamo) z tym co robią już 

historycy i – w coraz większym zakresie – muzea 

różnego typu. (…)  

Fragment wstępu 
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Autor: Michał Hinc 

            Adam Lubocki 

            Mateusz Szuba  

Tytuł: Historia Kaszubów na jeden 

           wieczór  

Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa 

                   i Muzyki Kaszubsko- 

                   -Pomorskiej / Wejherowo 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-67483-06-3 

czec.pl 

 
(…) Autorami są: Michał Hinc, Adam Lubocki oraz 

Mateusz Szuba – pracownicy wejherowskiego 

Muzeum. Książka przybliża nam dzieje Kaszubów  

od czasów najdawniejszych po współczesność. Porusza 

wiele wątków, które do tej pory pozostają 

niedopowiedziane, a dotyczą naszej małej ojczyzny. 

Tekst pozwala spojrzeć na najważniejsze wydarzenia 

światowej historii z nieco innej, lokalnej perspektywy. 

Projekt graficzny okładki wykonał pracownik naszego 

Muzeum: Anna Kąkol. 

 

Od Wydawcy 

Tytuł: Historia powiatu 

           gdańskiego w pytaniach.  

           Ludzie, zdarzenia, miejsca,  

           cz. 3 

Wydawca: Fundacja 

                   Bursztynowym 

                   Szlakiem / Pruszcz Gd. 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96350-11-4 

bursztynowym.pl 

 

 
Ostatnia część lokalnej trylogii dotyczy czasów 

powojennych. Zawiera kilkadziesiąt tekstów napisanych 

przez kilkunastu autorów. Podobnie jak poprzednie 

części publikacja ma charakter popularnonaukowy. 

Adresowana jest przede wszystkim do mieszkańców  

i osób związanych z powiatem gdańskim. 

Przedstawione historie mogą zainteresować także 

szersze grono czytelników. Warto poznawać położone  

w sąsiedztwie Gdańska wyżyny oraz Żuławy.  
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Autor: Bogusław Breza (red.) 

            Kazimierz Kleina (red.) 

Tytuł: Strajki szkolne na Kaszubach 

           w latach 1906–1907  

Wydawca: Instytut Balticum 

                   / Gdynia  

                   Bernardinum 

                   Kaszubsko-Pomorska 

                   Szkoła Wyższa 

                   / Wejherowo 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96658-40-1 (oprawa miękka) 

           978-83-81279-68-0 (oprawa miękka) 

kaszubskaksiazka.pl, czec.pl 
 

Strajki szkolne polskich dzieci w okresie germanizacji 

kojarzą się powszechnie z  omawianym  

w podręcznikach bohaterstwem uczniów z Wrześni 

(…). Wprawdzie historycy od lat poruszają temat 

analogicznych strajków uczniowskich w latach 1906– 

–1907 na Pomorzu (…), jednak wiedza ta wciąż 

pozostaje domeną wąskiego grona specjalistów. 

W świadomości zbiorowej nie docenia się nie tylko 

skali buntu uczniów na Pomorzu, ale, co najważniejsze, 

znaczenia doświadczeń wyniesionych ze strajków 

w budzeniu świadomości narodowej ludności 

zamieszkującej ziemie pomorskie. (…) 

Fragment wstępu 

Autor: Bogusław Breza 

Tytuł: Strajki szkolne w gminie  

           Sierakowice w latach  

           1906–1907  

Wydawca: Instytut Balticum  

                   / Gdynia 

                   Bernardinum 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96658-42-5 

            978-83-81279-72-7 

kaszubskaksiazka.pl 

 

 

 
 

(…) Strajki szkolne zakończyły się niepowodzeniem. 

Nie doprowadziły także na Kaszubach, w tym gminie 

Sierakowice do powrotu nauczania religii w języku 

polskim, a  jego konsekwencje dla strajkujących 

uczniów i ich rodziców były bardzo bolesne. Jeszcze 

bardziej pogłębiły podziały między Polakami 

(Kaszubami) a Niemcami oraz katolikami  

a ewangelikami, utrudniając czy wręcz uniemożliwiając 

porozumienie między nimi. Jednak z polskiej 

perspektywy miały też pozytywne skutki (…). 

 

Fragment książki 
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Autor: Dariusz Rybacki 

Tytuł: Śladami dawnej Rumi 

Wydawca: Urząd Miasta Rumi 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-95118-63-0 

rumia.eu 

 

 

 

 

 
Książka (…) nie pretenduje do miana naukowej 

monografii. To podróż po dziejach naszej miejscowości, 

do której zapraszam jako pasjonat tematu. Książka jest 

podsumowaniem kilku lat pracy, zawiera wiele 

niepublikowanych wcześniej materiałów: zarówno 

graficznych, jak i źródłowych. Starałem się tak je 

dobierać, aby oddać ducha czasów, w których powstały. 

Dlatego w publikacji nie brakuje dawnych doniesień 

prasowych, wspomnień, fragmentów kronik. Liczę,  

że książka uzupełni dotychczasowe wydawnictwa 

opowiadające o dziejach Rumi, a przede wszystkim 

spotka się z ciepłym przyjęciem czytelników. 

 

Od Autora 

Autor: Wiktor Schroeder 

Tytuł: Dzieje Somin. Opowieść 

           z pogranicza 

Wydawca: Nowator Papier 

                   i Poligrafia 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96499-40-0 

nowatordruk.pl 

 
 

 

(…) Od powstania wsi do zakończenia II wojny 

światowej, z wyjątkiem dwudziestu lat wieku XVII, 

Sominy należały do państwowości niemieckiej (…). 

Wieś została założona przez osadników niemieckich, 

którzy oczywiście przynieśli tu i kultywowali swój 

język, kulturę, obyczaje i religię. (…) Jednakże przez 

cały czas Sominy były osadą pogranicza. Bardzo długo 

w pobliżu przechodziła granica państwowa z Polską  

i zawsze istniały w tym miejscu różne podziały 

administracyjne, gospodarcze oraz wspomniane 

powyżej cywilizacyjne. Mimo to z biegiem czasu, 

głównie w związku z napływem okolicznej ludności 

polskiej oraz kaszubskiej, przekształciła się struktura 

społeczna, narodowościowa i wyznaniowa wsi  

z wszelkimi tego konsekwencjami. (…) 
 

Od Autora 

 

 



44 

Autor: Maria Karolina  

            Kocińska (red.) 

            Anna Rembisz- 

            -Lubiejewska (red.) 

Tytuł: Tajemnice gdańskiego 

            Zamczyska 

Wydawca: Muzeum  

                   Archeologiczne 

                   / Gdańsk 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96243-24-9 

archeologia.pl 

 

Katalog wystawy czasowej prezentującej wynika badań 

archeologicznych przeprowadzonych przy ul. 

Sukienniczej w Gdańsku, w rejonie ujścia Motławy  

do Wisły, gdzie w połowie XI w. wzniesiono gród 

otoczony drewniano-ziemnym wałem. W połowie  

XIV w. siedziba dawnych książąt pomorskich została 

zniszczona, a w jej miejsce Krzyżacy postanowili 

wznieść zamek. 

Podczas eksploracji warstwy ziemi z czasów istnienia 

grodu archeolodzy natrafili m.in. na kompletne lub 

fragmentarycznie zachowane szkielety, np. konia i psa 

oraz naczynia ceramiczne. Wykopano też liczne 

drewniane wyroby, narzędzia kamienne i kościane,  

a także znaczne ilości bursztynu i jego półwytworów. 

Autor: Karolina Czonstke- 

            -Świątkowska 

Tytuł: Miała strój bogaty, 

           malowany w różne światy 

Wydawca: Muzeum 

                   Archeologiczne 

                   / Gdańsk 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96243-26-3 

archeologia.pl 

 

 
 

Publikacja towarzysząca wystawie prezentowanej  

od połowy lipca 2022 r. do końca marca 2023 r.  

na Grodzisku w Sopocie (oddział Muzeum 

Archeologicznego w Gdańsku). Tematem są kobiece 

ubrania i ozdoby z wczesnego średniowiecza.  

W południowej części regionu Morza Bałtyckiego 

przenikały się wówczas trzy tradycje: skandynawska, 

słowiańska i bałtyjska. Uwidaczniało się to w biżuterii 

oraz strojach noszonych przez kobiety. Na wystawie 

pokazano m.in. przedmioty pochodzące ze słynnego  

w ostatnich latach cmentarzyska w Ciepłem koło 

Gniewa.      
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Autor: Jan Hlebowicz (red.) 

Tytuł: Listopad ‘80. Rzecz  

           o strajkach ludzi oświaty,  

           służby zdrowia i kultury 

Wydawca: Instytut Pamięci 

                   Narodowej / Gdańsk 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-82296-45-7 

ipn.gov.pl 

 

 
 

Publikacja okolicznościowa wydana z okazji 42. 

rocznicy strajków ludzi oświaty, służby zdrowia  

i kultury w Gdańsku. Składa się z dwóch części: 

opracowań i wspomnień. W pierwszej części, o genezie, 

przebiegu i konsekwencjach strajku pracowników 

oświaty napisał Jan Hlebowicz. Wojciech Książek 

przeanalizował postulaty nauczycielskie. Bożena Brauer 

zajęła się porównaniem ustaw oświatowych z 1972  

i 1982 r. Z kolei Artur S. Górski poświęcił swój tekst 

strajkom  ludzi kultury, przedstawicieli służby zdrowia 

oraz studentów gdańskiej Akademii Medycznej. Cześć 

druga zawiera wspomnienia uczestników strajków,  

w tym w formie wywiadów. 

 

     

Autor: Piotr Abryszeński 

Tytuł: Politechnika Gdańska 

           1968–1980. Portret  

           społeczno-polityczny, seria:  

           Publikacje Gdańskiego  

           Oddziału IPN, t. 85   

Wydawca: Instytut Pamięci 

                   Narodowej / Gdańsk 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-82296-10-5 

ipn.gov.pl 

 

(…) Autor niniejszej publikacji podjął próbę 

odpowiedzi na pytanie o wpływ kryzysów społeczno- 

-politycznych lat 1968, 1970 i 1976 na postawy 

środowiska akademickiego Politechniki Gdańskiej – 

kadry dydaktycznej, organizacji studenckich  

i młodzieżowych oraz Komitetu Uczelnianego PZPR. 

Ukazał także związki personalne między studentami 

uczelni i rodzącą się w drugiej połowie lat 

siedemdziesiątych opozycją demokratyczną. 

Od drugiej połowy lat sześćdziesiątych na Politechnice 

studiowały roczniki urodzone już po wojnie. Byli to 

przedstawiciele pierwszego pokolenia, które mogło 

mówić o Gdańsku jako o swoim mieście. Ta książka 

opowiada o ich młodości. 
 

Od Wydawcy 
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Autor: Karina Kowalska 

Tytuł: Sprzęt nurków  

           bursztynowych XIX wieku 

Wydawca: Muzeum Nurkowania 

                   / Warszawa 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-94261-69-6 

muzeumnurkowania.pl 

 

 

 
Prowadzone społecznie przez Karinę i Grzegorza 

Kowalskich Muzeum Nurkowania w Warszawie  

w ciągu kilkunastu lat swojego istnienia zasłynęło m.in. 

z oryginalnych, zazwyczaj pionierskich, publikacji. 

Najnowsza, bogato ilustrowana książka opowiada m.in. 

o sprzęcie francuskiej firmy Rouquayrol-Denayrouze 

wykorzystywanym w II połowie XIX w. także przez 

nurków pracujących w wodach Bałtyku.    
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Etnografia 
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Autor: Joanna Gołofit (red.) 

Tytuł: Brama. Ewolucja tradycji 

            bram weselnych przełomu 

            XX i XXI wieku na 

            przykładzie wsi Bierkowo 

Wydawca: Muzeum Pomorza 

                   Środkowego / Słupsk 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-66410-42-8 

muzeum.slupsk.pl, czec.pl 

 
Katalog wystawy czasowej pod tym samym tytułem 

prezentowanej w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza  

w Swołowie w 2022 roku. 

 

Książka pokazuje ewolucję tradycji bram weselnych 

(…). Lata powojenne przyniosły duże zmiany w sferze 

całej obrzędowości, tradycja bramy weselnej również 

uległa przeobrażeniu, zatraciła swój dawny sens, 

zmieniła funkcję dostosowując się do współczesnych 

trendów. Z opracowania dowiemy się jak wyglądała 

pierwotna forma bramy weselnej i jak głęboką miała 

symbolikę. Współczesna odsłona bramy weselnej 

ukazana została na podstawie wsi Bierkowo, gdzie 

tradycja bram weselnych trwa nieprzerwanie od lat 

siedemdziesiątych (…). 
 

Od Wydawcy 

Autor: Krystian Zdziennicki 

            (wybór i wstęp) 

Tytuł: Tradycyjna kuchnia Powiśla 

Wydawca: Region 

                   Towarzystwo 

                   Miłośników Ziemi 

                   Sztumskiej 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-75918-90-8 

czec.pl 

 
(…) Dziś doskonale widać, że mozaika kultur miała 

ogromny wpływ na kuchnię Powiśla. Do tradycyjnych 

potraw możemy zaliczyć zarówno te przygotowywane 

przez ludność zamieszkującą te tereny przed 1945 

rokiem, jak i nowo przybyłych. Powiśle to także region, 

w którym w zależności od okresu mieszkali wyznawcy 

różnych religii i konfesji, m.in. katolicy, ewangelicy, 

menonici, Żydzi, grekokatolicy. (…) 

 

Fragment wstępu 

 

Zbiór blisko 70 przepisów z następujących kategorii: 

Zupy; Potrawy z mąki, warzyw, owoców i grzybów; 

Potrawy mięsne; Ciasta, ciastka i inne słodkości; 

Przetwory i nalewki.   
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Autor: Tadeusz Lipski 

Tytuł: Pieśni Niechwaszczy – rzecz 

           o Zespole Pieśni i Tańca 

          „Kaszuby” z Karsina 

Wydawca: Instytut Kaszubski 

                   / Gdańsk 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-65826-79-4 

instytutkaszubski.pl 

 

 
Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby” z Karsina, podobnie 

jak Towarzystwo Śpiewu „Harmonia”, założone w 1912 

roku z udziałem niezapomnianego Wicka Rogali – ich 

dzieje to także cząstka moich dobrych wspomnień – nie 

tylko z dzieciństwa. W kontekście obu zespołów  

i przywołanego „Kaszëbścziegò Grôla” z Wiela, 

wspominam też obecną przy założeniu i początkach 

Zespołu „Kaszuby” karsińsko-wielewską nauczycielkę  

i działaczkę Rozalię Narloch. (…) 

Cieszę się, że nasz „belny drëch” – Tadeusz Lipski 

podjął się opracowania pomnika słowa dziejów ZPiT 

„Kaszuby”. (…) 

 

Józef Borzyszkowski 

 

 

Autor: Violetta Tkacz- 

             -Laskowska (red.) 

Tytuł: Słowińcy w oczach… 

           niemieckich pastorów 

           końca XVIII i początku 

           XIX wieku  

Wydawca: Muzeum Pomorza 

                   Środkowego / Słupsk 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-66410-44-2 

muzeum.slupsk.pl, czec.pl 

 

(…) kolejny tom serii „Słowińcy w oczach…” 

(pierwszy tom Franza Tetznera) odnosi się  

do wcześniejszych czasów i tekstów o ludzie 

zamieszkującym tereny Pobrzeża Słowińskiego. Są to 

teksty pastorów: Christiana Wilhelma Hakena, 

Gottlieba Lorka oraz krótkie sprawozdanie Augusta 

Kummera. 

 

Od Wydawcy 
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Kultura / sztuka 
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Autor: Aleksandra Twardowska  

            (red.) 

            Karolina Pacewicz (red.) 

Tytuł: Feta. 25 lat 

Wydawca: Gdański Archipelag  

                   Kultury 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-95626-61-6 

gak.gda.pl 

 

 

Jubileuszowy album o Międzynarodowym Festiwalu 

Teatrów Plenerowych i Ulicznych „Feta” w Gdańsku. 

Publikacja zawiera historię festiwalu, wspomnienia 

związanych z nim przez lata artystów, animatorów 

kultury i organizatorów oraz archiwalne zdjęcia  

i plakaty towarzyszące poszczególnym edycjom. 

Historia festiwalu zaczęła się wraz z fermentem 

twórczym, jaki przyniosły przygotowania do obchodów 

1000-lecia Miasta Gdańska. Zdzisław Górski, założyciel 

Teatru Snów, wpadł wówczas na pomysł 

zorganizowania w 1997 r. festiwalu teatrów 

plenerowych i ulicznych. Jego przygotowania podjął się 

zespół Młodzieżowego Klubu Twórczego „Plama” 

(teraz Plama GAK). Nikt wówczas nie przypuszczał,  

że wydarzenie to obecne będzie w sercach gdańskiej 

publiczności i na ulicach naszego miasta przez kolejne 

ćwierćwiecze. 

 

Autor: Marek Skowronek (red.) 

Tytuł: 50 lat Przeglądu Bazuna. 

           Piosenka turystyczna 

           wczoraj i dziś, seria: Zeszyty 

           Historyczne Ruchu 

           Studenckiego, nr 18    

Wydawca: Stowarzyszenie 

                   Absolwentów 

                   Politechniki Gdańskiej 

                   Fundacja Ogólnopolskiej 

                   Komisji Historycznej Ruchu 

                   Studenckiego. Zespół Historii  

                   Turystyki Studenckiej   

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96523-70-9 

myzsp.org.pl 

 

Publikacja okolicznościowa  podsumowująca półwiecze 

Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki 

Studenckiej „Bazuna”. Odbywający się w różnych 

miejscowościach północnej Polski przegląd 

organizowany był przez Studencki Klub Turystyczny 

Politechniki Gdańskiej „Fify”. Obecnie głównym 

organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie 

Absolwentów Politechniki Gdańskiej. W książce oprócz 

wspomnień, zdjęć i ilustracji znalazły się także same 

piosenki wraz ze szkicami na ich temat.   
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Autor: Barbara Pospieszna (red.) 

Tytuł: Zatem Najświętsza Maria  

           Panna musi oglądać swoją  

           sprofanowaną siedzibę. 

           Malbork między polityką 

           a sacrum (1772–1856),  

           t. 1, Eseje   

Wydawca: Muzeum Zamkowe 

                   / Malbork 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 987-83-96636-53-9 

zamek.malbork.pl 

 

Praca naukowa towarzysząca trzeciej wystawie 

zorganizowanej w ramach cyklu opowiadającego historię 

zamku w Malborku z szerszej perspektywy, tym razem 

odnoszącej się do lat 1772‒1856.  Jak pisze we 

wprowadzeniu dr. hab. Janusz Trupinda, dyrektor 

Muzeum Zamkowego, to ciekawy czas w dziejach 

warowni nad Nogatem, do tej pory prezentowany jako 

„romantyczna konserwacja zamku”. Po I rozbiorze Polski 

Prusacy rozpoczęli proces przebudowy obiektu na cele 

militarne, dokonując szeregu ingerencji w substancję 

architektoniczną, które z dzisiejszej perspektywy określić 

można jako dewastacje. 

Wszystkie teksty podano w dwóch wersjach językowych 

– polskiej i niemieckiej.  

Autor: Anna Błażejewska 

            Elżbieta Pilecka 

Tytuł: Detal architektoniczny 

            kościoła Mariackiego 

            w Gdańsku. Katalog 

            i zarys problematyki 

Wydawca: Bernardinum 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-81279-44-4 

ksiegarnia.bernardinum.com.pl 

 

 
 

Autorki katalogu prezentują na fotografiach  

i w opisach mało dostępne detale znajdujące się  

w różnych częściach gdańskiej świątyni: cokoły, 

gzymsy, sklepienia, szczyty, zworniki, wsporniki i in. 

Wszystkie są świadectwem rzeźbiarskiego kunsztu 

budowniczych kościoła. 

Na końcu książki zamieszczona została anglojęzyczna 

wersja prezentacji celu, zakresu i zasad opracowania 

katalogu. W całości też przetłumaczony został rozdział 

„Detal architektoniczny w kościele Najświętszej Marii 

Panny w Gdańsku – wokół semantyki i funkcji”. 



53 

Autor: Aleksandra Siuciak (red.) 

            Joanna Czarnowska- 

            -Pfeifer (red.) 

Tytuł: Przeszłe i teraźniejsze  

           kolekcje w świetle  

           problematyki strat 

           wojennych i badań 

           proweniencyjnych   

Wydawca: Muzeum Zamkowe 

                   / Malbork 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 987-83-96636-51-5 

zamek.malbork.pl 

 

Prezentowany tom studiów jest pokłosiem konferencji 

zorganizowanej 10 grudnia 2021 roku w Muzeum 

Zamkowym w Malborku. Była to część prowadzonego 

od 2018 roku projektu dotyczącego badań nad stratami 

wojennymi zamków w Malborku i Kwidzynie. 

Uznaliśmy, że oprócz systematycznie prowadzonych 

poszukiwań, publikacji źródeł i katalogów, bardzo ważne 

będą cykliczne prezentacje wyników prac oraz wymiana 

doświadczeń z prowadzącymi je Koleżankami  

i Kolegami. (…) 

 

Fragment wstępu dr. hab. Janusza Trupindy,  

dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku 

 

Autor: Justyna Lijka (red.) 

            Aleksandra Siuciak (red.) 

            Janusz Trupinda (red.)   

Tytuł: Katalog strat wojennych 

           i zbiorów rozproszonych  

           zamku w Malborku, t. 1, 

           Malarstwo, rysunek, grafika 

Wydawca: Muzeum Zamkowe 

                   / Malbork 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96636-52-2 

zamek.malbork.pl 

 

Prezentowany katalog jest pierwszą próbą 

uporządkowania wyników badań prowadzonych 

systematycznie w Muzeum Zamkowym w Malborku 

od 2018 roku. Mimo wszystkich (…) trudności 

związanych z niewystarczającą bazą źródłową (…) 

można stwierdzić, że przynoszą one bardzo duży 

postęp. Znacząco poszerzają bowiem orientację  

w temacie zaginionych obiektów z przedwojennego 

zbioru malarstwa. Z kolei w przypadku grafiki  

i rysunku udało się zidentyfikować tylko niewielką 

część przedwojennej kolekcji (…). Zamykając więc 

prezentowany w katalogu zasób obrazów, rysunków  

i rycin nie stawiamy jeszcze kropki. (…) 
 

Justyna Lijka, Janusz Trupinda   
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Autor: Barbara Zagórska (red.) 

            Anna Czapczyk (red.) 

Tytuł: Baszta, [nr] 16, 90 lat  

           Muzeum 1932–2022 

Wydawca: Muzeum Historyczno- 

                   -Etnograficzne  

                    / Chojnice 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-60947-37-1 

chojnicemuzeum.pl 

 

Okolicznościowe, monograficzne, wydanie pisma 

muzeum w Chojnicach, zawierające fotograficzno- 

-tekstowe kalendarium dotyczące działalności 

placówki od początku jej istnienia. Pomysłodawcą jej 

utworzenia był Julian Rydzkowski, kupiec-regionalista, 

niestrudzony badacz dziedzictwa kulturowego 

południowego Pomorza i jego kolekcjoner.  

Jak czytamy w słowie wstępnym: „Tworzył muzeum  

z przekonaniem, że powinno być ono dla miasta  

i powiatu «rzetelnym informatorem dla turystów».” 

Autor: Tomasz Siemiński (red.) 

Tytuł: Muzeum Zachodniokaszubskie  

           w Bytowie. Szkice do dziejów  

           1972–2022 

Wydawca: Muzeum  

                   Zachodniokaszubskie 

                   / Bytów 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-65472-31-1 

muzeumbytow.pl 

 

(…) Książka ma zatem określoną formę. Składa się 

zarówno z tekstów nowych (…), jak i tych już 

publikowanych, powstałych w różnym okresie dziejów 

naszej instytucji, napisanych zarówno przez 

pracowników, jak i osoby spoza muzeum. (…)  

Wszystkie zamieszczone artykuły nie tworzą linearnej 

ciągłości następujących po sobie zdarzeń i okresów, 

aczkolwiek staraliśmy się je ułożyć w spójną całość, 

opisującą dzieje muzeum od powstania do 

współczesności. Teksty zamieszczone w książce mają 

także różny ładunek emocjonalny. Od „zimnych”, 

faktograficznych relacji po opisy bliższe formie eseju. 

Założeniem naszym było, że muzeum, obok samych 

faktów zawartych w sprawozdaniach, tworzą ludzie  

i ich codzienne działania z (…) i merytorycznymi 

problemami. (…) 

Fragment wstępu 
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Autor: Kamila Glazer 

            Andrzej Zagrobelny 

Tytuł: Spacerownik po Galerii 

           Współczesnej Rzeźby  

           Gdańskiej w Parku Oliwskim 

Wydawca: Muzeum Narodowe 

                   / Gdańsk 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-66433-35-9 

mng.gda.pl 

 
W 1976 w Parku Oliwskim otwarto Galerię Współczesnej 

Rzeźby Gdańskiej. Do stworzenia prac zaproszono 

znanych na Wybrzeżu artystów, którzy wykonali 

kilkanaście rzeźb. Różnią się one pod względem 

stylistyki, tematyki i użytego materiału – każda z nich jest 

inna i ma własną historię. Finalnie w parku ustawiono 

osiemnaście rzeźb, szesnaście z nich dotrwało do naszych 

czasów. Jesteście ciekawi, który artysta stworzył 

najwyższą rzeźbę w parku? A może chcecie wiedzieć, 

jakie mitologiczne historie inspirowały dzieła lub która  

z rzeźb wygląda jak zardzewiały metal a wykonana jest  

z czegoś zupełnie innego? Jeśli tak, to zapraszamy na 

wycieczkę ze „Spacerownikiem”. 
 

Od Wydawcy 
 

Broszurowy przewodnik polsko-angielsko-ukraiński. 

 

Autor: [Potiks] 

Tytuł: Ślady_3miasto  

           / Traces_3city. Akta 

Wydawca: New Utopia Press 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96133-92-2 

newutopiapress.bigcartel.com 

 

 

 

 
Publikacja opowiadająca o kulturze graffiti  

w Trójmieście. Składające się z trzech elementów akta, 

dają czytelnikowi obraz trójmiejskiej sceny z przełomu 

2021 i 2022 roku. Dokumentacja linii, miasta czy 

paneli, połączona z opowieściami i wywiadami, 

zwieńczona wydrukami fotograficznymi na wysokiej 

jakości papierze. Fotografie w znacznej większości 

pochodzą z wędrówek autora po trójmiejskich ulicach  

i zakamarkach, gdzie szuka on sentymentalnych 

śladów z lat dziewięćdziesiątych, charakterystycznych 

cech grafficiarskiej sceny czy po prostu utrwala 

legendarne style. 

W skład wydawnictwa wchodzą dwie gazety, zestaw 

3 wydruków, kartonowa teczka. 
 

Od Wydawcy 



56 

Autor: Alicja Czerska-Garlicka (red.) 

            Lidia Snitko-Pleszko (red.)  

            Waldemar Kaliczak (red.) 

Tytuł: Przez Mierzeję do Bałtyku 

Wydawca: Stowarzyszenie  

                   Marynistów Polskich 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-95152-41-2 

marynisci.waw.pl 

 

 

Katalog ogólnopolskiej wystawy artystów, członków 

Stowarzyszenia Marynistów Polskich. 

 

Na początku zachwycił nas pomysł: powstanie nowy, 

niezależny szlak wodny łączący Zalew Wiślany  

z Bałtykiem (…). (…) To wizje, które rozbudziły 

fantazję artystów malarzy. 

A oni, twórcy – jak wiadomo – mają rozbudowaną 

wyobraźnię, są pełni pomysłów i gotowych kadrów, 

które rodzą się w ich głowach i przekształcają w obrazy. 

I tak się też stało. Obserwowano, jak pomysł obrasta  

w nowe formy i jak inwestycja przekopu Mierzei 

Wiślanej się rozwija. Nasi artyści jeździli w okolice 

budowy, szkicowali i notowali momenty, które ich 

zachwycały. (…) 
 

Lidia Snitko-Pleszko i Krystyna Bachanek 

Tytuł: Gdańsk przez pryzmat. 

           Odsłona trzecia 

Wydawca: Fundacja Oko-Lice 

                   Kultury / Zblewo 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-66689-36-7      

oko-lice-kultury.pl, issuu.com 

 

 

 

 

Katalog do trzeciej, corocznej, wystawy malarskiej  

w ramach cyklu „Gdańsk dla Muzyki Polskiej”  

w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na temat impresji 

gdańskich. Tym razem inspirowane nadmotławskim 

miastem prace przedstawiło 26 polskich  

i zagranicznych artystów – malarzy i grafików, 

związanych gównie wspólnotą duchową  

i uczestnictwem w animacji filmów „Twój Vincent” 

czy „Chłopi”. 
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Autor: Lech J. Zdrojewski 

Tytuł: Bogdan Mirowski –  

           mistrz szczegółu 

Wydawca: Fundacja Oko-lice 

                   Kultury / Zblewo  

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-66689-90-9 

oko-lice-kultury.pl, czec.pl 

 

 

 

(…) Rzeźby i obrazy Bogdana Mirowskiego są 

prawdziwym malarstwem w srebrze, a biżuteria to 

świetna grafika. Oglądanie prac, nasza analiza tematów 

i warsztatu pracy Bogdana – co otworzyło przed nami 

przepastną głębię i złożoność problemu – to kolejny 

przykład „jazdy bez trzymanki”. Do tego dodać należy 

fotografowanie i filmowanie bardzo wielu obiektów… 

W tworzeniu dokumentacji towarzyszyła mi Kinga 

KEENYS Gełdon-Czech.  

Za nami sfotografowanych i sfilmowanych ponad 300 

prac Bogdana: biżuteria, rzeźby, formy przestrzenne, 

formy użytkowe, elementy wystroju wnętrz, statuetki 

i Bursztynowy Słowik. (…) 
 

Od Autora 
 

Sopocki artysta zmarł w 2014 r. 

 

 

Autor: Anna Polańska (red.) 

Tytuł: Bogdan Wręczycki. 

           Twórczość inspirowana 

           naturą 

Wydawca: Akademia Sztuk 

                   Pięknych / Gdańsk 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-66271-90-6 

zbrojowniasztuki.pl 

 

 
Albumowa publikacja poświęcona życiu i twórczości 

malarza Bogdana Wręczyckiego (1943–2020).  Artysta 

zajmujący się także grafiką, rzeźbą i rzemiosłem 

artystycznym w latach 1964–1993 związany był  

z Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych  

w Gdańsku (późniejszą ASP). Duży wpływ na jego 

twórczość wywarły przyroda Wyspy Sobieszewskiej  

i środowisko morskie. Był bowiem synem miejscowego 

rybaka i na Wyspie spędził większość swojego życia.  

W oryginalny, niejednoznaczny sposób przenosił na 

język sztuki piękno natury. 

W książce oprócz tekstów oraz ilustracji prac artysty 

znajdziemy fotografie o charakterze dokumentalnym 

(m.in. zdjęcia rodzinne), reprodukcje  dokumentów  

i krótką bibliografię.          
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Autor: Karol Klukowski (red.) 

Tytuł: Ignacy Klukowski  

           (1908–1978).  

           Pomorzanin z wyboru 

Wydawca: Jacek Borzych – 

                   Stowarzyszenie na Rzecz 

                   Edukacji Filmowej  

                   / Gdańsk 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-95111-82-2 

 
Publikacja pamiątkowa poświęcona malarzowi, 

maryniście i konserwatorowi zabytków. Tworzą ją prace  

I. Klukowskiego, z których wiele dokumentuje Gdańsk  

i w ogóle Wybrzeże, a także eseje autorstwa Ilony 

Miluszewskiej, Moniki Jankiewicz-Brzostowskiej  

i Liliany Giełdon. Oczywiście nie brakuje w niej licznych 

portretów, z których Klukowski był chyba najbardziej 

znany. Poza tym został zamieszczony wiersz Andrzeja 

Zaniewskiego w hołdzie artyście. 
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Literaturoznawstwo 
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Autor: Zbigniew Jazienicki (wstęp 

            i oprac.) 

Tytuł: „Moja muza jest siostrą  

            nicości”. Wybór tekstów  

            o poezji Wojciecha Wencla, 

            seria: Nowa Krytyka i Esej, 8 

Wydawca: Instytut Literatury  

                   / Kraków 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-67170-48-2 

instytutliteratury.eu 

 

Tom stanowi wybór poświęconych Wojciechowi 

Wenclowi – jednemu z najkontrowersyjniejszych 

poetów współczesnych – tekstów krytycznoliterackich  

i publicystycznych. Będąc przedmiotem 

literaturoznawczych dyskusji, przez ponad ćwierć wieku 

twórczość poety poddawana była mnogości 

interpretacji. Celem tomu jest ukazanie, jak 

spolaryzowana była towarzysząca jej przez lata 

recepcja. Z tego powodu znalazły się w nim teksty 

zarówno wobec Wencla aprobatywne, jak i krytyczne; 

rozprawy akademickie i komentarze prasowe; 

omówienia przekrojowe i studia przypadków; wreszcie 

teksty problematyzujące walory literackie tej twórczości 

i jej polityczne oddziaływanie. 
 

Od Wydawcy 

Autor: Bożena Ugowska  

Tytuł: Detal i panorama –  

           o twórczości kaszubskiej  

           Stanisława Pestki, seria:  

           Studia z Dziejów Literatury 

           i Kultury Kaszub i Pomorza,  

           t. 1 

Wydawca: Instytut Kaszubski 

                   / Gdańsk 

                   Muzeum  

                   Zachodniokaszubskie / Bytów  

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-65826-90-9 

instytutkaszubski.pl, czec.pl 
 

Stanisław Pestka, poeta, pisarz, publicysta, działacz 

zrzeszeniowy, krzewiciel dumy kaszubskiej. Twórczość 

jego uważana jest za wymagającą, intelektualną, 

intertekstualną i… zwyczajnie trudną. Przyczyn 

niekiedy upatrywano w kaszubszczyźnie, jaką posługuje 

się liryk znad Zbrzycy, a która jest atutem jego 

twórczości – potrafi z równym kunsztem opisać urodę 

rodzimego krajobrazu, powiązać historię z mitem, wiarę 

chrześcijańską z wierzeniami dawnych Słowian i kulturą 

antyczną, a opisywaną dramaturgię zamachu  

z 11 września 2001 r. przełamywać obrazami 

powstawania Nowego Jorku (…). 

Od Wydawcy 
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Językoznawstwo 
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Autor: Maria Formela 

Tytuł: Chto le kaszëbsczi jãzëk  

           dobrze znaje ten z nim  

           òbjachac mòże wszëtczé kraje  

Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa 

                   i Muzyki Kaszubsko- 

                   -Pomorskiej / Wejherowo 

                   Majkòwsczi - Dariusz  

                   Majkowski 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-66052-48-2 

czec.pl 

 
Publikacja zawiera ponad sto popularnych polskich 

zwrotów, wyrażeń i przysłów w języku kaszubskim  

i niemieckim (na 32 stronach małego formatu). Jej 

autorka w 2020 r. wydała zbiór pt. „Żëczbë, pòzdrówczi 

i cytatë pò kaszëbskù”. 

Autor: Mateùsz Klebba 

Tytuł: Łacyńskò-pòlskò- kaszëbsczi  

           słowôrz grzëbiznë  

Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa 

                   i Muzyki Kaszubsko- 

                   -Pomorskiej / Wejherowo 

                   Instytut Kaszubski           

                   / Gdańsk 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-67483-03-2 

           978-83-67683-00-5 

czec.pl 

 
(…) W słowniku znajdziemy łacińskie (naukowe) 

nazwy grzybów, ich odpowiedniki w języku polskim 

oraz kaszubskim, a także nazwy zwyczajowe, używane 

przez ludność na co dzień. Książka ta będzie pomocą 

dla nauczycieli języka kaszubskiego oraz badaczy. Jest 

to pierwszy kaszubski słownik dedykowany konkretnej 

tematyce językowej. W publikacji znajdziemy także 

kolorowe ilustracje autorstwa Joanny Grudnik. 

 

Od Wydawców 
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Społeczeństwo 
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Autor: Wiesław Wika 

Tytuł: Piłka nożna w Pruszczu 

           Gdańskim (1922–2022) 

Wydawca: Gmina Miejska 

                   Pruszcz Gdański 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96365-70-5 

pruszcz-gdanski.pl 

 

 

 
Urodzony w 1947 r. Autor jest doktorem nauk 

humanistycznych, byłym trenerem, menadżerem  

i działaczem sportowym. Całe życie związany z piłką 

nożną, ma na swoim koncie wiele publikacji 

dotyczących tej dyscypliny sportu na Pomorzu. 

Najnowsza powstała z okazji stulecia piłki nożnej  

w Pruszczu Gdańskim. Znajdziemy w niej informacje  

o niemieckim futbolu we wsi Praust przed 1945 r.,  

jak i przede wszystkim o czasach powojennych. 

Opisana została historia klubów i sprawy organizacyjne. 

Przybliżono sylwetki zawodników, działaczy i trenerów 

oraz historię obiektów sportowych.    

Autor: Tomasz Dołotko 

Tytuł: Stolem sportowa duma 

           Gniewina. 07.12.1992 

Wydawca: MS Maciej Skok 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-65092-48-9 

stolemgniewino.pl 

 

 

 

 
Ta książka (…) to prawdziwa opowieść o sportowych 

wydarzeniach, jakich dostarczył przez 30 lat Klub 

Sportowy Stolem mieszkańcom małej pomorskiej 

gminy, by urzeczywistnić ich sportowe pasje i marzenia. 

Zawarte w niej są wspomnienia, refleksje i anegdoty, 

osób tworzących historię klubu: zawodników, trenerów, 

działaczy, samorządowców i kibiców. 

Początkowo książka miała się ukazać na 25 lecie klubu, 

mieliśmy ją wspólnie przygotować ze śp. Mirosławem 

Odynieckim. Niestety, ostatecznie nie udało się, być 

może szczęśliwym trafem, bo ostatnie pięć lat w historii 

klubu to pasmo nieustających sukcesów. Stolem może 

być modelowym przykładem jak budować klub piłkarski 

w małych miejscowościach. (…) 
 

Od Autora 
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Autor: Bartłomiej Pączek (red.) 

Tytuł: Audentes Fortuna iuvat 

          100 lat na pokładzie 

           Akademii Marynarki  

           Wojennej 

Wydawca: Akademia Marynarki 

                   Wojennej / Gdynia 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96453-26-6 

amw.gdynia.pl 

 

 

 

 

 

Jubileuszowa publikacja o najstarszej w Polsce uczelni 

wojskowej kształcącej oficerów Marynarki Wojennej. 

Zawartych w niej dwanaście artykułów oddaje klimat 

jaki panuje w uczelni oraz podkreśla sentymentalny 

charakter pracy. Podzielone są ona na cztery działy 

tematyczne: 1) Akademia jako ośrodek naukowy, 2) 

Aktywność dydaktyczna, 3) Pozycja regionalna, 4) 

Postaci ważne dla rozwoju. Ostatnia część dotyczy 

kontradmirała Zbigniewa Badeńskiego oraz admirała 

Ryszarda Łukasika. 

 

Autor: Robert Rybak 

Tytuł: Sztuka operacyjna 

           marynarki wojennej. 

           Morskie operacje  

           desantowe na kierunku 

           jutlandzkim w okresie 

           istnienia Układu 

           Warszawskiego 

Wydawca: Uniwersytet 

                   Mikołaja Kopernika 

                   / Toruń 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-23148-48-7 

wydawnictwo.umk.pl 

 

(…) Publikacja opisuje działalność operacyjną 

marynarki wojennej w zakresie morskich operacji 

desantowych, planowanych jako aktywność na rzecz 

Frontu Nadmorskiego (FN) w ramach morskich operacji 

zaczepnych. Przedstawia ona zarówno zasady morskiej 

sztuki operacyjnej, jak i wybrane elementy realizacji 

określonych zadań, na podstawie faktycznie 

przeprowadzonych ćwiczeń. (…)  

Opracowanie nakreśla ideę prowadzenia morskich 

operacji desantowych w różnych wariantach w ramach 

operacji zaczepnej wojsk frontu Układu Warszawskiego  

w obszarze cieśnin bałtyckich (…). 

Fragment wstępu 
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Autor: Zenon Kuligowski 

            Danuta Parys-Siodelska 

Tytuł: Harcerstwo gdańskie 

           1973–2020. Szkic dziejów, 

           sylwetki komendantów, 

           kronika wydarzeń   

Wydawca: Komenda Chorągwi 

                   Gdańskiej ZHP 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-94210-78-6 

gdanska.zhp.pl 

 

Książka będąca kontynuacją wydawnictwa pt. 

„Harcerstwo gdańskie 1945–1973” podzielona została 

na pięć części. Pierwsza dotyczy ZHP w Federacji 

Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej  

w latach 1973–1980, druga zaś przemian w harcerstwie 

w latach 1981–1989. W kolejnej mowa jest o odnowie 

harcerstwa w latach 1990–1991. Jak działało harcerstwo 

w nowej rzeczywistości (1992–2010) opisano  

w rozdziale czwartym, natomiast piąty traktuje  

o okresie 2011–2020. Ważną rolę pełnią tu aneksy: 

informują m.in. o strukturze chorągwi, jej wydziałach, 

przedstawicielach we władzach naczelnych ZHP, 

komendantach, zastępcach komendantów, działających 

hufcach, stanie osobowym chorągwi od 1938 r. i bazach 

obozowych. 

Autor: Daniel Kalinowski (red.) 

Tytuł: Emigracja kaszubska 

           w Stanach Zjednoczonych. 

           Historia i dziedzictwo 

Wydawca: Akademia Pomorska 

                   / Słupsk 

                   Muzeum Piśmiennictwa 

                   i Muzyki Kaszubsko- 

                   -Pomorskiej / Wejherowo   

Rok wydania: 2023 

ISBN: 978-83-74673-79-2 

            978-83-67483-09-4  

wydawnictwo.apsl.edu.pl, czec.pl 

 

(…) praca prezentuje artykuły kaszubskiego, polskiego  

i amerykańskiego środowiska badaczy tematyki 

emigracyjnej. Jest to przykład współpracy naukowej  

na poziomie akademickim oraz instytucjonalnym, 

nawiązujący do podejmowanych wcześniej prac 

różnych autorów polsko- i anglojęzycznych. Niniejsza 

praca jest swego typu kontynuacją wieloautorskiej 

pracy monograficznej „Emigracja kaszubska. Zjawisko. 

Ludzie. Ośrodki” (…). Tym razem staramy się wszakże 

zaprezentować artykuły w dwóch wersjach językowych 

(polska i angielska), aby ułatwić percepcję jakże 

ciekawej problematyki. 
 

Fragment wstępu 
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Autor: Hanna Obracht-Prondzyńska 

Tytuł: Małe miasta pomorskie 

           w procesie metropolizacji, t. 1 

Wydawca: Instytut Kaszubski 

                   / Gdańsk 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-65826-82-4 

instytutkaszubski.pl, czec.pl 

 

 

 
(…) Wyniki autorskiego badania, przeprowadzonego  

z wykorzystaniem modelu, posłużyły do analizy 

zależności rozwoju mniejszych ośrodków miejskich od 

postępującego procesu metropolizacji, a w rezultacie do 

określenia typologii małych miast, i tym samym 

identyfikacji czynników determinujących współczesne 

procesy rozwojowe. W efekcie publikacja zawiera 

rekomendacje o charakterze teoretycznym, 

metodologicznym w odniesieniu do zidentyfikowanego 

potencjału zasobów informacji przestrzennej  

w badaniach urbanistycznych, oraz praktycznym – do 

kształtowania polityk planistycznych tak na szczeblu 

lokalnym, jak i regionalnym w odniesieniu do 

scharakteryzowanych grup miast. (…) 

 

Fragment wstępu 

Autor: Hanna Obracht-Prondzyńska 

Tytuł: Małe miasta pomorskie 

           w procesie metropolizacji, t. 2 

Wydawca: Instytut Kaszubski 

                   / Gdańsk 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-65826-83-1 

instytutkaszubski.pl, czec.pl 

 

 

 
„Suplement” do tomu 1 stanowiący atlas zawierający 

zestawienie wyników kartograficznych modelu analiz 

funkcjonalno-przestrzennych według miast. Autorka 

przedstawia m.in.: gęstość zaludnienia  

w prezentowanych miejscach, obszary zabudowy 

mieszkaniowej powstałej w latach 2010–2016, zasięg 

obszaru o charakterze śródmiejskim, strukturę 

zagospodarowania oraz użytkowania przestrzeni, 

dostęp do przystanków komunikacji zbiorowej. Także 

liczbę przedsiębiorstw, ich dominująca funkcję. 

Pokazuje również na mapach elementy kształtujące 

tożsamość. 
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Autor: John Borrell 

             Dobromiła Jankowska (tł.)  

Tytuł: Kania na talerzu. Kulinarne 

           i winiarskie przygody  

           w hotelu nad kaszubskim  

           jeziorem 

Wydawca: [John Borrell] 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-95750-24-3 

taniaksiazka.pl 

 
Kiedy w 1994 roku Ania i John Borrellowie otwierali 

swój renomowany dziś hotel nad Jeziorem Białym 

[pow. kartuski – red.], gości nie było jeszcze zbyt wielu, 

dlatego nie zatrudniono na stałe szefa kuchni. Zamiast 

tego właściciele odkurzyli przywiezione z podróży 

książki kucharskie i nauczyli młode mieszkanki 

pobliskiej wsi, jak przygotowywać dania, które 

wówczas wydawały im się obce i dziwne. Tak powstała 

oryginalna, bogata, wciąż zmieniająca się karta dań. 

W kosmopolitycznej kuchni, otwartej i różnorodnej, 

wykorzystują oryginalne, inspirowane podróżami 

przepisy, lokalne produkty, także z własnego ogrodu, 

oraz sezonowe warzywa i owoce. Na liście win znajduje 

się obecnie ponad dwieście pozycji. (…) 

 
Od Wydawcy 

Autor: Tomasz Słomczyński 

Tytuł: Sopoty 

Wydawca: Czarne 

Rok wydania: 2023 

ISBN: 978-83-81916-54-7 

czarne.com.pl 

 

 

 

 

 

Sopot powstał zapewne około tysiąca lat temu. Pierwszy 

raz stał się modny i prestiżowy już w XVI wieku, kiedy 

zamożni gdańszczanie zaczęli budować tam letnie 

rezydencje. Sto lat później pojawili się pierwsi 

patoturyści. To szwedzcy żołnierze urządzający  

w swoich kwaterach hałaśliwe pijatyki. Minęły wieki, 

ale pewne rzeczy się nie zmieniły. Miasto, które w XIX 

wieku oficjalnie zyskało status uzdrowiska, do dziś 

zmaga się z nadmiarem uciążliwych gości. 

Sopot to jednak nie tylko polskie San Remo. Jego kształt 

i charakter przez stulecia tworzyli kolejni mieszkańcy – 

polscy, niemieccy, kaszubscy, żydowscy. (…) 

Za przewodnika po tym świecie mamy Tomasza 

Słomczyńskiego – bo „Sopoty” to również osobista 

historia autora i jego rodziny (…). 
 

Od Wydawcy  
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Autor: Adam Szarszewski (red.) 

Tytuł: Historia i współczesność 

           gdańskiej samorządności 

           lekarskiej 

Wydawca: Gdański Uniwersytet 

                   Medyczny 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-67147-18-7 

oilgda.pl, gumed.edu.pl 

 

 
Praca zbiorowa będąca rezultatem współpracy 

środowiska samorządu lekarskiego w Gdańsku  

z historykami medycyny i historykami. Traktuje  

o początkach samorządu lekarskiego w Gdańsku (XVII 

– XIX w.) (Adam Szarszewski), lekarzach w Wolnym 

Mieście Gdańsku w latach 1920–1939 (1945) – 

samorządzie, statystyce, warunkach i miejscach pracy 

(Jan Daniluk), gdańskim samorządzie lekarskim  

w latach 1989–2019 (Piotr Paluchowski) oraz 

kwestiach sądownictwa lekarskiego na przykładzie 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku (Aneta 

Jankowska).  

 

Wydanie książki zostało sfinansowane ze środków 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. 

 

     
Autor: Jacek Klajna (red.) 

Tytuł: Szpital Specjalistyczny 

           im. Jana Karola Łukowicza 

           w Chojnicach w latach 

           2012–2022. Pro memoria 

Wydawca: Szpital Specjalistyczny 

                   / Chojnice 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-93590-31-5 

szpital.chojnice.pl 

 
Kontynuacja książki z 2012 r. opracowanej wówczas 

przez red. Kazimierza Ostrowskiego, powstała na 

okoliczność 20. rocznicy działalności szpitala w nowym 

budynku. Jak pisze we wprowadzeniu Marek 

Szczepański, starosta chojnicki, choć placówka jest 

powiatowa, to jej wymiar jest zdecydowanie 

ponadregionalny. Dlatego tak ważny jest jej ciągły 

rozwój i doposażenie, jak to miało miejsce ostatnio  

w wypadku zakupu najnowocześniejszego tomografu  

w Polsce. 

Publikacja powstała z inicjatywy Macieja Polasika, 

dyrektora szpitala. 
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Autor: Jan Bogusławski (red.) 

Tytuł: 75 lat Federacji Stowarzyszeń 

            Naukowo-Technicznych  

            NOT na Ziemi Gdańskiej  

            (1947–2022) 

Wydawca: Pomorska Rada FSNT 

                   NOT / Gdańsk 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-94754-62-4 

enot.pl 

 
 

(…) Pomorskie struktury Naczelnej Organizacji 

Technicznej, pełniąc funkcję zbiorowego eksperta, 

zawsze starały się służyć władzom państwowym  

i samorządom województwa pomorskiego przy 

podejmowaniu ważnych decyzji w sferze planowania 

rozwoju przestrzennego, gospodarczego,  

a w szczególności przy podejmowaniu decyzji  

w zakresie infrastruktury komunalnej, transportowej  

i energetycznej. 

Z okazji 75. rocznicy dedykujemy niniejszą 

monografię wszystkim, którzy poświęcili swoją 

wiedzę i czas na działanie w tym zakresie, z 

podziękowaniem za działanie na rzecz rozwoju 

naszego ruchu stowarzyszeniowego. 
 

Fragment wprowadzenia 
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Gospodarka 
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Autor: Andrzej Trzeciak 

            Andrzej Nawrocki  

Tytuł: Jak działała Stocznia 

           Gdańska  

Wydawca: Instytut Dziedzictwa 

                   Solidarności / Gdańsk 

                   Narodowy Instytut 

                   Dziedzictwa  

                   / Warszawa  

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96562-70-8, 978-83-67381-02-4 

ids1980.pl 

 

Publikacja (…), posiada charakter studium, którego 

celem było uchwycenie i opisanie podstawowego – 

produkcyjnego aspektu działania Stoczni Gdańskiej 

oraz przemysłowej funkcji jej terenów, miejsc  

i poszczególnych obiektów. Punktem wyjścia była 

opracowana w 2021 roku, na zlecenie Narodowego 

Instytutu Dziedzictwa, specjalistyczna dokumentacja, 

która jest jednym z ważnych elementów działań na 

rzecz wpisu historycznej Stoczni Gdańskiej na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. (…) 

W tym opracowaniu główny nacisk został położony na 

funkcjonowanie, działalność i produkcję Stoczni 

Gdańskiej w latach 70. i 80. XX wieku (…). 
 

Fragment przedmowy 

 

 

 

Autor: Krzysztof Stefański 

Tytuł: Stocznia im. Komuny  

           Paryskiej. 1922–2022 

           stulecie powstania stoczni 

           w Gdyni  

Wydawca: Krzysztof Stefański 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96607-90-4 

stek33@gmail.com 

 

 

 

 

(…) Książek o Komunie Paryskiej jest mało, nawet 

bardzo mało. Jest to chyba najsłabiej opisana stocznia  

w Polsce, stojąca pod tym względem w cieniu swoich 

sióstr w Gdańsku i Szczecinie. Brak poważnej publikacji 

odczuwało z pewnością bardzo wielu czytelników. 

Chciałoby się więc napisać, że to długo wyczekiwane, 

opulentne, liczące 672 strony pierwsze i jedyne tak 

kompletne i kompetentne tomisko nareszcie znalazło się 

na półkach księgarskich. Lecz nie, nie znalazło się. 

Takie mamy dzisiaj czasy. Autor wydał je własnym 

sumptem i jest jedynym źródłem dystrybucji. (…) 

 

Antoni Dubowicz 

naszbaltyk.com 
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Autor: Piotr Dominiak 

Tytuł: Rejsy po gospodarce. 

           Drugie żeglowanie 

Wydawca: Fundacja Promocji 

                   Przemysłu Okrętowego 

                   i Gospodarki Morskiej 

                   / Gdańsk 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-60584-93-4 

sklep.oficynamorska.pl 

 

To już drugi raz kiedy Piotr Dominiak zabiera nas na 

wyprawę po odmętach gospodarki (…). Pierwszy raz 

wypłynął w roku 2002. Mowa oczywiście jedynie 

o publikacjach książkowych, bo Rejsy po gospodarce 

ukazywały się na łamach „Dziennika Bałtyckiego” 

regularnie, tydzień w tydzień, przez prawie 30 lat. 

Powstało ich ponad 1400, tu zebrano niemal 200. 

Zwięzłe, przenikliwe, pouczające, często zabawne, 

czasami smutne. I zawsze aktualne – bo choć niekiedy 

sprzed paru lat, pisane jako komentarz bieżących 

wydarzeń, zawsze pokazują problem uniwersalny, 

szukając rozumu, przyczyny i celu. Mimo iż bardzo 

różnorodne tematycznie (…) mają właśnie ten wspólny 

mianownik: w tym, co lokalne ukazują to,  

co powszechne. 
 

Od Wydawcy 
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Środowisko 



75 

 

 
 

 
Autor: Maciej Przewoźniak 

Tytuł: Strefa nadmorska w Polsce. 

           Przyroda i krajobraz 

           w antropocenie 

Wydawca: Bogucki Wydawnictwo 

                   Naukowe 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-79863-98-3 

bogucki.com.pl 

 

 

(…) W 30. rocznicę habilitacji nt. strefy nadmorskiej  

i w 45. rocznicę podjęcia działalności naukowej (…) 

przekazuję Czytelnikom efekt pracy na temat stanu 

sponiewieranej przyrody i zdewaloryzowanego 

krajobrazu strefy nadmorskiej w Polsce. Stan ten jest zły 

i jak prognozuję, będzie się pogarszać w warunkach 

nasilenia antropogenicznych obciążeń globalnych zmian 

klimatu. Nie potrafimy gospodarować w nadmorskiej 

przestrzeni, nie szanujemy dziedzictwa poprzednich 

mieszkańców wybrzeża Bałtyku, aprobujemy  

w krajobrazie ludyczną estetykę, adorujemy 

zachłannych deweloperów, tolerujemy 

nieprofesjonalnych urzędników . (…) 

Pamięci Krzysztofa [Skóry, biologa, prof. nauk o Ziemi  

– red.] poświęcam tę książkę. 
 

Od Autora 

 

Autor: Sławomir Zieliński 

             Marcin Stanisław Wilga 

             Michał Kochańczyk 

             Brunon Wołosz 

             Zenon Kruczyński    

Tytuł: O ten las za daleko! 

           Rozrachunek społeczny 

           postępowania Państwowego 

           Gospodarstwa Leśnego Lasy 

           Państwowe w Trójmiejskim 

           Parku Krajobrazowym 

Wydawca: Arche 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96099-06-8 

wydawnictwo-arche.pl, taniaksiazka.pl 

 

Książka jest zbiorem kilkudziesięciu tekstów 

poświęconych Trójmiejskiemu Parkowi 

Krajobrazowemu, a w szczególności działalności, którą 

na tym obszarze prowadzą Lasy Państwowe. Autorów 

wszystkich wypowiedzi łączy szacunek do natury  

i przekonanie, że realizowany przez Lasy Państwowe 

model gospodarki leśnej jest zupełnie anachroniczny – 

eksploatacyjny i dewastatorski. (…) 

 

Od Wydawcy 
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Autor: Jerzy Bolałek (red.) 

             Dorota Burska (red.)  

Tytuł: Zatoka Pucka, t. 1, Aspekty 

           geologiczne i fizyczne 

Wydawca: Uniwersytet Gdański 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-82062-32-8 

wydawnictwo.ug.edu.pl 

 

 

 

Monografia obejmuje najważniejsze informacje  

o ekosystemie Zatoki Puckiej zebrane na podstawie 

dostępnych dla tego akwenu badań, szczególnie tych 

prowadzonych w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu 

Gdańskiego od 1970 roku. Zatoka Pucka, będąca 

wydzieloną częścią Zatoki Gdańskiej, jest akwenem 

niezwykle urozmaiconym pod względem 

geologicznym, fizycznym, biologicznym i chemicznym. 

Jego granicę stanowi umowna linia łącząca Cypel 

Helski z Cyplem Orłowskim. Pierwszy tom publikacji 

zbiorowej poświęcony jest aspektom geologicznym  

i fizycznym akwenu. Autorzy artykułów przyglądają się 

morfometrii Zatoki Puckiej, jej warunkom fizyczno-

geograficznym, hydrologii czy dopływowi wód 

podziemnych do zatoki. (…) 
 

Od Wydawcy 

Autor: Jerzy Bolałek (red.) 

             Dorota Burska (red.)  

Tytuł: Zatoka Pucka, t. 2, 

           Aspekty chemiczne 

Wydawca: Uniwersytet Gdański 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-82063-45-5 

wydawnictwo.ug.edu.pl 

 

 

 

(…) Drugi tom publikacji zbiorowej poświęcony jest 

aspektom chemicznym akwenu, m.in.: 

zanieczyszczeniom organicznym czy pozostałościom 

farmaceutyków w środowisku Zatoki Puckiej, a także 

obecności w wodach zatoki substancji, takich jak: 

siarkowodór, metan, fosfor, siarka czy metale ciężkie. 

 

Od Wydawcy 
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Autor: Jerzy Bolałek (red.) 

             Dorota Burska (red.)  

Tytuł: Zatoka Pucka, t. 3, Aspekty 

           świata ożywionego 

Wydawca: Uniwersytet Gdański 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-82062-37-3 

wydawnictwo.ug.edu.pl 

 

 

 

(…) Trzeci tom publikacji zbiorowej poświęcony jest 

aspektom świata ożywionego w akwenie, m.in.: mikro- 

i makroflorze występującej w Zatoce, ichtiofaunie, 

awifaunie, oddziaływaniu makroglonów na bałtyckie 

sinice czy patogennym i lekoopornym bakteriom 

ekosystemu Zatoki Puckiej. 

 

Od Wydawcy 
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Religia 
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Autor: ks. Jan Perszon 

Tytuł: Świętych obcowanie  

           czy spirytyzm? Świat 

           duchów w kontekście 

           kultury chrześcijańskiej 

Wydawca: Bernardinum 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-81279-74-1 

ksiegarnia.bernardinum.com.pl  

 

 
(…) Ta książka jest próbą pokazania, że rzeczywistość 

(natura) Chrystusowego Kościoła, pojmowana jako 

komunia świętych („sanctorum communio”), doskonale 

konweniuje z zakorzenioną w tradycji katolickiej 

modlitwą za „dusze w czyśćcu cierpiące”. Z drugiej zaś 

strony idzie w niej o odpowiedź na pytanie, jak 

„świętych obcowanie” odnosi się do objawień 

prywatnych, doświadczeń mistycznych, wizji „z tamtej 

strony” życia. 

 

Od Wydawcy 

 

Praca pochodzącego z Kaszub profesora nauk 

teologicznych, pracownika Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. Autorem ilustracji jest nieżyjący 

już artysta kaszubski Andrzej Arendt.  

Autor: Konstantyn Dominik 

             Wojciech Myszk (tł.)  

Tytuł: Marija nają Pòstrzédniczką  

           w drodze do nieba / Maryja  

           naszą Pośredniczką w drodze  

           do nieba 

Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko- 

                   -Pomorskie 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-66820-18-0 

kaszubskaksiazka.pl, czec.pl 

 
Zbiór 16 kazań ks. bp. Konstantyna Dominika (1870– 

–1942), kaszubskiego kandydata na świętego, 

wygłaszanych w różnych kościołach od 1898 do 1909 r. 

Duchowny prawił je podczas świąt maryjnych, m.in. 

uroczystości Narodzenia NMP, Niepokalanego Poczęcia 

NMP, Wniebowzięcia NMP, uroczystości najczystszego 

Serca Maryi. 

Transkrypcji zachowanych w rękopisie tekstów dokonał 

ks. Karol Misiurski, który analizował je również pod 

kątem teologicznym.     
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Autor: Tomasz Wojnowski 

Tytuł: Stulecie parafii św. Antoniego  

           Padewskiego w Gdańsku- 

           -Brzeźnie 1922–2022  

Wydawca: Via Medica 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-67263-35-1 

viamedica.pl, antonipadewski.pl 

 

 
 

Historia parafii św. Antoniego wiąże się z powstaniem 

Wolnego Miasta Gdańsk po I wojnie światowej. Choć 

katolicy w Brzeźnie zwracali się w 1912 r. do Kurii 

Biskupiej w Pelplinie o zezwolenie na kupno działki  

i budowę kościoła, I wojna światowa przekreśliła ich 

zamiary. Nabyli ją dopiero w 1920 r. 

Pierwszą kaplicą parafii była nowo wybudowana sala 

gimnastyczna przy szkole, gdzie 1 maja 1921 r. 

odprawiono pierwszą mszę św. Kilka miesięcy później, 

w październiku 1921 r., kaplicę przeniesiono do Domu 

Zdrojowego. Samodzielną placówką duszpasterską  

z własnym księdzem zostało Brzeźno 17 marca 1922 r. 

Budowę kościoła parafialnego rozpoczęto w czerwcu 

1922 r. Pierwszą mszę św. odprawiono w nim  

10 kwietnia 1923 r. 
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Przewodniki 
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Autor: Grzegorz Krzyżowski 

            (tekst) 

            Monika Bławat- 

            -Krzyżowska (tekst) 

Tytuł: Pozdrowienia z Sopotu.  

           Przewodnik, cz. 1 

Wydawca: Muzeum Sopotu 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-61385-30-1 

muzeumsopotu.pl 

 

(…) Publikacja (…) została opracowana na podstawie 

pocztówek i kart pocztowych prezentujących widoki 

uzdrowiska z XIX i pierwszych trzech dekad XX 

wieku. Tytuł nie jest przypadkowy i odnosi się do 

rodzaju archiwaliów wykorzystanych w książce. 

Pierwszy tom poświęcony jest Dolnemu Sopotowi.  

Na ponad stu stronach zaprezentowano historię 

dzielnicy, jej architekturę i mieszkańców. Mając 

nadzieję, że przewodnik zainspiruje do zwiedzania 

kurortu, dodatkowo opisano dwa ważne miejsca, 

których lokalizacja wykracza poza zakres 

wydawnictwa: Operę Leśną i hipodrom. (…) 

 
Karolina Babicz-Kaczmarek 

dyrektorka Muzeum Sopotu 

Autor: Magdalena Majchrzakowska 

            (koordynacja) 

             Barbara Sroka  

             (koordynacja) 

Tytuł: Oliwskie impresje. 

           Z notatnika lokalnego  

           przewodnika, cz. 4, 

           Cmentarz oliwski  

Wydawca: Instytut Kultury 

                   Miejskiej / Gdańsk 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-66003-22-4 

ikm.gda.pl 

 

Dziesięć tematycznych spacerów szlakiem zasłużonych 

gdańszczan i gdańszczanek spoczywających na 

cmentarzu oliwskim to nowa propozycja od Lokalnych 

Przewodniczek z Oliwy. Swoje subiektywne wybory 

przedstawiają w czwartej już części „Oliwskich 

impresji”, bezpłatnej publikacji opowiadającej Oliwę  

i jej historie. W przewodniku znajdziemy sylwetki ludzi 

związanych ze sztuką, nauką, szkolnictwem, morzem, 

Polonią, kościołem, przewodników, żołnierzy  

czy dawnych gdańszczan. (…) 
 

Od Wydawcy 
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Autor: Andrzej Lang 

Tytuł: Zatoka Pucka i Zalew  

           Wiślany. Przewodnik 

           kajakowy 

Wydawca: Exit 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-78371-22-9 

exit.pl 

 

 

 
Celem tego przewodnika jest przedstawienie dwóch 

szlaków kajakowych, które są położone w Polsce na 

dwóch przeciwległych krańcach Zatoki Gdańskiej: 

opłynięcie Zatoki Puckiej i Zalewu Wiślanego. Oba 

mają zbliżoną długość (76–77 km) i przy dobrych 

warunkach atmosferycznych można je przepłynąć  

w ciągu jednego dnia – co jest zgodne z moim 

podejściem, promującym bezpieczne pływanie 

„kajakiem w jeden dzień”. 
 

W przewodniku zamieszczono ok. 90 kolorowych 

zdjęć. 
 

Od Autora 

Autor: Andrzej Lang 

Tytuł: Gdańsk i okolice.  

           Przewodnik kajakowy 

           (wyd. 2) 

Wydawca: Exit 

Rok wydania: 2023 

ISBN: 978-83-78371-36-6 

exit.pl 

 

 

 
Celem tego przewodnika jest przedstawienie 

wszystkich szlaków kajakowych w Gdańsku i w jego 

najbliższych okolicach, a także dłuższych szlaków  

w pewnym oddaleniu, do których można dojechać 

samochodem z Gdańska w ciągu 1–2 godzin: Pętla 

Raduńska z Radunią, Pętla Żuławska z Zalewem 

Wiślanym oraz Zatoka Gdańska z Zatoką Pucką. Przy 

dobrych warunkach atmosferycznych wszystkie szlaki 

można przepłynąć w ciągu jednego dnia. 
 

Podróż ułatwiają odręcznie rysowane plansze z mapami 

i zdjęciami, które pozwalają na dokładną orientację  

w trakcie podróży. Łącznie zamieszczono ponad 550 

plansz i zdjęć kolorowych. Mam nadzieję, że ten bogaty 

materiał pomocniczy zachęci Czytelników do 

samodzielnej podróży. 
 

Od Autora 
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Autor: Wojciech „Wiśnia” 

             Wiśniewski 

Tytuł: Z „kijami” przez Kaszuby 

           Północne. Przewodnik 

           wędkarski 

Wydawca: Stowarzyszenie  

                   Turystyczne „Kaszuby 

                   Północne” – Lokalna 

                   Organizacja Turystyczna 

                   / Kłanino 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96359-97-1 

kaszubypolnocne.pl, sklep.prot.gda.pl 

 
Książka jest zaproszeniem w podróż po wybranych 

łowiskach, zaczynając od Helu przez Jastarnię, 

Władysławowo, Rozewie, Chłapowo, Ostrowo, Karwię, 

Karwieńskie Błota, Dębki, Jezioro Żarnowieckie, 

Jezioro Choczewskie, Jezioro Orle, Jezioro Dobre  

i rzekę Redę, kończąc na plaży w Mechelinkach.  

W przewodniku znajdziesz praktyczne porady kiedy, 

gdzie, co i jaką metodą łowić, jak się ubrać, jakiego 

sprzętu i przynęt używać, aby czerpać radość  

z wędkowania. 

 

Od Wydawcy 
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Albumy 
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Autor: Małgorzata Sokołowska 

Tytuł: Port Gdynia. 100 lat 

           1922–2022 

Wydawca: Zarząd Morskiego  

                   Portu Gdynia 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96536-90-7 

port.gdynia.pl 

 

 

 

 
Jubileuszowa, polsko-angielskojęzyczna publikacja 

bogato ilustrowana dawnymi i współczesnymi 

zdjęciami ukazującymi budowę i funkcjonowanie 

gdyńskiego portu. Świętując wiek jego istnienia, 

obecny Zarząd Morskiego Portu Gdynia rozpoczyna 

kolejne stulecie. Chciałby, aby dokonania 

budowniczych portu były dla niego inspiracją  

i dowodem, że nie ma rzeczy niemożliwych. 

Tytuł: Księga pamiątkowa 

           Kazimierza Papée 

Wydawca: Instytut Pamięci 

                   Narodowej / Gdańsk 

                   Pontificium  

                   Institutum Studiorum  

                   Ecclesiasticorum 

                   / Warszawa 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-82295-06-1, 978-83-96518-81-1 

ipn.gov.pl, pisk.jezuici.pl 

 
Reprint pochodzącej z 1936 r. księgi pamiątkowej 

Kazimierza Papée, dyplomaty, Komisarza Generalnego 

Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku 

w latach 1932–1936, wydany z okazji 100-lecia 

utworzenia Klubu Sportowego Gedania. 

Księga powstała jako prezent pożegnalny dla 

kończącego służbę w Gdańsku komisarza. Przedstawia 

członków wspomnianego klubu sportowego podczas 

różnych uroczystości, których uczestnikiem był również 

komisarz, i zawodów z  lat 1934–1936.  Do albumu 

dołączona jest broszura zaznajamiająca z klubem, 

komisarzem i sytuacją Polaków w Wolnym Mieście 

Gdańsku we wspomnianych latach. 
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Autor: Hanna Kosycarz (red.) 

            Dariusz Łazarski (red.) 

Tytuł: Fot. Kosycarz. Niezwykłe  

           zwykłe zdjęcia Suchanina,  

           Brętowa i Piecek-Migowa 

Wydawca: KFP 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96601-81-0 

kfp.pl 

 

 
Album zawiera ponad 300 zdjęć przywołujących 

powojenną historię najwyżej położonych dzielnic 

Gdańska. 18. fotograficzna wędrówka z Kosycarzami – 

Zbigniewem, Maciejem, Konradem oraz debiutującą  

u boku dziadka, taty i brata w roli przewodniczki Kingą – 

prowadzi przez Brętowo, Suchanino i Piecki-Migowo. 

Morenowe wzgórza (…) sięgają 85–115 m n.p.m.  

Z Maćkiem Kosycarzem wspinamy się wyżej. (…)  

Z okien najwyżej położonego mieszkania w Gdańsku 

Klif Orłowski jest niemal na wyciągnięcie ręki! 

Dokumentacja historii dzielnic kojarzonych powszechnie 

z nowoczesnym (jak na tamte czasy) budownictwem 

mieszkaniowym lat 70. i 80. nie byłaby pełna, gdybyśmy 

nie otrzymali szansy odwiedzenia miejsca, które ujawniło 

nam swój potencjał widokowy w marcu 2013 roku. (…) 

 

Od Wydawcy 

Autor: Janusz Dargacz (red.) 

            Karolina Misztal (red.) 

Tytuł: Cisza. Gdańscy  

           fotoreporterzy Pawłowi  

           Adamowiczowi 

Wydawca: Muzeum Gdańska 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-96491-54-1 

muzeumgdansk.pl 

 

Miasto w żałobie. (…) Tragiczne wydarzenie, 

zabójstwo prezydenta Adamowicza, mimo iż jest dla 

gdańszczanek i gdańszczan wspomnieniem trudnym, 

jednocześnie daje siłę doświadczenia wspólnoty.  

Album fotograficzny opatrzony wspomnieniami  

i tekstami Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska, 

prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego oraz 

fotoreporterki Karoliny Misztal zawiera zdjęcia 

pomorskich fotoreporterów dokumentujące okres 

żałoby i uroczystości pogrzebowych Pawła 

Adamowicza w Gdańsku w styczniu 2019 roku. 

W albumie znajdują się zdjęcia: Anny Bobrowskiej / 

KFP, Michała Czacharowskiego, Renaty Dąbrowskiej, 

Marcina Gadomskiego, Karoliny Misztal, Krzysztofa 

Mystkowskiego / KFP, Mirosława Pieślaka, Piotra 

Połoczańskiego, Anny Rezulak / KFP oraz Mateusza 

Słodkowskiego.                                       

Od Wydawcy 
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Autor: Joanna Sidorczak-Heinsohn 

            (red.) 

Tytuł: Gdańsk 2015–2020. Oblicza 

           architektoniczne miasta 

Wydawca: Urząd Miejski / Gdańsk 

Rok wydania: 2021 

ISBN: 978-83-892532-87-3 

gdansk.pl 

 

 

 
 

Trzeci z kolei album z cyklu „Gdańsk. Oblicza 

architektoniczne miasta”, prezentujący inwestycje 

zrealizowane w latach 2015–2020. 

Ważnym etapem procesów inwestycyjnych, mającym 

wpływ na funkcjonowanie śródmieścia historycznego 

Gdańska, jest zabudowa północnego cypla Wyspy 

Spichrzów. Duża część albumu poświęcona została 

renowacjom dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych 

zabytków. Ich ukoronowaniem będzie zakończenie 

restauracji budynku Dworca Głównego. 

Za przygotowanie dwujęzycznej, polsko-angielskiej 

publikacji odpowiada Biuro Architekta Miasta Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku. 

Autor: Szczepan Gapiński (red.) 

            Romuald Nietupski (red.) 

            Marta Sawicka (red.) 

Tytuł: 20-lecie Pomorskiej 

           Okręgowej Izby 

           Inżynierów Budownictwa 

Wydawca: Bernardinum  

                   (na zlecenie POIIB) 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-81279-31-4 

ksiegarnia.bernardinum.com.pl 

 

Album jubileuszowy, którego redakcja uznała,  

że najlepszą prezentacją dorobku inżynierów  

i techników należących do Pomorskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa będą ilustracje 

przedstawiające wybrane inwestycje – zarówno 

kubaturowe, jak i infrastrukturalne. Jak twierdzą 

redaktorzy: „Choć (…) nie sposób zamieścić tu zdjęć 

wszystkich realizacji z minionego dwudziestolecia,  

to wszystkie one wpisały się w krajobraz Trójmiasta  

i województwa pomorskiego, a ponadto stanowią 

wizytówkę wiedzy i umiejętności inżynierskich. 

Potwierdzają to liczne nagrody i wyróżnienia  

w konkursach architektonicznych i budowlanych”. 
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Autor: Andrzej Ochał 

Tytuł: Prabuty w latach1945–1989, 

           cz. 1, Kres tragicznej  

           wołyńskiej epopei, trudny  

           czas odbudowy, seria:  

           Prabuty Miasto Historii 

Wydawca: Ignis  

                   Vega Studio Adv. Tomasz Müller 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-80563-46-9 

 
(…) Pierwotnie miał to być jeden album  

z kilkudziesięcioma fotografiami z lat 1945–1989,  

a więc czasów tzw. „Polski Ludowej”. Podczas prac nad 

nim i selekcji materiału do publikacji, doszliśmy jednak 

do wniosku, że pamiątek z tamtego okresu jest zbyt 

mało, aby jakąkolwiek chować do szuflady. Dlatego 

chcąc pokazać ich jak najwięcej, zdecydowaliśmy się 

poszerzyć naszą publikację. (…)   

Pierwsza część publikacji przybliża okres powojenny, 

którego granicę określamy na początek lat 60. 

Zdążyliśmy już, jako Polacy, prawie zapomnieć, jak 

trudny był to czas. Odbudowy zniszczeń wojny, strachu 

przed represjami i terrorem komunistów, biedy i często 

głodu. Był to czas walki z przeciwnościami. (…) 

 

Od Wydawcy  

 
 

Autor: Justyna Liguz (red., tekst) 

             Piotr Pilewski (tekst) 

             Paweł Sadkowski  

             (red., tekst) 

Tytuł: Powiat kwidzyński. Wybór 

           pocztówek z lat 1900–1945 

Wydawca: Region 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-75918-97-7 

 

 

Niewielki, liczący blisko 50 stron, album starych 

pocztówek jest pierwszą tego typu publikacją dotyczącą 

powiatu kwidzyńskiego. Pokazane zostały budynki  

i miejsca, po których czasem nie ma już śladu. 

  

Książka (wydana w ramach projektu „Kadry ziemi 

kwidzyńskiej” ) nie trafiła do sprzedaży, warto 

poszukać jej np. w bibliotekach.      
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Autor: Tomasz Mielczarek 

            (oprac.) 

Tytuł: Maszerujemy każdą  

           drogą. Słupsk, Lębork,  

           Trzebiatów. 7 Pomorska  

           Brygada Obrony 

           Wybrzeża (wyd. 2) 

Wydawca: Wojskowe Centrum Edukacji  

                   Obywatelskiej / Warszawa 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-66447-44-8 

wceo.wp.mil.pl 

 

Album poświęcony Niebieskim Beretom – jedynej 

brygadzie wojsk lądowych przeznaczonej do obrony 

polskiego Wybrzeża, której korzenie sięgają XVIII w. 

Brygada kultywuje tradycje pododdziałów jazdy, 

kawalerii, wojsk zmechanizowanych i desantu morskiego 

oznaczonych cyfrą 7 (VII). 

W 2022 r. minęło 28 lat od powstania – na bazie 34. 

Batalionu Obrony Wybrzeża oraz 16. Pułku 

Zmechanizowanego Ułanów Wielkopolskich – 

współczesnej 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża. 

Oprócz fotografii ukazujących ćwiczenia wojskowe oraz 

uczestnictwo brygady w świętach patriotycznych 

zaprezentowano poczet dowódców brygady. 

Tytuł: Z aparatem po Rumi 

Wydawca: Urząd Miasta Rumi 

                   Region 

Rok wydania: 2022 

ISBN: 978-83-75915-02-0 

rumia.eu 

 

 

 

 

 

 

 

Facebookowa grupa „Z aparatem po Rumi” została 

stworzona przez urząd miasta w połowie października 

2019 roku. Społeczność tę tworzy blisko 3,5 tysiąca 

mieszkańców, a wszystkich łączy zamiłowanie  

do robienia zdjęć. W grupie regularnie publikowane są 

autorskie fotografie przedstawiające rumską przyrodę, 

infrastrukturę, charakterystyczne miejsca i obiekty,  

a nawet samych mieszkańców czy zjawiska społeczne. 

Przedstawiciele urzędu wykorzystali talent rumian, 

tworząc album przedstawiający wybrane fotografie 

wykonane od października 2019 roku do sierpnia 2022 

roku. 

 

Od Wydawcy 


