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Beletrystyka
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Autor: Konrad T. Lewandowski
Tytuł: Narzeczona z Kociewia
Wydawca: Ferratus
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66695-14-6
bonito.pl, taniaksiazka.pl

Autor: Ernest Jezionek
Tytuł: Z miasta
Wydawca: Oficynka
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66613-91-1
oficynka.pl

Rzymianie podbili już całą Galię. Całą? Nie! Broni się
jeszcze jedna mała wioska...
Ta historia jak z komiksu o Asterixie i Obelixie
wydarzyła się naprawdę w Polsce w 1920 roku. Wioska
Janowo wraz czterema swoimi przysiółkami
powstrzymała całe Niemcy, wygrywając plebiscyt
i przyłączając się do Polski. Niniejsza książka
opowiada tę historię w konwencji fantasy. Magia
przeplata się tu z wydarzeniami rzeczywistymi i niesamowitymi zbiegami okoliczności oraz prawdziwymi
ludźmi. Do walki o Polskę stają żywioły, demony i pradawne słowiańskie bóstwa.

Znoszone rękawiczki, stara maszyna do pisania,
wysłużony holownik z duszą.

Ale głupi ci Germanie!

Tytuł „Z miasta” nawiązuje do stałej rubryki,
drukowanej w przedwojennej „Gazecie Gdańskiej”.
Bohaterami dziewięciu opowiadań są postacie,
których nazwiska przez chwilę się w niej pojawiły
i dzięki temu zagościły w świadomości gdańszczan.
Ludzie ci nie zostawili po sobie zbyt wiele, wymazani
przez historię z pamięci miasta. Ale przetrwały po
nich osobiste przedmioty, w magiczny sposób
przedłużające ich trwanie.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Piotr Napiwodzki
Tytuł: Małe obrazki, proste scenki.
Powiślański szlak Wilhelma
z Modeny i losy całkiem
współczesnych osadników,
seria: Biblioteka Kwartalnika
„Prowincja”, t. 9
Wydawca: Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich Taka
Gmina / Sztum
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-94157-38-8
prowincja@onet.pl

Tytuł: XXXV Ogólnopolski
Konkurs Literacki
im. Mieczysława
Stryjewskiego
Wydawca: Miejska Biblioteka
Publiczna / Lębork
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-60731-37-6
biblioteka.lebork.pl

(…) fikcyjna opowieść o paru dniach życia postaci
historycznej, Wilhelma z Modeny (1184–1215), legata
papieskiego, który według świadectw historycznych
w roku 1239 przebywał w Gdańsku i konsekrował tam
dominikański
kościół
św.
Mikołaja.
Trudno
zrekonstruować prawdziwe itinerarium Wilhelma, ale
jego podróż przez Powiśle (trasa przez obecny Kwidzyn,
Sztum, Elbląg) nie jest całkowicie wykluczona. Oparte
na różnych opracowaniach zarysowanie postaci
Wilhelma i jego ewentualnej podróży ma być jednak
tylko pretekstem dla przedstawienia społecznego,
filozoficznego i teologicznego tła czasów, w których
tereny Pomorza na wschód od Wisły pojawiły się na
scenie historii Zachodu. (…)
Od Wydawcy

Antologia tekstów prozatorskich i poetyckich
nagrodzonych w XXXV Ogólnopolskim Konkursie
Literackim im. Mieczysława Stryjewskiego.
Nagrodę Grand Prix Marszałka Województwa
Pomorskiego otrzymała Daria Kaszubowska z Rębu,
pow. Kartuzy, za opowiadanie „Tamten wieczór
przed stu laty”, ono też rozpoczyna publikację.
Niczym klamry spinają ją dwie ilustracje Aleksandry
Kalinowskiej.
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Autor: Piotr Borlik
Tytuł: Skłam, że mnie kochasz
Wydawca: Prószyński i S-ka
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82340-55-6
proszynski.pl

Autor: Monika Drzazgowska
Tytuł: Szalej
Wydawca: Wydawnictwo
Literackie
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-08070-50-5
wydawnictwoliterackie.pl

Gdańska policja otrzymuje zgłoszenie o mężczyźnie
zamordowanym w podmiejskim motelu i o ciemnowłosej kobiecie, która wyszła z jego pokoju cała
we krwi. Śledczy, którzy przyjeżdżają na miejsce,
odkrywają, że ciało zniknęło. Wysłany do motelu
aspirant Marcel Majewski jest idealnym kandydatem
na kozła ofiarnego - to na niego spada kara
za zaginięcie zwłok.
W odróżnieniu od organów ścigania, Jakub Ramon niegdyś policjant, teraz wolny strzelec trzymany na
krótkiej smyczy przez trójmiejską mafię – zna
personalia zabitego mężczyzny. To on w ostatniej
chwili usunął zwłoki, żeby oddalić zainteresowanie
policji od swojego mocodawcy. Szybko jednak ginie
kolejna osoba powiązana z organizacją przestępczą, co
zmusza Ramona do przedsięwzięcia ryzykownych
kroków. (…)
Od Wydawcy

Poniekąd będzie żyć. Poniekąd nigdy nie weźmie życia
we własne ręce.
Debiut, w którym możesz odkryć własną historię.
Czterdzieści lat opisane z perspektywy dwunastu
przełomowych dni.
Zofia przychodzi na świat w surowej rzeczywistości
pod koniec lat 70. w jednej z kaszubskich wsi.
Wychowywana w obliczu licznych zakazów i wyrzeczeń, będzie żyć tak, jak oczekują od niej inni.
Chłodne relacje, nieufność wobec otoczenia i nakładane przez samą siebie ograniczenia sprawią, że
rzadko kiedy czuje się w pełni szczęśliwa.
„Szalej” jest nie tylko opowieścią o jednej bohaterce –
to
biografia
wszystkich
kobiet
boleśnie
doświadczonych przez los, mierzących się z surową
krytyką otoczenia i zmagających się z poczuciem
niedowartościowania. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Piotr Pietrzak
Tytuł: Nic więcej
Wydawca: Videograf
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-78357-91-9
videograf.pl

Autor: Piotr Pietrzak
Tytuł: Postscriptum
Wydawca: Videograf
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-78358-15-2
videograf.pl

Traumatyczne wydarzenia z dzieciństwa zdecydowanie
wpłynęły na życie Piotra, 24-letniego studenta. Piotr
studiuje na Akademii Sztuk Pięknych i stara się znaleźć
równowagę między ogromną, nieposkromioną ambicją
a pragnieniami, które woli zostawić w ukryciu. W tym
wszystkim pojawia się ona. Choć Piotr stara się
konsekwentnie realizować marzenia i być skupionym
na postawionych sobie celach, to wdaje się w romans.
Romans z zamężną kobietą, która jest partnerką
wpływowego mecenasa sztuki. Jednak niedługo potem
w życiu Piotra pojawia się Agnieszka. Czy teraz
cokolwiek stanie się prostsze? Wręcz przeciwnie. (…)

Po rozstaniu z Agnieszką Warszawa staje się dla Piotra
obcym miejscem. Zbyt wiele wspomnień zaczyna być
ogromnym ciężarem, którego nie potrafi udźwignąć.
Dlatego ucieczka wydaje się jedynym wyjściem
z sytuacji. Wybór pada na Gdynię – młode, dynamiczne
miasto, bardzo podobne do niego samego. To tam
miesiąc po miesiącu, krok po kroku Piotr stara się
skleić swoje roztrzaskane życie, jednak przeszłość nie
pozwala o sobie zapomnieć...
Miłość do Agnieszki nie zniknęła, została jedynie
uśpiona. Odzyskanie utraconego uczucia okaże się
jednak trudne (…).

Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Roma J. Fiszer
Tytuł: Klejnoty miłości
Wydawca: Edipresse Książki
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81775-36-6
edipresse.pl

Autor: Jagna Rolska
Tytuł: Odcienie życia
Wydawca: Lucky
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66332-33-1
wydawnictwolucky.pl

Max i Eliza nie potrafią zdefiniować uczucia, które ich
łączy. Starają się być ze sobą jak najwięcej, ale
większość czasu zabiera sprawa kuferka z wiśniowego
drewna, który Max przywiózł z Ameryki jako spadek
dla Anny. Zawiera on cenne klejnoty i stare dokumenty
sięgające czasów Kazimierza Wielkiego, odnoszące się
do przypisywanego królowi romansu z Esterą Małach.
Anna uznaje, że zawartość kuferka należy uznać za
polski skarb narodowy i decyduje się przekazać go do
Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu aktem
darowizny. Podczas przewożenia skarbu z Gdańska do
Krakowa samochód wynajętej przez bank firmy
ochroniarskiej ulega katastrofie. Przewożone w jego
sejfie skarby znikają. Wkrótce rozpoczyna się śledztwo.

Ania po odnalezieniu w Helu swojej przyszywanej
matki postanawia wyjaśnić wszystkie rodzinne
tajemnice z przeszłości. Pomoże jej w tym nie tylko
Jaśka, ale także niezawodna pani Jadwiga, Piotrek
i jego ciotka, która z życiem Ani ma więcej wspólnego,
niż na początku mogło się wydawać.
Ile może namieszać w życiu nastolatki nieżyjąca od
dawna matka? Jakie niespodzianki i rozczarowania
czekają jeszcze wchodzącą w dorosłość dziewczynę?
Czy zdoła udźwignąć ciężar przeszłości, by móc
zacząć normalnie żyć?
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Paulina Kozłowska
Tytuł: Pensjonat na Kaczym
Wzgórzu
Wydawca: Replika
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66790-05-6
replika.eu

Autor: Dark Majkòwsczi
Tytuł: Pòd òkã Jastrë
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-62137-71-8
kaszubskaksiazka.pl

Samotnia – oaza męskiej rozpusty i Pensjonat
na Kaczym Wzgórzu – miejsce, gdzie poturbowane
przez miłość kobiety leczą złamane serca. Czy te dwa
domy mogą ze sobą sąsiadować, bez obaw, że ich
mieszkańcy nawzajem się wymordują? Trzydziestoletnia Łucja jest przekonana, że to niemożliwe i robi,
co może, żeby pozbyć się z sąsiedztwa właściciela
Samotni, Roberta, o jakże znaczącym nazwisku – Sęp.
Niestety, mężczyzna nie ma zamiaru rezygnować
z inwestycji. Pomiędzy Łucją a Robertem narasta
niechęć i wzajemna antypatia, która z czasem
przeradza się w… No właśnie, w co?
Co szykuje dla nich przewrotny i los i ile ich jeszcze
czeka perypetii, zanim zrozumieją, że wszystko już
dawno zapisane zostało w gwiazdach?

Dariusz Majkowski (ur. 1977) to znany dziennikarz
kaszubski. W swoim dorobku ma m.in. książeczki
kaszubskojęzyczne dla dzieci – serię przygód
o Werónce (tworzoną wspólnie z Aleksandrą
Majkowską). „Pòd òkã Jastrë” jest powieścią
fantasy, pełną odniesień do mitologii kaszubskiej.

Od Wydawcy
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Autor: Grzegorz Boros
Tytuł: Wędrówka do środka
świata. Jak przeciętne
zmienia się w niepowtarzalne…, cz. 2
Wydawca: BiT
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95593-16-1
wydawnictwobit.pl

Autor: Jan Neugebauer
Tytuł: Gdański sen (wyd. 2)
Wydawca: Jan Neugebauer
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95430-81-7

Romek stał przed falowcem i patrzył na tabliczkę
z nazwą ulicy: „Wyzwolenia”. Prowokowała do
przemyśleń. Czy ta przeprowadzka to nowy początek?
(…) Nowy Port będący dzielnicą o peryferyjnym
położeniu dopowiadał w zaskakujący sposób te stany
ducha, które dla „epoki partyzantów” stanowiły
zadziwiającą kontynuację. (…) W pierwszej chwili
wyglądało to na ironię losu, ale po uważniejszej
obserwacji okazywało się, że są to następstwa
stopniowego nastawania nowej epoki w wędrówce do
środka świata… I tej właśnie epoce, która ledwie się
zaczynała, przypisano nazwę wyzwolenia. Dosłownie
i w przenośni.

Saga o Starszym Panu, jego ukochanej córce,
zięciu i wnukach to opowieść na wpół magiczna,
tocząca się przez kilkadziesiąt lat na tle
Gdańska.

Fragment książki

Dorota Abramowicz

Śledzimy w niej splątane losy polskich rodzin,
zagubionych i odnajdujących się po wielu dekadach.
Przeżywających chwile szczęścia i dramaty.
Próbujących znaleźć swoje miejsce w zmieniającej się powojennej rzeczywistości.
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Autor: Iwona Partyka
Tytuł: Teodor Hoppe idzie
do nieba
Wydawca: Amaltea
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65989-13-0
amaltea.az.pl

Autor: Elżbieta Pasterska
Tytuł: Dycht rychtych
po naszamu.
O kaliskowych
Kociewiakach
Wydawca: Region
Gminny Ośrodek
Kultury / Kaliska
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-75911-27-5
czec.pl

Teodor Hoppe idzie do nieba, bo gdzie indziej miałby
wędrować, skoro pcha go do tego miłość
i obowiązek? Niezwykła historia spisana przez Iwonę
Partykę pełna jest cudowności i oryginalnego,
kaszubskiego realizmu magicznego. Nie egzotyczne
lwy i antylopy towarzyszą Teodorowi, lecz świnia
i ptak, nie pustynię przemierza, a leśne trakty
i nadmorskie plaże. Mimo to czytając tę opowieść
mamy wrażenie tajemniczości ukazanego świata.
Kaszuby Partyki to świat swojski i obcy, niepospolity
i zwyczajny zarazem. To miejsca nabrzmiałe
pamięcią pokoleń, źródło bolesnych wspomnień,
niecodziennych wyborów, wydarzeń pamiętanych
z lekcji historii (…).
Od Wydawcy

Publikacja zawiera kilkadziesiąt gadek w gwarze
kociewskiej ilustrowanych obrazami autorki. Napisane
bez zadęcia i ze sporym poczuciem humoru teksty
poświęcone są życiu Kociewiaków w dawnych
i współczesnych czasach. Na końcu zamieszczono
słowniczek wyrażeń gwarowych.
Autorka urodziła się w Skarszewach, jest absolwentką
filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, przez
wiele lat pracowała jako nauczycielka w Kaliskach. Po
przejściu na emeryturę poświęciła się pracy
społecznej, jest prezesem Kaliskiego Stowarzyszenia
Seniorów. Jej pasją jest pisanie gadek i wierszy
kociewskich oraz malarstwo.
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Książki dla dzieci
i młodzieży
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Autor: Józef Ceynowa
Tytuł: Nie zaklinaj – sprawdzić się
może! Legendy
i opowieści z Kociewia
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-63538-69-9
kaszubskaksiazka.pl

Autor: Anna Koprowska-Głowacka
Tytuł: Rybak i diabeł.
Legendy znad Morza
Bałtyckiego
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75282-06-1
marpress.pl, czec.pl

Anna Koprowska-Głowacka to znana i ceniona
pisarka z Pomorza. Tym razem autorka zabiera nas
w magiczną i baśniową podróż nad Bałtyk.
Powędrujemy morskim brzegiem, odwiedzając różne
miejsca i ludy, poznamy ich podania, zgłębiając
rozmaite nadmorskie kultury. Czeka na nas wiele
mitycznych stworzeń i legendarnych miast, nad
którymi z pewnością unosi się bałtycki „genius loci”.
Mocno polecam tę wielokulturową i wzbogacającą
podróż. Ruszajmy w drogę – szlakiem bałtyckich
opowieści!
Od Wydawcy

Józef Ceynowa był nauczycielem, pisarzem i działaczem kulturalnym rodem z północnych Kaszub,
który życie zawodowe i prywatne splótł z ziemiami
północnymi dzisiejszego woj. kujawsko-pomorskiego
(Dąbrówka, Ostrowite, Koronowo), by na emeryturze
osiąść na pograniczu kaszubsko-kociewskim –
w Czersku. Jego teksty – choć pisane przystępnym
językiem, z iście baśniowymi opisami przyrody
i wartkimi dialogami bohaterów – są skierowane do
uczniów klas IV–VI i starszych, którzy wśród
szkolnych przedmiotów mają już historię. Fabułę
legend autor osadził m.in. w takich kociewskich
miejscowościach jak: Ocypel, Skórcz, Bobowo,
Skarszewy, Nowy Jasieniec, Pszczółki, Godziszewo,
Tczew, Junkrowy, Szczodrowo, Gniew, Stara Jania,
Gętomie.
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Autor: Agnieszka Frączek
Tytuł: Bałtycka flądra,
seria: Legendy polskie
Wydawca: Mamania
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66577-95-4
mamania.pl

Autor: Alojzy Nagel
Tytuł: Bajki i bajeczki /
Bôjczi i bôjeczczi
Wydawca: Region
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75917-57-4
czec.pl

To seria, która w przyjazny i zabawny sposób
przybliża małym czytelnikom najciekawsze motywy
z polskich legend i wprowadza ich w świat dobrej
literatury. Żyła raz sobie w Bałtyku flądra, która
zarzekała się, że jest najpiękniejszą rybą w całym
morzu. Złościło to inne ryby tak bardzo, że aż wezwały
na pomoc Neptuna i jego pioruny.

Zbiór 100 autorskich bajek dla dzieci w wieku
przedszkolnym i w okresie wczesnoszkolnym (duże
czytelne litery). Oryginalne opowiadania zostały napisane piękną kaszubszczyzną z okolic Wejherowa
i Kielna. Tekstowi kaszubskiemu towarzyszy
równolegle jego polskie tłumaczenie, co można
wykorzystać przy nauce języka kaszubskiego.

Od Wydawcy

Alojzy Nagel (1930–1998) był jednym z najwybitniejszych twórców kaszubskich. Jako prozaik
spełniał się głównie pisząc bajki i opowiadania dla
dzieci. W prostych słowach umiał przekazać
najmłodszym czytelnikom prawdę o otaczającym
świecie oraz dziejach kaszubskiej i pomorskiej ziemi.
(…)
Od Wydawcy
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Autor: Anna Czerwińska-Rydel
Tytuł: Opowieści Wielkiej Alei,
seria: Aleje, parki
i ogrody Gdańska, t. 1
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-61077-47-3
muzeumgdansk.pl

Autor: Jolanta Knitter-Zakrzewska
Tytuł: Tajemnicze wakacje
Franka i Krysi, seria:
Podwórkowe Biuro
Detektywistyczne
Wydawca: e-bookowo
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81661-64-5
ebookowo.pl

W osiemnastym i dziewiętnastym wieku Gdańsk słynął
z licznych i pięknych ogrodów. Większość z nich,
niestety, nie dotrwała do naszych czasów, a o tych,
które jeszcze istnieją, wiemy bardzo mało. Jednym
z takich niedocenionych zabytków jest – powstała
w drugiej połowie osiemnastego wieku z inspiracji
burmistrza
Daniela
Gralatha
Starszego,
a sfinansowana przez gdańskich mieszczan – Wielka
Aleja Lipowa. O niej właśnie jest ta książeczka –
pierwsza z przygotowywanej serii książek dla dzieci
o ogrodach i parkach gdańskich.

W tym roku przeżyliśmy bardzo tajemnicze wakacje,
ale zanim się rozpoczęły, Krysia zdążyła zostać
dowódcą armii. Jakim cudem? Zaraz Wam opowiem...
Fragment tekstu

Od Wydawcy
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Autor: Anna Gliszczyńska
Tytuł: W Studzienicach /
Bëtk w stëdnicczich
stronach, seria:
Bycio herbu Kasztan
Wydawca: Urząd Miejski / Bytów
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-92896-45-6
bytow.com.pl

Autor: Wiktor Czepczyński
Żaneta Kupczyk
Tytuł: ABC ekònomii. Pierszé
kroczi w swiece dëtków
Wydawca: ABC-Czepczyński
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95905-43-8
abc-ekonomii.edu.pl, kaszubskaksiazka.pl

Kolejna część przygód rycerza Bycia herbu Kasztan,
który tym razem łodzią udaje się do gminy
Studzienice. Podróżuje według planu zwiedzania, jaki
wcześniej przygotowała mu jego przyjaciółka Ania.
Zależało jej widać, by Bycio poznał zarówno bogatą
historię Kaszubów, jak i ich zwyczaje i tradycje.
Nauczy się on też – a wraz z nim młody czytelnik –
jednej z najbardziej znanych piosenek w języku
kaszubskim oraz dowie się, jak Kaszubi umilali sobie
czas podczas jazdy pociągiem.
Książeczka została wydana w wersji dwujęzycznej –
kaszubskiej i polskiej. Dołączona jest do niej płyta
ze słuchowiskiem w języku kaszubskim na podstawie
tekstu.

Kaszubskojęzyczne wydanie książki, powstałej
w ramach funkcjonującego projektu pt. „ABC
ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów”.
Publikacja dedykowana jest przedszkolakom ( 5- i 6latkom) oraz uczniom z klas I–III. Zawiera
12 opowiadań, z których każde porusza inne
zagadnienie ze świata ekonomii i finansów.
Dzieci, wraz z głównymi bohaterami – Zosią
i Maksem, poznają odpowiedzi na nurtujące je
pytania, np.: Czym są pieniądze? Skąd się biorą
i dlaczego nie z bankomatu? Po co pracujemy i jaki
można mieć zawód? Czym jest budżet domowy? Co
to znaczy oszczędzać?
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Autor: Szymon Jachimek
Tytuł: Góra pełna przygód, seria:
Książeczki Gdynieczki
Wydawca: Urząd Miasta Gdyni
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95271-98-4
gdyniarodzinna.pl

– Co to jest trajtek? – Feliks wyraźnie się ożywił.
– Pan mieszka w Gdyni i nie wie, czym jest trajtek? –
zdumiał się Bąbelek. – To taki duży samochód
z szelkami. Wozi ludzi do różnych miejsc.
– Nigdy w nim nie byłem. Jak zamieszkałem na tej
górze, to jeszcze nie było tutaj tych trajteków.
– Trajtków. To ile ma pan lat?
– Ojej – machnął ręką Feliks. – Kto by to zliczył.
Myślę, że z dwieście.
– Dwie… Dwieście? – Bąbelek nie wiedział, co
powiedzieć. Otwierał buzię i natychmiast ją zamykał. –
Chyba przysługuje panu darmowy bilet.
Fragment książki
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Autor: Leszek Wołosiuk
Tytuł: Po miedzach pól
Błękitnej Krainy
Wydawca: Miejska Biblioteka
Publiczna / Lębork
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-60731-33-8
biblioteka.lebork.pl

Autor: Ryszard Legawiec
Tytuł: Jak najwięcej
Wydawca: Miejska Biblioteka
Publiczna / Lębork
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-60731-34-5
biblioteka.lebork.pl

Jeśli ktokolwiek mógłby mieć wątpliwości, czy urok
miejsca, w którym żyjemy może stać się inspiracją do
powstania wielu nasyconych miłością do małej
ojczyzny wierszy, powinien sięgnąć po tomik Leszka
Wołosiuka. (...)
Autor prowadzi nas za rękę po ścieżkach swojego
ukochanego Pomorza, wzdłuż rzeki Łeby, przez pola
pszenicznych kłosów, albo po ostrych, jesiennych
rżyskach. (…)

Autor, rocznik 1926, doświadczony trudnymi
przeżyciami z II wojny światowej poszukuje piękna
w poezji. Pełni ona, jego zdaniem, rolę niebagatelną:
będąc kiedyś natchnieniem narodów, rozpalając ich
serca, dziś, niestety, oślepiona jest światłem
reflektorów, / zatrwożona warkotem maszyn, /
spłoszona chamstwem i agresją (…). / Tylko cisza
i spokój pozwalają czasem usłyszeć / Twój glos
przytłumiony i ujrzeć Twój nieśmiały blask.

Małgorzata Borzeszkowska
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Autor: Stanisław Janke (red.)
Tytuł: Pomorska Pani
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-62137-15-2
kaszubskaksiazka.pl

Antologia wierszy laureatów Konkursu
Maryjnej w Kościerzynie 2014–2018.

Poezji
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Autor: Józef Borzyszkowski
(zebr. i oprac.)
Tytuł: Pro memoria – Zofia
Janukowicz-Pobłocka
(1928–2019)
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65826-50-3, 978-83-66052-66-6
instytutkaszubski.pl, muzeum.wejherowo.pl

Autor: Zbigniew Sak
Tytuł: Wierni banderze, seria:
Księgi Floty Ojczystej, t. 76
Wydawca: Pomorze
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-94723-83-5
dziennikarze.szczecin.pl

Zofia Janukowicz-Pobłocka, gwiazda wśród polskich
śpiewaczek estradowych, a także operowych II połowy XX wieku i mistrzyni młodego pokolenia,
twórcza od początków XXI stulecia, rozsławiła
w świecie Gdańsk i jego środowisko muzyczne,
uwzględniając w swoim repertuarze także Kaszuby.
Za życia i po śmierci o prof. Zofii JanukowiczPobłockiej, o jej drodze do sławy, o jej artystycznej
rodzinie i dokonaniach – sukcesach uczniów, także
córek i wnuczek, napisano sporo. Niemniej dla
młodszego pokolenia, nawet mieszkańców Gdańska,
jej postać i dorobek mogą być nieznane. (…)

(…) W bardzo ciekawy, anegdotyczny sposób
kpt. Zbigniew Sak portretuje tak zasłużonych dla
gospodarki morskiej ludzi, jak: Ryszard Karger,
Ryszard Wasik czy „niezłomny” kpt. Bronisław
Gubała. W książce znajduje się również rozdział,
którego bohaterem jest Knut Kristoffersen, kapitan
norweskiego statku m/s „Berby”, który uczestniczył
w akcji ratunkowej na polskim motorowcu
m/s „Nysa”, który zatonął w styczniu 1965 roku,
pokonując trasę między Szkocją a Norwegią. Autor
dość dokładnie relacjonuje przebieg zdarzeń tamtej
tragicznej nocy podczas sztormu. Nie mniej
interesujący jest portret „Lady Frog”, czyli
kpt. żeglugi wielkiej Danuty Kobylińskiej-Walas.
Ciekawy jest również „polemiczny” rozdział
poświęcony majorowi Henrykowi Sucharskiemu.

Józef Borzyszkowski

Roman Ciepliński
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Autor: Andrzej Chludziński (red.)
Tytuł: Pomorzanie znani
i nieznani… 3
Wydawca: Jasne
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65703-43-9
wydawnictwo-jasne.pl

Autor: Chantall Grell
Tytuł: Jan Heweliusz i dwór
francuski, seria:
Bibliotheca Heveliana, t. 3
Wydawca: Instytut Historii Nauki
PAN
PAN Biblioteka Gdańska
Aspra-JR
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-82090-77-2
aspra.pl

W tej serii przedstawiamy sylwetki Pomorzan, którzy
zapisali się w historii swojego regionu, kraju, Europy,
a nawet świata, choć dzisiaj nie o wszystkich z nich
pamiętamy. Postacie te miały rozmaite pochodzenie
narodowe i społeczne, wykonywały różne zawody,
piastowały przeróżne funkcje, działały w innych
epokach historycznych. Są to zarówno osoby, które
urodziły się tutaj, choć czasami los rzucił je potem
gdzie indziej, jak i takie, które znalazły się tu w czasie
swojej życiowej wędrówki.
Od Wydawcy
Postacie prezentowane w części 3: Johannes
Bugenhagen,
Daniel Chodowiecki,
Magnus
Hirschfeld,
Friedrich Wilhelm Kasiski, Leon
Landowski

Gdański astronom Jan Heweliusz (1611–1687) cieszył
się uznaniem siedemnastowiecznej Europy – tej uczonej
i tej na szczytach władzy. Świadczy o tym chociażby to,
że jednym z mecenasów Heweliusza był król Francji:
gdańszczanin ośmiokrotnie znalazł się na liście
obcokrajowców, którym Ludwik XIV wypłacał
subsydia. Całą gamę starań, które przygotowywały,
towarzyszyły i uzasadniały przyznanie tych subsydiów,
obrazują 123 listy, wymienione w latach 1654–1685
między Gdańskiem a Francją. Książka ta przedstawia
syntezę badań, będących wynikiem analizy tej
korespondencji.
Od Wydawcy
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Autor: Michał Tuz
Karolina Brzoskowska
Dawid Czarnecki
Tytuł: Naukowa i zawodowa stegna
Dariusza Skalskiego
Wydawca: Pomorska Szkoła
Wyższa / Starogard
Gdański
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-89481-41-2
psw.stg.pl
Dariusz Skalski – doktor habilitowany nauk
pedagogicznych i doktor nauk o kulturze fizycznej.
Pracownik naukowy w Akademii Wychowania
Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Gdańsku; pracownik naukowo-dydaktyczny
Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim
(od 2015); burmistrz Skarszew (2002–2014,
3 kadencje); dyrektor Gminnego Ośrodka Obsługi
Szkół i Przedszkoli w Skarszewach (1995–2002);
nauczyciel (1983–2003) i wicedyrektor (1991–1995)
w
Publicznej
Szkoły Podstawowej
nr
2
w Skarszewach; prezes Zarządu Wojewódzkiego
WOPR Województwa Pomorskiego (1991–2006);
wiceprezes d/s szkoleniowych Oddziału Miejskiego
WOPR w Tczewie (1984–1991).

Autor: Szczepan Gapiński
Barbara Ząbczyk-Chmielewska
Izabela Duszyńska
Miłosz Frąckowiak
Tytuł: Absolwenci Politechniki
Gdańskiej i ich osiągnięcia
w dziedzinie mechaniki
i okrętownictwa
Wydawca: Fundacja PZITB „Inżynieria
i Budownictwo” / Warszawa
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95034-52-7
sklep.pg.edu.pl
W poprzednich dwóch albumach zaprezentowano
postaci absolwentów PG – architektów i budowniczych (wyd. 2018) oraz chemików (wyd. 2019). Tym
razem czytelnik otrzymał możliwość zapoznania się
z osiągnięciami absolwentów Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa.
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Autor: Andrzej Nawrocki (red.)
Zbigniew Szczypiński (red.)
Tytuł: Stocznia Gdańska – jaką
pamiętamy. Wspomnienia
stoczniowców
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81275-37-8
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Konkurs na pamiętniki stoczniowców, zorganizowany
przez Stowarzyszenie Strażników Pamięci Stoczni
Gdańskiej, pomyślany był jako otwarty (…).
Ogłaszając konkurs, spodziewałem się, że otrzymany
kilkaset prac, 200–300. Nadeszło ich mniej niż 20.
Wśród (…) prac jest kilka, które opisują przebieg
złożonych
procesów
decyzyjnych
i
różnych
uwarunkowań politycznej natury, które doprowadziły
do upadłości stoczni. To są szczególnie ważne
świadectwa pozwalające na lepsze zrozumienie
przyczyn, dla których Stocznia Gdańska upadła,
przyczyn takich, jakie zapamiętali uczestniczący w tych
procesach ludzie – pracownicy stoczni.
(…) Ze wspomnień powstaje obraz stoczni – firmy
(…), która dla wielu jej pracowników była jak matka.

Autor: Agnieszka Anielska (oprac.)
Bartosz Stachowski (oprac.)
Jolanta Świerczyńska-Krok
(oprac.)
Adam Tuszyński (oprac.)
Marek Bukowski (oprac.)
Tytuł: Gdański Uniwersytet
Medyczny to ludzie. 75 lat
Wydawca: Gdański Uniwersytet
Medyczny
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65098-90-0
gumed.edu.pl
Gdański Uniwersytet Medyczny to ludzie. To dzięki
nim i z nimi pisze się historia Uczelni.
(…) Współautorami jubileuszowej publikacji (…) są
pracownicy, studenci, absolwenci i partnerzy Uczelni.
Zaprosiliśmy ich do podzielenia się wspomnieniami,
refleksjami, planami na przyszłość. Bo gdyby nie oni,
nie byłoby naszej historii…
Od Wydawcy

Zbigniew Szczypiński
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Autor: Jan Dolny
Tytuł: Wspomnienia z obozu
w Stutthofie i Potulicach
więźnia o numerze
9889 w latach 1940–1945
Wydawca: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65826-48-0
instytutkaszubski.pl

Autor: Agnieszka Kłys (red.)
Tytuł: „Dorośli odbierają
wydarzenia inaczej”.
Wspomnienia
młodocianych więźniów
Stutthofu
Wydawca: Muzeum Stutthof
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95619-99-1
stutthof.org/ksiegarnia

Wspomnienia stanowią swoistą panoramę życia
codziennego we wspomnianych obozach. Autor
opisuje czas ich budowy, kierownictwo i załogę SS
oraz kapo, wśród których J. Dolny, obok oprawców,
spotkał ludzi życzliwych, prywatnie przeciwników
A. Hitlera i wojny. Obozowy życiorys piszącego
obejmuje jego pracę w różnych koloniach roboczych,
łącznie z karną, a także pracę w Oliwie w posiadłości
szefa policji, Richarda Hildebrandta i w przedsiębiorstwie we Wrzeszczu, gdzie miał okazję
obserwować nieurzędowe życie przedstawicieli narodu
panów.

„Wspomnienia młodocianych więźniów Stutthofu”
są pierwszą książką zawierającą wybrane relacje
prawie czterdziestu nieletnich więźniów, którzy
przeżyli
pobyt
w
niemieckim
obozie
koncentracyjnym Stutthof. Ich narracja nie tworzy
kroniki historii obozu, lecz jest opisem doświadczeń
i przeżyć wpisanych w realia obozowego życia.
W książce znalazły się wspomnienia więźniów kilku
narodowości wywodzących się z różnych środowisk
(…). Obraz obozowych przeżyć, jaki wyłonił się
z pamięci młodocianych wiele lat po wojnie, był
zmieniony upływem czasu, ale mimo to trwale
naznaczony piętnem dramatu, który przeżyli
w miejscu, gdzie nie powinni się znaleźć jako dzieci
i nieletni.
Od Wydawcy
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Autor: Mieczysław Jałowiecki
Tytuł: Na skraju imperium i inne
wspomnienia (wyd. 7)
Wydawca: Czytelnik
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-07035-02-4
czytelnik.pl

Autor: Helena Macur
Tytuł: Trudna kresowa miłość.
Dzienniki
Wydawca: Fundacja Terytoria
Książki / Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-79081-86-8
terytoria.com.pl

Autor (…) za sprawą wielkiej historii żył w kilku
epokach,
był
świadkiem
wielkich
przemian
politycznych, ustrojowych i obyczajowych. Należał do
kresowego ziemiaństwa i być może do ostatniego
pokolenia, dla którego duchową ojczyzną było dawne
wielonarodowe
Wielkie
Księstwo
Litewskie.
Jednocześnie – aż do rewolucji rosyjskiej 1917 r. –
przynależał do zamożnej i uprzywilejowanej warstwy
imperium carów. Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości został w 1919 r. pierwszym
przedstawicielem rządu Rzeczypospolitej w Wolnym
Mieście Gdańsku. Potem osiadł w Kaliskiem. Po
II wojnie światowej, na emigracji w Anglii, spisał
wspomnienia o świecie, który nieodwracalnie
przeminął.
Od Wydawcy

(…) to zbiór dzienników, które Helena Prusakowska
(później Macur) pisała podczas nauki w liceum i na
początku pracy zawodowej. Ukazują one obraz
wcześnie dojrzałej wewnętrznie dziewczyny, z jej
emocjami, marzeniami i zmartwieniami. Widać
w nich osamotnienie autorki, żal za przemijającą
młodością i lęk przed niepewną przyszłością.
Dzienniki Heleny są jednak nie tylko intymną
opowieścią o kobiecie, która wchodziła w dorosłość
w okresie II wojny światowej. To także świadectwo
czasów i zapis codziennego życia na Kresach
i Pomorzu.
Od Wydawcy
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Autor: Andrzej Krawczuk
Tytuł: Dar Pomorza.
Zapomniany rejs
Wydawca: Andrzej Krawczuk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-94668-12-9
krawczuk.andrzej@gmail.pl

Autor: Wojciech Malinowski
Tytuł: Kapitańskie tango.
Morskie opowieści
dla dorosłych
Wydawca: Nautica
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94832-10-0
wydawnictwonautica.pl

Udział „Daru Pomorza” w regatach Operacja Żagiel
w 1980 roku zakończył się wielkim triumfem.
Wygrana w obydwu etapach wyścigu. Do tego
zwycięstwo moralne, którego wymiarem było
uhonorowanie załogi żaglowca przyznaniem The
Cutty Sark Trophy, zwanego Żeglarskim Noblem.
Historia wspaniała i tak mało znana.
Od chwili zacumowania w Gdyni rejs został skazany
na zapomnienie…

Niecodzienne
i
niepoprawne
wspomnienia
doświadczonego kapitana żeglugi wielkiej. 40 lat na
statkach handlowych, pod polską i obcą banderą.
Zmagania z urzędnikami, wyrwanie się zza żelaznej
kurtyny,
różnice
kulturowe
w
kontaktach
z lokalesami. W tle wielka polityka i małe ludzkie
interesy. Ale też sztormy, piraci, narkotyki, wino
i hiszpańskie dziewczyny. I rozważania, czym dziś
jest morze dla marynarza? Czy jest miejsce na
romantyzm tej profesji, czy pozostały tylko handlowe
interesy wielkich spedytorów?

Od Autora

Od Wydawcy
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Autor: Alojzy Nagel
Tytuł: Mòje żëcé. Òd narodzeniô
do 1984 rokù
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66052-65-9
instytutkaszubski.pl, muzeum.wejherowo.pl, czec.pl

Autor: Anna Wojtacha
Jarosław Pieczonka
Tytuł: Miami bez cenzury
Wydawca: Bellona
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-11159-89-1
bellona.pl

Książka ,,Moje życie’’ zawiera teksty pamiętników
znanego kaszubskiego literata Alojzego Nagla.
Niezwykle interesujący jest tu opis wielu ważnych
wydarzeń historycznych dziejących się na Pomorzu
w XX wieku widzianych oczami autora. Książka
zilustrowana została archiwalnymi fotografiami z kolekcji ks. Waldemara Naczka.

Historia człowieka, który w latach osiemdziesiątych
wbrew wszystkim podjął decyzję o rozpoczęciu
kariery wojskowej. Pomimo przestróg brata
żołnierza podjął wyzwanie z pełną determinacją.
Przeżył falę. Nie poddał się. Został zwerbowany do
kontrwywiadu wojskowego.
Droga, która wybrał, skomplikowała jego życie –
także prywatne. Walka z mafią z Gdańska i związek
z kobietą gangstera to tylko niektóre z życiowych
zakrętów w życiorysie Jarosława Pieczonki
ps. Miami.

Od Wydawców

Od Wydawcy

30

Autor: Paweł Janikowski
Tytuł: Morze szumi pod Tatrami
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół
Narodowego Muzeum
Morskiego / Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-94702-69-4
tpnmm.pl

Autor: Ryszard Ronczewski
Gabriela Pewińska
Tytuł: Za kurtyną czasu
Wydawca: Muzeum Sopotu
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-61385-18-9
muzeumsopotu.pl

(…) Poznajcie marzycieli, którzy – wkroczywszy na
ścieżki zawodowe – osiągnęli szczyty. Żeglarkęinżyniera budowy okrętów, która jako pierwsza
kobieta na świecie samotnie opłynęła kulę ziemską,
światowej sławy projektanta żaglowców, oficerów
najwyższej rangi w Marynarce Wojennej, naukowców
(…).
Co wyróżnia ich spośród
innych fachowców
pracujących na morzu lub dla morza? To, że ich
marzenia o związkach z morzem rodziły się z dala od
Wybrzeża. Na Warmii, Kujawach, w środkowej i południowej Polsce (…). Wszyscy decydowali o swojej
drodze zawodowej po II wojnie światowej, jeszcze
w czasach PRL. (…)
Od Autora

Wywiad-rzeka z Ryszardem Ronczewskiem (1930–
2020), polskim aktorem filmowym i teatralnym,
a także reżyserem, który od 1945 r. do śmierci
mieszkał w Sopocie. W 1954 r. zadebiutował na
deskach Teatru Powszechnego w Łodzi. W latach
1955–1956 studiował w PWSFTviT w Łodzi. Był
m.in. aktorem Teatru Nowego w Łodzi, Operetki
Warszawskiej i Estrady Sopockiej. Od 1966 do
1974 r. pracował jako aktor Teatru Wybrzeże
w Gdańsku i równolegle (od 1970 do 1974) piastował
stanowisko kierownika artystycznego Estrady
Sopockiej oraz Międzynarodowego Festiwalu
Piosenki w Sopocie. W latach 1974–1979 reżyser
Teatru Muzycznego w Gdyni, a od 1983 do 1984 r.
aktor tegoż teatru. Od 1984 r. ponownie związany
z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku.

Publikacja zawiera wywiady z 17 ludźmi morza.
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Autor: Karolina Babicz-Kaczmarek
Tytuł: Krótka historia Sopotu
i willi Ernsta Claaszena
Wydawca: Muzeum Sopotu
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-61385-21-9
muzeumsopotu.pl

Autor: Karolina Babicz-Kaczmarek (red.)
Katarzyna Kreft (red.)
Tytuł: Sopot w czasach przełomu
Wydawca: Muzeum Sopotu
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-61385-19-6
muzeumsopotu.pl

Polsko-angielska publikacja powstała na okoliczność
120 lat praw miejskich Sopotu (1901–2021) oraz 20
lat istnienia Muzeum Sopotu (2001–2021).
Poświęcona jest dziejom miejscowości, mieszkańcom
willi Claaszena, w której dziś mieści się muzeum,
architekturze budynku oraz znajdującej się w nim
obecnie muzealnej wystawie stałej. Walorem
książeczki są pięknie wyeksponowane ilustracje:
fotografie, mapy, rysunki.

Niewielka, składająca się z trzech tekstów, praca
zbiorowa poświęcona Sopockiemu Komitetowi
Obywatelskiemu w latach 1989–1990. Tomasz
Chinciński pisze o drodze do samorządnej Polski na
tle przemian społeczno-politycznych lat 1980–1990,
z kolei Tomasz Rabant przedstawił funkcjonowanie
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” miasta
Sopot w okresie od wyborów „kontraktowych” do
wyborów samorządowych roku 1990. Publikację
zamykają wspomnienia Marzenny Sztobryn.
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Autor: Dorota Raczkowska (red.)
Tytuł: Plebiscyt 1920. Mała Polska
– wielcy Polacy
Wydawca: Muzeum Miasta
Malborka
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95099-21-2
muzeum.mabork.pl

Autor: Krystian Zdziennicki
Tytuł: Plebiscyt na Powiślu
w 1920 roku
Wydawca: Powiślańska Grupa
Działania / Sztum
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75917-69-7
powislanskalgd.pl

Katalog wystawy stanowiący komentarz historyczny
do niej. Złożyły się na niego teksty o: zarysie
społeczno-kulturowym sąsiedztwa – (Mała) Polska
(tj. gm. Janowo), Prusy, Wolne Miasto Gdańsk,
drodze do plebiscytu i plebiscycie w 1920 r.,
o Polakach zaangażowanych w ruch niepodległościowy oraz ks. Ignacym Niklasie (1857–
1937) – kapłanie „Małej Polski”. Na końcu katalogu
znajdują się streszczenia wspomnianych tekstów
w języku niemieckim.

Po zakończeniu Wielkiej Wojny z lat 1914–1918 na
mocy traktatu wersalskiego (…) zdecydowano, że
na terenie Powiśla (…) oraz Warmii i Mazurach
zostanie przeprowadzony plebiscyt. Jego celem było
przesądzenie o przynależności tych ziem do
pokonanych w I wojnie światowej Niemiec albo do
odrodzonej (…) Rzeczypospolitej.
(…) Warto przypominać o zaangażowaniu
mieszkających tu Polaków w „walkę” o granicę
(…) II Rzeczypospolitej. Na uznanie zasługuje
również postawa mieszkańców dwudziestu czterech
miejscowości z terenu powiatu sztumskiego i kwidzyńskiego, którzy zagłosowali za Polską. Fakt ten
świadczy o zachowaniu polskiej tożsamości
narodowej
mieszkańców
regionu,
pomimo
trwającego tu dłużej niż w innych częściach Polski
zaborów (…).
Fragment wstępu
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Autor: Dariusz Dolatowski
Tytuł: Z dziejów sołectwa
Gołębiewko w gminie
Trąbki Wielkie od czasów
najdawniejszych
do 1945 roku
Wydawca: Region
Gdański Kantor
Wydawniczy
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75917-74-1, 978-83-62129-24-9
czec.pl

Autor: Marcin Wawrzynkowski
Tytuł: Latarnie morskie Półwyspu
Helskiego, seria:
Zeszyt Helski, nr 25
Wydawca: Helski Kompleks Muzealny Stowarzyszenia
„Przyjaciele Helu”
Wydawnictwo „MS”
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65092-23-6
helmuzeum.pl

Jak dotąd Gołębiewko nie doczekało się w miarę
szczegółowego opracowania swych wielowiekowych
dziejów. Jedynie w zarysie dziejów gminy Trąbki
Wielkie zaprezentowano pewne fragmentaryczne
informacje na jego temat. Prócz tego wieś opisano
w kilku hasłach słownikowych oraz dwóch
opracowaniach dotyczących powiatu tczewskiego.
(…) autor niniejszej kroniki (…) wykorzystał do jej
opracowania miedzy innymi takie dokumenty życia
społecznego, jak np. informacje z prasy polskiej
i niemieckiej, polskie i prusko-niemieckie dane
statystyczne, dokumenty Archiwum Diecezjalnego
w Pelplinie i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy,
zbiory Biblioteki Kórnickiej i prywatne (…) .

Latarnie morskie. To bardzo charakterystyczny
element nadmorskiego krajobrazu niezależnie od kraju i szerokości geograficznej. Wysokie strzeliste wieże,
często oryginalnie pomalowane, są chętnie
odwiedzane przez turystów. (…) Na polskim wybrzeżu
funkcjonuje 17 latarni morskich, z czego pięć z nich
(razem z obiektami nieczynnymi) znajduje się na
Półwyspie Helskim. Na przestrzeni dziejów w rejonie
półwyspu zbudowano w sumie kilkanaście obiektów
tego typu (…).
Fragment wstępu

Fragment wstępu
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Autor: Krzysztof Jażdżewski
Tytuł: Skorzewo. Zarys dziejów
kaszubskiej wsi
Wydawca: [Gmina Kościerzyna]
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-90764-33-7
koscierzyna.pl

Autor: Maria Machut (oprac.)
Irena Parus (oprac.)
Tytuł: Z historii Sławoszyna
Wydawca: Maria Machut
Irena Parus
Rok wydania: 2019

Niniejsza publikacja wydobywa z mroków dziejów
przeszłość kaszubskiej wsi Skorzewo. Dziejów
pisanych przez jej mieszkańców, którzy swymi
czynami niejednokrotnie dalece wykraczali ponad
codzienność. Skorzewo to przecież miejsce urodzenia
Aleksandra i Franciszka Peplińskich, najsłynniejszych kaszubskich drzymalitów, którzy
podobnie jak Michał Drzymała nie zważając na
represje walczyli z zaborcą o prawo do budowy
nieruchomości na własnych gruntach. (…) Skorzewo
to również miejsce urodzenia gen. Antoniego
Zdrojewskiego, ps. Daniel, Nestor, uczestnika
powstania
wielkopolskiego,
wojny
polskobolszewickiej, kampanii wrześniowej, dowódcy
polskiego ruchu oporu na terenie Francji i Belgii
w czasie II wojny światowej. (…)
Fragment wstępu

Monografia obfitująca w wiele ciekawostek z życia
wsi w powiecie puckim, o której pierwsza wzmianka
– jako wsi rycerskiej na prawie polskim – pojawiła
się w 1300 r. Autorkami publikacji są mieszkanki
miejscowości.
Czytelnik pozna zmieniającą się na przestrzeni
wieków
strukturę
językowo-narodowościową
oraz wyznaniową wsi, a także panujące w niej
stosunki własnościowe, polityczne, społeczne
i gospodarcze.
Tekst ilustrują mapy, tabele, skany korespondencji
i fotografie, które pochodzą z Archiwum
Państwowego w Gdańsku oraz od mieszkańców wsi.
Zaciekawić mogą mapy katastralne z XIX w., spisy
ludności, akta gruntowe i in.
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Autor: Roman Wapiński
Tytuł: W kręgu spraw kaszubskich
i pomorskich. W 100-lecie
powrotu Pomorza
w granice niepodległej
Rzeczypospolitej
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65826-49-7
instytutkaszubski.pl, czec.pl

Autor: Dieter Heckmann
Tytuł: Amtsträger des Deutschen
Ordens / Dostojnicy
zakonu niemieckiego
Wydawca: Towarzystwo
Naukowe / Toruń
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65127-60-0
tnt.torun.pl

Zbór artykułów profesora historii Uniwersytetu
Gdańskiego (zmarłego w 2008 r.) o poznawaniu
dziejów Pomorza i dostrzeganiu ich złożoności.
Autor zapoznaje czytelnika m.in. z rolą Gdańska jako
centrum pogranicza kaszubsko-polsko-niemieckiego,
pisze o miejscu Pomorza w wyobrażeniach
społecznych w dobie porozbiorowej, o elitach
politycznych wobec Pomorza i ruchu kaszubskopomorskiego, odzyskaniu niepodległości a przemianach w ruchu polskim na Pomorzu.
Zainteresować może tekst o regionalizmie –
doświadczeniach z przeszłości (od schyłku XIX w.
do 1939 r.) oraz o Polsce nad Bałtykiem w latach
1920–1939.

Niemiecki archiwista i historyk Dieter Heckmann
opracował wykaz urzędników krzyżackich w Prusach,
a także w baliwatach kamery wielkomistrzowskiej
w Rzeszy. Obszerna publikacja (615 s.) zasadniczo
jest w języku niemieckim, wstęp również w języku
polskim.
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Autor: Tadeusz Linkner
Tytuł: Dawniej w Kościerzynie.
Zarys monografii, seria:
Kościerska Biblioteka
Historyczna, nr 5
Wydawca: Muzeum Ziemi
Kościerskiej
Instytut Badań nad
Polityką Europejską
/ Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-94394-94-3, 978-83-95421-21-1
muzeumziemikoscierskiej.com.pl

Autor: Mariusz Borowiak
Tytuł: Dywizjon Kontrtorpedowców
1932–1939, seria:
Polska Marynarka Wojenna
II Rzeczypospolitej, t. 4
Wydawca: Napoleon V
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81784-01-6
napoleonv.pl

Autor książki, umiejętnie – z punktu widzenia
historyka literatury – wykorzystując materiał
źródłowy i literaturę przedmiotu przedstawił szeroki
obraz duchowego, intelektualnego życia regionu. To,
zdaniem Krzysztofa Jażdżewskiego, dyrektora
Muzeum Ziemi Kościerskiej, obraz ciekawy
i intrygujący, ponieważ malowany życiorysami wielu
postaci bliżej nieznanych szerszemu gronu
odbiorców.

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

Od Wydawcy
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Autor: Piotr Abryszeński
Daniel Gucewicz
Tytuł: Grudniowa kolęda.
Kościół katolicki
w Trójmieście
wobec Grudnia ‘70
Wydawca: Instytut Pamięci
Narodowej / Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-82290-10-3
ipn.gov.pl

Autor: Piotr Brzeziński
Robert Chrzanowski
Anna Nadarzyńska-Piszczewiat
Tytuł: Zbrodnia bez kary. Grudzień
1970 w Gdyni (wyd. 2)
Wydawca: Verbi Causa
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-60494-88-6
czec.pl

Książka stanowi pierwszą próbę kompleksowego
przedstawienia reakcji Kościoła katolickiego
na rewoltę grudniową 1970 r. w Trójmieście.
Opisano w niej również działania władz
komunistycznych, które w obliczu kryzysu starały się
wykorzystać autorytet duchowieństwa do własnych
celów.
Od Wydawcy

Książka jest najnowszą próbą spojrzenia na
grudniową tragedię w Gdyni. Zawiera informacje na
temat życia codziennego w mieście w latach
60. XX w., szczegółowy opis przebiegu gdyńskiego
Grudnia ‘70 i represji, które spadły na jego
uczestników. Autorzy analizują postulaty gdyńskich
robotników i opisują losy członków Głównego
Komitetu Strajkowego dla miasta Gdyni –
pierwszego w historii PRL niezależnego od władz
komunistycznych komitetu robotniczego, będącego
protoplastą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z sierpnia 1980 r. Opisują problem
systematycznego zakłamywania pamięci Grudnia ‘70
przez komunistów i wieloletnią walkę gdynian
o godne uczczenie ofiar masakry. (…)
Od Wydawcy
Nowe wydanie albumu zostało znacznie poszerzone.
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Autor: Olgierd Felczak (red.)
Tytuł: Wczesny i środkowy
neolit na Pojezierzu
Starogardzkim w świetle
badań nad dolną Wierzycą
i Janką, seria: Fontes
Commentationesque
ad Res Gestas Gedani
et Pomeraniae, t. 8
Wydawca: Muzeum
Archeologiczne / Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95647-32-1
archeologia.pl

Autor: Piotr Fudziński
Tytuł: Między Słupią a Wierzycą.
Cmentarzyska kultury
pomorskiej z obszaru
Kaszub i Kociewia
Wydawca: Muzeum
Archeologiczne
/ Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95647-33-8
archeologia.pl

Neolit stanowi końcowy okres epoki kamienia,
poprzedzający epokę brązu. Mamy do czynienia m.in.
z kulturą pucharów lejkowatych (z kręgu kultur
naddunajskich).

Kultura pomorska przypada na wieki VII–IV p.n.e.
(wczesna epoka żelaza). Z tego okresu pochodzą
groby skrzynkowe, kloszowe, popielnicowe, obwarowane…, a także obiekty osadnicze towarzyszące
grobom: jamy, paleniska i piece.
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Autor: Małgorzata Tuszyńska
Tytuł: Kamienica Szlachecka.
Cmentarzysko kultury
wielbarskiej na Pojezierzu
Kaszubskim
Wydawca: Muzeum
Archeologiczne
/ Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95647-35-2
archeologia.pl

Autor: Janusz Parchimowicz
Wojciech Wiącek
Mariusz Brzeziński
Tytuł: Katalog ortów gdańskich
Wydawca: Nefryt
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-87355-94-4
numizmatyczny.com

Publikacja – będąca zwieńczeniem zadania pod tym
samym tytułem – dotyczy cmentarzyska w gminie
Stężyca z II i III w. naszej ery, na którym w latach
1987–1998 archeolodzy z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku przeprowadzili badania
wykopaliskowe. Prace miały charakter ratowniczy,
ponieważ w miejscu tym wydobywano żwir i stopniowo je zabudowywano.
Na cmentarzysku odkryto 85 grobów z okresu
wpływów rzymskich, w tym 44 pochówki ciałopalne
(popielnicowe i jamowe) oraz 41 pochówków
szkieletowych (inhumacyjnych). Ponadto znaleziono
dwa groby starsze o kilkaset lat, pochodzące
z wczesnej epoki żelaza. Pozostałe obiekty –
paleniska, jamy i bruki kamienne – były związane
z funkcjonowaniem cmentarzyska.

W pracy zaprezentowano monety bite w Gdańsku
za panowania Zygmunta III Wazy, Jana II Kazimierza
Wazy i Augusta III Sasa. Każda pokazana została na
oddzielnej stronie w naturalnej wielkości i w powiększeniu.
Dodatkowo w dużych powiększeniach pokazano
charakterystyczne
szczegóły
monety,
często
uzupełnione o wyraźne rysunki ważnych elementów.
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Autor: Łukasz Richert
Adrian Watkowski
Tytuł: Atlas historyczny Pomorza
Nadwiślańskiego
1914–2020
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66820-00-5
kaszubskaksiazka.pl

Autor: Jacek Pawłowski
Paweł Zawada
Tytuł: Martyrologia policjantów
Policji Państwowej województwa pomorskiego
Wydawca: Machina Druku
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66209-43-5
machinadruku.pl

To publikacja, która ma zaspokoić potrzebę
edukacyjną związaną z poznawaniem historii
najnowszej Pomorza Gdańskiego. Podzielono ją na
trzy części: historię podziałów administracyjnych
Pomorza na przestrzeni XX w., historię podobnych
podziałów w kontekście najważniejszych religii
obecnych na tym obszarze oraz najobszerniejszy,
liczący prawie dwadzieścia tematów, ułożony
chronologicznie zbiór prezentujący m.in. najważniejsze wydarzenia z lat 1914–2020.

To prawdopodobnie pierwsza praca tak obszernie
opisująca losy policjantów naszego województwa
poległych
i
zamordowanych
w
okresie
dwudziestolecia międzywojennego i II wojny
światowej. Podzielona została na cztery części.
W pierwszej przedstawiona została geneza powstania
i struktura organizacyjna Policji Państwowej na
Pomorzu. W drugiej przybliżono losy policjantów
Policji Państwowej woj. pomorskiego po wybuchu
II wojny światowej. W części trzeciej przedstawiono
sylwetki policjantów Policji Państwowej woj.
pomorskiego poległych w trakcie służby w okresie
międzywojennym oraz poległych, pomordowanych
lub zaginionych w trakcie II wojny światowej.
W ostatniej części zamieszczono m.in. zdjęcia
policjantów.
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Autor: Lidia Burzyńska-Wentland
Tytuł: Strajki szkolne na terenie
dzisiejszej gminy Linia
w powiecie wejherowskim
w latach 1906–1907
Wydawca: Instytut Balticum
/ Słupsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94100-37-7
instytutbalticum.pl

Autorka opracowania dr hab. Lidia BurzyńskaWentland, prof. Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni, od wielu lat zajmuje się historią szkolnictwa
w zaborze pruskim, ze szczególnym uwzględnieniem
sytuacji polskiej społeczności. W 2009 r. została
wydana jej książka pt. „Strajki szkolne w Prusach
Zachodnich w latach 1906–1907”. Obecnie bliżej
przyjrzała się wydarzeniom, jakie rozegrały się
wówczas w okolicach wsi Linia.

Autor: Tomasz Gliniecki
Marcin Owsiński
Tytuł: Stutthof 8/9 maja 1945 r.
Historia i pamięć
Wydawca: Muzeum Stutthof
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-956199-6-0
stutthof.org/ksiegarnia

Dwujęzyczny, polsko-angielski katalog wystawy.

Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważne dla Polski,
Europy i świata były dni majowe oraz poprzedzający
je czas. Przyniosły upragnioną wolność i zakończyły
cierpienia milionów ludzi, dały nadzieję, ale też dla
tysięcy wysiedlonych były początkiem nowych krzywd.
W historii, która jest przecież zwierciadłem życia nie
ma jedynie czarno-białych kart, dlatego tak ważne
jest pokazywanie wielu perspektyw. Wydawać by się
mogło, że na temat tych dni majowych wystarczająco
dużo powiedziano i napisano sporo obszernych prac.
Jednak autorzy udowodnili, że niemal każde
wydarzenie można przedstawić na nowo, z różnych
perspektyw, jak w tym przypadku: ofiar, zwycięzców
i pokonanych, przy czym, co należy podkreślić, ofiary
znajdują się w centralnym miejscu. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Marcin Owsiński
Tytuł: Dwie godziny
w listopadzie… / Two
hours in November…
Wydawca: Muzeum Stutthof
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95867-00-2
stutthof.org/ksiegarnia

Autor: Róża Janca-Brzozowska
Tytuł: Powoli znika w zielonej
mgle. Fragmenty
120-letniej historii
starogardzkiego gimnazjum,
t. II, 1945–1962 (wyd. 2)
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81274-76-0
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Polsko-angielska publikacja traktująca o wizycie
Heinricha Himmlera w obozie Stutthof 23 listopada
1941 r. Wykonane wówczas zdjęcia stanowią jedyny
zestaw dokumentów ukazujących obóz w tamtym
czasie jego istnienia.
Autor podjął próbę przybliżenia okoliczności
organizacji przyjazdu Himmlera do Stutthofu,
szczegółowego przebiegu programu wizyty oraz jej
późniejszych reperkusji.

Monografia zawierająca części IV i V całości.
Pierwsza dotyczy starogardzkiego gimnazjum
w latach 1945–1951, druga – lat 1951–1962.
W każdej autorka zapoznaje z życiem szkoły, jej
dyrektorami, nauczycielami, których nazywa
profesorami,
absolwentami.
Zamieszcza
też
wspomnienia i pamiątki, m.in. w postaci skanów
dokumentów czy zdjęć.
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Autor: Kazimierz Ickiewicz
Tytuł: Szkoła Morska w Tczewie
w latach 1920–1930.
Szkice historyczne
Wydawca: Bernardinum
Starostwo Powiatowe
/ Tczew
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81275-62-0
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autor: Roman Landowski
Tytuł: Na ziemi łagodnej.
Dawno temu i jeszcze
dawniej na Kociewiu.
139 gawęd i opowieści
Wydawca: Fundacja OKO-LICE
KULTURY / Zblewo
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65365-55-2
ksiegarnia.bernardinum.com.pl,
czec.pl

Mija (…) 100 lat, gdy w Tczewie uroczyście
wciągnięto na maszt flagę Szkoły Morskiej. (…)
gościła ona w tym mieście dziesięć lat (1920–1930)
i była pierwszą Szkołą Morską w dziejach
Rzeczypospolitej. Jej pierwsze lata, zwane okresem
„tczewskim”, na zawsze pozostały w dziejach szkoły
czasem emocji i pionierskich natchnień. Od 1930
roku jej tradycje kontynuuje Uniwersytet Morski
w Gdyni, najpierw jako Państwowa Szkoła Morska,
potem Wyższa Szkoła Morska, później Akademia
Morska, a obecnie Uniwersytet.

(...) przez lata czuwał nad współczesnym obrazem
regionu. Napisane przez niego gawędy często stają się
tekstem
popularnonaukowym,
opartym
na
różnorodnych
źródłach.
Bogactwo
odniesień
historycznych i kulturowych, talent pisarski Romana
Landowskiego – składają się na dzieło – w swoim
rodzaju niezwykłe i bardzo ważne, w dorobku godnym
prezentacji w Roku 6. Kongresu Kociewskiego.
Do rąk pomorskich regionalistów trafia książka
niezwykła. Bardzo ważna i ciekawa w szeroko pojętej
edukacji regionalnej. Nie jest to „suche” opracowanie
historii i kultury regionu, ale intrygująca opowieść
o ziemi, ludziach i wydarzeniach, które nie całkiem
przeminęły, a ich istota wpisała się w Kociewie…

Od Autora

dr hab. Maria Pająkowska-Kensik, prof. UKW
/ Bydgoszcz
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Autor: Roman Ciesielski (red.)
Tytuł: Historia powiatu gdańskiego
w pytaniach. Ludzie,
zdarzenia, miejsca
Wydawca: Fundacja Bursztynowym
Szlakiem / Pruszcz Gd.
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65769-31-2
bursztynowym.pl

Autor: Adam Węsierski
Tytuł: Toksyczna agentura, t. 2
Wydawca: Machina Druku
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66209-35-0
machinadruku.pl

Opowieści napisane przez lokalnych historyków
i regionalistów, przygotowane w ramach projektu
grantowego „Nasza mała Ojczyzna” z ramienia
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, przy
wsparciu wójtów gmin i Urzędu Miasta Pruszcz Gd.
Wśród autorów są: Andrzej Januszajtis, Bartosz
Gondek, Marek Kozłow, Tomasz Jagielski, Dariusz
Dolatowski, Jerzy Konacki, Paweł Wójcik, Monika
Ambros-Zezula.
Tytuły rozdziałów książki mają formę pytań, a odpowiedzi zawierają wiadomości na temat ciekawych
wydarzeń, miejsc, historii, ludzi czy zwyczajów.
Publikacja wzbogacona jest reprodukcjami widokówek z XIX i początku XX w.

(…) Najnowsze badania historyka [z Borów
Tucholskich] dotykają działalności
organów
bezpieczeństwa państwa na Pomorzu w latach
1945–1989 oraz sieci agenturalno-informacyjnej.
Historyk jest autorem ponad czterdziestu pozycji
książkowych i albumowych oraz około 200
artykułów.
Od Wydawcy
Książka dotyczy współpracowników chojnickiej,
sępoleńskiej i tucholskiej bezpieki.
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Autor: Marian Rębkowski
Tytuł: Jak powstało Pomorze?
Studium tworzenia
państwowości we wczesnym
średniowieczu
Wydawca: Instytut Archeologii
i Etnologii PAN
Muzeum Historii Polski
/ Warszawa
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66463-38-7
ksiegarnia.iaepan.vot.pl

Autor: Andrzej Januszajtis
Tytuł: W Gdańsku i w szerokim
świecie, seria: Gdańska
Kolekcja Tysiąclecia
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-75281-99-6
marpress.pl

Księstwo zachodniopomorskie, powstałe stosunkowo
późno w strefie aktywnych wpływów politycznych
Niemiec, Danii i Polski, z trudem utrzymywało swoją
suwerenność, popadając w okresowe stany różnego
rodzaju zależności od potężnych sąsiadów, aby
ostatecznie stać się jednym z księstw Rzeszy
Niemieckiej. Mimo tego, a może też dzięki temu,
stanowi niezwykle ciekawy przedmiot badań
dotyczących mechanizmów przekształcania się struktur
społecznych dawnego barbaricum i włączania ich w
krąg europejskiej cywilizacji średniowiecza. (…)

Wyjątkowe miasto, jakim jest Gdańsk, ponownie
oglądamy okiem Andrzeja Januszajtisa. Tym razem
autor poświęcił sporo miejsca historii „mniej
oczywistych” dzielnic, takich jak Chełm, Siedlce czy
Orunia. Nie zabraknie też wizyt w różnych
zakątkach Śródmieścia, a także w kilku krajach
europejskich, między innymi we Włoszech,
w Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii.

Fragment wstępu

Od Wydawcy

Sto jeden felietonów zawartych w tym zbiorze to sto
jeden okazji do odkrywania Gdańska.
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Autor: Piotr Szczurowski
Tytuł: Podbój Prus w XIII wieku.
Przyczyny „krzyżackiego”
sukcesu
Wydawca: Armoryka
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80647-72-5
ksiegarnia-armoryka.pl

Autor: Piotr Szczurowski
Tytuł: Prusowie – Prūsai
Wydawca: Armoryka
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-80648-53-1
ksiegarnia-armoryka.pl

Autor ukazał m.in. przebieg podboju Prus. Dużo
miejsca poświęcił przyczynom sukcesu osiągniętego
przez Krzyżaków. Osobno zostały omówione
przyczyny leżące po stronie podbijanych i po stronie
podbijających. W zakończeniu padły pytania
o alternatywę.

Pierwsza w dziejach polskiej historiografii
monografia dziejów Prusów napisana przez
historyka.
Od Wydawcy
Praca składa się z czterech rozdziałów ułożonych
chronologicznie: Etnogeneza Prusów, Prusowie
przed podbojem krzyżackim, Prusowie w czasie
podboju krzyżackiego, Prusowie po podboju
krzyżackim. Końcowy fragment książki poświęcony
jest współczesnemu odrodzeniu Prusów. W aneksach
znalazła się m.in. współczesna rymowanka w języku
pruskim (nowopruskim).
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Autor: Janusz Dargacz
Tytuł: Od Sopotu po Stogi.
Początki kąpielisk
morskich w okolicach
Gdańska (1800–1870),
seria: Monografie
Muzeum Gdańska, t. 3
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-61077-63-3
muzeumgdansk.pl

Autor: Izabela Olszewska (tekst)
Tytuł: Pamięć / zikorn. Sopocka
społeczność żydowska
Wydawca: Muzeum Sopotu
Rok wydania: [2021]
ISBN: 978-83-61385-23-3
muzeumsopotu.pl

(…) Wielbiciele historii Gdańska i okolic znajdą
w publikacji Janusza Dargacza atrakcyjnie przedstawiony na 471 stronach materiał faktograficzny, 130
ilustracji w tym: rycin, zdjęć, planów i map. Praca
składa się z czterech rozdziałów, w których autor
omawia początki kąpielisk morskich w Europie,
początki kąpielisk gdańskich, kąpielisko morskie
w Sopocie oraz kąpieliska podgdańskie. Całość
uzupełniają anglo- i niemieckojęzyczne streszczenia,
obszerna bibliografia i aneksy źródłowe, indeksy
oraz spisy ilustracji i tabel.
Książkę ocenioną niezwykle wysoko przez
prof. Małgorzatę Omilanowską oraz prof. Tadeusza
Stegnera z pewnością warto mieć w swojej bibliotece.

Licząca 75 stron publikacja przybliża dzieje Żydów
w Sopocie w II połowie XIX i pierwszej połowie XX
wieku. Materiały ilustracyjne pochodzą z wystawy
„Pamięć / zikorn / memory” czynnej w Muzeum
Sopotu na przełomie 2018 i 2019 r.

Od Wydawcy
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Autor: Jarosław Andrychowski
Mariusz Konarski
Andrzej Olejko
Tytuł: Polskie lotnictwo
morskie 1920–1946
Wydawca: Księży Młyn
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-77295-83-0
km.com.pl
(…) 10 lutego 1920 roku niepodległa Rzeczypospolita
odzyskała swobodny dostęp do morza. Generał Józef
Haller zaślubił Polskę z morzem (…). Doniosła
uroczystość miała miejsce w byłej niemieckiej bazie
lotnictwa morskiego w Pucku. Konsekwencją tego
wydarzenia było zaistnienie na Morzu Bałtyckim
polskiej Marynarki Wojennej oraz lotnictwa
morskiego. W trakcie tragicznego września 1939 roku
lotnicy morscy nie mieli okazji wykazać się swoimi
umiejętnościami w powietrzu. Zbyt wielka była
przewaga wroga. Jednak pokazali, że walczyć
potrafią, zadając nieprzyjacielowi znaczne straty
w ramach lądowej obrony wybrzeża. Podczas
powietrzno-morskich zmagań u boku brytyjskiego
sojusznika utworzono 304. Dywizjon Bombowy Ziemi
Śląskiej (…).
Od Wydawcy

Autor: Marcin Braszak (tekst)
Krzysztof Kirschenstein
(tekst)
Mariusz Konarski (tekst)
Andrzej Olejko (tekst)
Tytuł: Zaczęło się w Pucku.
Polskie lotnictwo morskie
1920–2020
Wydawca: Stowarzyszenie
Historyczne Morskiego
Dywizjonu Lotniczego
w Pucku
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-64606-11-3
mdlot.pl

(…) To opracowanie to nie tylko album fotograficzny,
ale przede wszystkim przewodnik przez karty stulecia
polskiego lotnictwa morskiego przez wszystkie jego
okresy istnienia. Powstało w związku z wyjątkową
rocznicą, która tak mocno związana jest z Puckiem
i tu w Pucku zostało „zwodowane”.
Zatem śmiało można powiedzieć, że w Państwa ręce
drodzy czytelnicy, oddajemy po prostu „rarytas”.
Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Olejko
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Autor: Leszek Adamczewski
Tytuł: Katastrofy 2. Słynne
i przemilczane tragedie
powojennej Polski
Wydawca: Replika
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66481-56-5
replika.pl

Zapomniane tragedie i katastrofy, których nie dało się
przemilczeć. Dramatyczne wypadki, które wstrząsnęły
powojenną Polską [w tym Pomorzem Gdańskim].
(…) Leszek Adamczewski dalej tropi największe
katastrofy w powojennej Polsce, już nie tylko lądowe.
Czas zatarł szczegóły zatonięcia promu Jan
Heweliusz, a wiedza o upadku na Poznań bombowca
Pe-2FT została ukryta celowo. Informacje
o pożarach szczecińskiej Kaskady i zabytkowych
spichrzy w Bydgoszczy oraz o wybuchu
w warszawskiej Rotundzie PKO i utajnionych przez
władze komunistyczne katastrofach kolejowych
z licznymi ofiarami, uzupełniają reportaże
z tragicznych wypadków samolotów pasażerskich
PLL LOT Kopernik i Kościuszko. (…)
Od Wydawcy
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Etnografia
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Autor: Agnieszka Domańska (red.)
Tytuł: Raz na ludowo. Od folkloru
tanecznego do folku
Wydawca: Nadbałtyckie Centrum
Kultury / Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95426-74-2
nck.org.pl

Autor: Edmund Zieliński
Tytuł: Bytońskie plenery
na tle kultury i sztuki
ludowej Kociewia
Wydawca: Edmund Zieliński
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-92814-86-3

Katalog do wystawy w Nadbałtyckim Centrum Kultury
w Gdańsku ukazującej w jakich kierunkach podążało
na przestrzeni lat zjawisko tańca wykonywanego przez
mieszkańców polskich wsi. Ekspozycja prezentowała
archiwalne fotografie, filmy, utwory muzyczne oraz
makiety. Nie zabrało artefaktów związanych z folklorem muzycznym oraz tanecznym Kaszub, Kociewia,
Borów Tucholskich, Powiśla i Żuław, np. instrumentów czy strojów świetlicowych.

Plenery artystyczne w Bytoni w powiecie
starogardzkim odbywają się od 2007 r. Ściągają
miłośników sztuki ludowej i rękodzieła, którzy
podczas ich trwania nie tylko pracują nad swoimi
dziełami, ale też wymieniają doświadczeniami
w różnego rodzaju dziedzinach sztuki.
Publikacja ukazała się po ubiegłorocznym, XIV
plenerze. Prezentuje pokłosie wszystkich tych
spotkań: wyroby hafciarskie, rzeźbiarskie, malarskie
i in.
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Autor: Weronika Kaczmarczyk (red.)
Magdalena Bartczak (red.)
Tytuł: Miasteckie smaki.
Książka kucharska
Wydawca: Biblioteka Publiczna
/ Miastko
Region
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75911-23-7
bpmiastko.naszabiblioteka.com
Przygotowanie publikacji poprzedziły warsztaty
dziennikarskie, w których wzięły udział dziewczęta
z sekcji dziennikarskiej w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury. Dotarły one do
mieszkańców Miastka reprezentujących różne
narodowości i zachęciły ich do wykonania „swojej”
potrawy. Następnie sfotografowały je i ich twórców,
zapisały przepis i wraz z notkami biograficznymi
kucharek i kucharzy umieściły zdjęcia i przepisy
w książce.
Był to projekt realizowany przez Bibliotekę
Publiczną w Miastku w ramach Programu
Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać
Szanse”. Jego celem było m.in. wprowadzenie
młodych ludzi w tematykę kuchni regionalnej
i wydanie publikacji.

Autor: Zyta Górna
Tytuł: Szmaczi Kaszëb /
Smaki Kaszub.
Książka kucharska
(wyd. 2)
Wydawca: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-62137-96-1
kaszubskaksiazka.pl

(…) Nasze kaszubskie tradycje zawsze są żywe
i świeże, czego najlepszym dowodem jest książka
„Smaki Kaszub”. Inne jedzenie było na co dzień,
a inne na święta. W tej książce dokładnie opisano,
jak przygotować zupy, tradycyjne potrawy na
Wielkanoc, potrawy na Boże Narodzenie, potrawy
Kaszubów na co dzień, desery i różne przetwory.
Warto również wiedzieć, że każda potrawa
z książki jest smaczna i zdrowa, cieszy też
podniebienie.
Od Wydawcy

54

Autor: Anna Uszyńska (red.)
Tytuł: Tkaniny w zbiorach Muzeum
Kultury Ludowej Pomorza
w Swołowie oddziale Muzeum
Pomorza Środkowego
w Słupsku, cz. 1–2
Wydawca: Muzeum Pomorza
Środkowego / Słupsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66410-21-3 (cz. 1)
978-83-66410-22-0 (cz. 2)
muzeum.slupsk.pl

(…) Opisywaną w tej publikacji kolekcję eksponatów
muzealnych stanowią: stroje ludowe, elementy odzieży,
tkaniny użytkowe oraz dekoracyjne przywiezione na
Pomorze Środkowe z Kurpi, Opoczna, Kielc, Polesia,
Polski południowo-wschodniej. Kunsztem tkackim
w kolekcji odznaczają się tkaniny dwuosnowowe
wileńskie, a także wielonicielnicowe kapy. Dużą część
kolekcji stanowią kompletne stroje ludowe, ręczniki
dekoracyjne i obrzędowe, czy bogato zdobione haftami
koszule. Tkaniny prezentują różnorodność splotów,
dekoracji, kompozycji wzorów. Ukazują wartość
poznawczą tkactwa, jednocześnie oddając hołd ich
wytwórcom.
Od Wydawcy
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Kultura / sztuka
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Autor: Wojciech Szymański
Tytuł: Dom Uphagena w Gdańsku.
Straty wojenne
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-61077-59-6
muzeumgdansk.pl

Autor: Katarzyna Darecka
Izabela Jastrzembska-Olkowska
Tytuł: Dwór Artusa w Gdańsku.
Straty wojenne
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-61077-55-8
muzeumgdansk.pl

Straty Domu Uphagena ujęte zostały w katalogu
obejmującym 18 działów. Przedstawiony został
zaginiony
wystrój
wnętrz
oraz
zaginione
wyposażenie domu. Wymieniono m.in. utracone
dzieła malarskie, prace graficzne eksponowane na
ścianach kilku wnętrz, modne w końcu XVIII w.
i początkach kolejnego stulecia portrety sylwetkowe,
meble, zegary, instrumenty muzyczne, porcelanę,
przedmioty gospodarcze i in.
Łącznie opracowano 475 not. Wiele z nich obejmuje
większe zespoły kilku lub kilkunastu przedmiotów.

(…) Katalog, obejmujący 77 not, podzielono na dwie
części (…). W notach obejmujących straty Dworu
Artusa zaprezentowano trzy działy: malarstwo, rzeźbę,
snycerkę i elementy stolarskie, oraz varia – czyli
obiekty rzemiosła artystycznego. W Sieni Gdańskiej –
z uwagi na jej specyfikę – tylko elementy wystroju.
W ramach budynku Dworu Artusa dodatkowo przyjęto
porządek prezentacji zabytków według poszczególnych
Ław, poczynając od Trzech Króli, św. Krzysztofa,
św. Rajnolda, Malborskiej, na Sądowej kończąc. (…)
Od Autorek
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Autor: Katarzyna Darecka
Anna Frąckowska
Tytuł: Ratusz Głównego Miasta
w Gdańsku. Straty
wojenne
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-61077-51-0
muzeumgdansk.pl

Autor: Artur Dobry (red.)
Janusz Trupinda (red.)
Tytuł: Sprawozdania Zarządu
Towarzystwa Odbudowy
i Upiększania Zamku
Malborskiego
Wydawca: Muzeum Zamkowe
/ Malbork
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95898-61-7
zamek.malbork.pl

W ośmiu działach katalogu, w 127 notach,
odzwierciedlone zostały układ historycznych wnętrz
oraz detale zewnętrzne budowli, zarówno urządzenia
użytkowe, jak i elementy dekoracyjne.
Omówiono dzieła malarskie, elementy wystroju,
detale architektoniczne wnętrz i ich dekorację
malarską, zabytki ruchome, wyroby rzemiosła
artystycznego i elementy wyposażenia sal ratuszowych.
W zestawieniu uwzględniono również zabytki znane
z ikonografii ratusza z pierwszej ćwierci XX w., co
do których muzealnicy nie mają stuprocentowej
pewności, czy w okresie II wojny światowej nadal
w tym miejscu się znajdowały.

„Sprawozdania (…)” są bardzo użytecznym źródłem
historycznym, wykorzystywanym dotychczas przez
naukowców
badających
odbudowę
zamku
malborskiego w XIX i w pierwszej połowie XX wieku
oraz procesy budowania kolekcji muzealnych. Można
mieć nadzieję, że przetłumaczenie i wydanie
z komentarzem tych dokumentów nie tylko
zintensyfikuje
naukowe
wykorzystanie
tego
wyjątkowego materiału, ale także spopularyzuje
wiedzę i pogłębi świadomość szerokiego grona
odbiorców na temat materialnego dziedzictwa zamku
w Malborku.

dr hab. Janusz Trupinda
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Autor: Janusz Akermann
Tytuł: Janusz Akermann.
Malarstwo, grafika
Wydawca: Akademia Sztuk
Pięknych / Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66271-17-3
asp.gda.pl

Autor: Janusz Górski
Roman Nieczyporowski
Maria Szymańska-Korejwo
Leszek Żurek
Tytuł: Marek Model
Wydawca: Akademia Sztuk
Pięknych / Gdańsk
Fundacja Pracownia
/ Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95372-72-8, 978-83-66271-41-8
asp.gda.pl

Polsko-angielska publikacja poświęcona twórczości
Janusza
Akermanna,
absolwenta
Wydziału
Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ASP w Gdańsku,
a obecnie wykładowcy tejże uczelni z tytułem
profesora. Prezentację prac poprzedzają teksty na
temat artystycznej drogi i dokonań bohatera
wydawnictwa, pióra Marty Anny Raczek-Karcz,
Wojciecha Fibaka, Waldemara Gizy i Barbary
Chojnackiej. Na końcu albumu zamieszczono
kalendarium życia artystycznego malarza i grafika.

Malarstwo Marka Modela (…) dowodzi, jak
zwodnicze i zawodne bywa ujmowanie malarstwa
w rzekomo porządkujące kategorie rysunku i koloru.
Model zachowuje rudymenty tradycyjnego warsztatu
i tematycznego repertuaru. Wyobrażenia trzymają
granice pola obrazowego. Technologia to płótno
i farby. Środki malarskie – plama i linia. Motywy –
akty, martwe natury, studia głów. Można by rzec –
czysty akademicki tradycjonalizm. A jednocześnie
wszystko dzieje się na wspak. (…)
Maria Poprzęcka

Artysta, profesor gdańskiej ASP zmarł 15 maja 2020 r.
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Autor: Jacek Borzych (red.)
Tytuł: Ignacy Klukowski – Teka
Gdańska
Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz
Edukacji Filmowej
/ Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-9511-81-5

Autor: Maja Bieńkowska (tekst)
Adam Sobota (tekst)
Tytuł: Witold Węgrzyn.
Nieuchwytna materialność
Wydawca: Muzeum Narodowe
/ Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66433-12-0
mng.gda.pl

Dwutomowe wydawnictwo poświęcone malarzowi
Ignacemu
Klukowskiemu
(1908–1978).
Tece
obejmującej reprodukcje prac artysty towarzyszy
bogato ilustrowany przewodnik zawierający m.in.
eseje przybliżające jego życie i twórczość. Klukowski
pochodził z Kresów, malarskie szlify zdobywał
w Wilnie i Paryżu, od 1945 r. związany był
z Gdańskiem. Publikacja stanowi cenne źródło
dokumentujące wkład artysty w życie artystyczne
i odbudowę Gdańska. Powinna zdobyć uznanie nie
tylko koneserów malarstwa.

100 zdjęć uznanego fotografika, w tym pokazane
po raz pierwszy, bogactwo tematyki i różnorodność
artystycznych strategii, do tego dwa eseje ujmujące
je w kontekście historii współczesnej fotografii
w Polsce. Oddajemy do Państwa rąk katalog
towarzyszący
wystawie
„Witold
Węgrzyn.
Nieuchwytna materialność”. Mierząc się z tematami uniwersalnymi i podstawowymi, twórca
posługuje się stylistyką typową dla malarstwa,
grafiki czy rzeźby. W jego ujęciu fotografia staje
się interdyscyplinarną przestrzenią poszukiwań
i eksperymentów, a każde zdjęcie to środek
poetyckiego wyrazu.
Od Wydawcy
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Autor: Maria Jolanta Sołtysik (red.)
Marek Stępa (red.)
Tytuł: Architektura XX w. Zachowanie jej autentyzmu i integralności w Gdyni i w Europie,
seria: Modernizm w Europie –
– Modernizm w Gdyni, 7
Wydawca: Urząd Miasta Gdyni
Politechnika Gdańska
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-94263-10-2, 978-83-64333-39-2
czec.pl
Publikacja podsumowująca kolejną międzynarodową
konferencję naukową z cyklu „Modernizm w Europie –
modernizm w Gdyni”. Jest to kontynuacja konferencji,
które odbywają się w Gdyni od 2007 r. Sesje w Gdyni
są obecnie najważniejszym w Polsce, cyklicznym
wydarzeniem o tym charakterze. Obecna publikacja
koncentruje się na zagadnieniach związanych z formą
architektury modernistycznej i problemami zachowania
jej integralności i autentyzmu. Autorami poszczególnych artykułów naukowych są wybitni specjaliści
z Polski i z zagranicy.
Od Wydawców

Tytuł: Archi Zeszyt. Relacja
z 10. Weekendu
Architektury w Gdyni
Wydawca: Agencja Rozwoju Gdyni
Bernardinum
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81275-66-8
arg.gdynia.pl,
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

„Weekend Architektury” w Gdyni już od pierwszej
swojej edycji jest wydarzeniem otwartym dla
wszystkich osób zainteresowanych architekturą
współczesną oraz problematyką rozwoju miast. (…)
Coraz ważniejszym punktem wydarzenia stają się
panele dyskusyjne oraz warsztaty tematyczne. Osią
narracji tegorocznego festiwalu jest hasło
„antycypacja”, w tym wskazanie na rolę, potrzebę
przewidywania i coraz szybszego dostosowywania się
do oczekiwań społecznych. Istnieje wyczuwalna
potrzeba inicjowania dyskusji o tym, w jaki sposób
architekci i urbaniści mają zamiar odpowiedzieć na
czekające nas wyzwania globalne. Jednym
z najbardziej nurtujących nas problemów jest
dotkliwy deficyt mieszkań w centrach miast,
skutkujący m.in. wykluczeniem społecznym i kulturalnym. (…)
weekendarchitektury.pl
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Autor: Maria Różańska
Tytuł: Sopockie witraże
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81275-41-5
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autor: Barbara Świąder-Puchowska
Tytuł: Dosięgnąć nieba.
Teatr Snów
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81275-56-9
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Maria Różańska – z wykształcenia matematyk,
fotografuje od 2011 roku. Jest członkiem Gdańskiego
Towarzystwa Fotograficznego. Ukończyła Studium
Fotografii
Artystycznej
Stefana
Figlarowicza
w Gdańsku. Jej prace były pokazywane na wystawach
na terenie całego kraju, można je było oglądać także
na ekspozycjach organizowanych przez Gdańskie
Towarzystwo Fotograficzne. Prezentowała swoje
prace na trzech wystawach indywidualnych. Cykl
zdjęć „Azerbejdżańska mozaika” pokazywany był
podczas Nocy Muzeów w Nadbałtyckim Centrum
Kultury w Gdańsku w 2012 roku oraz w Muzeum
Miasta Gdyni we wrześniu 2012 roku. Autorka
otrzymała nagrody i medale w krajowych i międzynarodowych konkursach fotograficznych. Jest
stypendystką miasta Sopotu.
Od Wydawcy

Monografia (…) jest pierwszą publikacją książkową
poświęconą działalności jednego z najważniejszych
gdańskich teatrów z nurtu alternatywnego (…).
Zespół prowadzony przez Zdzisława Górskiego
powstał w 1986 roku (…). Do najważniejszych
spektakli grupy należą m.in.: „Republika marzeń”,
„Sanatorium”, „Wizyta”, (…) „Remus”. Teatr
prezentował swoje przedstawienia na najważniejszych festiwalach teatralnych świata, w tym
w Edynburgu i Awinionie. Książka w możliwie pełny,
wieloaspektowy sposób ukazuje specyfikę gdańskiego
teatru, m.in. w perspektywie tradycji polskiego teatru
alternatywnego (w tym gdańskich teatrów
studenckich) i ulicznego, a także inspiracji
twórczych, w tym m.in. Brunona Schulza, będącego
rodzajem patrona gdańskiej grupy. (…)
Od Wydawców
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Autor: Karolina Zimna-Kawecka (red.)
Maciej Prarat (red.)
Tytuł: Ochrona Zabytków
na Pomorzu i Kujawach
w 100. rocznicę organizacji
urzędów konserwatorskich
w Polsce
Wydawca: Towarzystwo Naukowe
/ Toruń
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65127-63-1
tnt.torun.pl

Autor: Ewa Barylewska-Szymańska (red.)
Janusz Dargacz (red.)
Tytuł: Od ratusza do muzeum.
Początki Muzeum Gdańska
1970‒1989
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-61077-35-0
muzeumgdansk.pl

Niniejsza publikacja, będąca pokłosiem konferencji,
składa się z sześciu powiązanych ze sobą rozdziałów.
W pierwszym Janusz Krawczyk dokonuje oceny
najważniejszych
etapów
rozwoju
myśli
konserwatorskiej, koncentrując rozważania na
różnicy pomiędzy pojęciem „zabytek” i „pomnik”.
W drugim Izabella Brzostowska omawia proces
kształtowania się służb konserwatorskich w Prusach.
Po niej okres międzywojenny omawia Karolina
Zimna-Kawecka. Część historyczną zamyka rozdział
Joanny
Kucharzewskiej
o
problematyce
konserwatorskiej Torunia. Współczesne kwestie
konserwatorskie podnieśli w publikacji Adam
Kaźmierczak i Katarzyna Bartosiewicz.

Bogato ilustrowana książka w interesującej szacie
graficznej zawiera artykuły o powojennych losach
Ratusza Głównego Miasta i początkach Muzeum
Gdańska autorstwa: Piotra Brzezińskiego, Marcina
Gawlickiego, Katarzyny Dareckiej, Jacka Friedricha
i Wojciecha Szymańskiego.
Od Wydawcy
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Autor: Witold Treder
Józef Belgrau
Tytuł: Chór mieszany „Harmonia”
w Żukowie. 1920–2020
w 100-lecie istnienia
Wydawca: Gmina Żukowo
Ośrodek Kultury
i Sportu / Żukowo
Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66052-64-2
czec.pl

Autor: Piotr Sutt
Tytuł: Fascynacje i inspiracje,
wielcy artyści
Wydawca: Centrum Edukacji
Artystycznej
/ Warszawa
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-62156-34-4
cea-art.pl

Ukazanie się publikacji zbiega się ze setną rocznicą
powstania chóru,
który jest uznanym zespołem
kaszubskiego ruchu śpiewaczego. Książka zawiera
opis działalności chóru, jego największe osiągnięcia
oraz przybliża postacie z nim związane.
Od Wydawcy

Monografia
Ogólnopolskich
Warsztatów
Perkusyjnych, od 2015 r. organizowanych
we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II
stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku.
Inspiracją do ich przygotowania była m.in. PASIC
– The Percussive Arts Society International
Convention, największa na świecie perkusyjna
konwencja w Stanach Zjednoczonych.
Pomysłodawcą
przedsięwzięcia
był
autor
niniejszej publikacji – gdańszczanin, prof. dr hab.,
perkusista, animator życia muzycznego, pedagog,
wieloletni
perkusista
Polskiej
Filharmonii
Kameralnej. Obecnie kieruje Zakładem Perkusji
w Akademii Muzycznej w Łodzi.
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Autor: Violetta Tkacz-Laskowska
Robert Kupisiński (red.)
Tytuł: Pomorskie malarstwo
plenerowe I połowy
XX wieku
Wydawca: Muzeum Pomorza
Środkowego / Słupsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66410-19-0
muzeum.slupsk.pl

Autor: Monika Jankiewicz-Brzostowska
Liliana Giełdon
Tytuł: Galeria Morska Narodowego
Muzeum Morskiego
w Gdańsku
Wydawca: Narodowe Muzeum
Morskie / Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-64150-43-2
nmm.pl

Album pokazujący malarstwo pejzażowe Pomorza
prezentowane w Galerii Pomorskiego Malarstwa
Plenerowego w Klukach. Malarze i graficy to m.in.:
Rudolf Hardow, Johannes Sauer, Curt Hildebrandt,
Otto Kuske, Otto Priebe, Hans Winter, Anna Geijer
von Zitzewitz, Margarete Neuss-Stubbe.

Galeria Morska, w której oglądać można wybrane,
najwybitniejsze dzieła malarskie z kolekcji
Narodowego Muzeum Morskiego, powstała w 2001 r.
Jest jedyną w Polsce tak bogatą i różnorodną
ekspozycją dzieł sztuki poświęconych tematyce
morskiej. Jej nazwa nawiązuje do Galerii Morskiej
założonej w 1934 r. w Gdyni przez Mariana Mokwę
w celu prezentowania polskiego malarstwa marynistycznego. (…)

Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Agata Bachórz (red.)
Cezary Obracht-Prondzyński (red.)
Tytuł: Tradycja dla rozwoju?
Instytucje – tożsamość –
zmiany kulturowe
w społecznościach lokalnych
na przykładzie Pomorza
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Nadbałtyckie Centrum Kultury / Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65826-56-5, 978-83-95426-76-6
instytutkaszubski.pl, nck.org.pl
Jedna z dwóch książek wydanych w ramach projektu
„Tradycja dla rozwoju. W poszukiwaniu potencjału
pomorskich kultur regionalnych” (grant MKiDN
uzyskany w komponencie „Kultura ludowa i
tradycyjna”). Przeprowadzone zostały interdyscyplinarne badania obejmujące gminy Linia, Stegna,
Chojnice, Stary Targ, Czarna Woda i Główczyce.
W monografii „Tradycja dla rozwoju?” znalazły się
artykuły o charakterze problemowym. Można przeczyczytać m.in. o powojennej kulturze na Pomorzu i jej
przemianach, kontekstach funkcjonowania liderów
wiejskich społeczności czy poszukiwaniach nowych
form zakotwiczenia dziedzictwa kulturowego.

Autor: Karolina Ciechorska-Kulesza (red.)
Tytuł: Kultura – tradycja – rozwój.
Perspektywy, konteksty,
działania
Wydawca: Instytut Kaszubski / Gdańsk
Nadbałtyckie Centrum
Kultury / Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65826-55-8, 978-83-95426-77-3
instytutkaszubski.pl, nck.org.pl

W drugiej publikacji wydanej w ramach projektu
„Tradycja dla rozwoju. W poszukiwaniu potencjału
pomorskich kultur regionalnych” oprócz artykułów
o charakterze teoretycznym zamieszczone zostały
teksty odnoszące się do praktycznych doświadczeń
animatorów kultury. Zainteresować mogą np. wywiady: z dyrektorką Biblioteki Publicznej Gminy
Linia Zofią Cierocką, dyrektorem Gminnego Ośrodka
Kultury w Główczycach Pawłem Żmudą, prezes LGD
„Sandry Brdy” i LGR „Morenka” Grażyną WerąMalatyńską, historykiem i nauczycielem związanym
ze Starym Targiem Adamem Langowskim, socjolożką
i doradczynią zawodową z Czarnej Wody Sylwią
Neubauer-Borzyszkowską,
inicjatorem
projektu
„Żuławki i Drewnica – Żywy Skansen Architektury
Drewnianej” Mariuszem Wiśniewskim.
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Autor: Elena Ulyanova
Tytuł: Ślady wysokich drzew.
Ogród Oliwski w technice
druku botanicznego
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81275-55-2
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autorka (…) dzieli się swoim spojrzeniem na naturę
jako źródło barw.
W czterech projektach (…) krok po kroku wprowadzi
w swoją autorską technikę druku botanicznego.
Nowa technika, materiały i narzędzia pozwolą
stworzyć niepowtarzalne pamiątki z odwiedzin
w Parku Oliwskim.
Od Wydawcy
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Literaturoznawstwo
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Autor: Barbara Weżgowiec
Tytuł: Pisarz i miasto. Gdańsk
w prozie Stefana Chwina,
seria: Cultura in Spectro, 2
Wydawca: Księgarnia Akademicka
Rok wydania: [2020]
ISBN: 978-83-81381-53-6
akademicka.pl

Autor: Barbara Konstanty Ignaciuk
Tytuł: Demonologia ludowa
w twórczości literackiej
Jerzego Sampa na podstawie
klechd, podań i legend
Wydawca: Impuls
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-80959-34-7
impulsoficyna.com.pl

Autorka w swej książce decyduje się ująć zagadnienie
w trzech dopełniających się – w założeniu –
perspektywach: kulturoznawczej, historycznej i literaturoznawczej. (...) Życiorys Chwina, dzieje
Gdańska, historia powstawania miast, znaczenie
kultury materialnej to bez wątpienia wątki zasadnie
podjęte.

(…) Tematyka pracy wiąże się z zainteresowaniami
Autorki, albowiem klechdy, podania i bajki od
dzieciństwa towarzyszyły mi w życiu. Uważa, że
należy pielęgnować tradycje, aby przekazać
nieocenione wartości potomnym, ponieważ bez tego
możemy zatracić tożsamość narodową. Dlatego
bardzo bliskie są jej legendy zebrane przez Jerzego
Sampa – człowieka, którego poznała osobiście.
Pielęgnował obyczaje i wszelkiego rodzaju tradycje
oraz całe życie zabiegał, aby nie zmarnować
dziedzictwa przeszłości. (…)

Z recenzji prof. Eugenii Prokop-Janiec

Praca zawiera wiele niepublikowanych informacji
o pisarzu. (…)
Od Wydawcy
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Społeczeństwo
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Autor: Cezary Obracht-Prondzyński (red.)
Małgorzata Milewska (red.)
Tytuł: Tożsamość – kultura – równość.
Refleksje z okazji piętnastolecia
Ustawy o mniejszościach
narodowych i etnicznych
oraz o języku regionalnym
Wydawca: Instytut Kaszubski / Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65826-52-7
instytutkaszubski.pl

Autor: Krzysztof Michałowski
Konrad Remelski
Tytuł: Przechlewskie opowieści
Wydawca: Region
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-75917-70-3
czec.pl

Sytuacja mniejszości, poczucie dyskryminacji (lub
przekonanie, że jesteśmy od niej wolni), prawa
obywatelskie posiadane
przez osoby, które są
członkami społeczności mniejszościowych, możliwość
pielęgnowania własnej kultury i ochrona grupowego
dziedzictwa, prawo do rozwijania aktywności
publicznej, używania języka itd. – wszystko to są
bardzo czułe „mierniki” demokratyczności państwa.
Analizując sytuację mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz społeczności używającej języka
regionalnego (Kaszubów) możemy
je nie tylko
uwzględniać, ale też odwoływać się do różnych
kontekstów. (…)

Książka (…) została wydana z okazji 75. rocznicy
powrotu Przechlewa [pow. człuchowski] do Polski.
Składają się na nią reportaże i inne artykuły
poświęcone gminie, które opublikowano w regionalnej i lokalnej prasie, między innymi
w „Głosie Pomorza” i „Dzienniku Bałtyckim”.
Według zamierzeń autorów stanowić ma ona
kompendium wiedzy historycznej i realioznawczej
dotyczącej życia mieszkańców w powojennym
Przechlewie. Opowiada o ludziach, wydarzeniach
i inicjatywach, które odcisnęły na lokalnej
społeczności największe piętno w minionych
75 latach.

Prof. zw. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

Od Wydawcy
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Autor: Rafał Król
Tytuł: 25 500
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-82060-56-0
kiw.ug.edu.pl

Książka gdyńskiego podróżnika nie jest przewodnikiem ani relacją z wyprawy.
Książka ta jest z jednej strony próbą odpowiedzi na
najczęściej zadawane mi pytania o moje podróżowanie, a z drugiej strony próbą pokazania moich
motywacji i podzielenia się przemyśleniami, które
pchnęły mnie do prowadzenia tak nieodpowiedzialnego, według wielu, trybu życia.
Jeżeli będziemy się w miarę dobrze prowadzić, nie
doznamy szczególnie pechowych urazów i wypadków
lub w inny sposób nie zostaniemy poszkodowani przez
los (…), to w miarę sprawni możemy funkcjonować do
siedemdziesiątki. 70 lat pomnożone przez 365 dni
w roku daje nam w przybliżeniu 25 500 dni. Tylko tyle.
(…) A teraz zastanów się, ile Tobie zostało do 25 500
i czy jesteś zadowolony z tych już przeżytych.
Od Autora

Autor: Wojciech Zalewski
(red. przewodniczący)
Tytuł: Nauka prawa w Gdańsku
w XX i XXI wieku.
Księga 50-lecia Wydziału
Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-82061-03-1
kiw.ug.edu.pl
Tom niniejszy stanowi próbę podsumowania
mijającego półwiecza, dlatego zdecydowaliśmy się
zamieścić w nim artykuły wcześniej opublikowane
przez Autorów, które w ich ocenie stanowią ważny
element prowadzonych przez nich badań naukowych,
a całość została podzielona tematycznie na jedenaście
głównych rozdziałów, począwszy od historii prawa
oraz teorii i filozofii państwa i prawa jako refleksji
o tym, skąd się wzięło, po co jest i na czym się opiera
prawo, poprzez poszczególne dogmatyki prawnicze,
a skończywszy na prawie morskim, które jest swoiste
dla gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji
i stanowi ważny od jego zarania element morskości
naszej Alma Mater. (…) Wszystkie rozdziały zaczynają
się od krótkiej historii katedr (…).
prof. Wojciech Zalewski
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Tytuł: Łączy nas Gdańsk.
Gdańsk wielu kultur
Wydawca: Instytut Kultury
Miejskiej / Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66003-70-5
sklepikm.pl

Autor: Anita Szymańska
Jarosław Kempa
Grzegorz Pawłowski
Tytuł: Polityka redystrybucyjna
a nierówności dochodowe
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-82060-63-8
kiw.ug.edu.pl

Zbiór dwunastu esejów o wielokulturowym Gdańsku,
w którym można odnaleźć ślady różnych
narodowości i kultur: gdańskich Żydów, Kaszubów,
Ormian, Niderlandczyków, Flamandów, Anglików,
Szkotów, Rosjan, Francuzów, Ukraińców czy
Włochów. Inspiracją do powstania książki były
wakacyjne spacery i warsztaty, które Instytut Kultury
Miejskiej organizował latem 2020 r. z Fundacją
MiastoKreacja.

W niniejszej monografii przedstawiono zagadnienie
nierówności dochodowych z punktu widzenia polityki
redystrybucyjnej. Celem pracy jest ocena wpływu
redystrybucji dochodów na kształtowanie się
ostatecznego poziomu dochodów rozporządzalnych
gospodarstw domowych. Hipoteza badawcza zakłada,
że w gospodarkach, w których obserwuje się większe
nierówności rynkowe (pierwotne), redystrybucja
dochodów osiąga większą skalę. (…) Badano
możliwości wpływania na poziom dochodów przez
władze centralne i lokalne. Szczególnie, na podstawie
szerokiego przeglądu literatury, zwracano uwagę na te
aspekty redystrybucji, które wydają się przynosić
najlepsze rezultaty dla podniesienia jakości życia
obywateli.
Od Wydawcy

Książka zawiera przykłady z Trójmiasta.
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Autor: Robert Rybak
Tytuł: Sztuka operacyjna marynarki wojennej. Analiza
wybranych aspektów
szkolenia operacyjnego
w latach 1955–1990
w świetle dokumentów
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja
Kopernika / Toruń
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-23144-03-8, 978-83-23144-04-5
wydawnictwo.umk.pl

Autor: Tomasz Szubrycht
Tytuł: Modernizacja i rozbudowa
marynarki wojennej.
Wybrane problemy
Wydawca: Akademia Marynarki
Wojennej / Gdynia
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95388-77-4
amw.gdynia.pl

Sztuka wojenna jest fundamentem działania sił
zbrojnych. (…) Zasadniczym elementem sztuki wojennej jest sztuka operacyjna, stosowana i doskonalona przez lata. Jednym z jej rodzajów jest sztuka
operacyjna marynarki wojennej (morska sztuka
operacyjna). Stanowi ona element wykonawczy systemu, w którym założenia teoretyczne opisuje nauka
wojenna, a połączona z doświadczeniami, tworzy
sztukę wojenną. Morska sztuka operacyjna warunkuje
sprawność działania marynarki wojennej i jej zdolność do realizacji zadań. Niniejsza książka stanowi
próbę opisania fragmentu historii polskich sił morskich w czasie istnienia Układu Warszawskiego. (…)

(…) Publikacja jest głosem w toczącej się dyskusji
nad kierunkami i zakresem modernizacji Marynarki
Wojennej RP. Celem analiz i rozważań zawartych
w niniejszej publikacji nie było udzielenie odpowiedzi
m.in. na pytania, ile i jakich typów lub klas
potrzebują polskie morskie siły zbrojne. Skupiono się
w niej na pokazaniu, jakie zdolności powinny –
w opinii autora – posiadać nasza marynarka wojenna
(…).
Fragment wstępu

Od Wydawcy
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Autor: Cezary Obracht-Prondzyński (red.)
Tytuł: Gniazdo gryfa. Słownik
kaszubskich symboli
pamięci i tradycji kultury
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65826-47-3
instytutkaszubski.pl

Publikacja
stanowi
efekt
badań,
których
podstawowym celem było stworzenie kompendium
wiedzy o kaszubskich symbolach, mitach, tradycjach
kulturowych, pamięci, świecie wyobrażonym i narracjach tożsamościowych oraz przekonaniach
i stereotypach (jako ważnym atrybucie określania
granic grupowych: co jest własne, co jest obce).
Kompendium uwzględnia specyfikę procesów
etnicznych, kulturowych i społecznych na
(zmiennym)
terenie
zamieszkiwanym
przez
społeczność kaszubską, żywotność, autentyczność
oraz twórcze rozwijanie kultury kaszubskiej
(artefakty, dzieła, twórcy), jej rozwój instytucjonalny,
ideowy i artystyczny.
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Środowisko
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Autor: Ryszard Józef Wrzosek (red.)
Tytuł: Krajoznawstwo pomorskie
wobec wyzwań współczesności
Wydawca: Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze.
Pomorskie Porozumienie
Oddziałów PTTK / Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95723-30-8
pttk-gdansk.pl

Materiały przygotowane na Pomorski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy, który planowany
był w dniach 28–29 marca 2020 r. Zamieszczone
w książce teksty dotyczą m.in. pomorskiego krajoznawstwa w latach 2010–2019, morza i wybrzeża jako
atrakcji krajoznawczej Polski, znikających krajobrazów Pomorza, militariów na pomorskim szlaku
turystycznym. Zainteresować może problem przekształcenia
krajobrazu
Gdyni
jako
wynik
transformacji przestrzennych i kulturowych, kwestia
tożsamości regionalnej mieszkańców i przenikania się
kultur w gm. Kosakowo, artykuł o Pętli Żuławskiej
i Zalewie Wiślanym i in.
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Religia
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Autor: Mirosław Lademann
Tytuł: W mocy Bożego Ducha
Wydawca: MS
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65092-28-1

Autor: ks. Bogusław Głodowski
Tytuł: Bóg w koszarach ZOMO
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81275-67-5
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Publikacja wydana z okazji Archidiecezjalnego Roku
Jubileuszowego Błogosławionych Męczenników
Gdańskich (1939–1999, 2019). Zawiera m.in.
życiorysy: ks. Bronisława Komorowskiego (1889–
1940), ks. Franciszka Rogaczewskiego (1892–1940),
ks. kmdr. Władysława Miegonia (1892–1942),
s. Alicji Kotowskiej (1899–1939).

Monografia poświęcona 30 latom istnienia parafii
pw. św. Rafała Kalinowskiego i Matki Bożej Pięknej
Miłości w Gdańsku Złotej Karczmie.
Jak napisał w swoim liście bp Zbigniew Zieliński:
Powstanie nowej parafii pociągało za sobą nie tylko
stworzenie nowych struktur, zorganizowanie spraw
administracyjnych, ale przede wszystkim zainicjowanie życia duszpasterskiego i troskę o religijną
formację parafian. (…) Ponadto po dzień dzisiejszy
placówka ta prowadzi pomocową działalność na
rzecz osób uzależnionych i ich rodzin. (…) stała się
przystanią dla wszystkich, którzy szukają pomocy
w uwalnianiu się od uzależnień. (…)
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Przewodniki
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Autor: Agnieszka Kochanowska
(red.)
Tytuł: Oliwskie impresje.
Z notatnika lokalnego
przewodnika
Wydawca: Instytut Kultury
Miejskiej / Gdańsk
Rok wydania: [2019]
ISBN: 978-83-66003-35-4
ikm.gda.pl

Autor: Agnieszka Kochanowska
(red.)
Tytuł: Oliwskie impresje.
Z notatnika lokalnego
przewodnika, cz. 2
Wydawca: Instytut Kultury
Miejskiej / Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66003-73-6
ikm.gda.pl

Zapraszamy Państwa na spacer po Oliwie. Tym
razem nie do katedry, Pałacu Opatów czy po parku
Oliwskim, ale zaułkami i uliczkami, trochę na
przekór temu, co zwykło się uważać tutaj
za najpiękniejsze i najcenniejsze. Chcemy zatrzymać
wzrok na mansardowych dachach domów przy ulicy
Obrońców Westerplatte, zajrzeć do piwnicy przy
ulicy Kaprów czy w podwórka domów przy Opata
Rybińskiego i Liczmańskiego. Dzięki opowieściom
o miejscach i dawnych mieszkańcach spróbujemy
odtworzyć ich codzienność, pokazać, jak spędzali
wolny czas, co ich fascynowało. (…)

Warto spacerować i przyglądać się starej Oliwie,
dlatego proponujemy kolejne trasy zwiedzania
uroczych uliczek naszej dzielnicy. Będzie to też podróż
w czasie, bo przywołamy najważniejsze wydarzenia
z przeszłości kształtujące obraz współczesnej Oliwy.
Dzięki nim Oliwa szybko nadrabiała zaległości
cywilizacyjne, aby na przełomie XIX i XX wieku
z prowincjonalnej osady stać się coraz sławniejszym
kurortem i wymarzonym miejscem do zamieszkania.
W naszych opowieściach często będą się przewijać
refleksje dotyczące wpływu, jaki na rozwój Oliwy
miało pojawienie się komunikacji kolejowej
i tramwajowej. Jest to godne podkreślenia tym
bardziej, że 1 lipca 2020 roku obchodziliśmy 150.
rocznicę
inauguracji
połączenia
kolejowego
z Gdańskiem i Koszalinem. (…)
Fragment wstępu

Fragment wstępu
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Autor: Agnieszka Kochanowska
(red.)
Tytuł: Wyspa Sobieszewska.
Przewodnik
Wydawca: Instytut Kultury
Miejskiej / Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66003-68-2
ikm.gda.pl
Mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej trudnili się rybołówstwem i rolnictwem, ale obecnie te zawody przechodzą do historii. Ze względu na położenie i przyrodnicze bogactwo, m.in. rezerwaty przyrody Ptasi
Raj przy ujściu Śmiałej Wisły i Mewia Łacha przy
ujściu Przekopu Wisły oraz rozległe piękne plaże,
rozwinęła się tu turystyka i rekreacja, powstało wiele
ośrodków wypoczynkowych, hoteli, pensjonatów,
domków campingowych czy udostępnianych w letnim
okresie pomieszczeń mieszkalnych w prywatnych
posesjach.
Wyspa Sobieszewska to obszar wyjątkowy pod
względem przyrodniczym. Otoczona ramionami Wisły
i wodami Zatoki Gdańskiej, które stykają się
i przenikają ze sobą przy dwóch ujściach rzeki,
posiada
specyficzne
warunki
hydrologiczne
sprzyjające bioróżnorodności. (…)
Fragment książki

Autor: Monika Popow (tekst)
Katarzyna Werner (tekst)
Agnieszka Kochanowska
(red.)
Tytuł: Nowy Port. Przewodnik
(wyd. 2)
Wydawca: Instytut Kultury
Miejskiej / Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66003-77-4
ikm.gda.pl
Już drugi raz oddajemy w Państwa ręce Przewodnik
po Nowym Porcie. To wyjątkowa publikacja
stworzona przez mieszkańców, którzy opowiadają
w nim historię swojej dzielnicy. Wznowienie
przewodnika to jednak nie powtórzenie historii już
opowiedzianych, ale dopisanie do nich kolejnych
rozdziałów, kolejnych wątków, dotyczących nie tylko
Nowego Portu, ale też całego Gdańska.
Co więc nowego w Nowym Porcie? Na szczególną
uwagę zasługują dwa miejsca otwarte dla
mieszkańców, gdzie można przyjść, skorzystać
z porady, wziąć udział w zajęciach. To zrealizowane
w ramach rewitalizacji Youth Point oraz Klub
Aktywnego Mieszkańca. (…)
Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Gdańska
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Autor: Ewa Mazur (red.)
Tytuł: Przewodnik po Muzeum
Pomorza Środkowego
w Słupsku. Część
lewobrzeżna – Zamek
Książąt Pomorskich
i Młyn Zamkowy
Wydawca: Muzeum Pomorza
Środkowego / Słupsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66410-17-6
muzeum.slupsk.pl

Autor: Ewa Mazur (red.)
Tytuł: Przewodnik po Muzeum
Pomorza Środkowego
w Słupsku. Część
prawobrzeżna – Biały
Spichlerz
Wydawca: Muzeum Pomorza
Środkowego / Słupsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66410-18-3
muzeum.slupsk.pl

Najnowsza edycja przewodnika po muzeum, pierwszy
raz wydana w dwóch częściach z podziałem na lewoi prawobrzeżną część słupskiego kompleksu
muzealnego. Książka prowadzi nas przez wystawy
stałe prezentowane w Zamku Książąt Pomorskich
i Młynie Zamkowym. Autorzy tekstów: Dorota
Ciecholewska, Robert Kupisiński, Ewa Mazur,
Marzenna Mazur, Katarzyna Pągowska, Mikołaj
Radomski, Henryk Soja, Anna Sujecka, Dorota
Szymczak.
Od Wydawcy

Najnowsza edycja przewodnika po muzeum,
pierwszy raz wydana w dwóch częściach
z podziałem na prawo- i lewobrzeżną część
słupskiego
kompleksu
muzealnego.
Książka
prowadzi nas przez wystawy stałe prezentowane
w Białym Spichlerzu. Autorzy tekstów: Anna BarukBejda, Dorota Ciecholewska, Lucjan Hanak, Ewa
Mazur, Marzenna Mazur, Mikołaj Radomski, Henryk
Soja, Beata Zgodzińska.
Od Wydawcy
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Autor: Maria Giedz
Tytuł: Pomorze na szlaku. Wędruj
z Radiem Gdańsk
Wydawca: Radio Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95914-70-6
radiogdansk.pl

Bogaty w teksty i zdjęcia przewodnik – album po
regionie pomorskim. Autorka zachęca do zwiedzania
go następującymi szlakami: przyrody, kamiennych
kręgów i cmentarzysk, wiary (sanktuaria, kalwarie,
kościoły), warowni i rezydencji, tradycji, techniki
(kuźnie, wiatraki, elektrownie wodne, młyny, latarnie
morskie…), ofiar II wojny światowej i Solidarności.
Publikacja nawiązuje do wcześniejszego przewodnika
M. Giedz: „Pomorze mniej znane” (2018).
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Albumy
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Autor: Jacek Klajna
Tytuł: Chojnice na starych
fotografiach,
t. 2, (1920–1948)
Wydawca: Urząd Miejski
/ Chojnice
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95425-88-2
miastochojnice.pl

Autor: Jacek Klajna
Tytuł: Chojnice i inne miasta
na rysunkach Jacka Klajny
Wydawca: [Urząd Miejski
/ Chojnice]
Rok wydania: 2020
miastochojnice.pl

Niezwykle bogaty w ilustracje album historyczny
wydany w 100. rocznicę powrotu Chojnic
do Macierzy. Przedstawia zdjęcia budynków, których
często już nie ma, i ludzi. W pierwszej części
zaprezentowany został okres międzywojenny,
w następnej – zasadniczo II wojna światowa. Za nimi
znajduje się fotograficzny aneks do tomu pierwszego,
obejmującego czasy pruskie.
Publikacja jest efektem zainteresowań historycznych
i kolekcjonerskich autora, który od wielu lat zgłębia
dzieje Chojnic. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów jego,
Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach
oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego. Materiał
poddany został obróbce cyfrowej, dzięki której udało
się z niego usunąć „znaki czasu”.

Album powstały dzięki stypendium burmistrza Chojnic
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami.
Wykonane sześcioma rodzajami ołówków rysunki,
nazywane przez autora „miejskimi”, oprócz najliczniej
prezentowanych w obrazkach Chojnic ukazują takie
miejscowości jak: Człuchów, Gdańsk, Bydgoszcz,
Malbork, Tucholę, Charzykowy, a nawet Gandawę
w Belgii i Mozyr na Białorusi. Większość prac
pokazuje je w przeszłości, a i z tych odzwierciedlających współczesność tchnie nastrój prawie
historyczny. Inspiracje J. Klajna czerpał ze starych
fotografii i
pocztówek, czasami ze zdjęć
współczesnych. Najczęściej jednak stosuje w swojej
pracy metodę mieszaną. Współczesne zdjęcia pomagają
mu odtworzyć poprawne proporcje i perspektywy,
a stare pocztówki wychwycić detale architektoniczne.

86

Autor: Jacek Kijakowski
Tytuł: Kartografia morska
w stuleciu polskiej
hydrografii
Wydawca: Biuro Hydrograficzne
Marynarki Wojennej
/ Gdynia
Rok wydania: 2020
bhmw.wp.mil.pl

To album map morskich Biura Hydrograficznego
Marynarki Wojennej, a zarazem publikacja
prezentująca wybrane aspekty z dziejów polskiej
kartografii morskiej, dedykowana pokoleniom
kartografów – twórcom stuletniego dorobku polskiej
kartografii morskiej.
Pracę rozpoczyna krótki opis tworzenia map na
przestrzeni wieków, następnie autor zajął się
morskimi opracowaniami kartograficznymi II Rzeczypospolitej, by potem zająć się okresem od końca
roku 1945 do końca lat 60. XX w. Kolejne granice
czasowe dotyczą lat 1968–2019. Mapy pokazują nie
tylko Bałtyk z Zatoką Gdańską, ale też Zalew
Wiślany, Morze Północne, plany portów, polskie
wybrzeże.

Autor: Jarosław Iwańczuk (red.)
Maciej Tomiak (red.)
Tomasz Moszczyński (red.)
Joanna Kryger (red.)
Zdzisław Kryger (red.)
Tytuł: 13. Dywizjon Trałowców
im. admirała floty Andrzeja
Karwety
Wydawca: Wojskowe Centrum
Edukacji Obywatelskiej
/ Warszawa
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66447-13-4, 978-83-66447-14-1
wceo.wp.mil.pl
Album przedstawiający historię i przede wszystkim
aktualne działania tytułowego dywizjonu, który
obecnie podporządkowany jest 8. Flotylli Obrony
Wybrzeża w Świnoujściu, a jego miejscem
stacjonowania jest Port Wojenny Gdynia. Od wielu
lat
okręty
dywizjonu
wykonują
zadania
w strukturach NATO oraz biorą udział w ćwiczeniach międzynarodowych.
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Autor: Marcin Tymiński (tekst)
Aleksander Masłowski
(tekst)
Marcin Stąporek (tekst)
Tytuł: Nowy Port i Westerplatte
na dawnej pocztówce
Wydawca: GKW
Region
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-62129-29-4, 978-83-75916-76-8
czec.pl

Autor: Marzenna Bracka-Kondracka (red.)
Tytuł: Gdańsk. Historia
i stara pocztówka,
cz. 2, Ulice
Wydawca: Uran
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-60138-79-3
uran.pl

Kolejna już publikacja prezentująca Gdańsk
utrwalony na starych widokówkach. Tym razem
Autorzy zabierają nas na spacer po Nowym Porcie
i Westerplatte, podczas którego możemy stać się
świadkami narodzin i rozwoju nowej portowej
dzielnicy oraz niedalekiego kurortu – wtedy miejsca
odpoczynku, dziś symbolu rozpoczęcia II wojny
światowej.

(…) W albumie [w językach polskim, angielskim
i niemieckim] przedstawiono ponad 300 pocztówek
z Gdańska wydanych w latach 1890–1945 (choć na
niektórych widokówkach znajdują się obiekty
sfotografowane znacznie wcześniej) ułożonych
widokami ulic uszeregowanych alfabetycznie według
współczesnego nazewnictwa.

Od Wydawców

Od Wydawcy
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Autor: Bohdan Huras
Tytuł: Dalmor. Album floty
(wyd. 2), seria: Księgi
Floty Ojczystej, t. 74
Wydawca: Porta Mare
Rok wydania: [2020]
ISBN: 978-83-62022-63-2
powr.pl

Autor: Jacek Jasiewicz (red.)
Tytuł: Między morzem a lądem.
100 lat Polskiej
Administracji Morskiej
Wydawca: BalticMedia
(na zamówienie
Urzędu Morskiego
w Szczecinie)
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95724-20-6
ums.gov.pl

Na 330 stronach (formatu A-4) tego wydawnictwa
znajdują się zdjęcia i charakterystyki technicznoeksploatacyjne ponad 700 jednostek pływających
zatrudnionych w tym przedsiębiorstwie, począwszy od
jego powstania w 1946 r.
Twórcą tego unikatowego wydawnictwa jest Bohdan
Huras, autor wielu publikacji na temat historii
polskiej floty handlowej i rybackiej, emerytowany
inspektor Lloyd’ s Register Polska Sp. z o. o., były szef
katowickiego oddziału tej firmy. Wydanie tego albumu
pozwoli uchronić od zapomnienia wspaniałą,
niezwykle złożoną historię DALMOR-u i ogromnej
floty eksploatowanej przez to przedsiębiorstwo.

Album w wersji językowej polsko-angielskiej.
Zaprezentowano m.in. dawne i współczesne zdjęcia
polskiego wybrzeża Bałtyku. Obecnie w Polsce
funkcjonują dwa Urzędy Morskie: w Gdyni
i Szczecinie. Z dniem 1 kwietnia 2020 r. zniesiony
został Urząd Morski w Słupsku.

Od Wydawcy
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Autor: Szczepan Rajski
Leszek Sarkowicz
Dominik Szupryczyński
Tytuł: Album Subkowy XXI wieku.
Pierwsze dwudziestolecie
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: [2020]
ISBN: 978-83-81275-13-2
ksiegarnia.berndardinum.com.pl

Autor: Maria Eichler
Krzysztof Syngierski
Tytuł: Trzydziestolecie
samorządu gminy
Chojnice (1990–2020)
Wydawca: Gmina Chojnice
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95703-30-0
gminachojnice.pl

Album wydany społecznikowskimi rękoma, zawierający zdjęcia, pocztówki, dokumenty, a także krótkie
teksty – artykuły. Rozdział I dotyczy historii Subków
w powiecie tczewskim, pozostałe ukazują współczesne
oblicze wsi (w tym oświatę, życie kulturalne, religijne,
samorządowe, sportowe…). Ilustracje pochodzą
z lokalnych – prywatnych i instytucjonalnych –
archiwów.

Publikacja dotyczy gminy wiejskiej Chojnice.
(…) W albumie (…) przypominamy najważniejsze
fakty i wydarzenia, wspominamy ludzi i problemy,
z którymi musiał zmierzyć się odnowiony samorząd.
To coś w rodzaju kartek z kalendarza, na których
odnotowaliśmy nie tylko sprawy wielkiej wagi, ale
i błahe, bo w pewien sposób istotne czy ciekawe.
(…)
Od Autorki
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Autor: Maciej Jędrzyński (fot.)
Arkadiusz Muller (fot.)
Tomasz Kamm (fot.)
Adam Maćkowski (fot.)
Marcin Woźny (fot.)
Tytuł: Zapraszamy do Skarszew
Wydawca: Gminny Ośrodek
Kultury i Biblioteka
Publiczna / Skarszewy
Rok wydania: [2020]
ISBN: 978-83-94507-94-7
gokskarszewy.pl

Skarszewy i okolice w czterech fotograficznych
odsłonach: wiosennej, letniej, jesiennej i zimowej.
Widoki przeplatane są od czasu do czasu wierszami
Doroty Grzywacz, Heleny Kowalak i Marcina
Woźnego.

Autor: Józef M. Ziółkowski
Tytuł: Spotkane w drodze
Wydawca: Fabryka Sztuk
/ Tczew
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95702-43-3
new.fabrykasztuk.tczew.pl.

Każdy z nas codziennie idąc do pracy, czy wypoczywając podczas urlopu, napotyka na swej drodze
„braci mniejszych”, ale nie każdy potrafi pochylić
się nad nimi tak jak uczynił to Józef Ziółkowski.
Sam przyznaje, że nigdy jego celem nie było
sfotografowanie okazów przyrody. Działo się to
zawsze przez przypadek, ale przecież doskonale
wiemy, że w życiu nie ma przypadków.
Autor niniejszego albumu potrafi dostrzec to, co
często niezauważalne, uchwycić chwilę i zapisać ją
na kliszy bądź w swojej pamięci, gdy aparatu
fotograficznego nie ma akurat pod ręką. W efekcie
tych spotkań z przyrodą powstał przepiękny i wartościowy album. (…) Każda fotografia opatrzona
jest komentarzem ze sporą dawką wiedzy i ciekawostek.
Alicja Gajewska
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Autor: Joanna Lewandowska (red.)
Tytuł: Wybieram Solidarność.
40 lat Niezależnego
Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność”
Wydawca: Instytut Dziedzictwa
Solidarności / Gdańsk
Rok wydania: [2020]
ISBN: 978-83-95726-93-4
ids1980.pl

Autor: Maciej Kosycarz
Tytuł: Fot. Maciej Kosycarz.
Niezwykłe zwykłe zdjęcia
Wydawca: KFP
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95480-18-8
kfp.pl

Album przygotowany z okazji 40. rocznicy powstania
NSZZ „Solidarność” składa się z dwóch części:
pierwszej obejmującej okres 1980–1990 i drugiej
ukazującej lata 1990–2020. Zawiera szkice, eseje,
wspomnienia napisane przez dawnych i obecnych
działaczy „Solidarności”: Stanisława Alota, Barbarę
Napieralską, Mateusza Wyrwicha, Waldemara
Bartosza i Marka Lewandowskiego oraz artykuł
historyka Patryka Pleskota. Tekstowi w języku
polskim towarzyszy przekład angielski. Wśród setek
fotografii, często unikatowych dominują obrazy
z Gdańska i szerzej Wybrzeża.

Album zawiera 360 fotografii wybranych przez
załogę KFP spośród ok. 150 tysięcy zdjęć. To cztery
dekady Maćkowego fotografowania Gdańska,
Trójmiasta, Kaszub, Pomorza i świata: od strajków
sierpniowych w Stoczni Gdańskiej po ostatni temat
zrealizowany przez Maćka… w Tajlandii, Kambodży
i Katarze w lutym 2020 roku. (…)
Znakomitym określeniem znaczenia fotografii jest
wielokrotnie powtarzana myśl przez autora albumu,
wybitnego fotoreportera Macieja Kosycarza (1963–
2020): Dzięki fotografii unieśmiertelniamy chwilowe
obrazy z naszego życia.
Od Wydawcy
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Autor: Małgorzata
Sokołowska
Tomasz Degórski
Tytuł: Per mare ad astra.
100 lat Morskiej Szkoły
1920–2020
Wydawca: Fundacja Lechosława
Bar Wsparcia
Edukacji Morskiej
/ Gdynia
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95122-63-7
dar-mlodziezy.pl, sklep.oficynamorska.pl, czec.pl

(…) pięknie przygotowany, jubileuszowy, obszerny
album wydany na stulecie uczelni oraz szkolnictwa
morskiego w Polsce. Poza rysem historycznym,
wiedzą związaną z tradycją i ceremoniałem morskim
znajdziemy mnóstwo informacji i zdjęć przybliżających osoby, które tworzyły przez lata to
niezwykłe miejsce.
Od Wydawcy
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