
nr 4 (23), listopad 2019

1



Spis 
treści

1. Beletrystyka……………………….......  3
2. Książki dla dzieci i młodzieży…..….... 17
3. Poezja ………………………………..  23
4. Wspomnienia ………………………… 29
5. Biografie ……………………………... 34
6. Historia ……………………………..... 38
7. Etnografia …….…………………….... 52
8. Kultura / sztuka………………………. 54
9. Literaturoznawstwo ………………….. 60
10. Językoznawstwo ……………………... 63

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

Opracowanie redakcyjne: Iwona Joć-Adamkowicz

10. Językoznawstwo ……………………... 63
11. Społeczeństwo ..……………………… 65
12. Religia ………………………………..  70
13. Albumy …………..…………………... 73

2



Beletrystyka

3



Autor: Grzegorz Boros
Tytuł: Jak przeciętne 

zmienia się 
w niepowtarzalne…,
cykl: Wędrówka 
do środka świata (1)

Wydawca: BiT
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95301-89-6
wydawnictwobit.pl

„Jak przeciętne zmienia się w niepowtarzalne…” jest
pierwszą z trzech części „Wędrówki do środka
świata”. To retrospektywna podróż głównego
bohatera Romana Sorobińskiego po Wrzeszczu

Autor: Wojciech Chmielarz
Tytuł: Żmijowisko (wyd. 2)
Wydawca: Marginesy
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66335-18-9
marginesy.com.pl

Grupa trzydziestolatków, przyjaciół ze studiów, co
roku wyjeżdża wspólnie ze swoimi rodzinami na
wakacje. Tym razem trafiają do zagubionej wśród
jezior i lasów agroturystyki w niewielkiej wsi
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bohatera Romana Sorobińskiego po Wrzeszczu
osadzona w czasie, gdy mieszkał przy ulicy
Partyzantów. Książka ukazuje portret gdańszczanina,
którego osobowość kształtuje się w trudnym okresie
wydarzeń i spraw ważnych dla mieszkańców
Gdańska.
„Wędrówka do środka świata” to nieustanne
poszukiwanie własnej unikalności, to studium po-
dróży w głąb siebie. Ale to trudna wędrówka, bo tak
naprawdę nie wiadomo, gdzie znajduje się tajemniczy
środek świata. (…)

Od Autora

jezior i lasów agroturystyki w niewielkiej wsi
Żmijowisko. Bawią się jak zwykle – odreagowując
stres szybkiego wielkomiejskiego życia. Jest alkohol,
są narkotyki. A także skrywane od lat urazy, dawne
uczucia i wzajemne pretensje.
Podczas jednej z mocno zakrapianych imprez ktoś
kogoś prawie topi. Wywiązuje się kłótnia, podczas
której otwierają się dawne rany. Następnego dnia
córka jednej z par, piętnastoletnia Ada, znika.
Pomimo poszukiwań nikomu nie udaje się jej
odnaleźć. Rozpływa się w powietrzu.
Rok później jej ojciec wraca do Żmijowiska, by
podjąć ostatnią próbę odnalezienia córki.

Od Wydawcy



Autor: Ewa Formella
Tytuł: Dziewczyny z Ogrodu 

Rozkoszy (wyd. 1 w tej
edycji)

Wydawca: Replika
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66217-59-1
replika.eu

Ogród Rozkoszy to owiany tajemnicą kompleks,
w którym piękne kobiety noszące imiona kwiatów

Autor: Agata Przybyłek
Tytuł: Bądź moim światłem
Wydawca: Czwarta Strona
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66341-10-2
czwartastrona.pl,
wydawnictwopoznanskie.com

Gdy Magda wraca do mieszkania w pewien
listopadowy wieczór, miasto niespodziewanie
pogrąża się w mroku. Dziewczyna ma wyjątkowego
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wykonują najstarszy zawód świata. Jak się tam
znalazły? Dlaczego postanowiły właśnie w ten
sposób zarabiać na przysłowiowy chleb?
To świat piękna, luksusu i bogactwa, ale też tajemnic,
pogardy, osamotnienia, zranionych serc i dusz, świat
dobra i zła, bolesnych wspomnień, zwyczajnych
marzeń. A cała jego historia rozgrywa się
na przestrzeni pięćdziesięciu lat w Trójmieście.

Od Wydawcy

pogrąża się w mroku. Dziewczyna ma wyjątkowego
pecha – nie dość, że w całej dzielnicy nie ma prądu,
to jeszcze rozładował jej się telefon. Na szczęście
przechodzący akurat z latarką mężczyzna oferuje jej
pomoc. Rozmowa i wspólny spacer sprawiają, że
między dwojgiem nieznajomych rodzi się nić
porozumienia.
W domu na Magdę czeka mąż, z którym od lat
kobieta dzieli los (…). Wydaje się jednak, że łączące
ich uczucie dawno wygasło. Czy aby na pewno?
Ponowne spotkanie z poznanym tamtego pechowego
wieczoru mężczyzną sprawia, że Magda ma coraz
więcej dylematów. (…)

Od Wydawcy



Autor: Agnieszka Krawczyk
Tytuł: Róża wiatrów
Wydawca: Filia
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80757-90-5
wydawnictwofilia.pl

(…) Matylda Radwan wraca nad morze pełna nadziei
na nowy związek. Pomiędzy nią a archeologiem
Łukaszem Rokickim coś się jednak psuje. Kobieta

Autor: Martyna Bunda
Tytuł: Kot niebieski
Wydawca: Wydawnictwo 

Literackie
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-08069-28-8
wydawnictwoliterackie.pl

(…) Epicki rozmach, wyraziste postaci oraz
trzymająca w napięciu akcja brawurowo rozpisana
na siedem wieków historii.
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Łukaszem Rokickim coś się jednak psuje. Kobieta
gubi się w domysłach, co może być tego powodem.
Nie ma pojęcia, że ukochany ukrywa przed nią
pewien sekret… Także we dworze w Drozdowie
wszystko się nagle komplikuje. Pojawia się
zagadkowy człowiek, którego zamiary nie są do
końca jasne dla właścicielki, Anity Orontowicz.
Trudno rozstrzygnąć, czy przybysz chce jej pomóc,
czy wręcz przeciwnie – bardzo zaszkodzić. Spokoju
nie może znaleźć też Ola, wciąż czekająca na matkę.
Czy jej nadzieje nie zostaną zawiedzione? (…)

Od Wydawcy

na siedem wieków historii.
Zaczyna się w tysiąc trzysta siedemdziesiątym
dziewiątym roku od samotnej wędrówki przez
kaszubską puszczę i mnicha pragnącego wybudować
klasztor o najsurowszej na świecie regule. Zakonnik
dotrze do miejsca, które wiele lat później zostanie
nazwane Kartuzami (…).
Targany obsesjami donator klasztoru, przeorysza
Alma widziana w wielu miejscach jednocześnie, kat,
który zatraca się w swojej roli, czy akuszerka
budząca strach, fascynację, a w końcu nienawiść. Ich
losom, od początku do końca, milcząco przyglądają
się błękitne koty, które na kaszubską wieś przybyły
wraz z mnichem w XIV wieku. Od Wydawcy



Autor: Ewa Przydryga
Tytuł: Zatrutka
Wydawca: Novae Res
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81475-60-0
novaeres.pl

Wydaje ci się, że doskonale znasz osobę, z którą
dzielisz życie? A co by było, gdyby nagle okazało się,
że w jej życiorysie pełno jest tajemniczych epizodów,

Autor: Jakub Przytarski
Tytuł: #Era Tindera
Wydawca: Novae Res
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81475-70-9
novaeres.pl

To nie jest kolejna cukierkowa historia miłosna. To
brutalne rozliczenie hedonistycznego pokolenia
instant, które gdzieś w odmętach wirtualnej
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że w jej życiorysie pełno jest tajemniczych epizodów,
o których nie miałeś pojęcia?
Te pytania wkrótce będzie musiał zadać sobie Piotr,
mąż cierpiącej na depresję poporodową Anny.
Kobieta pewnego dnia wychodzi na spacer, z którego
nie wraca, a znalezione na plaży rzeczy jasno
sugerują, że popełniła samobójstwo. Piotr nie
przyjmuje jednak tej wersji zdarzeń do wiadomości,
tym bardziej że w materacu ich wspólnego łóżka
znajduje netbook – dowód na to, że Ania nigdy nie
była tą, za którą ją uważał.

Od Wydawcy

instant, które gdzieś w odmętach wirtualnej
rzeczywistości zagubiło sens nawiązywania trwałych
relacji z drugim człowiekiem. Ona jest 23-letnią
studentką, która próbuje zagoić rany po ostatnim
nieudanym związku. On jest 28-letnim mężczyzną,
który od lat jest zamknięty emocjonalnie dla nowo
poznanych kobiet. Czy pod sztandarem tinderowej
rozpusty i instagramowej atencji jest szansa na
znalezienie wartościowej relacji, która nie będzie
oparta wyłącznie na powierzchownych uczuciach, tak
powszechnych w dobie portali randkowych?
Odpowiedź nie jest tak banalna (…)

Ewa Rogala, poligondomowy.pl



Autor: Albin Lubiński
Regina Kotłowska (oprac.)

Tytuł: Czas kowalem losu
człowieka

Wydawca: Fundacja Oko-Lice 
Kultury / Zblewo

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65365-49-1
oko-lice-kultury.pl

Ta starannie opracowana książka zawiera nie tylko
twórczość (opowiadania i sztuki) urodzonego w 1924
r. w Iwicznie Albina Lubińskiego, nauczyciela z krwi
i kości i regionalisty kociewskiego. Są tu również

Autor: Daria Orlicz
Tytuł: Cudze grzechy
Wydawca: HarperCollins Polska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-27645-12-8
harpercollins.pl

Kilka tygodni po pełni sezonu z niewielkiego ośrodka
wczasowego znika kobieta w ósmym miesiącu ciąży.
Jej mąż, który spał tuż obok, dopiero rano zauważył,
że żony nie ma w wynajętym domku. Śledczy ustalają,
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i kości i regionalisty kociewskiego. Są tu również
treści dotyczące jego pochodzenia, życia rodzinnego
i zawodowego. Wszystko to zebrała z kronik
szkolnych, bibliotek, notatek, albumów, prywatnych
zbiorów i połączyła Regina Kotłowska.

że żony nie ma w wynajętym domku. Śledczy ustalają,
że wsiadła do czekającego w pobliskim lasku
samochodu, dalej ślad się urywa.
W tym samym czasie w Trójmieście aspirant Jeremi
Jaromirski próbuje ustalić, kto wrobił jego dawnego
przyjaciela w ciężkie pobicie przyrodniej siostry. Trop
prowadzi do światka szemranych interesów, wielkich
pieniędzy, nocnych klubów i narkotyków.

Od Wydawcy



Autor: Magdalena Majcher 
Tytuł: Dzień w którym Cię 

poznałam 
Wydawca: Pascal
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81035-29-3
pascal.pl

Maja ma pracę, za którą nie przepada, i męża,
którego nawet nie lubi. Ma też marzenia i za mało
odwagi, aby je spełniać. Kiedy jednak wygrywa
w konkursie na najciekawszy pomysł na reportaż,

Autor: Aneta Jadowska
Tytuł: Martwy sezon, 

cykl: Garstka z Ustki (2)
Wydawca: SQN
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81296-11-3
wsqn.pl

Gdy Ustka pustoszeje, na jaw wychodzą kolejne
tajemnice.
Spokój to stan przejściowy, o czym Magda Garstka
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w konkursie na najciekawszy pomysł na reportaż,
a wydawnictwo wiąże duże nadzieje z jej książką,
łapie wiatr w żagle i zaczyna wierzyć w to, że chcieć
to móc. Wyjeżdża na kilka tygodni do Gdańska, gdzie
zbiera materiały do książki, nie spodziewając się, że
ten wyjazd odmieni całe jej życie.
Czy powinniśmy rezygnować z miłości, która się
przytrafia, bo czas, miejsce i okoliczności są
nieodpowiednie?
Czy musimy dotrzymywać obietnic, które składaliśmy
jako inni ludzie?

Od Wydawcy

Spokój to stan przejściowy, o czym Magda Garstka
wie aż nadto dobrze. Wielka Niedźwiedzica zmaga się
z problemami finansowymi, a walka o utrzymanie
pensjonatu okazuje się bardzo wyczerpująca. Sytuacji
nie poprawiają wypadek ciotki Tamary, która do
Ustki przybywa w asyście Cezarego, swojej dawnej
miłości, a także goście: Łowcy Duchów oraz pewne
nietypowe małżeństwo. To za ich sprawą trzy
pokolenia Garstek będą musiały zmierzyć się
z kolejnymi trupami i zagadkami, a nic nie przyciąga
Garstek tak, jak tajemnica.

Od Wydawcy



Autor: Janusz Głowacki
Tytuł: Moc truchleje (nowe wyd.)
Wydawca: Wielka Litera
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80323-72-8
wielkalitera.pl

„Najlepszy reportaż o polskim Sierpniu" – tak pisano
o książce, której Janusz Głowacki w ogóle nie
planował napisać.
A jednak będąc świadkiem strajku w Stoczni

Autor: Bartłomiej Ludwisiak
Tytuł: Gdański smak whiskey
Wydawca: Novae Res
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81476-55-3
novaeres.pl

Podczas policyjnej obławy na seryjnego mordercę
Bruno zostaje poważnie ranny, co zmusza go do
przejścia na wcześniejszą emeryturę. Gdy
w tajemniczych okolicznościach znika jego przyjaciel
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A jednak będąc świadkiem strajku w Stoczni
Gdańskiej zdecydował się przedstawić wydarzenia
Sierpnia oczami prymitywnego robotnika, który
został konfidentem policji [milicji], wcale o tym nie
wiedząc. Do strajku przyłączył się też trochę
nieświadomie. Bohater książki – Ufnal – to zwykły
człowiek unoszony w życiu przez siły, na które nie ma
najmniejszego wpływu. W środku jest bardzo
pokiereszowany, nie odróżnia dobra od zła, i dopiero
pod wpływem strajku coś się w nim odmienia –
dojrzewa do wolności.

Od Wydawcy

w tajemniczych okolicznościach znika jego przyjaciel
– były prywatny detektyw – Bruno idzie tropem
prowadzonego przez niego śledztwa, natrafiając na
ślady ukrytych zbrodni. Przeprowadzka z Katowic do
Gdańska staje się początkiem serii wydarzeń, które
sprawią, że były policjant zostanie uwikłany
w arcytrudną rozgrywkę z nieprzewidywalnym
przeciwnikiem...

Od Wydawcy



Autor: Elżbieta Bielawska
Tytuł: Relikwiarz
Wydawca: Lira 
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66229-83-9
wydawnictwolira.pl

Zośka Sokolnicka, niespełna trzydziestoletnia
ambitna idealistka, pracuje w wydziale kryminalnym
policji w Krakowie. Całą swoją energię skupia na
życiu zawodowym. Kiedy przełożeni Zośki lekceważą

Autor: Daniel Odija (tekst)
Wojciech Stefaniec (il.)

Tytuł: Rita
Wydawca: Timof Comics
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66347-09-0
timof.pl

(…) to druga część futurystycznej antyutopii z cyklu
„Bardo”. W komiksie ponownie zanurzamy się
w rzeczywistość miasta „bez końca”, gdzie wymarła
roślinność, giną ostatnie gatunki zwierząt, a jedzenie
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życiu zawodowym. Kiedy przełożeni Zośki lekceważą
odnaleziony przy denacie ślad w sprawie kradzieży
zabytkowych dzieł sztuki, kobieta sama podejmuje
trop. Dociekliwość prowadzi ją na drugi koniec
Polski, gdzie rozpoczyna się przygoda jej życia.
Dodatkowo na horyzoncie pojawia się cyniczny Maks
Wojnicki… Wśród zabytkowych murów i starych
kamienic Gdańska, Krakowa i włoskiego Bardolino
toczy się historia pełna tajemnic i brawurowych
zwrotów akcji. (…)

Od Wydawcy

roślinność, giną ostatnie gatunki zwierząt, a jedzenie
zastąpiły chemiczne pigułki.
Czy jest szansa na ocalenie świata skażonego
przekleństwem bezpłodności? Czy despotyczne rządy
Naczelnego mają rację bytu, a eksperymenty doktora
Majnda zmierzają ku życiodajnym rezultatom?
Wreszcie czy Stolp wyjaśni trapiącą go zagadkę?
Jeśli chcecie znaleźć odpowiedź na te i inne pytania,
sięgnijcie po „Ritę”, która jest kontynuacją
„Stolpa”.

Od Wydawcy



Autor: Dominik Sokołowski
Tytuł: Syn swojego ojca
Wydawca: Literate
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-79953-48-6
literate.pl

W opuszczonym budynku na terenie Stoczni
Gdańskiej zostaje brutalnie zamordowany Henryk
Klimek, alkoholik i recydywista. Wydaje się, że to
kolejna zbrodnia na człowieku z marginesu, która
nikogo nie obchodzi. Prowadzenie śledztwa przypada

Autor: Jan Melerski
Tytuł: Sprawcy i ofiary. 

Pokłosie „Fatalnego 
turnusu”

Wydawca: Psychoskok
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81195-28-7
psychoskok.pl, bonito.pl

Kontynuacja powieści „Fatalny turnus”.
Nieporozumienia rodzinne, działania przestępcze,
fałszerstwa i przekupstwa, śmiertelne wypadki.
Choć bohaterka powieści Jana Melerskiego jest
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nikogo nie obchodzi. Prowadzenie śledztwa przypada
doświadczonemu prokuratorowi Leonowi Szmitowi.
Początkowo podejrzenia kieruje on w stronę osób
z kręgów, w których obracała się ofiara. Wiele
wskazuje na porachunki w półświatku. Eliminując
kolejnych podejrzanych, śledczy trafia na trop
prowadzący w zupełnie nieoczekiwaną stronę. Szmit
stopniowo poznaje genezę zbrodni i odkrywa, że jego
własny ojciec, były funkcjonariusz SB, może być
zamieszany w sprawę. Odżywa młodzieńczy konflikt
prokuratora z rodzicem. Na końcu czeka na Leona
prawda o ojcu, ale również o samym sobie. Czy zdoła
żyć, wiedząc, kim jest naprawdę?

Od Wydawcy

Choć bohaterka powieści Jana Melerskiego jest
prokuratorem i na co dzień to ona zajmuje się
szukaniem i karaniem przestępców, tym razem sama
stała się ofiarą napaści.
To wydarzenie stało się dla niej paradoksalnie
źródłem obsesyjnych rozważań, czy sama swoim
zachowaniem nie sprowokowała sprawców do
agresji. (…)
(…) Któregoś dnia w pokoju przesłuchań staje młody
mężczyzna, w którym kobieta rozpoznaje sprawcę
ataku sprzed lat. Jego twarz zapamiętała bardzo
dobrze, bo to właśnie on złapał ją za nogę owej
feralnej nocy na plaży w Stegnie... (…)

Od Wydawcy



Autor: Adriana Rak
Tytuł: Zagubieni
Wydawca: WasPos
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66425-05-7
waspos.pl

Tamara jest dwudziestoczteroletnią samotną matką,
mieszkającą w Gdańsku (…) ze swoim ukochanym
synkiem oraz rodzicami. (…) Kiedy pewnego (…)
dnia dowiaduje się, że za kilka tygodni straci pracę,
cały jej dotychczasowy świat wali się w posadach, bo

Autor: Przemysław Gulda 
Tytuł: Kortyzol
Wydawca: Prószyński i S-ka
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-8-381692-07-6 
proszynski.pl

Ta książka to osobista opowieść o doświadczeniu
męskiej depresji.
Na poziomie narracyjnym mamy tu historię dwóch
rozstań i jednego kryzysu. Reszta to próby radzenia
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cały jej dotychczasowy świat wali się w posadach, bo
jest jedyną pracującą osobą w rodzinie. (…)
Alexander to trzydziestoletni biznesmen, który
z pomocą swoich rodziców wychowuje
siedmioletniego syna. (…) jest dziedzicem ogromnej
fortuny, której jego najbliżsi dorobili się na produkcji
i sprzedaży mebli. (…). Jedną z jego nowych
inwestycji jest budowa polskiej filii ich meblarskiego
imperium, która powstanie w Gdańsku (…)
Ich wspólna historia rozpoczyna się pewnej nocy,
kiedy Alexander odpowiada na ogłoszenie Tamary,
w którym kobieta opisuje siebie jako chętną do
zawarcia znajomości z dojrzałym mężczyzną.

Od Wydawcy

rozstań i jednego kryzysu. Reszta to próby radzenia
sobie z sytuacją krytyczną i szukanie sposobów, by
uciec przed dojmującą rozpaczą. Niekiedy ratunkiem
okazuje się praca, czasem pomaga zapis doświadczeń
czy też daleki wyjazd, ale najczęściej – rozmowy
z przyjaciółmi. Wciąż jednak pozostaje świadomość
winy i pustka połączona z utratą poczucia własnej
wartości. (…).

Od Wydawcy



Autor: Karolina Głogowska
Katarzyna Troszczyńska

Tytuł: Zanim cię zapomnę
Wydawca: W.A.B.
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-28071-50-6
gwfoksal.pl

Roma Świderska to wielka gwiazda polskiego filmu
i teatru. A przynajmniej kiedyś nią była. Przygasłą
popularność próbuje ratować mało prestiżowymi
fuchami. W tym roku ma być główną atrakcją

Autor: Magdalena Witkiewicz 
Tytuł: Uwierz w Mikołaja 
Wydawca: Filia
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80759-16-9
wydawnictwofilia.pl

Agnieszka pragnie spędzić Wigilię z babcią, ale ta ma
zupełnie inne plany. Nie godząc się z tym, Agnieszka
jedzie do domu babci położonego w samym środku
lasu. Jednak jej tam nie zastaje. Jedna śnieżna noc
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fuchami. W tym roku ma być główną atrakcją
corocznego bożonarodzeniowego balu
charytatywnego w Łebie. A ponieważ jej zakręcona
menadżerka myli daty i warunki umowy, Roma zjawia
się w opustoszałym zimą miasteczku już 22 grudnia.
Niestety nie może się już wydostać, bo na morzu
szaleje sztorm, a na lądzie zamieć stulecia i służby
ratownicze odradzają wychodzenie z domu.
W dodatku zamiast do ekskluzywnego hotelu Roma
trafia do pensjonatu Villa Bryza. Villę Bryza
prowadzi dobiegająca czterdziestki Sonia. Sonia
kocha swoje miasteczko, zwłaszcza poza sezonem,
kiedy wreszcie opuści je stonka, jak czule nazywa
turystów. Od Wydawcy

lasu. Jednak jej tam nie zastaje. Jedna śnieżna noc
powoduje, że droga do cywilizacji zostaje odcięta, na
dodatek przez zaspy brnie do niej święty Mikołaj.
Pięcioletnia Zosia chciałaby mieć choinkę tak
ogromną, jak w centrum handlowym, a pod nią
mnóstwo prezentów. Jednak tym razem jej Wigilia
zapowiada się zupełnie inaczej…
Robert, policjant, przyjmuje służbę w Święta, bo
przecież wszyscy mają rodziny, a on jest samotny.
Więc może się poświęcić.
Sam w wigilijny wieczór jest też pewien starszy pan
(…). Jest przekonany, że lubi samotność, a ludzi lubi
tylko z daleka.

Od Wydawcy



Autor: Agnieszka Pruska
Tytuł: Zimne nóżki nieboszczyka
Wydawca: Oficynka
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65891-62-4
oficynka.pl

Alicja i Julia zdecydowały, że zimowe ferie tym razem
spędzą w Chojnicach. Miasto i okolice wydają się
atrakcyjne, ale przyjaciółki obawiają się, że może im

Autor: Piotr Borlik
Tytuł: Białe kłamstwa
Wydawca: Prószyński i S-ka
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81691-37-6
proszynski.pl

Trzeci i ostatni tom serii o Agacie Stec,
kontrowersyjnej policjantce z gdańskiego wydziału
śledczego.
Po zabójstwie ważnego świadka w śledztwie po serii
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atrakcyjne, ale przyjaciółki obawiają się, że może im
trochę brakować „kryminalnych atrakcji”. Czy zimą
w mieście można trafić na zbrodnię i tajemnicę,
a nawet nieboszczyka? Okazuje się, że jak
najbardziej.

Od Wydawcy

Po zabójstwie ważnego świadka w śledztwie po serii
makabrycznych morderstw w Gdańsku, gdyńskiego
biznesmena Jacka Biernata, mężczyzny wyjątkowo
bliskiego komisarz Agacie Stec, niespodziewanie to
ona nagle znajduje się w kręgu podejrzeń i mimo
braku przekonujących dowodów trafia do aresztu.
Bez środków na zapłacenie absurdalnie wysokiej
kaucji ustanowionej przez prokuratora, zmuszona jest
przyjąć pomoc brata, znanego psychologa Artura
Kamińskiego. Rola, jaką specjalizujący się w pracy
z psychopatami Kamiński odgrywa w ostatnich
wydarzeniach, jest coraz bardziej podejrzana. (…)

Od Wydawcy



Autor: Małgorzata Wachowicz
Tytuł: Zatańcz ze mną
Wydawca: Melanż
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-64378-76-8
genczelewska.pl

Artur jak co roku spędza wakacje z grupą przyjaciół
prawników na Półwyspie Helskim. Jest oczarowany
spotkaną przypadkowo na molo dziewczyną.

Autor: Jerzy Budzisz
Tytuł: Kamryce = Przyjacielu 
Wydawca: Region 
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75917-09-3
czec.pl

Powieść autobiograficzna o Kaszubach – rybakach
z Mierzei Helskiej. Autor urodził się w 1950 r.
w Helu w rodzinie rybackiej pochodzenia
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spotkaną przypadkowo na molo dziewczyną.
Przyjechała tam ze swoim chłopcem. Czy Artur
przyjmie jej niekonwencjonalne zaproszenie?
Adam, ojciec Artura, jest chirurgiem. Tworzy ciepły
dom dorosłemu synowi i córce maturzystce. Tkwi
w toksycznym małżeństwie, które istnieje tylko
formalnie. Kolega zasiewa w nim ziarno wątpliwości,
czy warto budować mosty, które niczego nie łączą.
Żona po raz kolejny wystawia Adama do wiatru. Jak
zwykle samotny, jedzie na imprezę z okazji
sześćdziesiątych urodzin szefa. (…)
Współczesna powieść o niełatwych relacjach
w związkach.

Od Wydawcy

w Helu w rodzinie rybackiej pochodzenia
kaszubskiego. W 1955 r. jego rodzice przeprowadzili
się do Chałup, rodzinnej miejscowości ojca. Siódmą
klasę szkoły podstawowej J. Budzisz skończył
w Helu, a następnie Szkołę Zawodową w Pucku.
Przez cały ten czas był związany z rybołówstwem
przybrzeżnym. W 1976 r. zatrudnił się w firmie
Dalmor. Rybak dalekomorski na stanowisku
bosmana, w roku 2006 przeszedł na emeryturę. Autor
zbioru opowiadań „Chalepnyce” i powieści
„Przeniesienie”.



Książki dla dzieci 
i młodzieży
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Autor: Janusz Mamelski
Małgorzata Walkosz-
-Lewandowska

Tytuł: Legendy kaszubskie 
Wydawca: Berda Małgorzata

Walkosz-Lewandowska
Rok wydania: 2019
czec.pl

Publikacja związana z „Parkiem baśni i legend”
w Koszałkowie, którego podstawą są teksty
regionalne – kaszubskie i pomorskie – opracowane
przez Janusza Mamelskiego i zilustrowane przez

Autor: Unka Odya
Tytuł: Brom
Wydawca: Wydawnictwo 23
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95376-70-2
wydawnictwo23.pl, 
ksiegarnia.pwn.pl

Debiutancki album Unki Odyi jest komiksem
o istotach, które żyją tuż obok nas. Określa się je jako
„nadnaturalne”, „nadprzyrodzone”, „magiczne”.
Większość ludzi uważa, że takie stworzenia w ogóle
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przez Janusza Mamelskiego i zilustrowane przez
Małgorzatę Walkosz-Lewandowską. (…)
W samym Parku w Koszałkowie znajdziemy
interaktywne tablice legend oraz ich animowane
obrazy w rozszerzonej rzeczywistości rozbudzające
wyobraźnię. Odsłuchiwane treści legend pozwala
poznać kulturę regionu, rozwijać sprawności
językowe. Do zwiedzania potrzebne są własne tablety
lub smartfony, aby zdobyć ukryte informacje, które
będą wykorzystywane do działań (zarówno
tradycyjnych jak i opartych o technologię ICT). (…)

Od Wydawcy

Większość ludzi uważa, że takie stworzenia w ogóle
nie istnieją – co najwyżej w mitach lub legendach.
Brom wie, że one są prawdziwe. Potrafi je dostrzec.
Słyszy, co mówią. I musi sobie jakoś z tym radzić. Nie
jest sam. Jego matka jest przecież wiedźmą,
a kuzynce… trochę zbyt łatwo przychodzi odbieranie
życia.
To właśnie ich historia. Ich życie, ich problemy. Nie
tylko te nadnaturalne.

Od Wydawcy

Na stronach komiksu pojawiają się m.in. gdańskie
bastiony i Długie Pobrzeże. Część fabuły rozgrywa
się w okolicach Kartuz.



Autor: Natalia Uryniuk (tekst i il.)
Anna Krasucka (tekst)
Magdalena Kłos-Podsiadło
(tekst) 

Tytuł: Balticarium
Wydawca: Wytwórnia
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-64011-68-9
bonito.pl, znak.com.pl

Dlaczego Bałtyk jest zimny i słodki? Co to jest
fitobentos? Jak wygląda omułek i ostrygojad? Kto
wymyślił kosz plażowy?

Autor: Patrycja Wojtkowiak-
-Skóra (tekst)
Olga Demidova (il.)

Tytuł: Bałtyckie zwierzaki
Wydawca: Dwukropek
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81410-66-3
dwukropek.com.pl

Czy wiesz, ile wspaniałych zwierząt żyje w Bałtyku?
Zapraszamy do odkrycia niesamowitych
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wymyślił kosz plażowy?
„Balticarium” to ilustrowany album o Morzu
Bałtyckim, o bałtyckich zwierzętach, roślinach,
portach, latarniach, tajemnicach skrytych na dnie,
ale też ekologicznych zagrożeniach.
Odwiedzimy miasta, plaże i warte uwagi miejsca
nadbałtyckich państw: Polski, Niemiec, Danii,
Szwecji, Finlandii, Estonii, Rosji, Łotwy i Litwy.
Poznajmy nasze morze i doceńmy jego
niepowtarzalny urok. Szczególnie teraz, gdy Bałtyk
i cała planeta woła o pomoc.

Od Wydawcy

Zapraszamy do odkrycia niesamowitych
mieszkańców morza. Poznasz nie tylko morświna,
śledzia, mewę czy fokę, ale także babkę, wężynkę,
a nawet krewetkę bałtycką! Zabawne wierszyki pani
Patrycji Wojtkowiak-Skóry zostały przepięknie
zilustrowane przez Olgę Demidovą i sprawiają, że
książka o bałtyckich zwierzakach jest wyjątkowa.

Od Wydawcy



Autor: Lusia Ogińska
Tytuł: Łza dobrego łotra
Wydawca: Lusia Ogińska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94793-49-4
lusiaoginska.pl , sanctus.com.pl

(…) Do tej pory wybitne zdolności twórcze pani Lusi
Ogińskiej, którymi posługuje się w sposób
niezrównany, trzymały stworzone przez nią baśniowe

Autor: Dorota Reszke
Tytuł: Łeba bez tajemnic
Wydawca: Studio Factory
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94793-96-8
studiofactory.pl

(…) to dalsze przygody łebskich skrzatów.
Po nieudanej próbie utworzenia nowej osady, Piratus
obmyśla plan zemsty na Honkeni i kapitanie. Za
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niezrównany, trzymały stworzone przez nią baśniowe
postacie na Roztoczu. Jeżeli się od niego oddalały to
jedynie za lasy lub góry. Nareszcie, w siódmym tomie
Ksiąg Roztoczańskich Krasnali, dotarły do Bałtyku –
do naszego „pierwszego morza”, przez które Polska
sąsiaduje z całym światem. Najnowsze Dzieło Autorki
budzi zachwyt. To nie tylko kwestia mistrzowskiego
warsztatu, ale przede wszystkim podziwu godna
umiejętność poprowadzenia wielowątkowej
opowieści w tak logiczny, a zarazem ujmujący
sposób.

Kmdr Maciej Janiak

obmyśla plan zemsty na Honkeni i kapitanie. Za
wszelką cenę chce przejąć rządy. Nieoczekiwanie
w jego kryjówce pojawia się dziwny gość i oferuje
swoją pomoc... Czy tym razem jego plan się
powiedzie? Czy Honkenia, która skrywa wielką
tajemnicę będzie musiała opuścić osadę i łebskie
lasy?

Od Wydawcy



Autor: Agnieszka Śladkowska
(tekst)
Ewa Poklewska-
-Koziełło (il.) 

Tytuł: Franek Błyskawica
Wydawca: Adamada
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81180-39-9 
adamada.pl

Franek wyciągnął z kieszeni szklane jajko. Obły
przedmiot wyślizgnął się z wilgotnej od deszczu dłoni,
zatoczył wysoki łuk, odbił się od płotu, pnia,
kamienia i wylądował w głębokiej dziurze, w której

Autor: Anka Sangusz
Tytuł: Dziewczyna z ogrodu,

cykl: Niepokorni (1)
Wydawca: Wydawnictwo 

Mazowieckie
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95443-13-8
znak.com.pl

Lubimy niegrzecznych chłopców, lubimy niepokorne
dziewczyny, no nie? On – chłopak po przejściach,
ona – zbuntowana przeciwko całemu światu. Kacper
i Kamila. Dwoje nastolatków, których los nie
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kamienia i wylądował w głębokiej dziurze, w której
prowadzono wykopaliska. O odzyskaniu zguby na
razie nie mogło być mowy. Franek musiał przeczekać
weekend. A w poniedziałek dowiedział się z telewizji,
że to, co do tej pory nonszalancko nosił w kieszeni,
nie jest zwyczajnym kawałkiem szkła, tylko
archeologiczną rewelacją, która może zmienić
historię…
Franek tak ma. Czegokolwiek się dotknie,
gdziekolwiek pójdzie, zawsze wyniknie z tego niezła
przygoda. Ta ze szklanym jajkiem to dopiero początek
całej ich serii.

Od Wydawcy

i Kamila. Dwoje nastolatków, których los nie
rozpieszczał, oj nie… Jedno spotkanie, jedno
spojrzenie, ciepłe słowo, nieśmiały uśmiech mogą
zmienić wszystko. Uratować albo przeciwnie –
zniszczyć już i tak poranione dusze. O tym są
„Niepokorni”. Porwała mnie ta historia, zawładnęła
mną i nie pozwala o sobie zapomnieć. Uwodzi, łamie
serce i zostawia z pytaniem: co dalej? Powieść
o nastolatkach i dla nastolatków, dzieje się tutaj,
obok nas w Sopocie, Trójmieście… Pełna skrajnych
uczuć – od miłości do nienawiści, od strachu do
nadziei – może się przydarzyć każdej i każdemu z nas.

Od Wydawcy



Autor: Agnieszka Kurkowska
Tytuł: Dom – blok i chata. 

Wędrówki 
Wydawca: Akur
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94398-51-4

Autorka, zanim opublikowała książeczkę dla dzieci,
prowadziła w Plamie Gdańskiego Archipelagu
Kultury warsztaty edukacyjne dotyczące architektury
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– wielkiej płyty i regionalnej chaty. Jak podała, grupa
dzieci, która w nich uczestniczyła miała za zadanie
stworzyć dwa różne domy: blok mieszkalny i chatę
kaszubską. Potem zaprowadziliśmy te domy na
wycieczki, żeby przekonać się jak się odnajdą
w nowym dla nich otoczeniu – mówiła Agnieszka
Kurkowska.



Poezja
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Autor: Kazimierz Kujawski
Tytuł: Kociewskie pejzaże 

Czarnej Wody
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81273-40-4
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Moje miejsce tu na świecie / gdzie Kociewie Wdą
uwodzi / tutaj szczęście swe znajdziecie / w moim
mieście Czarnej Wodzie / W Czarnej Wodzie mam

Autor: Marek Boruc
Tadeusz Jałoszyński

Tytuł: Pajęczyny pamięci 
Wydawca: Fundacja 

„Bursztynowym 
Szlakiem”

/ Pruszcz Gd.
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65769-18-3
bursztynowym.pl

Zbiór wierszy poetów – nauczycieli z powiatu
gdańskiego ilustrowany pracami malarskimi
artystów ze Stowarzyszenia Twórców Przystanek
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mieście Czarnej Wodzie / W Czarnej Wodzie mam
ostoję / strony piękne me rodzinne.
Profesor Maria Pająkowska-Kensik tak wyjaśnia
istotę tych wynurzeń: Miłośników regionu muszą
zatrzymać te słowa, bo na główną przestrzeń życia
składają się krajobrazy, ludzie, pamięć zdarzeń,
obrazy dawnego życia… W tekstach nazywane są
konkretnie ważne miejsca – czarnowodzki dworzec,
Łąg, Wda, Plac Wolności na Podlesiu… ale i te,
które zachowały się tylko w pamięci Autora, np.
miejsce pod starą wiśnią…
Z perspektywy wspomnień dzieciństwa i potem tych
zatrzymanych na szkolnej fotografii to co zwyczajne
staje się nadzwyczajne.

artystów ze Stowarzyszenia Twórców Przystanek
Sztuka w Straszynie, „studentów” pruszczańskiego
Uniwersytetu III Wieku oraz osób z grupy twórczej
Tworzy się w Pruszczu Gd.
Jak napisała we wstępie do tomiku Agnieszka
Czapran: Człowiek i przyroda, przeszłość i teraź-
niejszość, smutek, ale nie rozpacz, samotność, która
szuka ukojenia w przyrodzie (M. Boruc) lub
wspomnieniach (T. Jałoszyński), subtelny portret
kobiety w dalekim tle – to tylko niektóre motywy
tematyczne wierszy.



Autor: Małgorzata 
Borzeszkowska

Tytuł: Wpisani w pejzaż
Wydawca: Miejska Biblioteka

Publiczna
/ Lębork

ISBN: 978-83-60731-29-1
Rok wydania: 2019

biblioteka.lebork.pl/publikacje-biblioteki

„Chciałabym w końcu pisać wiersze” – takim to

Autor: Monika Grobelna
Tytuł: Huk zachodzącego

słońca
Wydawca: Miejska Biblioteka

Publiczna
/ Lębork

ISBN: 978-83-60731-30-7
Rok wydania: 2019

biblioteka.lebork.pl/publikacje-biblioteki

W tych wierszach jest gniew, ale i pragnienie
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„Chciałabym w końcu pisać wiersze” – takim to
zdaniem Małgorzata Borzeszkowska otwiera tę
poetycką książkę. W wersach i w wierszach, które po
tym zdaniu następują, stara się uwiarygodnić
niebezzasadność owej tęsknoty, i czyni to
prezentując naprawdę niezmiernie interesujące
utwory. Uważny czytelnik odkryje w nich nie tylko
niepowtarzalny świat kobiecej wrażliwości
(nadzwyczaj czułej, czujnej i nieco ironicznej
czasami), ale też doświadczy spotkania z pięknem
poetyckiego języka. To naprawdę dobre wiersze.

Kazimierz Nowosielski

W tych wierszach jest gniew, ale i pragnienie
poddania się miłości. Ulotność i nagość uczuć.
Malarską prostą kreską, jakże sugestywną, autorka
wpuszcza nas do swoich sypialni, prowadzi poprzez
zaułki emocji, wyświetla slajdy z życia.
Czy kobieta wolna jest dziwką w oczach innych
ludzi? W oczach mężczyzny?
Przyciągania, odpychania, falowanie, rytmy ciał
zespolonych, pragnienie… bycia? Miłości? Bycia
nie tyle zauważoną, co ZOBACZONĄ? Intymność
zaklęta w słowach. A jednak cały świat w tym
uczestniczy. Ja jestem Tobą, Ty mną, erotyka,
pragnienia. Nieoczywistość. A jednak.
Dobrze się czyta. Magdalena Pfeifer



Autor: Wioletta Kuchta
Tytuł: Refleksje pisane piórem 

anioła
Wydawca: Ridero
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81552-03-5

ridero.eu/pl/books/refleksje_pisane_piorem_aniola/

„Refleksje pisane piórem anioła” kieruję do osób
zagubionych w życiu, borykających się z rozterkami,

Autor: Tomasz Piasecki
Grażyna Dreżewska

Tytuł: Apocalyptica
Wydawca: Tomasz Piasecki
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94401-82-5

Tom V wierszy terapeutycznych. Jak pisze na tylnej
okładce zbioru Mikołaj Dreżewski: Wierni
czytelnicy twórczości obu autorów zapewne znajdą
w obecnym dziele literackim bogate, ciekawe, pełne
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zagubionych w życiu, borykających się z rozterkami,
a także do tych, które chcą zrozumieć zatroskanie
bliskich.
Odsłaniam skrawek swojej duszy dzieląc się
rozmyślaniami o życiu, aniołach, rodzinie.

Od Autorki

w obecnym dziele literackim bogate, ciekawe, pełne
duchowości i miłości ponadczasowe treści, wielką
troskę o zdrowie ludzi oraz pełnię swoistej
odpowiedzialności za ich los. W tomiku znajdują się
też znajome nuty i akcenty, wspomnienia, głębokie
życiowe mądrości płynące z wrażliwego wnętrza
poetów (…).



Autor: Anna Karwowska
Tytuł: Wśród innego świata
Wydawca: Starostwo Powiatowe

/ Słupsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-60228-84-5
powiat.slupsk.pl

Czwarty zbiór wierszy poetki z Dobieszewka, gm.
Dębnica Kaszubska, w którym refleksjom poddała
ona swoje doświadczenia po transformacji. Jak pisze

Autor: ks. Jan Behrendt
Tytuł: Marzenia dzieciństwa
Wydawca: Lokalna Grupa

Działania 
„Sandry Brdy”
/ Chojnice

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-93851-66-9
sandrybrdy.pl

Zbiór poezji w języku niemieckim i w tłumaczeniu
polskim autora (1850–1925) urodzonego na terenie
Kosznajderii – enklawy osadniczej o śred-
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ona swoje doświadczenia po transformacji. Jak pisze
na tylnej okładce tomiku Czesława Długoszek:
Wiersze stają się autobiografią. Punktem
odniesienia jest świat, jaki wyłonił się z osobistych
wyborów, ale przede wszystkim z tamtego wrzenia,
gdy „czołgi na ulicach Gdańska”. W tę wielką
historię, wielkie przemiany wpisywało się jej życie
naznaczone „pieczęcią” matki samotnie
wychowującej dzieci, córki wspominającej ubogich
rodziców i siostry. (…)

Kosznajderii – enklawy osadniczej o śred-
niowiecznym rodowodzie na obszarze między
Chojnicami, Tucholą a Kamieniem Krajeńskim. Jak
pisze we wstępie do tomiku Jerzy Szwankowski:
Prezentowane wydawnictwo ma się (…) przyczynić
do stopniowego odkrywania dorobku literackiego
niemieckiej części duchowieństwa diecezji
chełmińskiej sprzed 1939 r. – pomijanego dotąd
w badaniach naukowych – skupiających się przede
wszystkim na analizie twórczości duchowieństwa
polskiego (…).



Autor: Sławina Kwidzińska
Tytuł: Drzewo pamięci
Wydawca: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65826-29-9
instytutkaszubski.pl

(…) Tomik, który otworzyliśmy, jest jak „porośnięte
kolorami wzgórze”… Bo przecież i kolorem,
barwnym słowem można przekazać to, co w nas.

Autor: Piotr Mazurowski
Tytuł: Głosy Małego Morza
Wydawca: Manufaktura Słów

Ferratus
Michał Smętek 

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66115-43-9
manufakturaslow.pl

To pierwszy samodzielny tom poezji autora z Pucka.
Wiersze zachęcają do oddawania się refleksjom nad
powrotem do własnych korzeni i urokami powiatu
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barwnym słowem można przekazać to, co w nas.
W Niej, w Tobie, we mnie.
Zanurzmy się w kolorach tego niezwykłego świata,
przeżyjmy jego barwy.
(…) Wejdźmy śmiało w krainę Słowa i Obrazu.
Piękne obrazy Marioli Wiśniowskiej wspaniale
przybliżają nam nastrojowość wierszy Sławiny
Kwidzińskiej, wyczarowaną pociągnięciem
delikatnym, a dojrzałym i śmiałym, ukazującym nam
świat jej i – nasz własny, bo przecież odnajdziemy tu
swe własne emocje i „odpominanie”.

Jowita Kęcińska-Kaczmarek

powrotem do własnych korzeni i urokami powiatu
puckiego.



Wspomnienia
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Autor: Jacek Lewandowski
Tytuł: Kubryk pierwszy lewy.

Wspomnienia z rejsu
żaglowcem Dar Młodzieży
do Japonii w 1983/84 roku

Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75281-57-6
marpress.pl

Przez długie lata nie zaglądałem do moich zapisków
z tamtej pamiętnej podróży. Gdzieś te wspomnienia

Autor: Leszek Wołosiuk
Tytuł: Ziemia podarowana
Wydawca: Sowello
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65783-91-2
sowello.pl, znak.com.pl

Ciekawie napisana proza wspomnieniowa, w której
zostali przez autora odnotowani ci wszyscy, którzy
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z tamtej pamiętnej podróży. Gdzieś te wspomnienia
zatarły się w pamięci, zepchnięte głęboko przez natłok
coraz to nowych doświadczeń życiowych.
Czas upłynął niemiłosiernie szybko i od tamtych dni
dzieli już nas ponad trzydzieści lat. (…)
Dzisiaj, czytając te kilkadziesiąt zapisanych stron,
zdumiony jestem jak łatwo daje się dzięki nim
przenieść na deski żaglowca. Zawsze traktowałem te
zapiski jako zwykły dziennik pisany dla siebie, aby
zwyczajnie zachować to, czego nie można uchwycić na
fotografiach. (…)

Od Autora

zostali przez autora odnotowani ci wszyscy, którzy
tworzyli swoją „małą Ojczyznę”, Nową Wieś
Lęborską i inne okoliczne miejscowości. Przytoczone
przez autora motto, „że kto kocha wieś, ten kocha
Ojczyznę”, oddaje sens i wartość tej obfitującej,
często w dramatyczne wydarzenia i heroizm ludzkich
postaw książki. Do tego specjalny suplement z dużą
ilością fotografii.

Od Wydawcy



Autor: Małgorzata Zwiercan (oprac.)
Tytuł: Ludzie Sierpnia '80 w Gdyni,  

t. 7: Kobiety Solidarności
Wydawca: Fundacja Pomorska 

Inicjatywa Historyczna
/ Gdynia

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-62631-16-2
fundacja-pih.pl

Tom poświęcony bohaterkom drugiego planu,
najczęściej nie uwzględnianym w książkach

Autor: Ewa Kownacka (red.)
Tytuł: Półwysep Helski. Wiosna

1945. Wspomnienia 
wywiezionych

Wydawca: Stowarzyszenie
Ziemia Pucka
/ Czarny Młyn
Region

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75917-17-8

Antologia wspomnień i wywiadów z osobami
wysiedlonymi z Mierzei Helskiej pod koniec
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historycznych, filmach dokumentalnych i materiałach
okolicznościowych. W publikacji złożyły one własne
relacje, przedstawiły ówczesne wydarzenia z punktu
widzenia swojego życia.

II wojny światowej, wydana przy wsparciu
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
i zaangażowanej pracy studentów z koła naukowego
przy Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej
w Wejherowie, których opiekunem była dr Ewa
Kownacka.



Autor: Marie Sansgêne
Tytuł: Wspomnienia z młodości 

ubogiej służącej 
Wydawca: Fundacja Terytoria 

Książki  / Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-79081-71-4
terytoria.com.pl

Wspomnienia z młodości ubogiej służącej
[w tłumaczeniu Janusza Mosakowskiego] zawierają
obrazki z życia gdańskiego mieszczaństwa oraz
biedoty drugiej połowy XIX wieku, czyli okresu wciąż

Autor: Edward Jastrzębski
Tytuł: Z Wołynia na Kaszuby. 

Bumerang wspomnień
Wydawca: Region 
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75916-77-5
czec.pl

Autor pochodzi z rodziny repatriantów z Wołynia.
Urodził się w Zielnowie koło Radzynia
Chełmińskiego. Ślusarz z wykształcenia. Jako
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biedoty drugiej połowy XIX wieku, czyli okresu wciąż
słabo znanego zarówno gdańskiej historiografii, jak
i współczesnemu polskiemu czytelnikowi. Narracja
książki prowadzona jest najczęściej w żartobliwym
tonie, językiem soczystym, pozornie naiwnym
i okraszonym lokalnym słownictwem. Podczas lektury
czytelnik zagląda do domów mieszczan, kwater
wojskowych, suteren biedoty, miejskich sklepów
i zakładów produkcyjnych, wraz z narratorką wędruje
po tętniących życiem ulicach Gdańska, jego cichych
przedmieściach i wiejskich okolicach.

Od Wydawcy

żołnierz przybył do jednostki na Babich Dołach
i zamieszkał na stałe w Gdyni. W 1983 r. wrócił do
malowania i rzeźbienia. Swój artystyczny debiut miał
w 1995 r. na XI Festiwalu Twórczości Sakralnej
w Tczewie, gdzie zdobył wyróżnienie. Wyrzeźbione
przez niego figury świętych można podziwiać m.in.
w gdyńskich kościołach i w muzeum w Bytowie.



Autor: Zenon Ciesielski
Tytuł: Zapisane w pamięci, czyli

Meandry mojego życia. 
Autobiografia

Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75281-98-1
marpress.pl

„Zapisane w pamięci” to wycieczka w przeszłość
nestora i współtwórcy polskiej skandynawistyki –
w jarocińskie dzieciństwo, w PRL-owską

Autor: Bronisław Sroka SJ
Tytuł: Dla Ciebie więzy, pęta

niezelżywe.
Wspomnienia [nie tylko]
więzienne (nowe wyd.)

Wydawca: Instytut Pamięci
Narodowej

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80987-19-7
ipn.gov.pl

Bronisław Sroka SJ (ur. 1936), aktywny opozycjonista
z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, był
uczniem gdańskiego liceum, gdy rozpoczął
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w jarocińskie dzieciństwo, w PRL-owską
rzeczywistość, w rok 1970, gdy organizował na
Uniwersytecie Gdańskim Zakład Języków i Kultury
Krajów Skandynawskich, po gwałtowne zmiany lat
90. Ciesielski przywołuje nie tylko wydarzenia ze
swojego życia osobistego, ale i staje się kronikarzem
minionej epoki.

Od Wydawcy

uczniem gdańskiego liceum, gdy rozpoczął
działalność w konspiracji antykomunistycznej. Został
aresztowany przez UB 2 lutego 1953 r. i skazany na
pięć lat więzienia.
Wspomnienia spisał po latach. Już jako jezuita
powrócił do bolesnego okresu, by przekazać
świadectwo o postawie młodych ludzi w mrocznych
czasach stalinowskich. Areszt śledczy w Gdańsku,
zakłady karne w Sztumie i Sosnowcu-Radosze, praca
przymusowa w KWK „Kościuszko-Nowa”
w Jaworznie – to nie są miejsca, które powinien mieć
wpisane w życiorysie młody i ambitny człowiek.
A jednak... (…)

Od Wydawcy



Biografie
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Autor: Maria Grażyna 
Zieleń OCD

Tytuł: Saga rodziny Wójcickich
Wydawca: Flos Carmeli
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65307-88-0
floscarmeli.pl

Książka (…) obrazuje bieg życia pokolenia XX wieku,
które reprezentują tu przodkowie matki Teresy Cecylii
(Wójcickiej) OCD: Ponińscy i Matuszewscy oraz
Wójciccy. Losy zarówno jej rodziny, jaki i jej samej,

Autor: Marek Szpejankowski
Tytuł: Krzysztof Klenczon –

polski John Lennon
Wydawca: CB
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-73392-37-3
sklep5550675.homesklep.pl,
bonito.pl

Biografia jednego z najwybitniejszych polskich
kompozytorów i wokalistów muzyki rockowej
Krzysztofa Klenczona współtwórcy i wokalisty
w latach 1966–1969 zespołu Czerwone Gitary,
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Wójciccy. Losy zarówno jej rodziny, jaki i jej samej,
wpisują się w dzieje Polski i Polaków. (…)
Część druga książki (…) podaje fakty z życia matki
Teresy Cecylii (…), karmelitanki bosej, fundatorki
klasztorów karmelitanek bosych północnej Polski
oraz wychowawczyni wielu pokoleń mniszek tych
wspólnot. Opowieść (…) kończy passus o jej
wstąpieniu do klasztoru sióstr karmelitanek bosych
w Krakowie. Na szczęście, będąc we wspólnocie
mniszek w Gdyni, często powtarzała: „O tej historii
można by napisać książkę”. (…) Jest więc niniejsza
pozycja wypełnieniem jej testamentu.

Od Wydawcy

w latach 1966–1969 zespołu Czerwone Gitary,
następnie twórcy i lidera w latach 1970–1972
zespołu Trzy Korony.
Jego krótka, trwająca zaledwie siedem lat kariera
znaczona była pasmem sukcesów na festiwalach,
koncertach i radiowych listach przebojów. W pamięci
kilku pokoleń pozostał jako wokalista o bardzo
charakterystycznym głosie i twórca kilkudziesięciu
przebojów, z których kilkanaście weszło do kanonu
polskiego rocka. (…)

Od Wydawcy



Autor: Małgorzata Łosiewicz (red.)
Beata Czechowska-

-Derkacz (red.)
Tytuł: Pani Redaktor. W kręgu

mediów, kultury
i polityki 

Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-78659-00-6
kiw.ug.edu.pl

Redaktorki Księgi jubileuszowej dołożyły wszelkich
starań, aby ukazać wielość zainteresowań (...) Aliny
Kietrys — osoby wyjątkowej nie tylko w medialno-

Autor: Dominik Smyrgała 
Tytuł: Dwa kroki przed 

przyszłością. Marian 
Chodacki jako wzór 
współczesnego analityka 
wywiadu 

Wydawca: Wojskowy Instytut 
Wydawniczy 
/ Warszawa

Akademia Sztuki 
Wojennej  / Warszawa

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95253-65-2, 978-83-75237-04-7
polska-zbrojna.pl
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Kietrys — osoby wyjątkowej nie tylko w medialno-
-akademickim pejzażu Trójmiasta. Każdy, kto zetknął
się z Panią Redaktor, może poświadczyć, ile w Niej
zaangażowania, zrozumienia, radości i chęci
współtworzenia, choćby mediów akademickich. (...)
Zgromadzone teksty pokazują postać
charakterystyczną dla etosu inteligenta o szerokich
horyzontach humanistycznych (...), potwierdzają, że
mamy do czynienia z człowiekiem dobrym, mądrym,
otwartym. (...) Walorem książki (…) jest ponadto
dokumentacja społecznego oddziaływania Aliny
Kietrys na każdym etapie Jej zawodowego życia (…).

Z recenzji prof. dr hab. Iwony Hofman

Marian Chodacki (1898–1975) – major
dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, polski
dyplomata, Komisarz Generalny Rzeczypospolitej
Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku (1936–1939),
dyrektor wykonawczy Instytutu Józefa Piłsudskiego
w Ameryce (1949–1951) – nie miał złudzeń co do
losu Polski po konferencji jałtańskiej. Uważał, że
kwestią czasu jest powstanie rządu komunistów. Jako
kierownik Samodzielnej Placówki Wywiadowczej
„Estezet” w Nowym Jorku zdawał sobie sprawę, że
na niego i jego pracowników czyha
niebezpieczeństwo. Dlatego już w marcu 1945 r.
zaczął ukrywać archiwa „Estezet”...



Autor: Wiesław Sieradzan
Tytuł: Verlorenes Kulturerbe? 

Leben und Werk 
des Konservators von 
Westpreußen 
Bernhard Schmid
(1872–1947)

Wydawca: Uniwersytet
Mikołaja
Kopernika

/ Toruń
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-23142-31-7
wydawnictwo.umk.pl

Autor: Ryszard Lidzbarski
Tytuł: Zapomniany menadżer 

międzywojennego Tczewa 
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81273-78-7
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Rzecz o historii tczewskich zakładów komunalnych
okresu międzywojennego oraz o Janie Dzierżykraj-
Morawskim (ur. 1886), który od 1921 r. był ich
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Niemieckojęzyczna biografia Bernharda Schmida,
konserwatora zabytków, konserwatora prowin-
cjonalnego Prus Zachodnich i wieloletniego opiekuna
zamku w Malborku. Opracował i wydał katalog
zabytków zamku malborskiego (w kilku tomach),
publikował artykuły i monografie poświęcone sztuce
państwa krzyżackiego. Był jednym z organizatorów
międzynarodowych XI Dni Ochrony Zabytków
w Gdańsku (1909).

Morawskim (ur. 1886), który od 1921 r. był ich
dyrektorem. W 1935 r. reprezentował Polskę na
zjeździe wodociągowców i gazowników
w Królewcu. W książce pełni on rolę swoistego
przewodnika po międzywojennym Tczewie, po jego
zakładach komunalnych, zabytkowych kamienicach,
w których pracował i mieszkał. W liczącej 152 strony
pracy zamieszczono ponad 70 kopii
niepublikowanych dotąd dokumentów archiwalnych.



Historia
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Autor: Jan Daniluk
Tytuł: „Miasta skoszarowane”.

Gdańsk i Sopot
jako garnizon
Wehrmachtu
w latach 1939–1945 

Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-61077-98-5
muzeumgdansk.pl

(…) autor publikacji (…) podjął się kilku zadań. Po
pierwsze, opisania powstania, rozwoju
i funkcjonowania struktur Wehrmachtu na terenie

Autor: Janusz Trupinda (red.)
Tytuł: Sapientia aedificavit

sibi domum = „Mądrość 
zbudowała sobie dom...” 

Wydawca: Muzeum Zamkowe
w Malborku

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95320-03-3
zamek.malbork.pl

Praca naukowa towarzysząca dużej wystawie pod tym
samym tytułem, prezentowanej na malborskim zamku
od 14 września do 17 listopada br. Poruszone
w publikacji tematy to m.in.: archeologiczno-
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i funkcjonowania struktur Wehrmachtu na terenie
garnizonu. Po drugie – syntetycznego ujęcia
(w oparciu o najnowszy stan badań) przygotowań
walk oraz przebiegu samych działań zbrojnych na
terenie Gdańska i Sopotu (…) zarówno we wrześniu
1939 r., jak i w marcu 1945 r. Po trzecie – położenia
w książce nacisku w pierwszej kolejności na w miarę
precyzyjne przedstawienie struktur oddziałów
gdańskich (niemieckich) w latach II wojny światowej,
szczególnie w odniesieniu do walk toczonych w 1939
r., celem uzupełnienia wyraźnej luki w tej kwestii
w historiografii polskiej.

Od Autora

w publikacji tematy to m.in.: archeologiczno-
-historyczny rys osadnictwa i kultury południowo-
-wschodniej strefy nadbałtyckiej przed przybyciem
Krzyżaków (Ewa Fudzińska, Piotr Fudziński), zakon
niemiecki jako korporacja religijna i władca krajowy
w Prusach (Krzysztof Kwiatkowski), charakterystyka
państwa zakonu krzyżackiego w Prusach (Sylvain
Gouguenheim), sztuka państwa zakonu krzyżackiego
(Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski),
zakon krzyżacki a biskupstwa i kapituły katedralne
w Prusach w XIII–XVI w. (Radosław Biskup), liturgia
w zakonie krzyżackim i wyposażenie kaplicy (Tomasz
Bogdanowicz), system monetarny w państwie
zakonnym (Joanna Czarnowska).



Autor: Marian Biskup
Tytuł: Wojny Polski z zakonem 

krzyżackim 1308–1521
(wyd. 3 w tej edycji)

Wydawca: Napoleon V
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81781-91-6
napoleonv.pl

Wojny z zakonem krzyżackim odegrały istotną rolę
w dziejach Polski Piastowskiej i Jagiellońskiej od XIV
aż do początków XVI stulecia. Rezultatami tych wojen
stały się nie tylko traktaty pokojowe, lecz także

Autor: Marian Biskup
Tytuł: Trzynastoletnia wojna 

z zakonem krzyżackim 
1454–1466 (wyd. 2 w tej edycji) 

Wydawca: Napoleon V
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81781-90-9 
napoleonv.pl

Praca Mariana Biskupa składa się z trzech części.
W pierwszej autor omawia ogólne przyczyny wojny
trzynastoletniej, przedstawiając w najogólniejszych tylko
zarysach przeobrażenia wewnętrzne zachodzące
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stały się nie tylko traktaty pokojowe, lecz także
doświadczenia polityczno-militarne oraz poniesione
straty materialne. Poznanie poważnego wysiłku
zbrojnego, finansowego i dyplomatycznego, jaki musiał
być poniesiony dla złamania przewagi niemieckich
rycerzy zakonnych i zapewnienia Polsce i Litwie
należnego im miejsca nad dolną Wisłą i Niemnem,
pozwala lepiej zrozumieć istotę konfliktu Polski, a od
roku 1409 także Litwy z Zakonem Krzyżackim w Prusach
i po części w Inflantach. (…). W toku pisania okazało się
jednak konieczne dopracowanie tzw. małych wojen z lat
1414–1435, które w stopniu wyraźnie niewystarczającym
były dotąd uwzględniane przez badaczy. (…)

Od Autora

zarysach przeobrażenia wewnętrzne zachodzące
w państwie zakonnym połowy XV w., opozycję stanów
pruskich i ich poddanie się Polsce w lutym 1454 r.
Więcej uwagi poświęcono analizie potencjału zbrojnego
i wojskowości stron walczących (…). W części drugiej
i trzeciej ukazano zasadniczy zrąb działań militarnych
i polityczno-dyplomatycznych lat 1454–1466 oraz
rokowania pokojowe z lat 1464–1466, uwieńczone
zawarciem traktatu toruńskiego. W części
podsumowującej omówione zostały zagadnienia
wojskowości tego okresu. (…)

Od Wydawcy



Autor: Marian Biskup
Tytuł: „Wojna Pruska”, czyli wojna 

Polski z zakonem 
krzyżackim z lat 1519–1521. 
U źródeł sekularyzacji 
Prus Krzyżackich (wyd. 2 w tej
edycji)

Wydawca: Napoleon V
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81781-92-3
napoleonv.pl

W 1514 r. w Moskwie podpisano rosyjsko-niemiecki
sojusz zaczepno-odporny, wymierzony w Polskę. Nad
państwem Zygmunta I zawisła groźba uderzenia

Autor: Anna Siekierska (red.)
Waldemar Borzestowski (red.)

Tytuł: Gdańsk jest kluczem 
do wszystkiego. 
W poszukiwaniu genius loci
miasta

Wydawca: Libron
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66269-19-4
libron.pl

Publikacja jest pokłosiem konferencji pod tym samym
tytułem, na której wygłoszono prawie trzydzieści
referatów o historii Gdańska i Pomorza Gdańskiego.
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państwem Zygmunta I zawisła groźba uderzenia
oskrzydlającego. Dopiero udana interwencja polskiej
dyplomacji w czasie zjazdu wiedeńskiego w 1515 r.
doprowadziła do zawarcia porozumienia
z Maksymilianem I, mocą którego uznawał on stan
prawny Prus z 1467 r. i rezygnował z sojuszu z Rosją.
Rozstrzygnięcie sprawy hołdu zawieszono na 5 lat...
W swojej książce Marian Biskup omawia przyczyny oraz
potencjał stron walczących w "Wojnie Pruskiej", fazy
działań militarnych, próby rozjemstwa oraz pertraktacji
pokojowych, a także dokonuje ogólnej charakterystyki
lat 1519-1521. W aneksach znajdziemy zestawienie
rotmistrzów oraz rot konnych i pieszych.

Od Wydawcy

referatów o historii Gdańska i Pomorza Gdańskiego.
W książce znalazło się dziewięć wystąpień, m.in.
o: zastosowaniu broni pancernej na Pomorzu Gdańskim
w marcu 1945 r., „Żegludze Gdańskiej” w latach 1946–
1949, Kole Naukowym Historyków Uniwersytetu
Gdańskiego jako uczestniku studenckiego ruchu
epigraficznego, kapitale politycznym i materialnym
Konstantyna Ferbera na tle jego działań w XVI-
wiecznym Gdańsku oraz stosunkach wewnętrznych
i upadku księcia gdańskiego Warcisława II.



Autor: Kazimierz Ickiewicz
Tytuł: Druga wojna światowa

wybuchła w Tczewie.
Szkice historyczne (wyd. 7)

Wydawca: Kociewski Kantor
Edytorski – Miejska
Biblioteka Publiczna
/ Tczew

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-85026-19-8
mbp.tczew.pl

Publikacja powstała na bazie literatury i materiałów
dostępnych do 2011 roku w Izbie Tradycji 16
Tczewskiego Batalionu Saperów w Tczewie (…).

Autor: Małgorzata Sokołowska 
Tytuł: Ciche bohaterki. Czas

II wojny,
cykl: Kobiety Gdyni (2) 

Wydawca: Verbi Causa
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-60494-79-0
czec.pl

(…) to wojenne losy wielu gdynianek, w tym
poznanych na kartach tomu I pt. „Kapelusik
z piórkiem”. Ciche, bo wokół nich jest cisza. A wraz
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Tczewskiego Batalionu Saperów w Tczewie (…).
Wykorzystano również materiały znajdujące się w Sekcji
Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Aleksandra Skulteta w Tczewie (…).
Na końcu książki czytelnik znajdzie obszerny spis
literatury przedmiotu. (…)

Od Autora

z piórkiem”. Ciche, bo wokół nich jest cisza. A wraz
z ciszą – niepamięć. Jest to opowieść o bohaterskiej
pomocy kobiet podczas obrony miasta, o ich życiu
w okupowanej Gdyni, o pomordowanych w Piaśnicy,
o wysiedleniach, o gdyniankach w pomorskiej
konspiracji, w Powstaniu Warszawskim, w Armii
Andersa, o więźniarkach obozów niemieckich
i sowieckich… Tak długo, jak o nich pamiętamy – są
wciąż żywe.

Od Autorki



Autor: Małgorzata Mastalerz-
-Krystjańczuk [oprac.]

Tytuł: Ostatni Mohikanie
Pomorza. Ludność rodzima 
znad jezior Łebsko i Gardno
w publicystyce polskiej 
lat 1945–1989 

Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk

Akademia Pomorska
/ Słupsk

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65826-24-4, 978-83-74673-08-2
instytutkaszubski.pl, kaszubskaksazka.pl,
wydawnictwo.apsl.edu.pl

Autor: Józef Michał Karp
Jerzy Dygdała (oprac.)

Tytuł: Przy boku króla Stanisława 
Leszczyńskiego (1706–1709), 
t. II: W wędrówkach po Polsce
między Gdańskiem a Lwowem
w latach 1708–1709

Wydawca: Instytut Historii 
im. Tadeusz Manteuffla 
Polskiej Akademii Nauk 
/ Warszawa

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65880-63-5
ihpan.edu.pl
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wydawnictwo.apsl.edu.pl

(…) w książce znajdziemy wiele artykułów
dotyczących Słowińców – niewielkiej grupy, żyjącej
od wieków na Pomorzu w okolicy Kluk, Smołdzina
i Gardna. W latach PRL-u władze komunistyczne na
skutek wielu szykan doprowadziły do emigracji tej
społeczności. Dziś, o historii i kulturze Słowińców
przypomina Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach –
jedna z filii Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku, badania i publikacje naukowców.

Od Wydawcy

Publikacja traktuje o wędrówkach ze Stanisławem
Leszczyńskim po Polsce królewskiego sekretarza
Józefa (Jozafata) Michała Karpia, który relacje o nich
zawarł w swoich listach. Traktują też o tych
wyprawach zamieszczone w pracy fragmenty z gazet
pisanych i diariuszy.



Autor: Dariusz Dolatowski
Tytuł: Kolbudy. Zarys dziejów 

gminy do 1939 roku
Wydawca: Region

GKW
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75916-36-2

978-83-62129-28-7
czec.pl

(…) to pierwsze tak kompletne opracowanie
prezentujące dzieje gminy Kolbudy od czasów

Autor: Karina Kowalska
Tytuł. Nurkowie z wraku

„Gneisenau”
Wydawca: Muzeum Nurkowania

/ Warszawa
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94261-67-2
muzeumnurkowania.pl

To pozycja skierowana do miłośników historii
i nurkowania, ale przede wszystkim do wszystkich
tych, których pasjonuje historia nurkowania
w Polsce. Dotyczy penetracji przez nurków
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prezentujące dzieje gminy Kolbudy od czasów
najdawniejszych do roku 1939. Przedstawiając historię
Kolbud oraz miejscowości wchodzących w skład gminy,
autor posiłkuje się licznymi archiwaliami (państwowymi
i kościelnymi) oraz dokumentami zaczerpniętymi m.in.
z prasy czy spisów statystycznych, a także bogatym
materiałem ikonograficznym.

Od Wydawcy

w Polsce. Dotyczy penetracji przez nurków
niemieckiego pancernika z okresu II wojny
światowej typu Scharnhorst, zatopionego przez
wycofujące się wojska niemieckie u wejścia do portu
w Gdyni w marcu 1945 r.
Prace nad wydobyciem w latach 50. XX w. wraku
zostały opisane w socrealistycznej odzie Jarosława
Iwaszkiewicza „Na wydobycie pancernika
„Gneisenau”. Wydobycie pancernika było warunkiem
pełnego uruchomienia portu gdyńskiego.



Autor: Paweł Sulich
Tytuł: 1 i 2 Morski Pułk Strzelców. 

cykl: Wielka księga piechoty 
polskiej 1918–1939 (41) 

Wydawca: Edipresse Polska 
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81642-21-7
edipresse.pl

(…) to unikatowa kolekcja przedstawiająca dzieje
pułków królowej broni – piechoty. Po raz pierwszy
w (…) tomach prezentujących wszystkie dywizje

Autor: Cezary Łazarewicz
Tytuł: 1939. wojna? jaka wojna?
Wydawca: Czerwone i Czarne 
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66219-15-1
czerwoneiczarne.pl

Co sprawiło, że Polacy na kilka miesięcy przed
wybuchem straszliwej wojny, popadli w zbiorowy
optymizm i nie wierzyli, że stoją na krawędzi
Armagedonu?
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w (…) tomach prezentujących wszystkie dywizje
piechoty opiszemy historie tych, którzy „w pierwszym
szeregu poszli na bój” zarówno w 1920, jak i 1939
roku i którzy złożyli wtedy największą daninę krwi. To
właśnie ta bohaterska szara piechota zwyciężyła
w czasie najazdu bolszewickiego, ale, niestety,
musiała ulec liczebnej i technicznej przewadze dwóch
agresorów we wrześniu 1939 roku. Tą kolekcją
składamy jej hołd.

Od Wydawcy

Armagedonu?
(…) Czy w 1939 roku mogło się to wszystko potoczyć
inaczej?
Po przeczytaniu dziesiątek wspomnień, pamiętników,
dzienników, książek, starych gazet – wydaje mi się, że
istniała też inna droga. Gdańsk naprawdę był celem
Hitlera, a nie – jak uczono mnie w szkole – tylko
pretekstem do rozpętania wojny.

Od Autora



Autor: Jacek Chrobaczyński
Tytuł: Gdańskie Muzeum 

II Wojny Światowej 
versus tzw. polityka 
historyczna

Wydawca: Adam Marszałek
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81800-81-5
marszalek.com.pl

Publikacja prof. Jacka Chrobaczyńskiego jest swego
rodzaju protestem autora przeciw zawłaszczaniu
historii przez polityków i politykę, [...] prowokuje do

Autor: Waldemar Nocny
Tytuł: Katastrofa. Ujście Wisły 

w czasach przełomu
Wydawca: Fundacja „Meritum”

/ Gdańsk 
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-62810-05-5

Autor opisuje sytuację Delty Wisły i jej
mieszkańców, podczas II wojny światowej i w cza-
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historii przez polityków i politykę, [...] prowokuje do
dyskusji merytorycznej, głębszej refleksji
intelektualnej i zastanowienia się. Autor podkreśla, że
historyk powinien nie tylko reagować na manipulacje
decydentów, które zresztą trafnie definiuje jako
wykroczenie przeciwko rzetelnej nauce, ale
i protestować przeciwko nim. To bowiem naukowy
i etyczny obowiązek historyka, gdyż problem dotyczy
ważnego zagadnienia badawczego – dziejów II wojny
światowej.

Fragment recenzji dr. hab. Tomasza Biedronia

mieszkańców, podczas II wojny światowej i w cza-
sach powojennych. Zawarł przy tym wiele osobistych
wspomnień związanych z Przekopem Wisły oraz
niepublikowane dotąd nigdzie fotografie. To
obowiązkowa lektura każdego miłośnika Wyspy
Sobieszewskiej.



Autor: Rafał Simiński 
Tytuł: Konflikt – pojednanie –

współpraca. Studia 
nad polityką książąt 
zachodniopomorskich 
i biskupów kamieńskich 
wobec zakonu 
krzyżackiego w Prusach 
w latach 1320–1423

Wydawca: Chronicon
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95040-30-6
chronicon.pl

Autor: Tadeusz Grabarczyk
Ludwik Lipnicki

Tytuł: Kręgi kamienne w Odrach. 
Goci i porosty

Wydawca: Stowarzyszenie 
Wdzydzko-Charzy-
-kowska Lokalna Grupa Rybacka                

„Mòrénka”
Wydawnictwo Pejzaż

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65819-38-3
projektpejzaz.pl

Kamienne kręgi jakie zachowały się w Odrach i kilku
innych miejscach Pomorza to najdoskonalsze
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Autor po przedstawieniu stanu badań i źródeł szeroko
omawia płaszczyzny sporu i porozumienia
w stosunkach pomorsko-krzyżackich w latach 1320–
1423, a następnie ukazuje społeczeństwo
zachodniopomorskie w polityce książąt i biskupów
kamieńskich wobec zakonu krzyżackiego w Prusach
w tym czasie. Zapoznaje też z narzędziami polityki
książąt zachodniopomorskich i biskupów
kamieńskich wobec zakonu krzyżackiego w Prusach
w omawianym okresie, prezentując liczne dokumenty
i listy.

innych miejscach Pomorza to najdoskonalsze
i w zasadzie jedyne widoczne, także dla laika, zabytki
z czasów prehistorycznych. W I w. n.r. na Pomorzu
pojawiła się ludność germańska – Goci, którzy
przybyli ze Skandynawii podczas swej wędrówki nad
Morze Czarne. Około 70 r. n.e. Goci przybywają nad
rzekę Wdę. Osiedlają się w najbliższej okolicy
miejscowości Odry w okresie 130–150 lat.
Najbardziej widoczną pozostałość po Gotach – kręgi
kamienne – archeolodzy uznają za miejsce
plemiennych zebrań, miejsce gdzie odbywają się
wiece. (…)

Grażyna Wera-Malatyńska
Prezes LGR „Mòrénka”



Autor: Danuta Dettlaff
Tytuł: Morska Fara 

Rzeczypospolitej
Wydawca: Towarzystwo 

Upiększania 
Miasta Pucka 

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-60219-20-1
tump.org.pl

Fara w Pucku (…) jawi się jako ośrodek myśli
trydenckiej w Prusach Królewskich, otwarty na
europejskie prądy religijne, osadzony
w regalistycznej polityce Wazów. Interdyscyplinarne
badania z zakresu historii, historii sztuki oraz

Autor: Aneta Lewińska
Tytuł: O szkole w kronikach 

szkół wiejskich 
Pomorza z lat 1920-1989. 
Dla orientacji kolegów 
spisałem...

Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81273-11-4
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Książka jest bardzo interesująca ze względu na to, że
podobnie jak w dawnych kronikach szkolnych,
wpisano w nią dwóch odbiorców. W kronikach byli
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badania z zakresu historii, historii sztuki oraz
teologii, oparte na źródłach rękopiśmiennych
i bogatej bibliografii wydobywają z zapomnienia
przekaz ikonograficzny dzieł niepowtarzalnych, dla
dziedzictwa kulturowego ważnych (…).
Studium zawiera gruntowną prezentację wybitnych
przedstawicieli polskiego episkopatu, którzy
wdrażając reformy Tridentinum przyczynili się do
odbudowy znaczenia Kościoła na Pomorzu, (…)
działalności i mecenatu rosnącego w siłę pod
względem ekonomicznym i politycznym rodu
Wejherów, (…) krajobrazu kulturowego i klimatu
intelektualnego portowego Pucka (…).

Prof. Andrzej Groth

wpisano w nią dwóch odbiorców. W kronikach byli
nimi nadzór szkolny i potomni. W opracowaniu Anety
Lewińskiej jeden z tych odbiorców się zmienił – jej
zbiorowym adresatem są filologowie zajmujący się
językową kreacją obrazu świata – ale drugi odbiorca
pozostał ten sam. Potomni, a szczególnie mieszkańcy
pomorskich wsi, mogą znaleźć w tym opracowaniu
zachowany jak w kapsule czasu obraz życia znanych
z nazwiska ludzi, których rodziny dalej mieszkają
w okolicach Małej Słońcy, Połczyna, Tuchlina czy
Ocypla.

Dr hab. Agnieszka Rypel



Autor: Janusz Dargacz (red.)
Katarzyna Kurkowska (red.)

Tytuł: Stare Przedmieście,
cykl: Historie gdańskich
dzielnic (2)

Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-61077-94-7
muzeumgdansk.pl

To drugi, liczący 550 stron, tom z cyklu „Historie
gdańskich dzielnic”. W publikacji zamieszczone
zostały 23 artykuły autorstwa historyków, historyków

Autor: Aneta Niewęgłowska (oprac.)
Ilona Zaleska (oprac.)

Tytuł: Wybrane zagadnienia 
z zakresu historii
społecznej w polskiej 
prasie Prus Zachodnich 
w 2. połowie XIX 
i początkach XX wieku 
– wybór tekstów źródłowych 

Wydawca: Uniwersytet Mikołaja
Kopernika / Toruń

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-23141-70-9
wydawnictwo.umk.pl
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zostały 23 artykuły autorstwa historyków, historyków
sztuki, archeologów, konserwatorów oraz
muzealników. Poruszone przez nich tematy to m.in.
zmiany w przestrzeni Starego Przedmieścia od
późnego średniowiecza do początku XIX w., wyniki
badań archeologicznych przeprowadzonych
w klasztorze i kościele franciszkańskim na Starym
Przedmieściu, polska społeczność na Starym
Przedmieściu w latach międzywojennych.
Zainteresować też mogą artykuły o zakonie
franciszkanów, których klasztor znajdował się
(i nadal znajduje) na terenie Starego Przedmieścia,
i Gimnazjum Akademickim, działającym tu
w latach 1558–1817.

(…) struktura publikacji obrazuje w przejrzysty
sposób specyfikę regionu, który będąc graniczącą
z Rosją prowincją Prus i Rzeszy Niemieckiej, był też
pograniczem kulturowym i etnicznym, w którym
mieszały się wpływy kultury polskiej, niemieckiej,
a także charakterystycznej dla Pomorza społeczności
kaszubskiej. (…) kwerendą objęto różnorodne tytuły
prasy regionalnej (…) (...) Przyjęta struktura,
periodyzacja oraz dobór tekstów (…) w odpowiedni
sposób prezentują węzłowe problemy społecznej
rzeczywistości Polaków na Pomorzu Nadwiślańskim
pod koniec XIX i na początku XX wieku.

Dr hab. Tomasz Krzemiński



Autor: Stanisław Nowakowski
Andrzej Malanowski
Marek Sidor 

Tytuł: 100 lat na Powiślu.
Monografia Powiślańskiego
Banku Spółdzielczego 

Wydawca: Biomal
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-62061-28-0
powiślański.pl

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie,
następca prawny Banku Ludowego, założony został
2 kwietnia 1919 roku w atmosferze powszechnej
mobilizacji ludności polskiej, jakim był okres

Autor: Kamil Kajkowski
Tytuł: Bytów w świetle archeologii.

Przewodnik dla ciekawskich
Wydawca: Muzeum Zachodnio-

kaszubskie / Bytów
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65472-16-8
muzeumbytow.pl

Ważną dziedziną działalności Muzeum
Zachodniokaszubskiego w Bytowie są badania
wykopaliskowe. Placówka posiada bogate
doświadczenie w metodyce prac, pozyskiwaniu,
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mobilizacji ludności polskiej, jakim był okres
poprzedzający przeprowadzenie plebiscytu, mającego
zadecydować o przynależności tych ziem do Polski
bądź do Prus Wschodnich. Bank Ludowy z uwagi na
ogrom zadań uzyskał specjalność, wyrażającą się
w podtytule – Bank Dewizowy. Statut Banku był
w tym czasie wzorowany na Bankach Ludowych
zrzeszonych przed wojną w Związku Spółek
Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu.
Działalność finansowa Banku Ludowego w latach
1919 – 1920 była w dużym stopniu powiązana z akcją
plebiscytową. W końcu 1920 roku przeszedł on pod
opiekę Związku Polaków w Prusach Wschodnich.

powiślański.pl

doświadczenie w metodyce prac, pozyskiwaniu,
dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat
zabytków archeologicznych oraz wyników
prowadzonych badań. Efekty prac w przystępny
sposób zaprezentowane zostały w niniejszym
przewodniku.



Autor: Janina Grabowska-Chałka
Tytuł: Stutthof. Informator

historyczny. Przewodnik
(wyd. 4)

Wydawca: Muzeum Stutthof
w Sztutowie

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95188-63-3
stutthof.org

Janina Grabowska-Chałka (1945–2004), historyk i mu-
zealnik, była m.in. współautorką pierwszej monografii
naukowej poświęconej sztutowskiemu obozowi –

Autor: Olga Podolska-Schmandt
Piotr Schmandt

Tytuł: Guzik do mankiet, czyli
reklamy i ogłoszenia
w międzywojennej
prasie polskiej
z obszaru Kaszub

Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-

-Pomorskiej / Wejherowo
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66052-42-0
muzeum.wejherowo.pl

(…) Charakterystyczną cechą tej publikacji jest
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naukowej poświęconej sztutowskiemu obozowi –
„Stutthof. Hitlerowski obóz koncentracyjny” (1988).
Niniejsza publikacja zawiera informacje m.in. o genezie
tego miejsca, jego budowie i organizacji, panujących
warunkach, społeczności więźniarskiej – jej pracy,
stanie zdrowia, eksterminacji, walkach o przetrwanie…
Osobną część stanowi opis byłego terenu obozu w latach
1945–1961 oraz Muzeum Stutthof.
Pracę wieńczą liczne zdjęcia i dokumenty oraz mapa
z planem obozu według stanu na 31 grudnia 1944 r.

(…) Charakterystyczną cechą tej publikacji jest
kronika zmian, jakie dokonywały się w każdej niemal
sferze życia. (…)
(…) publikacja ukazuje zmiany obyczajowe, jak
chociażby (…) pojawienie się ogłoszeń
matrymonialnych. Czytelnik dostrzeże też, jak prężnie
rozwijała się przedsiębiorczość na Kaszubach, co stoi
w sprzeczności z opiniami o bierności i pewnej
apatyczności społeczności kaszubskiej, ale też zadaje
kłam pojawiającym się niekiedy niesprawiedliwym
ocenom roli ówczesnego państwa polskiego rzekomo
ograniczającego wszelkie swobody, w tym społeczne,
kulturalne i ekonomiczne Kaszubów.

Od Autorów



Etnografia
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Autor: Mateusz Klebba
Tytuł: Pszczoła to dar boży. 

Rzecz o pszczelarstwie 
ludowym na Kaszubach 

Wydawca: Region
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75916-98-0
kaszubskaksiazka.pl, czec.pl

Zapraszam wszystkich, którzy czytają te słowa, do
poznania pszczelarstwa na Kaszubach. Jestem
przekonany, iż z każdym kolejnym zdaniem, temat tej

Autor: Justyna Mokras-Grabowska
Izabela Wyszowska
Tadeusz Jędrysiak

Tytuł: Turystyka etnograficzna,
cykl: Dziedzictwo 
kulturowe  – cykl 
monografii (1)

Wydawca: Fundacja Oko-Lice
Kultury / Zblewo

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65365-63-7
oko-lice-kultury.pl

To pierwsza publikacja Fundacji OKO-LICE Kultury
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przekonany, iż z każdym kolejnym zdaniem, temat tej
pracy będzie stawał się bardziej zrozumiały,
a zarazem bardziej interesujący. Praca ta jest
przekrojem wszystkich odkrytych przeze mnie
aspektów pszczelarstwa ludowego Kaszub, a szerzej
Pomorza Gdańskiego. Spisując słowa pszczelarzy
i utrwalając na papierze ich zamiłowanie, które od
pokoleń przekazywane było z ojca na syna, chciałem
oddać hołd pokoleniom kaszubskich bartników i ich
niezwykłej sztuce.

Od Autora

To pierwsza publikacja Fundacji OKO-LICE Kultury
w ramach nowej serii wydawniczej „Dziedzictwo
kulturowe – cykl monografii”. Jej autorzy zdają
sobie sprawę z unikatowości i atrakcyjności
rodzimego dziedzictwa etnograficznego i widzą
potrzebę jego szerszej popularyzacji, choćby poprzez
zachęcanie do poznawania budownictwa ludowego.
Czytelnika „wyposażają” w wiedzę merytoryczną, by
sam mógł on odbyć indywidualne poszukiwania,
które doprowadzą go do odkrycia zabytków
etnograficznych nie tylko Pomorza, ale też innych
regionów Polski.



Kultura / sztuka
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Autor: Hannelore Schardin-
-Liedtke

Tytuł: Damnica / Hebrondamnitz,
cykl: Zamki i ogrody 
w województwie 
pomorskim (2)

Wydawca: Fundacja „Akademia
Europejska
Kulice-Külz”
/ Szczecin

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94669-81-2
kulice.pl

Autor: Justyna Lijka (red.) 
Tytuł: W przededniu wielkiej 

odbudowy. Zamek 
malborski na kartach
berlińskiego albumu
Johanna Friedricha Fricka
z przełomu XVIII
i XIX wieku

Wydawca: Muzeum Zamkowe 
/ Malbork

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-953220-02-6
zamek.malbork.pl
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Polsko-niemiecka druga publikacja wydana w cyklu
„Zamki i ogrody w województwie pomorskim”. Jej
autorka najpierw zapoznaje czytelnika z właś-
cicielami majątku w Damnicy od XV w., na dłużej
zatrzymując się przy rodach von Blanckensee i von
Gamp, przedstawia też losy pałacu po 1945 r.
Następnie przechodzi do charakterystyki budynku,
zapoznając z jego fasadą, elewacjami
i wnętrzem. W dalszą wycieczkę zabiera czytelnika
na zewnątrz – do parku, kaplicy i na cmentarz.

Katalog wystawy czasowej ukazującej owoc
fascynacji niemieckiego rytownika Johanna
Friedricha Fricka (1774–1850) – grafiki prezentujące
zamek w Malborku w czasach, kiedy ich autor żył,
czyli jeszcze przed odbudową krzyżackiej warowni.
Okazały się one bardzo ważne, posłużyły bowiem za
źródło przy pracach restauracyjnych w zamku
rozpoczętych w drugiej połowie XIX w. W latach
1799–1803 grafiki te ukazywały się w albumie, na
który złożyły się cztery zeszyty. Miały one wspólny
tytuł: „Zamek malborski w Prusach. Przedstawiony
w najznamienitszych swych widokach zewnętrznych
i wewnętrznych” (tł. polskie).



Autor: Jerzy Jankau
Tytuł: Lekcja anatomii 

u Hansa Memlinga 
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-78659-18-1 
kiw.ug.edu.pl

„Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga jest dziełem
fascynującym i intrygującym, a jednocześnie mimo wielu
prac mu poświęconych wciąż nie do końca odkrytym,
tajemniczym. Otwiera tak wiele wątków badawczych, że
nie można ich objąć, odwołując się do jednej tylko

Autor: Alicja Syta
Tytuł: Piękne szaleństwo. 15-lecie

Nowego Teatru im. Witkacego
w Słupsku 

Wydawca: Nowy Teatr / Słupsk
Rok wydania: 2019
nowyteatr.pl

Książka, którą trzymają Państwo w rękach to pewien
hołd dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku, dla
teatru w ogóle, dla pasji tworzenia i ciężkiej pracy,
a także dla tych, dzięki którym w grodzie nad Słupią ta
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nie można ich objąć, odwołując się do jednej tylko
dziedziny wiedzy. Jako jeden z największych skarbów
polskiego dziedzictwa zasługuje na naszą szczególną
uwagę, natomiast jako dzieło, którego historia ściśle
wiąże się z Gdańskiem, zajmuje ważne miejsce przede
wszystkim w pamięci i sercach gdańszczan. Wśród nich
jest gdańszczanin Jerzy Jankau, chirurg plastyk, który
zafascynował się tryptykiem Memlinga ponad 20 lat
temu i spojrzał na niego okiem lekarza i anatoma, i choć
podczas swoich analiz wykrył wiele błędów
anatomicznych w budowie postaci, to zachował
niezmienny szacunek wobec dzieła malarza, pozostając
pod ogromnym jego wrażeniem.

Od Wydawcy

a także dla tych, dzięki którym w grodzie nad Słupią ta
wspaniała instytucja kultury istnieje i do dziś ma się
dobrze. Świętując piętnaste urodziny Nowego Teatru
z nadzieją i ufnością patrzymy w przyszłość i zapra-
szamy do dzielenia się z nami swoimi emocjami
i wrażeniami z przeżytych spektakli.

Od Wydawcy



Autor: Marcin Gawlicki
Tytuł: Polanki. Podmiejskie

rezydencje mieszczan 
gdańskich 

Wydawca: Fundacja Terytoria
Książki / Gdańsk

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-79081-43-1
terytoria.com.pl

(…) Granice większości historycznych dworów przy
Polankach zostały po wojnie zmienione. Utrzymała
się wprawdzie linia regulacyjna ulicy Polanki, ale
przebieg granic w sąsiedztwie wzgórz został

Autor: Bożena Górczyńska-
-Przybyłowicz (oprac.)

Tytuł: Budowa Kalwarii Wielewskiej.
Listy architekta Theodora 
Mayra do proboszcza Parafii
Wiele ks. Józefa Szydzika

Wydawca: Instytut Historii UAM
/ Poznań

Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-66355-01-9
historia.amu.edu.pl

(…) Niewiele jest przekazów mówiących o Wielu
i jego mieszkańcach w okresie pierwszej wojny
światowej oraz o budowanej (…) kaszubskiej drodze
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przebieg granic w sąsiedztwie wzgórz został
przesunięty. Parki leśne Dworów I, III i IV przejął
Zarząd Lasów Państwowych i prowadzi tam
gospodarkę leśną. Korekty przebiegu granic
związane z aktualnymi potrzebami użytkowników
naruszyły ład przestrzenny dawnych rezydencji
(Dwory I, III, IV, V). Istotna sprzeczność
z pierwotnymi rozwiązaniami architektonicznymi oraz
adaptacje do nowych funkcji mieszkalnych (Dwór I),
wychowawczych (Dwór III), szpitalnych (Dwory IV,
V) oraz wojskowych (Dwory II i V) wymusiły zmiany
rozplanowania zabytkowych budynków.

Fragment książki

światowej oraz o budowanej (…) kaszubskiej drodze
krzyżowej. (…) Pewną całość, która szczęśliwie
ocalała, i która znacznie przybliża nam proces
stworzenia tej kompozycji, stanowi całościowo
zachowana (…) korespondencja architekta tej
kalwarii (…) kierowana do inicjatora budowy
kalwarii ks. Szydzika (…).
(…) Pierwszy list architekta zapowiadający jego
przyjazd do Wiela, już z gotowymi projektami,
datowany jest na 15 czerwca 1915 r. (…)
(…) Zbiór liczy łącznie 210 listów [pisanych w j.
niemieckim] i kartek pocztowych (ogółem 338 stron).

Od Wydawcy



Autor: Przemysław Skrzyński
(wybór tekstów)

Tytuł: Gdańsk. Książka 
do pisania

Wydawca: Austeria
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-78663-65-2
austeria.eu

Gdańsk na zewnątrz wygląda nadzwyczaj
malowniczo, bo ma niesłychaną rozmaitość kształtów
i z rozbujaną fantazją się wznosił.
Ulice są wąskie, część z nich znaczną zajmują ganki

Autor: Ireneusz Witold
Dunajski

Tytuł: Fotografia w Gdańsku.
1878–1900

Wydawca: Dimedia Ireneusz
Dunajski

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-92260-25-7
diart.pl

Trzymacie Państwo w swoich rękach ostatnią część
historii gdańskich zakładów fotograficznych, w której
opisano życie i twórczość drugiego pokolenia
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Ulice są wąskie, część z nich znaczną zajmują ganki
dające przystęp do domów. (…) Po gankach, które
odcechowują główne stare ulice, zwracają oczy
szczyty domów. Tu znowu największa rozmaitość
i malowniczy ogół. Nie ma dwóch domów do siebie
podobnych. Znać, że w XVII wieku i w XVI najwięcej
budowano, zdobiono, odnawiano, bo cechą jest
Odrodzenie i styl jeszcze późniejszy – rococo prawie.
Ale szczegóły (…) giną w najcudowniejszej całości
stworzonej tym mnóstwem drobnostek. W każdej
z nich jest myśl, i to tajemnica, dla której wszystko to
uderza, podoba się, pociąga. (…)

Józef Ignacy Kraszewski

opisano życie i twórczość drugiego pokolenia
pionierów fotografii pracujących w Gdańsku
w latach 1878–1900. Zgromadzone informacje są
owocem szczegółowych badań naukowych
prowadzonych przez Autora od ponad dziesięciu lat
i dotychczas nie były publikowane. Podobnie jak
w poprzednich częściach, zostały przedstawione
w sposób chronologiczny, rok po roku i miesiąc po
miesiącu, a całość została osadzona na tle historii
polskiej i światowej fotografii, dzięki czemu mogą
Państwo poznać najważniejsze wydarzenia i odkrycia
epoki suchego kolodionu. (…)

Od Wydawcy



Autor: Konrad  Hoga
Tytuł: Głos z chóru 

czyli saga Chórów 
„Nowowiejskiego” 
i „Orszulika” 

Wydawca: Katolickie 
Stowarzyszenie 
Śpiewacze i Muzyczne 
im. księdza profesora 
Józefa Orszulika 
/ Gdańsk
Poligraf

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81591-85-0
wydawnictwopoligraf.pl
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wydawnictwopoligraf.pl

Monografia dwóch chórów: Towarzystwa
Śpiewaczego im. Feliksa Nowowiejskiego
w Gdańsku, którego autor (śpiewak i animator
zespołów chóralnych) jest prezesem, oraz
Katolickiego Stowarzyszenia Śpiewaczego
i Muzycznego im. księdza profesora Józefa Orszulika
w Gdańsku, którego celem działalności jest
organizowanie koncertów w zakresie muzyki
sakralnej, promowanie tej muzyki wśród młodzieży,
w Polsce i za granicą.



Literaturoznawstwo
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Autor: Dorota Heck
Tytuł: Topika, tren i tło. O poezji

Wojciecha Wencla,
cykl: Biblioteka krytyki 
literackiej kwartalnika
„Nowy Napis”

Wydawca: Instytut Literatury
/ Kraków
Akademia Techniczno-
-Humanistyczna 
/ Bielsko-Biała

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66249-07-3

978-83-66359-03-1
ath.bielsko.pl/nowosc-wydawnicza/

Autor: Janusz Mosakowski (red.)
Artur Nowaczewski (red.)
Svetlana Pavlenko (red.)
Radosław Młynarczyk (red.)

Tytuł: Sopot w literaturze, literatura
w Sopocie

Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-78658-92-4
kiw.ug.edu.pl

Niniejsza książka stanowi pokłosie sesji naukowej
zorganizowanej przez funkcjonującą na Wydziale
Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego pracownię
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ath.bielsko.pl/nowosc-wydawnicza/
instytutliteratury.eu

Krytyczna analiza twórczości gdańskiego poety –
przede wszystkim jego wierszy, ale też prozy.
Publikacja ukazała się w serii „Biblioteka krytyki
literackiej kwartalnika Nowy Napis”, skierowanej –
jak informuje redakcja pisma – do uczniów,
studentów, nauczycieli i wszystkich tych, którzy nie
stracili jeszcze wiary w wartość literatury jako
narzędzia komunikacji w ramach pewnej kulturowej
i narodowej wspólnoty.

Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego pracownię
badawczą „Literackie Trójmiasto”.
Z zamieszczonych tekstów dowiedzieć się można
jakie nurty wpływały na życie kulturalne w mieście,
kto tworzył teksty dotyczące Sopotu oraz co składa
się na mit literacki tego nadbałtyckiego kurortu.
Osobną część stanowią teksty poświęcone poezji oraz
artykuły o życiu literackim w mieście.



Autor: Katarzyna Laskowska
Tytuł: Ta kobieta ma na imię 

Gdańsk (?). Przestrzeń
w utworach wybranych
poetek (trój)miejskich

Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81273-63-3
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Szukając kobiet, które mogłyby mieć na imię Gdańsk,
spotkałam autorki należące do ogólnego kanonu
literatury, poetki cieszące się tylko lokalną
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literatury, poetki cieszące się tylko lokalną
popularnością, a także zapomniane,
nierozpoznawalne oraz dopiero debiutujące. Tych
„imion” znalazłam przeszło czterdzieści, każde
oferowało osobną historię i kierowało ku innym
miejscom. (…) Omówienie twórczości wszystkich
poetek związanych z Trójmiastem byłoby zadaniem
karkołomnym, dlatego skupiłam się na poezji
z przełomu XX i XXI wieku i wybrałam pięć autorek
(…). Trójmiejski „landmarks” tworzony jest przez:
Annę Czekanowicz, Teresę Ferenc, Annę Janko,
Krystynę Lars i Milenę Wieczorek.

Od Autorki



Językoznawstwo

63



Autor: Marian Jeliński
Tytuł: Mały słownik kaszubsko-

-polsko-słowacki
Wydawca: Fundacja Skansenu 

Pszczelarskiego
/ Żukowo

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-92856-93-1

Pięć lat temat autor wydał mały słownik kaszubsko-
polsko-czeski, teraz miejsce tego trzeciego zajął
język słowacki. Publikacja jest świetnym narzędziem
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język słowacki. Publikacja jest świetnym narzędziem
dla ludzi, którzy interesują się porównywaniem
tytułowych trzech zachodniosłowiańskich języków.
Pytanie, któremu językowi kaszubski jest bliższy:
polskiemu czy słowackiemu… Wnioski po lekturze
słownika mogą zaskoczyć…



Społeczeństwo
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Tytuł: Solidarni w rozwoju. 
Gdańsk – Polska –
Europa – świat

Wydawca: Fundacja Gospodarki
i Administracji 

Publicznej / Kraków
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95336-35-5
fundacjagap.pl, gdansk.pl

Praca dedykowana śp. Pawłowi Adamowiczowi,
wydana pod patronatem Urzędu Miejskiego
w Gdańsku, będąca zapowiedzią kongresu o takiej
samej nazwie, który odbędzie się między 29 a 30

Autor: Andrzej Michalak
Roman Zwiercan

Tytuł: Wytrwali do końca.
Solidarność Walcząca 
Oddział Trójmiasto

Wydawca: Fundacja Pomorska 
Inicjatywa 
Historyczna
/ Gdynia

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-62631-15-5
fundacja-pih.pl

Publikację wydano z okazji 35-lecia powstania
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samej nazwie, który odbędzie się między 29 a 30
maja 2020 r. w Europejskim Centrum Solidarności.
Publikację otwiera wstęp prezydent Aleksandry
Dulkiewicz, w którym wspomina ona swojego
poprzednika: (…) stawiam na „ja”, wierząc, że to, co
dobre, zaczyna się w życiu człowieka od
pojedynczych, osobistych wyborów, od małych zmian
na lepsze, od brania odpowiedzialności za siebie
i innych. Każdy, kto obserwował Pawła Adamowicza,
wie, że sam dokonał wielkiej zmiany na polu
osobistych poglądów i polityki miejskiej, często bez
sojuszników i wbrew sprzeciwom czy czysto
politycznemu interesowi. (…)

Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto.
Główny ruch powstał w połowie 1982 r. jako
odpowiedź na mało zdecydowane działania władz
Solidarności wobec wprowadzenia stanu wojennego.
Twórcą i przewodniczącym był Kornel Morawiecki.
Członkowie Solidarności Walczącej od początku
odrzucali wszelkie porozumienie z ówczesną władzą.



Autor: Jerzy Piotr Gwizdała (red.)
Tytuł: 50 spotkań na 50-lecie UG 
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-78659-19-8
kiw.ug.edu.pl

Książka wydana z okazji 50-lecia Uniwersytetu
Gdańskiego, jest spotkaniem z autorami zebranych tu
esejów. Jest też opowieścią o Uczelni przez pryzmat
Ludzi, którzy ją współtworzą. Pamiętając o tym, że

Autor: Karolina Kuszyk
Tytuł: Poniemieckie 
Wydawca: Czarne 
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80496-73-6
czarne.com.pl

(…) to błyskotliwa opowieść o losach domów,
cmentarzy i rzeczy, od szaf po oleodruki. Karolina
Kuszyk – sama „wychowana na poniemieckim” –
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Ludzi, którzy ją współtworzą. Pamiętając o tym, że
Uniwersytet to My, chcemy pokazać, jakie są jego
oblicza. Pięćdziesiąt tekstów, które się tutaj znalazły,
ma wymiar symboliczny, bo w oczywisty sposób
nawiązuje do naszego jubileuszu. Czytając je, trudno
nie czuć dumy z bycia częścią tej społeczności,
ze współtworzenia wspaniałej idei uniwersytetu.
Wszystkie zebrane w książce osoby łączy
zaangażowanie i pasja w ich pracy naukowej
i zawodowej oraz radość i satysfakcja z bycia częścią
społeczności akademickiej. Uniwersytet Gdański jest
naszym miejscem i z nim się utożsamiamy (…).

Od Wydawcy

tropi ślady, wczytuje się we wspomnienia osadników
i przesiedleńców, a przede wszystkim rozmawia –
z przedstawicielami trzech pokoleń ludzi
mieszkających w poniemieckich domach
i korzystających z poniemieckich przedmiotów, ze
zbieraczami i kolekcjonerami, z poszukiwaczami
niemieckich skarbów, z regionalistami z ziem
zachodnich i północnych odkrywającymi
przedwojenną historię swoich małych ojczyzn.
I zadaje pytania. Czym są dla nas poniemieckie
rzeczy? (…)

Od Wydawcy



Autor: Jan Szomburg (red.)
Marcin Wandałowski (red.)

Tytuł: Partnerskie Pomorze 
dla demokracji i rozwoju 

Wydawca: Instytut Badań 
nad Gospodarką 
Rynkową / Gdańsk

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-76151-47-2
ibngr.pl

(…) Niniejsza publikacja zawiera dorobek jedenastej
edycji Kongresu [Obywatelskiego], która przebiegała
pod hasłem „Idea Partnerskiego Pomorza”.

Autor: Wojciech Sumliński
Jarosław Pieczonka
Tomasz Budzyński
Jacek Wrona 

Tytuł: Rozprawa. O zabijaniu 
i zmartwychwstaniu

Wydawca: WSR
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95181-56-6
sumlinski.com.pl

(…) to niezwykła historia ludzi, którzy pracowali
i dla tych dobrych i dla tych złych. W świecie,
w którym nic nie jest tym, czym się wydaje, trudno
odróżnić którzy są którzy. To zapis
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pod hasłem „Idea Partnerskiego Pomorza”.
Niektórzy mówią, że idee rządzą światem. Jednak jest
tak tylko wtedy, gdy są „poręczne” (funkcjonalne),
gdy trafiają w realne problemy i uwarunkowania
życia. Myślę, że taka ideą, która już dziś jest
funkcjonalna i ma przyszłość, jest idea partnerstwa,
która – jak mówił na Kongresie prof. dr hab. Jerzy
Bralczyk – harmonizuje i produktywnie łączy „ja”
z „my”.

Dr Jan Szomburg

odróżnić którzy są którzy. To zapis
nieprawdopodobnie prawdziwych wydarzeń – thriller
napisany przez życie, który porusza kwestie
uniwersalne i skłania do refleksji nad rzeczywistością
wokół nas. To także starannie zweryfikowane fakty
pokazujące prawdę o zdeprawowanych politykach
i biznesmenach, skorumpowanych sędziach
i policjantach, wylansowanych celebrytach i auto-
rytetach moralnych, dla których w rzeczywistości
liczą się tylko pieniądze i władza. Cała reszta to
nieistotne szczegóły. (…)

Od Wydawcy



Autor: Dorota Reszke
Tytuł: Minus 27. Łeba dobra 

na wszystko 
Wydawca: Studio Factory
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94793-94-4
studiofactory.pl

Jedz ile chcesz, kiedy chcesz i co chcesz. Gardź
i wyśmiewaj zmianę stylu życia, sport i cały ten cyrk
z przepoczwarzaniem się z grubasa na bycie fit. Albo
chrzań to! I bądź kim chcesz być. I jedno i drugie jest
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chrzań to! I bądź kim chcesz być. I jedno i drugie jest
trudne – gruby cały czas utwierdza wszystkich wkoło,
że mu dobrze z jego sadłem i ma silne argumenty, że
bycie na diecie zabija. Fit jest posądzany, że non stop
liczy kalorie, żre samo zielsko i przymiera głodem.
No tak. I jedni i drudzy mają pewnie trochę racji ale
to Twoja sprawa kim chcesz być więc nie daj się
zastraszyć :D
Minęły dwa miesiące odkąd Minus 27 krąży po
ludziach i zbiera bardzo dużo dobroci.
Dziękuję Państwu, wspieram i życzę wspaniałości.

Od Autorki



Religia
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Autor: ks. Piotr Kotewicz
Tytuł: Błogosławiony czas. 34 lata

posługi w Brusach księdza
Zdzisława Wirwickiego

Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81272-89-6
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Opracowanie ukazuje całokształt życia parafii
Wszystkich Świętych w Brusach w powiecie

Autor: Małgorzata Borkowska
Igor Borkowski

Tytuł: Porozmawiajmy jak 
Borkowska 
z Borkowskim 

Wydawca: Wydawnictwo 
Benedyktynów 
/ Tyniec 

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-73549-11-1
tyniec.com.pl

Usiedliśmy rozmawiać. Niby to nie był pierwszy raz
(…). Teraz okazało się, że będziemy rozmawiać
inaczej. To znaczy, w jakimś stopniu będziemy
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Wszystkich Świętych w Brusach w powiecie
chojnickim w okresie posługi duszpasterskiej
w latach 1979–2013 proboszcza ks. Zdzisława
Wirwickiego.
Autor publikacji czasami wybiega poza ustalone
ramy czasowe, po to, by opowiedzieć historię
budynków i osób, w tym kapłanów pochodzących
i posługujących w Brusach.

inaczej. To znaczy, w jakimś stopniu będziemy
rozmawiać, a w jakimś, większym, jedno będzie
mówić, a drugie będzie słuchać (…). Nazywamy się
tak samo, przynajmniej częściowo interesuje nas,
choć z różnych perspektyw, fenomen życia zakonnego
(…).
(…) Rzecz, którą Czytelnik ma w ręku, powstawała
i pisała się długo. Rozmawialiśmy w Staniątkach,
gdzie Borkowska czasowo była osiedlona
w delegacji, dialogowaliśmy w wielu rozmaitych
okolicznościach, gdy już wróciła do Żarnowca.

Od Autorów



Autor: ks. prał. dr Bogusław 
Głodowski

Tytuł: Sulęczyno. Życie religijne
i kulturowe mieszkańców
parafii Świętej Trójcy 
na przestrzeni wieków 

Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81273-48-0
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Kościół w Sulęczynie, na początku drewniany i kryty
gontem, powstał w 1616 r. – jego fundatorem był
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gontem, powstał w 1616 r. – jego fundatorem był
Reinhold Heidenstein, sekretarz króla Batorego.
W 1725 r. w kościele wybuchł niewielki pożar –
wówczas świątynię ponownie konsekrowano.
Niestety, 145 lat później kościół spłonął niemal
doszczętnie. Udało się wówczas uratować jedynie
trzy barokowe ołtarze, które do dziś można oglądać
w świątyni. W 1874 r. wzniesiono kościelną wieżę.

GOK Sulęczyno / K. Stenka



Albumy
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Autor: Robert Biernaczyk (oprac.)
Andżelika Sobczyńska (oprac.)

Tytuł: 100-lecie Centrum Szkolenia
Marynarki Wojennej.
100 lat w służbie
Rzeczypospolitej Polskiej

Wydawca: Wojskowe Centrum
Edukacji Obywatelskiej
/ Warszawa

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66447-04-2
wceo.wp.mil.pl

Album uświetniający 100-lecie szkolnictwa

Autor: Mirosława Smrek
Tytuł: Gdańsk w moim 

obiektywie (wyd. 2)
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95412-27-1
marpress.pl

Album stanowiący owoc zauroczenia artystki
nadmotławskim miastem. Ma ona nadzieję, że
zamieszczone w nim fotografie ukazują ducha
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Album uświetniający 100-lecie szkolnictwa
specjalistycznego szeregowych i podoficerów
Marynarki Wojennej oraz sukcesora tych dokonań –
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.
W publikacji upamiętniono dzieje szkolnictwa
specjalistów floty od lat 20. XX w. do czasów
współczesnych.

zamieszczone w nim fotografie ukazują ducha
dawnych pokoleń, uwiecznionego w rzeźbach,
obrazach, atmosferze mitu odczuwalnej przy
Fontannie Neptuna… Próbuje go oddać nie tylko
poprzez zdjęcie, ale też słowo. Czasami poetyckie,
czasami o charakterze informacyjnym.



Tytuł: Gdańsk. 1918–2018
Wydawca: Unitex
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-72964-84-7
wydawnictwo-unitex.com.pl

Polsko-angielska publikacja będąca ilustrowaną
historią miasta wolności i solidarności od 1918 r. do
czasów współczesnych. Prezentowane fotografie –

Autor: Andrzej Basista
Jarosław Woliński
Ziemowit Bujko
Radosław Basista

Tytuł: 90 lat na żółto
i na niebiesko. Morski
Związkowy Klub
Sportowy Arka
Gdynia 1929–2019

Wydawca: Verbi Causa
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-60494-82-0
czec.pl
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czasów współczesnych. Prezentowane fotografie –
uzupełnione fragmentami artykułów, ogłoszeń
i dokumentów – pochodzą m.in. z Narodowego
Archiwum Cyfrowego, Biblioteki Narodowej,
Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego
w Londynie, Polskiej Agencji Prasowej oraz od osób
prywatnych.

Album jest podsumowaniem 90 lat działalności
klubu, który cieszy się niesłabnącą sympatią
mieszkańców miasta z morza i marzeń. Jest też
przypomnieniem wielkich oraz zwykłych, ale zawsze
pięknych sportowych emocji – na 120 stronach
i kilkuset zdjęciach archiwalnych oraz współ-
czesnych, we wspomnieniach zawodników, trenerów i
najwierniejszych kibiców.

Od Wydawcy



Autor: Adam Mazur (red.)
Tytuł: Hipolit Śmierzchalski.

Hipofoto
Wydawca: Muzeum Emigracji

/ Gdynia
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65751-05-8
polska1.pl

Najnowsza publikacja Muzeum Emigracji w Gdyni
(…) to jedyny album ze zdjęciami autorstwa ostatniego
fotografa na pokładzie TS/S „Stefan Batory”. Będący

Autor: Tomasz Gliniecki
Dimitriy Panto

Tytuł: Krzywy obraz wojny.
Armia Czerwona 
w Gdańsku i Prusach
w 1945 r. 

Wydawca: Muzeum II Wojny
Światowej / Gdańsk

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65957-16-0
muzeum1939.pl

(…) to unikatowy album prezentujący
niepublikowane w większości zdjęcia sowieckiego
fotografa Arkadija Szajcheta, uwieczniającego walki
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fotografa na pokładzie TS/S „Stefan Batory”. Będący
katalogiem wystawy „Love Boat. Rozkosze rejsów na
fotografiach Hipolita Śmierzchalskiego”, stanowi
unikatową dokumentację codziennego życia pasażerów
i załogi transatlantyku oraz przybliża postać samego
Hipolita – prawdziwego człowieka renesansu, który
parał się nie tylko fotografią, ale też lekkoatletyką,
tańcem i muzyką.

Od Wydawcy

fotografa Arkadija Szajcheta, uwieczniającego walki
żołnierzy 2. Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej
na terenach dawnych Prus Zachodnich i Prus
Wschodnich (dziś województwa pomorskie
i warmińsko-mazurskie).
Publikacja przedstawia wybrane archiwalne
fotografie propagandowe, których celem było
tendencyjne demonstrowanie dokonań
czerwonoarmistów, budując w ten sposób mityczny
obraz Armii Czerwonej. W albumie znajdują się także
zdjęcia dokumentujące skalę wojennych zniszczeń
w Gdańsku, Elblągu, Fromborku i innych polskich
miastach po 1945 r.

Od Wydawcy


