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Autor: Mirosław Tomaszewski
Tytuł: Powrót Wilka
Wydawca: Wojewódzka i Miejska

Biblioteka Publiczna
/ Gdańsk

Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-89285-29-4
wbpg.org.pl

Po dziewiętnastu latach na emigracji Wilk przypływa 
swoim jachtem z Kanady, by odwiedzić rodzinne 
Trójmiasto, skąd uciekł po stanie wojennym. (…) Czy 
pierwsza miłość, którą porzucił, jeszcze się tli? Kto był 
zdrajcą w grupie konspiratorów? Co przyniesie 

Autor: Dariusz Filar
Tytuł: Szklanki żydowskiej 

krwi (wyd. 2)
Wydawca: Wojewódzka i Miejska

Biblioteka Publiczna
/ Gdańsk

Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-89285-32-4
wbpg.org.pl

Czy z rodzinnych wspomnień można sklecić 
opowieść? Uczynił to wnuk zmarłego – osiadłego od 
powojnia w Gdyni – seniora rodu, który tuż przed 
śmiercią dziadka odkrył jego żydowskie korzenie. 
Powodowany mniej lub bardziej świadomą tęsknotą do 
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zdrajcą w grupie konspiratorów? Co przyniesie 
spotkanie z synem (…)? Kto zrobił karierę, a komu się 
nie udało? Spotkanie dawnych przyjaciół kipi od 
tłumionych latami emocji.
„Powrót Wilka” opowiada o losie pokolenia, które 
miało szansę doświadczyć udręk końca PRL, jak i być 
świadkiem początków rodzącego się kapitalizmu. Po 
latach okazuje się, że w okropnych czasach można 
wieść pasjonujące, pełne przygód życie, a późniejszy 
dostatek (…) nie cieszy, gdy wspólny cel gdzieś się 
rozpłynął.

Od Wydawcy
Tekst nagrodzony w Gdańskim Konkursie Literackim 
im. Bolesława Faca 2020

Powodowany mniej lub bardziej świadomą tęsknotą do 
czasów i miejsc, w których miał swoje dalekie 
początki, a które zniknęły, student politechniki 
uwierzył, że potrafi wczuć się w widzenie świata przez 
kogoś, kto przeżył znacznie więcej niż on sam 
i napisać coś, co uznane zostałoby za autentyk 
stworzony ręką dziadka. W ten sposób powstała saga 
o trzech pokoleniach jednej rodziny, w której obszerne 
wspomnienia nestora rodu przeplatają się z bieżącym 
życiem najpierw młodego, a potem dojrzałego 
wiekiem drugiego bohatera powieści. Autor powieści 
pokazał, w jaki sposób historia wpływała na ludzkie 
losy oraz jakie są korzenie polskiej inteligencji. 



Autor: Maciej Siembieda
Tytuł: Kukły
Wydawca: Agora
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-26836-59-6
wydawnictwoagora.pl

Tym razem bohater poprzednich powieści 
M. Siembiedy („444”, „Miejsce i imię”, „Wotum”), 
gdański prokurator-detektyw Jakub Kania, jest u progu 
śledczej kariery, w roku 1997. Swoją dociekliwością 

Autor: Ewa Carla
Tytuł: Nawrócony 
Wydawca: Novae Res
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82190-79-3
novaeres.pl

Sara to młoda dziewczyna, która jako niemowlę 
została porzucona u wrót klasztoru. Dorastając w jego 
spokojnych murach, otoczona troskliwą opieką 
zakonnic, poznała, czym jest dobro. Adam jako 
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śledczej kariery, w roku 1997. Swoją dociekliwością 
naraża się szefowi i władzom województwa. Odkrywa 
bowiem, że wysoko postawiony w strukturach 
urzędniczych Niemiec syn przedwojennego 
gdańskiego policjanta za załatwienie pieniędzy na 
działalność regionu próbuje wybielić wizerunek 
swojego ojca, zamieszanego w zastrzelenie obrońców 
Poczty Polskiej 1 września 1939 r. Z tematem 
zapoznaje niemiecką dziennikarkę „Die Zeit”, która
z kolei wprowadza go w swoje śledztwo – próbę 
rozwikłania tajemnicy przedwojennego pożaru 
rezydencji magnackiej na Śląsku. Okazuje się, że te 
dwie sprawy – pomorska (tu akcja toczy się również 
na Kaszubach) i śląska – się łączą…

zakonnic, poznała, czym jest dobro. Adam jako 
dziecko również nie zaznał miłości rodziców. Szybko 
musiał nauczyć się samodzielności i stał się 
członkiem mafii, która pozwoliła mu wzbogacić się 
na handlu narkotykami i zająć prominenckie miejsce 
wśród sopockich gangsterów.
Kiedy pewnego dnia drogi tych dwojga się przetną, 
oboje spojrzą na swoje dotychczasowe życie 
z zupełnie innej perspektywy. Mimo że dzieli ich 
niemal wszystko, kiełkujące między nimi uczucie 
sprawi, że bardziej niż kiedykolwiek wcześniej 
zapragną stanąć do walki o swoje szczęście. (…)

Od Wydawcy



Autor: Antoni Pawlak
Tytuł: Niespodziewany koniec świata 
Wydawca: Wielka Litera
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-80325-85-2
wielkalitera.pl

Staszek, Stefan i Andrzej chodzą razem do szkoły, 
wagarują, razem się bawią, odkrywają świat, 
dojrzewają. Obserwują kolejne ważne wydarzenia 
rozgrywające się na Wybrzeżu. Pierwsze, co ich 
dotyka, to wyjazdy osób pochodzenia żydowskiego 

Autor: Małgorzata Oliwia Sobczak
Tytuł: Biel, seria: Kolory zła, cz. 3
Wydawca: W.A.B.
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-28085-21-3
gwfoksal.pl

Pewnego zimowego poranka z okna sopockiej 
kamienicy skacze studentka prawa. Ślady na jej ciele 
wskazują, że przed śmiercią młoda kobieta była 
krępowana i duszona. Na miejsce zdarzenia 
przybywa prokurator Leopold Bilski, który po 
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dotyka, to wyjazdy osób pochodzenia żydowskiego 
w 68 roku, a zaraz potem masakra w 1970 roku.
Potem ich drogi się rozchodzą. Staszek Wyszyński 
(Prymas) zostaje doradcą pierwszego sekretarz partii 
i robi karierę polityczną. Stefan Pabich i Andrzej Hętny
(Kamerun) żyją beztrosko do czasu, kiedy 
w 1972 roku Hętny zostaje zatrzymany podczas 
naklejania ulotek zachęcających do bojkotu wyborów. 
W areszcie zostaje zgwałcony i zgadza się na 
współpracę z milicją (…). Stefan też dostaje wyrok 
i zakaz wyjazdu z kraju przez kilka lat. Podczas 
strajków w sierpniu 1980 roku przyjaciele są już po 
różnych stronach barykady (…).

Od Wydawcy

przybywa prokurator Leopold Bilski, który po 
sprawie w Kartuzach wrócił do Trójmiasta. Tropy 
wiodą do środowiska nocnych klubów, które kryją 
mroczne pragnienia i tajemnice głęboko osadzone 
w przeszłości.

Od Wydawcy



Autor: Mirosław M. Bujko
Tytuł: Sąd Ostateczny
Wydawca: Sonia Draga
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82300-87-1
soniadraga.pl

Gdańsk. W hali dworca głównego pojawia się 
reprodukcja wielkiego malowidła. Ekipa filmowców 
wyławia z tłumu podróżnych kilka przypadkowych 
osób, pytając, co sądzą o dziwacznym pomyśle 
eksponowania słynnego Tryptyku w dworcowej 

Autor: Anna Sakowicz
Tytuł: Czas gniewu, 

seria: Jaśminowa saga, t. 2
Wydawca: Poradnia K
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66555-35-8
sklep.poradniak.pl

Drugi tom sagi rozpoczyna się w 1939 roku, wraz 
z wybuchem drugiej wojny światowej. Joseph Hirsz
w dramatycznych okolicznościach spotyka swojego 
odwiecznego wroga i zostaje zatrzymany. Stasi, 
oddzielonej od ukochanego męża, świat wali się na 
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eksponowania słynnego Tryptyku w dworcowej 
poczekalni. Już na pierwszy rzut oka widać, że „Sąd 
Ostateczny” Hansa Memlinga skrywa w sobie niejedną 
tajemnicę. Filmowcy stawiają sobie za zadanie 
odtworzyć dzieje obrazu, akcja utworu przenosi się więc 
do Brugii, w której bankier Angelo Tani zamawia obraz 
mający zmienić losy świata.
W czasie realizacji filmu ksiądz Michał i amerykański 
aktor wpadają na zagadkowy trop związany z 
malowidłem. Choć różni ich wiele, łączy chęć odkrycia 
tajemnicy, do której droga prowadzi przez pełen 
przepychu i zepsucia świat kościelnych hierarchów, 
niejasnych układów i erotycznych ekscytacji. (…)

Od Wydawcy

oddzielonej od ukochanego męża, świat wali się na 
głowę – Henryk, jej syn, bierze udział w ulicznej 
przepychance, gdy tymczasem ona zaczyna rodzić. 
Warsztat introligatorski Antoniego w dramatycznych 
okolicznościach przechodzi w ręce okupanta. 
Mężczyźni wyruszają na front, a kobiety próbują się 
odnaleźć w nowej rzeczywistości.

Od Wydawcy



Autor: Karolina Macios
Tytuł: Nadciągająca fala
Wydawca: Wielka Litera
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-8380325-79-1
wielkalitera.pl

Upał dziesiątkuje ludzi, szpitale są przepełnione, a na 
cmentarzach zaczyna brakować miejsc. Giną 
zwierzęta, morze zamienia się w cmentarzysko ryb, 
wygłodniałe mewy krążą nad Gdynią.

Autor: Dorota Milli
Tytuł: Dziewczyna znad morza
Wydawca: Filia
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-8381953-93-1
wydawnictwofilia.pl

Liwia Duńczyk zawodowo zajmuje się zarządzeniem 
kryzysowym, a pesymistyczne scenariusze 
wypełniają jej każdy dzień. Na szczęście wytchnienie 
przynoszą jej czarno-białe filmy i muzyka z dawnych 
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wygłodniałe mewy krążą nad Gdynią.
Cień śmierci padł na świat akurat tego roku, w którym 
Anna poznała Emila. Ten związek miał być dla niej 
szansą na nowe życie – bez koszmarnych snów, 
nawracających halucynacji i obsesyjnego lęku przed 
wodą. Okazuje się jednak, że rodzina Emila skrywa 
pewien sekret, który budzi w Annie najgorsze 
wspomnienia. Czy kolejne przerażające wizje to tylko 
efekt bujnej wyobraźni, czy grozi jej prawdziwe 
niebezpieczeństwo? I dlaczego osoby próbujące ją 
ostrzec ulegają dziwnym wypadkom?
Nadciąga fala, a wraz z nią żywioł zniszczenia.

Od Wydawcy

przynoszą jej czarno-białe filmy i muzyka z dawnych 
lat. Pełna tajemnic dziewczyna pragnie spokojnej                                   
i bezpiecznej codzienności. Jednak pewnego dnia jej 
uporządkowany świat zatrzęsie się w posadach.
Czy Liwia wykorzysta szansę, jaką daje jej los 
i zmieni swoje życie?
Czy oprócz chłodnej kalkulacji i wygranej znajdzie 
się miejsce na miłość?

Od Wydawcy



Autor: Emilia Becker
Tytuł: Siedem kolorów wspomnień 
Wydawca: Region 
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-75911-06-0
czec.pl

Czy dwunastolatki często zadają sobie pytanie 
o historię własnej rodziny? Zapewne nie. Chyba, że 
dostaną w szkole takie zadanie domowe. Książka 
Emilii Becker to piękna opowieść o odkrywaniu 

Autor: Jan Rómpsczi
Tytuł: Ùrwónô spiéwa. Pòwiesc

z czasu kaszëbsczégò
pòzytiwizmù

Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-

-Pomorskiej 
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66052-67-3
czec.pl

„Oniryczne wizje końca świata, szaleńcza miłość, 
femme fatale, cudowne dziecko – nadzieja nowego 
początku narodowego odrodzenia Kaszubów!” (…) 
Na pierwszy plan „Wurvani spjévë” wybija się temat 
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Emilii Becker to piękna opowieść o odkrywaniu 
korzeni własnej rodziny przez Hanię oraz budowaniu 
jej nowych, głębszych relacji z matką. Tłem są 
środkowe Kaszuby, skąd pochodzi jej rodzina                   
i przemilczane w wielu familiach osobiste 
doświadczenia lat okołowojennych. Nastoletnia 
bohaterka odkrywa dobre i złe doświadczenia 
mieszkańców dawnego polsko-niemieckiego 
pogranicza i ciemne czasy, gdy przyszło im wybierać 
między ratunkiem dla bliskich a własnym życiem, 
dokonując często tragicznych wyborów między 
mniejszym a większym złem. 

Od Wydawcy

Na pierwszy plan „Wurvani spjévë” wybija się temat 
tożsamościowy, ale jednocześnie autor tego utworu 
zdaje się rozprawiać z jakimś idealnym obrazem 
kaszubskiej rzeczywistości, któremu towarzyszyła 
wiara w nadzwyczajną siłę kaszubskiego ludu, jego 
poczucie jedności, religijność, pracowitość, 
gospodarność, a także w świętość kaszubskiej ziemi. 
Powieść nie pomija w zasadzie żadnego z tematów, 
które przez długie dekady stanowiły tabu 
w kaszubskiej literaturze.

Artur Jabłoński

Utwór napisany został w 1943 r.



Autor: Marek Krajewski
Tytuł: Miasto szpiegów
Wydawca: Znak
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-24062-30-0
znak.com.pl

1933. Edward „Łyssy” Popielski na zlecenie swych 
mocodawców trafia z Ritą i Leokadią ze Lwowa do 
targanego wojną wywiadów Gdańska. Szybko 

Autor: Anna Aschenbach
Tytuł: Bałtyk. Rzeczy nietrwałe 
Wydawca: Ridero
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-82212-04-4
ridero.eu

Zapiski z podróży w czasie, w rejony dzieciństwa, 
kiedy byliśmy maleńcy wobec morza, zimy, historii. 
Zbiór krótkich opowieści, wcześniej rozproszonych 
na blogach i portalach.
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odkrywa ciemną stronę miasta – jak najdalszą od 
wyobrażeń o gotyckiej Perle Bałtyku. Portowe zaułki 
są pełne nędzy i przemocy, a wzburzone fale 
zimowego morza często zamykają się nad głowami 
kolejnych ofiar, które wiedziały zbyt dużo. 
Popielskiego czeka pierwsze, niemal śmiertelne starcie 
z Abwehrą.

Od Wydawcy

na blogach i portalach.

Zebrałam je w jednej książce, żeby się nie pogubiły. 
Miejsca i ludzie odchodzą, ale nie znikają z naszej 
codzienności: naszą troską jest dbać o ich pamięć. 
Okładka książki jest zielona jak fale Bałtyku, i jak 
miękkie trawy Kępy Potockiej, której źdźbła 
owijałam wokół palca i zaplatałam we włosy. 
Pierwsza część to bałtyckie opowieści o skarbach, 
które kryją się w piasku, w rybackich sieciach, w 
dostojnej samotności morskich latarń. W drugiej 
rozwieszone są chwile mojego dzieciństwa na 
Żoliborzu (…).

Od Autorki



Autor: Agnieszka Pruska
Tytuł: Ciało poniekąd ponętne
Wydawca: Oficynka
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66899-01-8
oficynka.pl

Alicja i Julka na wakacjach nigdy się nie nudzą, nawet 
w czasie pandemii. Jakoś dziwnym trafem kryminalne 
śledztwa same je znajdują, tym razem w postaci zwłok 

Autor: Weronika Tomala
Tytuł: Cztery liście koniczyny
Wydawca: Zysk i ska-a
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82021-51-6
sklep.zysk.com.pl

Judyta jest pielęgniarką pracującą w sopockiej 
klinice. Pewnego dnia w położonej przy plaży 
biblioteczce znajduje notatnik, a w nim słowa: „Jeśli 
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śledztwa same je znajdują, tym razem w postaci zwłok 
zmarłego mieszkańca Władysławowa. Nowa przygoda 
się zaczyna, zagadka goni zagadkę, a dziewczyny 
bawią się w najlepsze, choć nie zabraknie też 
mrożących krew w żyłach zdarzeń.

Od Wydawcy

biblioteczce znajduje notatnik, a w nim słowa: „Jeśli 
to czytasz, to znaczy, że mnie już nie ma. Teraz jesteś 
odpowiedzialny za życie innego człowieka”. 
Początkowo Judyta bierze to za żart. Nie ma pojęcia, 
że właśnie wzięła na siebie zobowiązanie. I że odtąd 
jej życie nie będzie już takie samo.
Mateusz mieszka w małej chatce w lesie. Tu może 
przeżywać swój ból w samotności, z dala od 
niechętnych spojrzeń innych. Kiedy u jego progu 
zjawia się obca dziewczyna z notatnikiem, wściekły 
wyrzuca ją za drzwi. Ale ta wizyta nie daje mu 
spokoju. Postanawia odkryć prawdę…

Od Wydawcy



Autor: Ewa Przydryga
Tytuł: Topieliska
Wydawca: Muza 
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-28716-89-6
muza.com.pl

Telefon z przychodni wyrywa Polę ze snu. Okazuje się, 
że jej trzyletni synek wraz ze swoim tatą nie pojawili się 
na umówionej wizycie. Gdy Pola nie może skontaktować 
się ze swoim mężem, (…) decyduje się pojechać do 

Autor: Jakub Ćwiek
Tytuł: Drelich. Prosto w splot
Wydawca: Marginesy
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66671-87-4
marginesy.com.pl

Marek Drelich to zawodowy złodziej, doskonały 
w swoim fachu. (…) Sprawia wrażenie człowieka, 
którego nie da się zaskoczyć. Ale Drelich ma też 
drugie oblicze. To facet, który stara się utrzymywać 
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się ze swoim mężem, (…) decyduje się pojechać do 
przychodni. Po drodze jest świadkiem prowadzonej nad 
rzeką akcji ratunkowej. Na jej oczach dźwig wyławia 
samochód z roztrzaskaną przednią szybą. W pustym 
wraku Pola rozpoznaje nissana Kuby… Zamarznięte 
ciało jej męża zostaje wyłowione z rzeki kilka dni 
później. Zwłoki ich synka nie zostają jednak 
odnalezione. Wszystko wskazuje na nieszczęśliwy 
wypadek – Jakub nie zdołał uwolnić z pułapki ani siebie, 
ani dziecka. Tak brzmi oficjalna wersja…
(…) W odległej przeszłości Kuby mnożą się kolejne 
luki, a główną z nich wypełnia tajemnicza dziewczyna, 
która kilkanaście lat wcześniej utonęła w kaszubskim 
jeziorze… Od Wydawcy

drugie oblicze. To facet, który stara się utrzymywać 
bliskie relacje z byłą żoną i dwójką dorastających 
dzieci. Do tej pory, dzięki starannie wyznaczanym 
granicom, udawało mu się te dwa życia trzymać        
z dala od siebie. Okazuje się jednak, że nie wszystko 
ma pod kontrolą.
Na przedmieściach Gdańska pewien gangster 
odkrywa długo skrywany sekret swojej żony. 
Tajemnicę, która wiąże się z Drelichem i która 
wystawi zarówno złodzieja, jak i jego najbliższych 
na śmiertelne niebezpieczeństwo.

Od Wydawcy



Autor: Mariusz W. Kliszewski
Tytuł: Dobry od listopada 
Wydawca: Novae Res
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82191-56-1
novaeres.pl

Marek Dobrawiński jest pochodzącym z Pomorza 
studentem, którego próżniaczy żywot w Warszawie 
zostaje przerwany przez wybuch powstania 
listopadowego. Młody mężczyzna trafia nagle 

Autor: Ferdynand Antoni
Ossendowski

Tytuł: Pod polską banderą.
Powieść historyczna
z czasów króla Zygmunta III

Wydawca: Miles
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95677-66-3
wydawnictwomiles.pl

Pierwsza połowa XVII w. Rzeczpospolita tworzy flotę 
wojenną. Niesamowite przygody głównych bohaterów, 
zakończone bitwą morską pod Oliwą. 
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listopadowego. Młody mężczyzna trafia nagle 
w centrum wydarzeń, stając się mimowolnym 
świadkiem zamachu na wielkiego księcia Konstantego, 
brata cara Mikołaja I. (…) Jak każdy młody człowiek, 
Marek nie chce jednak przedwcześnie umierać. (…) 
udaje mu się uniknąć kul i szabli. Mało tego, parę razy 
(…) staje się niemal bohaterem narodowym, za co jest 
hojnie nagradzany stopniami wojskowymi i orderem. 
Mimo niewesołych okoliczności Dobrawiński potrafi 
odnaleźć się w każdej sytuacji, a szalejąca dokoła 
śmierć nie jest dla niego żadną przeszkodą 
w smakowaniu wszystkich przyjemności 
młodzieńczego życia…

Od Wydawcy

Od Wydawcy

Przedruk oryginału z 1929 r.



Autor: Iwona Bogusz
Tytuł: Aptekarz 
Wydawca: Novae Res
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82193-41-1
novaeres.pl

Stary farmaceuta, Julian Tiliański, posiada niezwykły 
dar. Potrafi czytać w myślach osób, które zamierzają 
kogoś zabić lub są prześladowane i grozi im 

Autor: Tomasz Betcher
Tytuł: Szeptun
Wydawca: W.A.B. 
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-28076-92-1
gwfoksal.pl

Julia ma dwoje dzieci – nastoletnią córkę Marysię 
i ośmioletniego syna Kubę. Mąż pracuje w Norwegii 
na platformie wiertniczej i niespecjalnie interesuje 
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kogoś zabić lub są prześladowane i grozi im 
niebezpieczeństwo. Ich głosy cichną dopiero 
w momencie, gdy Tiliański zdecyduje się udzielić im 
pomocy i wyzwolić od cierpień. Pewnego dnia na 
terenie Wejherowa dochodzi do zabójstw, które zdają 
się nie mieć ze sobą nic wspólnego poza tym, że zabici 
czerpali przyjemność z krzywdzenia innych. Aptekarz 
wie, że to kolejna sprawa, która wymaga jego 
interwencji, ale ma coraz mniej sił, by samotnie 
zmagać się z przeciwnościami losu. Na domiar złego 
jego pamięć zaczyna szwankować… 

Od Wydawcy

na platformie wiertniczej i niespecjalnie interesuje 
się żoną i dziećmi. Rodzice fundują jej wczasy 
w Beskidach, u prawdziwego szeptuna leczącego 
ziołami. Na miejscu okazuje się, że to żaden 
staruszek zbierający lecznicze zioła, tylko odludek, 
wyklęty przez miejscowych pół-Cygan, do tego 
młody i szalenie przystojny. Już na pierwszy rzut 
oka widać, że nie dogada się z nauczycielką z 
Gdańska. Iskrzy od samego początku, w samochód 
Julii bowiem trafia piorun… 

Od Wydawcy



Autor: Stanisław Goszczurny
Tytuł: Mewy (wyd. 7)
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-75282-10-8
marpress.pl

Zośka po ucieczce z domu trafia do Gdańska. Tutaj 
szybko wpada w towarzystwo „mewek”, czyli 
portowych prostytutek. Nocne życie w knajpie 
„Albatros” staje się jej źródłem utrzymania: uczy się 

Autor: Stanisław Goszczurny
Tytuł: Skrawek nieba (wyd. 3)
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-75282-11-5
marpress.pl

Kostek wychodzi z więzienia i dostaje szansę na 
rozpoczęcie życia z dala od przestępczego 
półświatka. Jednak zarówno dawni koledzy, jak 
i wrogowie nie pozwalają tak łatwo o sobie 
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„Albatros” staje się jej źródłem utrzymania: uczy się 
tzw. skubania i rozpoznawania tych marynarzy, 
których towarzystwo przynosi największe zyski. Czy 
młoda, naiwna dziewczyna poradzi sobie w świecie, 
w którym trudno o przyjaciół, a jeszcze trudniej 
miłość?
Zaskakująco współczesna powieść i zarazem portret 
silnej kobiety, która nie przestaje walczyć o swoją 
przyszłość.

Od Wydawcy

i wrogowie nie pozwalają tak łatwo o sobie 
zapomnieć. Czy Kostek potrafi im się sprzeciwić? 
Czy wykorzysta swoją szansę? I czy odnajdzie 
Zośkę, z którą utracił kontakt po feralnym 
aresztowaniu?
W drugim tomie trylogii świat gdańskich cinkciarzy 
i przestępców został przedstawiony z perspektywy 
młodego chłopaka, którego życiową drogę 
naznaczyła samotność.

Od Wydawcy



Autor: Stanisław Goszczurny
Tytuł: Jolka, córka mewy (wyd. 2)
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-75282-12-2
marpress.pl

Początek lat dziewięćdziesiątych – nie ma już 
cinkciarzy i nielegalnych walut, a „Albatros” dawno 
temu zamienił się w sklep spożywczy. Nastały czasy, 
w których można stracić wszystko lub zyskać jak 

Autor: Aleksander Majkòwsczi
Tytuł: Żëcé i przigòdë Remùsa.

Zwiercadło kaszëbsczé
(nowe wyd.)

Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-
-Pomorskie

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66820-02-9
kaszubskaksiazka.pl

Unikatowe wydanie kolekcjonerskie dla miłośników 
prozy Aleksandra Majkowskiego. Zawiera tekst 
w opracowaniu prof. Jerzego Tredera, dostosowany 
do współczesnych zasad pisowni kaszubskiej przez 
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w których można stracić wszystko lub zyskać jak 
nigdy wcześniej.
Jolka, córka Zośki, ma urodę i bogatego chłopaka, 
który wie, jak zarobić jeszcze więcej. Jednak duże 
pieniądze to też duże ryzyko – przekonają się o tym 
wszyscy bohaterowie ostatniego tomu trylogii.

Od Wydawcy

do współczesnych zasad pisowni kaszubskiej przez 
prof. Marka Cybulskiego i Bogumiłę Cirocką. 
O oprawę graficzną zadbał Wawrzyniec Samp, 
wybitny rzeźbiarz i grafik związany ze Zrzeszeniem 
Kaszubsko-Pomorskim, ilustrator książek 
oraz twórca pomników i tablic.

Od Wydawcy



Autor: Karolina Załuska 
Tytuł: Baśnie pani Orchidei
Wydawca: Ridero
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82450-51-4
ridero.eu

Nigdy nie powiedziałaś, Orchideo, że masz siostrę 
bliźniaczkę. Byłybyście podobne jak dwa polne maki, 
gdybyś tylko chciała. Sęk tkwił w twoim podejściu 

Autor: Mirosława Kareta 
Tytuł: Najkrótsza noc
Wydawca: Mando
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-27718-02-0
wydawnictwomando.pl

Każdy zabiera w podróż jakąś tajemnicę…

Odludne miejsca na Kaszubach, tchnące jeszcze 
pogańską magią. Jak co roku grupa studentów 
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do otaczającej cię czasoprzestrzeni. Dla ciebie istotna 
była przestrzeń, ruch, barwy, Magnolia liczyła 
sekundy. Podczas twoich samotnych wędrówek 
kontemplowałaś szarość bloków, biel nieba, tramwaje 
wiozące cię donikąd, kołyszące autobusy, ona szukała 
sensu w upływających latach.
Ty studiowałaś, ona się uczyła. Ty pisałaś egzaminy, 
ona zdawała je na piątkę. Ty czytałaś książki, ona 
podręczniki. Ty poznawałaś siebie, ona życie. (…) 

Fragment baśni drugiej „Gdańskie bliźniaczki i jeden 
książę”

pogańską magią. Jak co roku grupa studentów 
organizuje tam spływ kajakowy. Tym razem do 
wyprawy przyłączają się rodziny z dziećmi, kilka par 
i dwie piękne dziewczyny skrywające mroczny 
sekret. Nikt nie podejrzewa, że ich śladem podąża 
niebezpieczny młody mężczyzna naruszający spokój 
leśnej głuszy i jej mieszkańców.
W okolicy, pośród drzew i gęstych krzewów, czai się 
potężna i bezwzględna siła, która igra z losem 
kajakarzy. Za chwile zapomnienia, samowolę 
i łamanie zasad ktoś będzie musiał drogo zapłacić. 
Nie dla wszystkich te wakacje zakończą się 
szczęśliwie.

Od Wydawcy



Autor: Józef Hen 
Tytuł: Twarz pokerzysty

(nowe wyd.) 
Wydawca: MG
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-77796-25-2
wydawnictwomg.pl

Niezwykła powieść z sensacyjną fabułą, w którą 
wpisany został dramat sumienia.

Akcja rozgrywa się w dwóch zmieniających się 
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Akcja rozgrywa się w dwóch zmieniających się 
planach czasowych: w październiku 1945 roku i pod 
koniec lat sześćdziesiątych, kiedy to bohater opowiada 
swoją niezwykłą historię powojenną. W scenerii 
niewielkiej nadmorskiej miejscowości (domyślamy się 
w niej Sopotu) stara się on znaleźć odpowiedź na 
pytanie o sens kilku lat walki z okupantem. Prosto 
z więzienia, gdzie trafił za działalność partyzancką, 
zostaje wysłany do kurortu pełnego kasyn, blichtru 
i szemranych interesów, by pomóc w złapaniu 
gestapowskiego kapusia, który ukrył się pod 
powierzchownością jednej z najważniejszych postaci 
nowej rzeczywistości.

Od Wydawcy



Książki dla dzieci 
i młodzieży
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Autor: Janusz Mamelski
Tytuł: Pisarze żëją. Zéńdzenia

z kaszëbską lëteraturą
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-

-Pomorskie
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-62137-75-6
kaszubskaksiazka.pl

Książka opowiada o podróżach Moniki i Szczepana, 
którzy odwiedzają kaszubskich pisarzy, a każdy z nich 
opowiada historię swojego życia. Są to: Aleksander 

Autor: Małgorzata Duda
Tytuł: Eryk Pomorski. Ostatni 

wiking Bałtyku, seria:
Legendy Pomorza
Zachodniego

Wydawca: dudowie.pl Małgorzata
Duda 

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95429-12-5
dudowie.pl, czec.pl

Legenda o urodzonym na zamku w Darłowie Eryku 
Pomorskim (1382–1459), zwanym ostatnim 
wikingiem Bałtyku.  Pochodził z rodu Gryfitów, był 
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opowiada historię swojego życia. Są to: Aleksander 
Majkowski, Florian Ceynowa, Hieronim Derdowski, 
Aleksander Labuda, Jan Trepczyk, Jan Karnowski, ks. 
Leon Heyke, ks. Bernard Sychta, Jan Drzeżdżon, 
Stanisław Pestka, Jerzy Stachurski, Ida Czaja, Tomasz 
Fopke i Roman Drzeżdżon.

wikingiem Bałtyku.  Pochodził z rodu Gryfitów, był 
królem Norwegii, Danii i Szwecji, księciem słupskim 
i stargardzkim. Na chrzcie otrzymał imię Bogusław. 
Po licznych wojnach, pokonany w końcu swego życia 
wrócił do Darłowa.
Uwagę w książce przykuwają ryciny Pauliny 
Kaszuby, absolwentki szczecińskiej Akademii Sztuki.



Autor: Krzysztof Szachogłuchowicz
Tytuł: Lucjan zostaje marynarzem,

seria: Pracowity kot Lucjan
Wydawca: Alter Wild
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-94762-11-7
pracowitykotlucjan.pl

„Lucjan zostaje marynarzem” jest pierwszą częścią 
serii o pracowitym kocie Lucjanie.
Bajka opowiada o tym, jak główny bohater za sprawą 

Autor: Barbara Kąkol
Małgorzata Walkosz-
-Lewandowska (il.)

Tytuł: Kaszubska współczesność 
z korzeni wyrasta. Bajki
kaszubskie do słuchania
i kolorowania z wykorzystaniem
rozszerzonej rzeczywistości (AR)

Wydawca: Muzeum Kaszubskie
/ Kartuzy

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-94540-90-6
czec.pl

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją będącą 
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Bajka opowiada o tym, jak główny bohater za sprawą 
pewnego zrządzenia losu zatrudnia się jako marynarz.
W trakcie morskiej przygody Lucjan sprowadza na 
dobrą drogę pirata, walczy ze sztormem, a także uczy 
się wielu przydatnych rzeczy w codziennym życiu.
„Lucjan zostaje marynarzem” to przepełniona 
humorem bajka dla osób w każdym wieku!

Od Wydawcy

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją będącą 
pokłosiem wystawy „Kaszubska współczesność 
z korzeni wyrasta” w Muzeum Kaszubskim 
w Kartuzach. Jest ona uzupełnieniem ekspozycji 
i alternatywą do zapoznania się  z niektórymi treściami 
– legendami – prezentowanymi na wystawie bez 
wychodzenia z domu.  Bajki,  tworzące wspólną więź 
i ciepłą  atmosferę w domu, zawsze są wdzięcznym 
tematem do rozmowy z dzieckiem.  Stąd mamy 
nadzieję, że będą Państwo chętnie sięgać do tego 
wydawnictwa, gdyż książka posiada wiele funkcji: 
można ją przeczytać, pokolorować, posłuchać.  Jest 
wyjątkowa, gdyż  działa na różne nasze zmysły 
i zachęca do zabawy. (…) Od Autorek



Autor: Katarzyna Wiśniewska
Tytuł: Malarska opowieść o pałacu

baronowej Klary
Wydawca: Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy
/ Damnica 

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95975-50-9

Książka opisuje tajemnice pałacu w Damnicy 
(pow. Słupsk), zbudowanego na przełomie XIX 

Autor: Maria Gołuńska
Joanna Fryźlewicz
Maria Myszkier
Bożena Szczęsna
Małgorzata Gołuńska-Went
Anna Wryk
Beata Zdrowowicz

Tytuł: Legendy Skarszew i okolic
(wyd. 2)

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury
i Biblioteka Publiczna
/ Skarszewy

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-94507-93-0
gokskarszewy.pl
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i XX w., gdy należał do baronostwa von Gamp
Ilustracje do niej, pokazujące ten piękny obiekt, 
wykonane zostały przez autorkę, damnicką malarką 
i pisarkę nauczycielkę Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Damnicy, oraz uczniów SOSW.

gokskarszewy.pl

Drugie wydanie legend odsłaniających tajemniczy 
świat skarszewskiej ziemi, opracowanych przez grono 
nauczycielek, a zilustrowanych przez uczniów Szkoły 
Podstawowej w Skarszewach. Książkę zamyka 
scenariusz legendy „Zaklęta księżniczka i pasterz” 
stworzony na potrzeby szkolnych przedstawień.



Autor: Aleksandra Majkòwskô
Dariusz Majkòwsczi

Tytuł: Przigòdë Remùsa. 
Na pùstkòwiu

Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-
-Pomorskie 

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66820-03-6
kaszubskaksiazka.pl

Książka (…) jest oparta na najważniejszym dziele 
kaszubskiej literatury „Żëcé i przigòdë Remùsa”. 
Aleksandra i Dariusz Majkowscy prezentują w formie 

Autor: Stefan Kot
Tytuł: Artefakty z Godziszewa,

seria: Pan Samochodzik
i…, 158

Wydawca: Warmia 
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-60586-75-4
wydawnictwo-warmia.pl, odk.pl

Rafał Dolecki historyk sztuki i prywatny detektyw, po 
powrocie z Wiednia nawiązuje kontakt z Pawłem 
Dańcem, który z ramienia Departamentu Ochrony 
Zabytków zleca mu zadanie wyjaśnienia zagadki 
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opowiadań dla dzieci (i nie tylko dla nich) losy 
nierozumianego przez otoczenie chłopca-sieroty, 
który pracuje jako parobek i pastuszek na 
gospodarstwie. Obdarzony niezwykle bogatą 
wyobraźnią potrafi on dostrzegać zjawiska, jakie są 
zakryte dla dorosłych. „Przigòdë Remùsa” pokazują 
dzieciom wartość kultury i języka kaszubskiego oraz 
przekonują, że nawet najmłodsi mogą mieć udział 
w zachowaniu kaszubszczyzny. (…) Publikacja jest 
napisana prostym i zrozumiałym językiem, 
a towarzyszą jej kolorowe ilustracje Aleksandry 
Gliszczyńskiej.

Od Wydawcy

Zabytków zleca mu zadanie wyjaśnienia zagadki 
pojawienia się gdańskiego talara króla Jana 
Kazimierza z 1651 roku. Przy okazji Rafał ma 
odwiedzić w Starogardzie Gdańskim kuzyna Pawła, 
kolekcjonera dzieł sztuki, w którego domu doszło do 
tajemniczego włamania. Sprawa się komplikuje, gdy 
okazuje się, że zainteresowani jej wyjaśnieniem są 
także przemytnicy z Austrii, miejscowy biznesmen 
oraz kolekcjonerka z Pelplina. Oprócz talara 
przedmiotem zainteresowania wszystkich są 
pozaziemskie artefakty sprzed drugiej wojny 
światowej.

Od Wydawcy



Autor: Tomasz Słomczyński
Tytuł: Zajcowô Górka 
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-

-Pomorskie 
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-62137-58-9
kaszubskaksiazka.pl

Tomek, główny bohater opowieści o Zajęczym 
Wzgórzu żyje w Polsce w połowie lat 
osiemdziesiątych dwudziestego wieku (…). Polską 
rządziła wówczas partia i rząd, o których dziś często 

Autor: Lewis Carroll
Meyer Mateùsz Titës (tł.)

Tytuł: Przigòdë Alicje
w Cëdaczny Zemie

Wydawca: Fundacja Kaszuby
/ Gdańsk 

Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96026-21-7
fundacjakaszuby.org

Oto po raz pierwszy w języku kaszubskim 
podążamy za Alicją w głąb króliczej nory.
Niniejsze wydanie zawiera oryginalne ilustracje, 
słowniczek zapomnianych kaszubskich słów 
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rządziła wówczas partia i rząd, o których dziś często 
się mówi, że były to władze „komunistyczne”. (…) 
wielu Polaków nie godziło się na to, żeby Polską 
rządziły takie władze. Jedną z takich osób jest tata 
Tomka, który wieczorami słucha Radia Wolna Europa 
(…). Tata Tomka śpiewa mu również pieśń, która 
w tamtych czasach była znanym hymnem 
„Solidarności”. Władze komunistyczne prześladowały 
tych, którzy publicznie, głośno śpiewali takie pieśni. 
Rozpoczynają się wakacje. Chłopiec wyjeżdża 
z rodzicami pod namiot na Kaszuby i tam właśnie 
zaczyna się opowieść o małym Tomku i jego 
spotkaniu z kaszubskimi duchami.

Od Wydawcy

słowniczek zapomnianych kaszubskich słów 
i zwrotów oraz liczne przypisy, które mają 
przybliżyć rzeczywistość XIX-wiecznej Europy. Jest 
to więc podróż nie tylko do Krainy Czarów, ale 
także do dzieciństwa naszych babć i dziadków. 
Podróż, która zostanie z nami na zawsze.

Od Wydawcy



Poezja
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Autor: Karolina Aleksandra 
Załuska

Tytuł: Oddział 20a 
Wydawca: Ridero
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-82216-54-7
ridero.eu

Poezja z oddziału zamkniętego, czyli jak wyjść 
z własnej głowy. Wspomnienia pacjentki pisane 
wierszem, czasem nawet udanym.

Autor: Karolina Aleksandra 
Załuska

Tytuł: Gdańskie opowieści
Wydawca: Ridero
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81893-51-0
ridero.eu

Tomik wierszy „Gdańskie opowieści” jest zbiorem 
dzieł opisujących ludzkie emocje, zmienność natury 
czy elementy codzienności mieszkańców Trójmiasta. 
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wierszem, czasem nawet udanym.

Karolina Aleksandra Załuska (…) gdański szpital 
psychiatryczny obrała za głównego bohatera swojego 
tomiku.

Od Wydawcy

czy elementy codzienności mieszkańców Trójmiasta. 
Można w nim znaleźć szczyptę smutku i spory łyk 
radości, słowo o przemijaniu, ale i miłości.

Karolina Załuska urodziła się w Toruniu, jednak swoje 
zawodowe życie wiąże z Trójmiastem.  
Z wykształcenia jest lekarką, z zamiłowania zaś 
pisarką. (…) Pisanie jest jej pasją, a treści, które 
tworzy, składają się na swoisty pamiętnik, utrwalenie 
emocji, które towarzyszą głównie jej pracy.

Od Wydawcy



Autor: Zdzisław Drzewiecki
Tytuł: Oswajanie pustki
Wydawca: Jasne
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-65703-41-5
wydawnictwo-jasne.pl

Zdzisław Drzewiecki urodził się w Strzelcach 
Opolskich w 1959 roku. Ukończył Wyższą Szkołę 
Pedagogiczną w Słupsku na kierunku filologia polska. 
Od ponad 30 lat mieszka i pracuje w Białym Borze 
w województwie zachodniopomorskim. Poeta, 

Autor: Karolina Aleksandra 
Załuska

Tytuł: Śnieżenie
Wydawca: Ridero
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-82210-33-0
ridero.eu

Piąty tomik wierszy autorki stanowiący niejako 
podsumowanie jej dotychczasowej twórczości. 
W skrócie określić go można jako historię emocji 
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w województwie zachodniopomorskim. Poeta, 
animator kultury. Wieloletni członek, a od 2019 roku 
wiceprezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział 
w Gdańsku.
Laureat wielu uznanych ogólnopolskich konkursów 
literackich. Swoje utwory publikował w takich 
periodykach literackich, jak „Poezja”, „Nowy Wyraz”, 
„Tygodnik Kulturalny”, „Regiony”, „Okolice Poetów”, 
„Migotania i Przejaśnienia” oraz w wielu antologiach 
poetyckich. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej.
Zbiór wierszy „Oswajanie pustki” jest dziewiątą 
indywidualną książką poetycką w dorobku autora.

Od Wydawcy

W skrócie określić go można jako historię emocji 
w dwóch aktach. Niektóre wpływają na… 
„Bezsenność w Gdańsku” – taki tytuł nosi jeden 
z utworów.



Autor: Krzysztof Baczyński
Tytuł: Migawki
Wydawca: Ridero
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-82452-56-3
ridero.eu

Ogromna część mojej „twórczości” znikła w pomroce 
dziejów. (…)
Od zawsze też robię zdjęcia. (…) Pomysł, aby to 
połączyć, narodził się podczas mojego uczestnictwa 

Autor: Stanisław Pestka
Tytuł: Twórczość liryczna, seria:

Biblioteka Pisarzy 
Kaszubskich, t. 14

Wydawca: Instytut Kaszubski 
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65826-53-4
czec.pl, instytutkaszubski.pl

Kolejny tom z serii Biblioteki Pisarzy Kaszubskich. 
Jego pierwsza część zawiera artykuły: Józefa 
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połączyć, narodził się podczas mojego uczestnictwa 
w projekcie Tookapic, polegającym na zrobieniu 
i zaprezentowaniu jednego zdjęcia codziennie przez 
cały rok. Projekt ukończyłem. Jednak w trakcie jego 
trwania, gdy moje fajne (w moim mniemaniu) zdjęcia 
nie uzyskiwały należytego (wg mnie) uznania, 
zacząłem podpisywać je „krótkimi formami 
słownymi”. (…)
Piszę pod wrażeniem chwili — na szybko, bez dużych 
poprawek. (…) Piszę czasami z miłości, tęsknoty za 
domem, dziećmi, za utraconą przyjaźnią. Nie wiem, 
czy to czuć. Mam nadzieję, że tak. Te podpisy (teksty / 
wiersze) to esencja emocji.

Od Autora

Jego pierwsza część zawiera artykuły: Józefa 
Borzyszkowskiego „Stanisław Pestka – Jan Zbrzyca
(1929–2015). Szkic do portretu dziennikarza –
publicysty, działacza, poety i pisarza kaszubskiego”; 
Adeli Kuik-Kalinowskiej „W kaszubskim 
mateczniku. Stanisław Pestka – poeta kultury, filozof 
i wizjoner”; Bożeny Ugowskiej „Cechy języka poezji 
Jana Zbrzycy (Stanisława Pestki) – zarys 
problematyki”.
W drugiej części umieszczone zostały tomiki 
poetyckie: „Południca”; „Wizrë i duchë”; „Wieczórny
widnik” w dwóch wersjach: wydania oryginalne 
(w pisowni kaszubskiej sprzed standaryzacji) 
oraz w zapisie standaryzowanym. 



Biografie
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Autor: Eugeniusz Koko (red.)
Zbigniew Opacki (red.)

Tytuł: Słownik biograficzny 
historyków Uniwersytetu 
Gdańskiego 

Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-7865-954-9
kiw.ug.edu.pl

Jako historyk historiografii od lat zajmujący się 
dziejami nauki historycznej w Polsce Ludowej 
z radością witam książkę przygotowaną przez zespół 
historyków gdańskich. Mimo znacznego postępu 

Autor: Elżbieta Wróblewska
Tytuł: Stanisław Sołdek 

(1916–1970). Patron 
statku-muzeum „Sołdek”

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół
Narodowego Muzeum
Morskiego / Gdańsk
Narodowe Muzeum
Morskie / Gdańsk

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-94702-68-7, 978-83-64150-48-7
tpnmm.pl, nmm.pl

Biografia inż. Stanisława Sołdka, patrona statku-
muzeum „Sołdek” należącego do Narodowego 
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historyków gdańskich. Mimo znacznego postępu 
w badaniach nad fenomenem historiografii PRL 
wciąż jeszcze brakuje opracowań o charakterze 
syntetycznym dotyczących poszczególnych 
środowisk badaczy i monografii poświęconych 
ośrodkom nauki historycznej, stanowiących istotną 
część dorobku polskich historyków po drugiej wojnie 
światowej.
Należy zaznaczyć, że większość szkiców powstała 
w wyniku wnikliwej kwerendy archiwalnej, 
obejmującej nie tylko Archiwum Uniwersytetu 
Gdańskiego. To niewątpliwie atut tej publikacji. (…)

Prof. dr. hab. Rafał Stobiecki

muzeum „Sołdek” należącego do Narodowego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku. Jest to opowieść 
o człowieku „zwykłym i niezwykłym”. Bohater, 
któremu poświęcona jest niniejsza biografia, już za 
życia przeszedł do historii. Jego nazwisko znała cała 
Polska. Z przybyłego gdzieś z głębi kraju robotnika 
stoczniowego wyrósł na powszechnie rozpoznawaną 
osobistość. Dzięki statkowi-muzeum pamięć 
o inżynierze Sołdku przetrwa wśród przyszłych 
pokoleń, a ta książka niech przybliży czytelnikom jego 
życie i pracę.

Od Wydawcy



Autor: Krzysztof Godon (red.)
Tytuł: Józef Kostrzewski, seria:

Archiwum Pamięci Archeologii
Pomorza, z. 2

Wydawca: Muzeum Archeologiczne
/ Gdańsk

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95647-36-9
archeologia.pl

Praca zawiera referaty wygłoszone na sympozjum 
w Gdańsku poświęconym archeologowi Józefowi 
Kostrzewskiemu, jednej z ikon polskiej archeologii,  
w którego bogatym życiorysie ważną rolę odgrywało 

Autor: Agnieszka Laddach
Tytuł: Janusz Stanisław Pasierb. 

Teolog, historyk sztuki, 
teoretyk kultury, t. 2, 
Myśl humanisty

Wydawca: Adam Marszałek
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81803-52-6
marszalek.com.pl

Prezentowana monografia jest próbą całościowego 
ujęcia myśli uczonego, o którym mowa w tytule. 
W związku z tym ma charakter biografii 
z elementami analizy historiograficznej. Została 
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w którego bogatym życiorysie ważną rolę odgrywało 
Pomorze Wschodnie, gdzie prowadził prace zarówno 
terenowe, jak i studia gabinetowe.
Na sympozjum przedstawiono referaty dotyczące 
wielu aspektów związanych z zaangażowaniem 
J. Kostrzewskiego w pomorskiej archeologii. Poza 
zaprezentowaniem sylwetki tego badacza omówione 
zostały jego działania terenowe na stanowiskach 
archeologicznych od czasów epoki kamienia 
do okresu średniowiecza. 

z elementami analizy historiograficznej. Została 
sporządzona przede wszystkim w perspektywie 
uprawiania historii kultury. Zawiera swoistą mapę 
dorobku naukowego, obraz mentalności 
i humanistycznych przekonań J. Pasierba na tle 
klimatu kulturowego Polski i Europy XX wieku. 
Powstała jako analiza wybranych archiwaliów, 
publikacji prozatorskich i wywiadów uczonego –
przechowywanych przez archiwa polskie i zagra-
niczne, państwowe i kościelne, wyższych uczelni, 
w których studiował i pracował – a także w oparciu 
o materiały z archiwów stacji radiowych 
i telewizyjnych. (…)

Od Wydawcy



Autor: s. Fabiola Irena Szreder OSF
Tytuł: Kochać jak On. 

Nieznana historia 
s. Adelgund Tumińskiej

Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81276-28-3
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Dzisiejszy świat biegnie, jest w nieustannym pędzie, 
który zagłusza w nas wrażliwość na innych, depcze 
wartości i gubi poczucie odpowiedzialności za życie. 
Biegnie... byle biec. S. Adelgund w ostatnim dniu 

Autor: Bogdan Wiśniewski (red.)
Tytuł: Biskup Konstantyn Dominik 

nadzwyczajnie zwyczajny 
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81275-81-1
ksiegarnia.bernardinum.com.pl,
kaszubskaksiazka.pl, czec.pl

Materiały zaprezentowane 7 listopada 2020 r. 
podczas konferencji online z cyklu „Wielcy ludzie 
małego Pelplina”.  Wystąpienia przygotowali księża, 
klerycy, nauczycielki, działacze Zrzeszenia 
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Biegnie... byle biec. S. Adelgund w ostatnim dniu 
swego życia też podjęła bieg, nadając mu głębszy sens. 
Na końcu tego biegu zadano jej zabójczy cios. Nie 
ocaliła ziemskiego życia. Zdeptana przez napastników, 
oddała je, aby zyskać życie z Chrystusem. (…)
To książka o wielkim bólu, o dramacie wojny 
i agresji czerwonego okupanta, ale też o sile wiary 
i potędze miłości. Autorka dotarła do zbiorów 
archiwalnych, zakonnych i rodzinnych, jak również do 
prywatnych wspomnień, tworząc z nich historię dobrze 
udokumentowaną.

s. Mirona Turzyńska OSF

klerycy, nauczycielki, działacze Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. W aneksie zamieszczono 
m.in. poświęcone biskupowi Dominikowi pieśni 
autorstwa Eugeniusza Pryczkowskiego i utwory 
poetyckie uczniów szkół podstawowych 
w Swarzewie oraz Pelplinie. Proces beatyfikacyjny 
biskupa trwa od 1965 r., żywione są duże nadzieje na 
jego zintensyfikowanie.
Drugie wydanie książki ukazało się w 2021 r. 
nakładem Wydawnictwa Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego.    



Autor: ks. Anastazy Nadolny
Tytuł: Słownik biograficzny 

kapłanów wyświęconych
w latach 1921–1945
pracujących w diecezji
chełmińskiej  

Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81276-24-5
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

(…) W Słowniku znalazło się 612 biogramów – 536 
kapłanów inkardynowanych do diecezji (zarówno 
wyświęconych dla diecezji, jak również przybyszów 
z innych diecezji i zakonników, lecz 

Autor: Gabriela Pewińska (red.)
Tytuł: 100 wpływowych kobiet 
Wydawca: Polska Press
Rok wydania: 2021
ksiegarnia.dziennikbaltycki.pl

Publikacja stanowi podsumowanie plebiscytu 
„Dziennika Bałtyckiego” i „Głosu Pomorza”. 
Redaktorzy tych gazet stworzyli listę 100 
Wpływowych Kobiet Pomorza.  W książce znalazły 
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z innych diecezji i zakonników, lecz 
inkardynowanych) i 76 nieinkardynowanych. (…) Dla 
wszystkich osób kryterium włączenia do Słownika 
była data święceń przyjętych w latach 1921–1945, 
niezależnie od daty śmierci; ostatni ksiądz z tej grupy 
zmarł w 2012 roku. W grupie księży „przybyszów” 
(nieinkardynowanych) zastosowano selekcję. 
Pominięto tych duchownych, którzy w czasie wojny 
i po wojnie na krótko podjęli pracę w diecezji, często 
przelotnie, nie zostawiając w dokumentacji Kurii 
Biskupiej wystarczającego materiału do opracowania 
biogramu.

Fragment wstępu

Wpływowych Kobiet Pomorza.  W książce znalazły 
się wywiady z dziesięcioma paniami, na które 
czytelnicy oddali najwięcej głosów. Wpływową 
Kobietą Pomorza 2020 została prof. Maria 
Mazurkiewicz-Bełdzińska z Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego w Gdańsku, przewodnicząca 
Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej. 
Ponadto przedstawiono sylwetki: Kamili Babińskiej, 
Renaty Kiempy, Justyny Wajs, Patrycji Cierockiej-
-Szumichory, Katarzyny Dobrzynieckiej, Małgorzaty 
Rybickiej, Małgorzaty Kotłowskiej, Bogumiły 
Fiałkowskiej i Justyny Zorn.  



Autor: Norbert Delestowicz
Tytuł: Bracia zakonu krzyżackiego 

w Prusach (1310–1351).
Studium prozopograficzne

Wydawca: Avalon
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-77304-50-1
wydawnictwoavalon.pl

(…) W oddawanej do rąk Czytelników publikacji 
podjęto próbę spojrzenia na zakon krzyżacki przez 
pryzmat braci krzyżackich, którzy zostali potwierdzeni 

Autor: Szczepan Gapiński (red.)
Tytuł: Absolwenci Politechniki

Gdańskiej i ich osiągnięcia
w dziedzinie elektrotechniki
i elektroniki 

Wydawca: Fundacja PZITB
„Inżynieria
i Budownictwo”
/ Warszawa

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95034-53-4 
sklep.pg.edu.pl

To już czwarty z kolei album poświęcony 
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pryzmat braci krzyżackich, którzy zostali potwierdzeni 
w źródłach jako członkowie Zakonu w Prusach 
w latach 1310–1351. Dla każdego z nich starano się 
opracować biogram pozwalający między innymi 
prześledzić przebieg kariery urzędniczej, poznać 
miejsce pochodzenia geograficznego i społecznego 
poszczególnych braci. Dzięki prezentowanej pracy 
otrzymujemy wgląd w strukturę wewnętrzną Zakonu 
oraz bliżej poznajemy postacie, które w tym czasie 
przyczyniały się do znacznego rozwoju państwa 
zakonnego w Prusach. (…)

Od Wydawcy

To już czwarty z kolei album poświęcony 
absolwentom Politechniki Gdańskiej. Przedstawiono 
w nim osiągnięcia absolwentów Wydziału Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydziału 
Elektrotechniki i Automatyki.  



Wspomnienia
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Autor: Irena Jagielska-Nowak
Bogdan Chrzanowski (oprac.)

Tytuł: Wspomnienia łączniczki 
komendy Okręgu Pomorskiego
Armii Krajowej (1943–1945) 

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety
Zawackiej / Toruń

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-88693-84-7
zawacka.pl

Irena Jagielska to postać ważna dla Pomorza. Jej 
wspomnienia, według książki ,,(...) obejmują tereny 
głównie Pomorza tak ciężko doświadczonego 

Autor: Bernard Potrykus
Tytuł: Wspomnienia Kaszuba 

spod Verdun (nowe wyd.)
Wydawca: Miles
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66715-60-8
wydawnictwomiles.pl

Wspomnienia Kaszuba spod Verdun dają nam 
sylwetkę dzielnego Polaka, który w szeregach 
wojska niemieckiego brał udział w największej 
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głównie Pomorza tak ciężko doświadczonego 
zwłaszcza w pierwszym okresie okupacji, a potem 
aneksji, gdzie zniknęło blisko 30 000 osób, a mimo 
terroru okupacyjnego w tak trudnych warunkach 
organizowano struktury Polski Poziemnej i Polskiego 
Państwa Podziemnego‘”. 
(…) W książce znajdziemy informacje w formie (…) 
wspomnień samej Jagielskiej, różnego rodzaju zdjęć 
dokumentów i osób, które odgrywały większą bądź 
mniejszą rolę w jej życiorysie. Życie łączniczki, jak 
wspomina profesor Bogdan Chrzanowski, nie było 
łatwe. Czemu więc i jej historia miałaby być nudna?

Od Wydawcy

wojska niemieckiego brał udział w największej 
i bodaj najkrwawszej bitwie świata, bitwie pod 
Verdun.

Prostota, z jaką ten nieuczony wojak potrafił 
przedstawić pole bitwy i piękną duszę prawdziwego 
żołnierza, budzi podziw, gdyż uczynił to świetnie, 
a co najważniejsza, prawdziwie. Nie upiększa wojny 
i nie ukrywa, że ciężko doświadcza ona żołnierzy 
i mocno im się daje we znaki. W takich chwilach 
nieraz psioczą na wojnę i swój los, ale mimo to 
gorliwie spełniają swój obowiązek, bo tak każe 
honor żołnierski.

Od Wydawcy



Autor: Aleksandra Łasińska (wywiad)
Krzysztof Łasiński (wywiad)
Wioletta Wójcik (wywiad)

Tytuł: Nigdy nie przychodzą 
wszystkie. Wspomnienia 
mieszkańców i mieszkanek
gminy Choczewo, seria: Ocalić
Pamięć

Wydawca: Havran
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66141-13-1
havran.pl

Publikacja z serii „Ocalić Pamięć. 75 lat osadnictwa 
w gminie Choczewo” będąca próbą odtworzenia 

Autor: Kazimierz Iwaszko (red.)
Tytuł: Pogoria. 40 lat wiatru

w żaglach
Wydawca: Wyższa Szkoła

Komunikacji Społecznej
/Gdynia

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-92921-72-1
wsks.pl

Okolicznościowa publikacja poświęcona Pogorii, 
młodzieżowemu żaglowcowi, wodowanemu 
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w gminie Choczewo” będąca próbą odtworzenia 
historii, która rozpoczęła się nieco przed ponad 75 laty, 
kiedy to na ziemi choczewskiej w powiecie 
wejherowskim rozpoczął się proces osadnictwa. To 
zbiór czternastu emocjonalno-faktograficznych 
opowieści, oscylujących wokół powojennych losów 
piętnastu mieszkańców gminy Choczewo. 
Rozmówcami są: Irena Grzywacz, Marian Joachimiak, 
Irena Romanik, Halina Łazarska, Zygfryd Pobłocki, 
Maria Łasińska, Henryk Mrulewicz, Michał Wozdyk, 
Teresa Wozdyk, Teresa Rzeppa, Wanda Rulska, Gizela 
Hagemes, Urszula Kreft, Krystyna Milewska i Teresa 
Wiśniewska. Wartości książce dodają ilustracje: zdjęcia  
dokumenty.

młodzieżowemu żaglowcowi, wodowanemu 
w styczniu 1980 r. Pomysłodawcami budowy statku 
służącego celom szkoleniowym byli kapitanowie 
Krzysztof Baranowski i Adam Jasser. Jednostka 
powstała w pół roku w Stoczni Gdańskiej.
Swoimi wspomnieniami o Pogorii dzielą się 
żeglarze, którym dane było przeżyć na niej, czasami 
niejedną, przygodę. Rejs odbyło nią kilka tysięcy 
marynarzy, głos w książce zabrało piętnastu. Koniec 
książki wieńczy lista kapitanów statku.



Autor: Agnieszka Osiecka
Tytuł: Dzienniki  i zapiski, t. 6,

1956–1958 i 1970 
Wydawca: Prószyński i Sk-a
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82340-69-3
proszynski.pl

Wymyślasz sobie: będziesz taka i taka, będziesz 
robiła to i to. I potem sobie to realizujesz albo ci się 
to realizuje.
Bo w STS-ie reprezentuję Bim-Bom, w Bim-Bomie –

Autor: Aurelia Polańska
Katarzyna Polańska (red.)

Tytuł: Profesor Aurelia Polańska
(1930–2020). Autobiografia
i wspomnienia

Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81276-19-1
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Pełna ciepła książka o profesor w dziedzinie 
ekonomii i działaczce katolickiej, kierownik Zakładu 
Zarządzania Personelem Instytutu Organizacji 
i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 
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Bo w STS-ie reprezentuję Bim-Bom, w Bim-Bomie –
STS, na dziennikarce – Akademię, dla Witka –
Łajminga, dla Łajminga – Witka, dla 
majakowszczyzny – Matisse’a, dla [!] „formalistów” 
mówię o służebnym stosunku sztuki do człowieka… 
itd.

Fragment „Dzienników”

Przez karty przewijają się Zbigniew Cybulski, 
Bogumił Kobiela, Witold Dąbrowski, Andrzej 
Jarecki, Jerzy Markuszewski, Marek Hłasko, Jerzy 
Giedroyć i wiele innych postaci wtedy w czasie 
rozkwitu swej działalności.

Od Wydawcy

i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 
współtwórczyni Sopockiej Szkoły Zarządzania, 
dyrektor Instytutu Badań Naukowych w Wyższej 
Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. 
Publikacja składa się z dwóch części. Pierwszą 
stanowi autobiografia spisana przez panią profesor 
kilka lat przed śmiercią. Druga to wspomnienia 
rodziny i innych osób, które spotkały profesor 
w życiu zawodowym, społecznym czy prywatnym.



Autor: Jan T. Przęczek
Tytuł: Kopa, czyli moje 60 lat

w Gdańsku
Wydawca: Koziorożec
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95461-32-3
dobrewiadom@gmail.com

Mój czwarty z kolei zbiór opowiadań poświęcony jest 
moim przeżyciom w Gdańsku. W tym roku mija 
sześćdziesiąt lat gdy po raz pierwszy zobaczyłem 
Gdańsk i powoli oswoiłem się z miastem, a następnie 

Autor: Irena Bołądź-Gutsch
Tytuł: Wspomnienia o wybitnym

malarzu maryniście 
Antonim Suchanku

Wydawca: Koziorożec
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95461-34-7
dobrewiadom@gmail.com

Autorką książki jest Irena Bołądź-Gutsch (ur. 1933) 
związana z Sopotem, która przez 16 lat była lekarką 
wybitnego malarza Antoniego Suchanka, przyjaźniła 
się z nim i jego żoną, a także kolekcjonowała jego 
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Gdańsk i powoli oswoiłem się z miastem, a następnie 
stopniowo, bez pośpiechu, stałem się 
Gdańszczaninem. Tu założyłem rodzinę, uzupełniłem 
wykształcenie i prawdopodobnie tu spocznę. Po 
sześćdziesięciu latach z dwudziestolatka 
przeobraziłem się w „młodzieńca” czwartej generacji. 
W dalszym ciągu staram się być aktywny 
i interesować się życiem Gdańska.

Od Autora   

się z nim i jego żoną, a także kolekcjonowała jego 
obrazy. Autorka w ciekawy sposób opisuje swoje 
wspomnienia oraz życie i pracę Antoniego 
Suchanka. Książka zawiera wiele kolorowych 
ilustracji pięknych obrazów malarza, jest też 
wspomnieniem Sopotu i Orłowa z lat 60 i 70 
ubiegłego wieku. Są też wzmianki o Gdańsku, gdyż 
Antoni Suchanek rysował i malował budowę 
statków w Stoczni Gdańskiej, co obrazują piękne 
ilustracje zamieszczone w książce. (…) Na okładce 
książki znajduje się Portret hiszpański, do którego 
Antoniemu Suchankowi pozowała autorka książki. 
(…)

Od Wydawcy



Autor: Małgorzata Karolina 
Piekarska [oprac.]

Tytuł: Dziewiętnastoletni 
marynarz (wyd. 2)

Wydawca: Nautica
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95868-27-6
wydawnictwonautica.pl

Małgorzata Karolina Piekarska – historyk sztuki, 
pisarka, dziennikarka, blogerka, varsavianistka            
i genealog przygotowała książkę poświęconą swojemu 

Autor: Jerzy Budzisz 
Tytuł: M/T Denebola 

Gdy-333 1977
Wydawca: Region
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-75917-72-7
ezo-cud.pl, czec.pl

Denebola jest uznawana za gwiazdę o niekorzystnym 
wpływie na ludzi, przynoszącą nieszczęście 
i niesławę.
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i genealog przygotowała książkę poświęconą swojemu 
stryjecznemu dziadkowi. Zbyszek Piekarski (1905–
1924) był kadetem Szkoły Morskiej w Tczewie. 
Pozostawił po sobie listy pisane do rodziny. Zawierają 
one ciekawe szczegóły dotyczące życia młodych 
marynarzy i tczewskiej szkoły. Przeczytać można 
m.in. o rejsie „Lwowa” do Francji, pojawiają się 
nazwiska legendarnych postaci polskiej marynarki –
kpt. Konstantego Maciejewicza czy kpt. Mamerta
Stankiewicza. Uzupełnienie listów stanowią zdjęcia 
z archiwum rodzinnego i rodzinne opowieści.  

i niesławę.

(…) Los, a raczej załogowy sprawił, że roku1977 
i w 1986 zostałem zaokrętowany na Denebolę 
[trawler-przetwórnię Dalmoru]. W pierwszym, 
jak i drugim rejsie niekorzystny wpływ spowodował, 
że mieliśmy dwa wypadki szczególne. W drugim 
niestety – tragiczny.

Czy gwiazda przynosi nieszczęście i niesławę? 
Myślę, że tak.

Od Autora



Autor: Konrad Remelski
Tytuł: Pieczeń wołowa na spodniach 

sekretarza, czyli opowiastki 
z życia wzięte

Wydawca: Region
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-75917-90-1
czec.pl

(…) to zbiór krótkich opowieści przedstawiających 
sytuacje z lat 1954–2020, które autor [dziennikarz, 
mieszkaniec Miastka] sam przeżył, których był 
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mieszkaniec Miastka] sam przeżył, których był 
świadkiem lub które opowiedzieli mu znajomi. Jak 
pisał Phil Bosmans, wielki flamandzki przyjaciel ludzi, 
„śmiech i humor rozluźniają, zmniejszają napięcia 
i smutki. Śmiech i humor to najlepsze środki na 
zatrucie duszy i serca. Śmiech i humor torują drogę 
nieoczekiwanej radości życia. Jaki dzień jest stracony? 
Dzień bez śmiechu!”. Warto zatem zapoznać się 
z treścią tej książki, uśmiechnąć się, a czasem nawet 
pośmiać w myśl gogolowskiej zasady – z siebie 
samego, przyjaciół i znajomych.

Od Wydawcy



Historia
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Autor: Jaśmina Korczak-Siedlecka 
Tytuł: Przemoc i honor w życiu 

społecznym wsi na Mierzei 
Wiślanej w XVI–XVII wieku

Wydawca: Uniwersytet Mikołaja
Kopernika / Toruń

Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-23144-75-5
wydawnictwo.umk.pl

Książka, oparta na księgach sądowych z XVI–XVII
wieku, przedstawia wielowymiarowy obraz 
społeczności wiejskiej na Mierzei Wiślanej w epoce 
nowożytnej.
W życiu dawnej wsi przemoc była stałym elementem 

Autor: Jarosław Drozd
Tytuł: Sojusz narodu polskiego

z morzem. Święto Morza
w Gdyni 1932–1939 

Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82061-43-7
kiw.ug.edu.pl

Święto Morza organizowane w Gdyni w latach 
1932–1939 z niepowtarzalnym rozmachem 
i bogactwem form spowodowało, że więź 
społeczeństwa polskiego z morzem nabrała 
charakteru uczuciowego i religijnego. Wincenty 
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W życiu dawnej wsi przemoc była stałym elementem 
relacji międzyludzkich – rodzinnych, towarzyskich, 
zawodowych. Wachlarz zachowań agresywnych 
obejmował wyzwiska, plotki, groźby, pobicia, 
oplucia czy rwanie włosów. Interpretacja dotąd 
ignorowanych w historiografii jako „mniejszej wagi” 
codziennych konfliktów między jednostkami jest 
kluczem do zrozumienia ówczesnej struktury 
społecznej i norm zachowania na nowożytnej wsi 
oraz tożsamości jej mieszkańców. Autorka zadaje 
pytania o formy przemocy, jej funkcje społeczne, 
okoliczności jej stosowania, motywacje sprawców, 
akceptowane granice. (…)

Od Wydawcy

charakteru uczuciowego i religijnego. Wincenty 
Bartosiak w 1942 r. na łamach „Polski na 
Morzach” napisał, że „Gdynia stała się świętością 
narodową” jak Częstochowa. Z okazji Święta 
Morza przyjeżdżały do Gdyni pielgrzymki z całej 
Polski. (…) Ludzie z nabożeństwem wchodzili do 
morza, żegnali się morską wodą, zabierali butelki 
z morską wodą dla tych, którzy pozostali w domu. 
Gdynia w czasie Święta Morza przedstawiała 
niezwykły obraz – pielgrzymi obozowali na 
ulicach, skwerach, trawnikach, spali pod gołym 
niebem. Tak naród polski wracał nad morze. (…) 

Od Wydawcy



Autor: Magdalena Roman
Tytuł: Opowieść o naszej wsi.

Z dziejów Starego Pola 
i okolic 

Wydawca: Stowarzyszenie 
na Rzecz Mieszkańców 

Aktywni / Stare Pole
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95968-30-3

Książka obejmuje okres od czasów pierwszej 
wzmianki o miejscowości, poprzez kolejne wieki 
wpisane w burzliwe dzieje kraju i Żuław. Opisana 

Autor: Marcel Knyżewski
Tytuł: Siedziby średnich i niższych 

rangą urzędników 
krzyżackich na terenie 
dzisiejszej Polski. Studium
archeologiczne

Wydawca: Instytut Archeologii
Uniwersytetu Łódzkiego

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95665-04-2
archeologia.uni.lodz.pl, ksiazkihistoryczne.pl

Spośród około 70 siedzib średnich i niższych rangą 
urzędników krzyżackich (…) w granicach obecnej 
Polski blisko połowa była przedmiotem badań 

44

wpisane w burzliwe dzieje kraju i Żuław. Opisana 
historia gminy od czasów najdawniejszych do 1960 
roku, przeplatana jest wieloma ciekawostkami, 
wspomnieniami najstarszych mieszkańców gminy 
i licznymi fotografiami.

Polski blisko połowa była przedmiotem badań 
archeologicznych, jednak stan rozpoznania znacznej 
ich części jest niewystarczający. (…) mimo tego 
zastrzeżenia można sformułować pewne wnioski. 
Wspomniane siedziby były bardzo zróżnicowane pod 
względem form i funkcji. Wśród nich możemy 
wyróżnić monumentalne obiekty o charakterze 
pałacowym (np. nieregularny zamek w Sztumie), 
niewielkie, murowane wieże mieszkalno-obronne (np. 
zamek w Ełku), budowle o lżejszych konstrukcjach 
(siedziba prokuratora w Pniu), a także zamki 
nawiązujące formą do kaszteli konwentualnych 
(zamek w Szczytnie).

Od Wydawcy



Autor: Kamila Churska-
-Wołoszczak
Barbara Męczykowska 

Tytuł: „Należy stworzyć 
niepodległe państwo 
polskie (...) z wolnym 
dostępem do morza”. 
Powrót Pomorza i Kujaw 
do Polski 1918–1920

Wydawca: Instytut Pamięci
Narodowej

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-80988-14-9
ipn.gov.pl

Autor: Seweryn Szczepański  
Tytuł: Pomezania. Na styku 

świata pogańskiego 
i chrześcijańskiego 
(studia z dziejów)

Wydawca: Towarzystwo Naukowe
im. Wojciecha
Kętrzyńskiego / Olsztyn
Instytut Północny / Olsztyn

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95552-55-7
ip.olsztyn.pl

Niniejsza książka porusza szereg kluczowych 
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Publikacja jest rozszerzoną wersją wystawy o tym 
samym tytule, której odsłonięcie nastąpiło (…) 
w listopadzie 2018 r., w setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Zawartość ekspozycji 
wzbogacono o nieprezentowane wcześniej fotografie, 
fragmenty wspomnień i artykułów prasowych. 
Album zawiera ponad 130 zdjęć oraz plakaty, ulotki 
i mapy. Składa się z 13 rozdziałów w układzie 
chronologiczno-rzeczowym, przedstawiających 
najważniejsze aspekty odzyskania niepodległości na 
Kujawach i Pomorzu. (…)

Od Wydawcy

Niniejsza książka porusza szereg kluczowych 
problemów dotyczących osadnictwa, zwyczajów oraz 
religijności ludności pruskiej. Główny nacisk 
położono jednakże na strukturę społeczną Prusów. 
Autor w wielu miejscach podejmuje polemikę 
z pokutującymi do dziś poglądami wcześniejszych 
badaczy, stawia przy tym wiele nowych tez, które 
w kontekście nie tylko Pomezanii, ale także innych 
obszarów Prus mają znaczenie fundamentalne dla 
rozpoznania społeczeństwa ludów bałtyckich 
w okresie średniowiecza (…).

Od Wydawcy



Autor: Danuta Drywa (red.) 
Tytuł: „Polska Matką naszą”. Polacy

z Warmii, Mazur i Powiśla.
Eseje w stulecie plebiscytów

Wydawca: Muzeum Stutthof
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95867-02-6
stutthof.org/ksiegarnia

Praca składa się z sześciu artykułów tłumaczonych 
także na język angielski. Małgorzata Daniluk napisała 
esej o plebiscytach na Warmii, Mazurach 
i Powiślu w 1920 r. Ewa Malinowska zatytułowała 

Autor: Lech Karol Neyman
Tytuł: Szaniec Bolesławów 
Wydawca: Miles
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-8395677-62-5
wydawnictwomiles.pl

W 1941 r. Lech Karol Neyman, przedwojenny 
prawnik, narodowiec, przygotował pracę „Szaniec 
Bolesławów”, stając się jednym z twórców programu 
zachodniego środowisk narodowych, stawiającym 
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i Powiślu w 1920 r. Ewa Malinowska zatytułowała 
swój tekst „Ziemia malborska – pomiędzy Polską 
a Niemcami”. Andrzej Lubiński scharakteryzował 
aktywność nauczycieli, przedszkolanek i innych 
działaczy w ruchu polskim na Powiślu w okresie 
międzywojennym. Jerzy Łapo przedstawił postać 
ks. Wojciecha Rogaczewskiego. Danuta Drywa zajęła 
się tematem Polek spod znaku Rodła w obozie 
koncentracyjnym Ravensbrück oraz losami 
Władysława Gębika – dyrektora Gimnazjum 
Polskiego w Kwidzynie w latach 1937–1939, więźnia 
m.in. obozów koncentracyjnych Stutthof
i Mauthausen-Gusen.       

zachodniego środowisk narodowych, stawiającym 
postulat powrotu Polski nad Odrę i Nysę Łużycką. 
W dogłębnym jak na konspiracyjne warunki tworzenia 
studium formułował argumenty historyczne, 
geograficzne i gospodarcze za powrotem Prus 
Wschodnich, Gdańska, Pomorza Zachodniego, 
Pogranicza, Przyodrza oraz Dolnego, Opolskiego 
i Górnego Śląska do Macierzy.
Jeżeli więc Polska ma być wielką i wieczną, musi mieć 
na zachodzie granicę od Rugii, wzdłuż zachodniej 
granicy dawnego Pomorza Zachodniego, z wyspami 
Usedom i Wolin, oraz wzdłuż Odry i Nisy łużyckiej 
[pisownia oryg.] na ich lewym brzegu. (…)

Od Wydawcy



Autor: Wioletta Wójcik
Tytuł: Historia władzy i samorządu,

seria: Ocalić Pamięć 
Wydawca: Havran
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66141-12-4
havran.pl

Publikacja z serii „Ocalić Pamięć. 75 lat osadnictwa 
w gminie Choczewo”. Jej autorka pokazuje jak od 
1945 r. zmieniał się na tym terenie system 
administracji. Książka ilustrowana mapami, 

Autor: Krzysztof Cudnik
Tytuł: Historia ochotniczych

straży pożarnych, seria:
Ocalić Pamięć

Wydawca: Havran
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66141-11-7
havran.pl

Publikacja z serii „Ocalić Pamięć. 75 lat osadnictwa 
w gminie Choczewo”. Opisuje funkcjonowanie na tym 
terenie od zakończenia II wojny światowej służb 
pożarniczych, tworzonych m.in. przez przybyłych tu 
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administracji. Książka ilustrowana mapami, 
dokumentami, korespondencją i fotografiami. Zawiera 
wykazy osób pracujących w gminnej administracji 
oraz przedstawicieli sołectw.

pożarniczych, tworzonych m.in. przez przybyłych tu 
repatriantów ze wschodu. Traktuje  m.in. o terenowych 
jednostkach OSP (w poszczególnych wsiach gminy
Choczewo) i  OSP w zakładach pracy. Czytelnik pozna 
zmieniającą się strukturę OSP, nazwiska zasłużonych 
działaczy i najważniejsze dokonania.



Autor: Stanisław Januszewski (red.)
Andrzej Olejko (red.)

Tytuł: Morskie skrzydła Polski 
Wydawca: Fundacja Otwartego

Muzeum Techniki
/ Wrocław

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-64688-30-0
fomt.pl

W historii polskiego lotnictwa morskiego występują 
cztery okresy jego działalności: 1920–1939, 1942–
–1946, 1948–1994 i od 1994 r. do chwili obecnej. 
Pierwszy z nich obejmuje powstanie i rozwój 

Autor: Jordan Siemianowski
Tytuł: Działalność norweskich

armatorów w Gdańsku
i Gdyni w latach 1919–1939  

Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-79723-45-4
wydawnictwo.univ.szczecin.pl

(…) Przeprowadzenie dokładnej analizy umożliwiła mi 
wykonana szczegółowo kwerenda w archiwach 
proweniencji norweskiej, polskiej oraz angielskiej, 
o czym będzie jeszcze mowa. Wykorzystanie oraz 
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Pierwszy z nich obejmuje powstanie i rozwój 
polskiego lotnictwa morskiego w okresie 
II Rzeczpospolitej. Wówczas to, od 1923 r. 
podstawową jednostką (…) był Morski Dywizjon 
Lotniczy w Pucku (…). Drugi okres (…) związany 
jest z działalnością podczas II wojny światowej przy 
boku brytyjskiego Royal Air Force, 304. Dywizjonu 
Bombowego Ziemi Śląskiej im. księcia Józefa 
Poniatowskiego Polskich Sił Powietrznych na 
Zachodzie (…). Trzeci okres (…) obejmuje okres 
powojenny, ludowej Rzeczpospolitej Polskiej (…). 
Ostatni (…) związany jest z powstaniem 
w 1989 r. III Rzeczpospolitej (…).           

Od Wydawcy

o czym będzie jeszcze mowa. Wykorzystanie oraz 
porównanie tych materiałów dla prezentowanego 
tematu uczyniono po raz pierwszy w tak szerokim 
zakresie. Niewątpliwie wartość poniższej pracy 
podnoszą także liczne diagramy. Niestety źródła, na 
których bazują niniejsze zestawienia nie są kompletne. 
(…)

Fragment wstępu



Autor: Rafał Kubicki
Tytuł: Prussia monastica. Studia 

z dziejów zakonów 
w Prusach Krzyżackich, 
Królewskich i Zachodnich
(od XIII do połowy XIX w.)

Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82061-02-4
kiw.ug.edu.pl

Książka zawiera studia dotyczące wybranych 
aspektów życia monastycznego w Prusach 
Krzyżackich, Królewskich i Zachodnich od XIII do 

Autor: Zygfryd Wendt
Tytuł: Katrynka. Graniczna struga

(wyd. 4)
Wydawca: Ferratus
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66695-16-0
michal.smetek@ferratus.pl

Kolejne, uzupełnione, wydanie pracy o Nizinie 
Kwidzińskiej. W pierwszym rozdziale autor pisze 
o środowisku geograficznym starorzecza Wisły 
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Krzyżackich, Królewskich i Zachodnich od XIII do 
połowy XIX w. Większość opracowań poświęcono 
działalności zakonów mendykanckich (dominikanów 
i franciszkanów). Choć poszczególne prace 
przedstawiają różne zagadnienia szczegółowe 
i obejmują bardzo długi czas, to w sumie składają się 
na spójny obraz funkcjonowania instytucji 
klasztornych na tych terenach, dając świadectwo ich 
niezwykłej umiejętności przystosowania się do 
zachodzących zmian.

Od Wydawcy

o środowisku geograficznym starorzecza Wisły 
i Nogatu na tym terenie, o ujarzmianiu Wisły wałem 
przeciwpowodziowym, o przykładach budownictwa, 
osuszaniu niziny, regulacji koryta Wisły na przełomie 
XIX/XX w. W rozdziale drugim zaprezentowany 
zostały rys historyczny niziny na tle ekspansji 
krzyżackiej, utworzenie parafii Janowo, temat mostów 
na Wiśle i rozwoju kolejnictwa. Mowa tu też 
o plebiscycie 1920 r. i jego skutkach w Janowie 
i Dużej Pastwie, o II wojnie światowej i jej 
następstwach dla ludności wspomnianych 
miejscowości. Na końcu książki zamieszczone zostały 
przykłady gwary janowskiej.



Autor: Krystyna Gucewicz
Tytuł: Wakacje gwiazd w PRL.

Cały ten szpan
Wydawca: Muza
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-28716-76-6
muza.com.pl

W Polskę jedziemy! Elitarny Sopot, szokujące 
nagością Chałupy, malowniczy Kazimierz, 
zwariowane Zakopane, roztańczony Ciechocinek. 

Autor: Piotr Perkowski
Tytuł: Gdańsk – miasto od nowa.

Kształtowanie społeczeństwa 
i warunki bytowe w latach 
1945–1970 (wyd. 2)

Wydawca: Fundacja Terytoria
Książki

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-79082-07-0
terytoria.com.pl

W roku 1945 Gdańsk stał się nowym miastem 
w podwójnym znaczeniu. Przestrzeń miejska została 
w znacznym stopniu zniszczona, a nowi osadnicy 
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zwariowane Zakopane, roztańczony Ciechocinek. 
Jak w kalejdoskopie pojawiają się modne 
miejscowości, znane twarze, wielkie nazwiska. 
Dokąd jeździli i gdzie się bawili artyści ze świata 
kina: Janusz Majewski, Andrzej Łapicki, Bogumił 
Kobiela, literaci: Stefania Grodzieńska, Stefan 
Kisielewski, a wreszcie muzycy, satyrycy 
oraz ikony świata mody: Maria Koterbska, Eryk 
Lipiński i Barbara Hoff?

Od Wydawcy

w znacznym stopniu zniszczona, a nowi osadnicy 
zastąpili starych mieszkańców. Z kolei rok 1970 
ujawnił poważny kryzys miasta portowego – młodzi 
stoczniowcy i inni gdańszczanie byli rozgoryczeni 
problemami gospodarki niedoboru i niezrealizowaną 
obietnicą stabilizacji. Między tymi latami rozpościera 
się rozległa panorama życia codziennego w Gdańsku. 
Autor książki analizuje metody kształtowania 
społeczeństwa, takie jak tropienie sabotażu, 
mobilizacje wyborcze, dyscyplinowanie młodzieży 
i próby kontroli życia prywatnego. Prezentuje również 
warunki życia gdańszczan (…).

Od Wydawcy



Autor: Roman Zamyślewski
Tytuł: Lomy. Zapomniane

żaglowce Żuław i Zalewu
Wiślanego (wyd. 2) 

Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz
Turystyki, Aktywnej
Rekreacji i Wypoczynku
„Szkoła Przygody”
/ Bydgoszcz 

Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-63482-02-2

Książka ta przedstawia historię rozwoju łodzi z regionu 
dolnej Wisły ze szczególnym uwzględnieniem Żuław 
i Zalewu Wiślanego. Regionu o bogatej 

Autor: Robert Domżał
Tytuł: Zabytkowe statki w Polsce

(wyd. 2)
Wydawca: Narodowe Muzeum 

Morskie / Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-64150-49-4
nmm.pl

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej 
autor przedstawia genezę powstania bazy danych na 
temat historycznych jednostek pływających 
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i Zalewu Wiślanego. Regionu o bogatej 
i skomplikowanej historii – dawnego pogranicza 
historycznych krain: Polan, Prusów i zakonu 
krzyżackiego, Królestwa Polskiego i Prus Wschodnich. 
Obszaru, gdzie ścierały się żywioły osadnicze wielu 
różnych nacji. Zagospodarowywane od XIV wieku 
tereny zalewowe dolnej Wisły stworzyły obszar, 
w którym transport wodny był podstawą gospodarki. 
Wydaje się więc sprawą oczywistą, że przy takiej 
specyfice regionu, akwenów i powiązań 
gospodarczych, z czasem musiał wyewoluować typ 
miejscowych łodzi dostosowanych do akwenu 
i wyróżniających się charakterystycznym lokalnym 
stylem. Od Autora  

temat historycznych jednostek pływających 
w Polsce, która stała się punktem wyjścia do 
napisania tego opracowania. Ponadto na szerszym, 
często międzynarodowym tle poruszana jest 
problematyka muzealnictwa technicznego oraz 
muzeów morskich, będących często armatorami 
zabytkowych statków. Pokazano też konkretne 
przykłady zachowania jednostek, sposoby ich 
ekspozycji, konserwacji i promocji. (…) W drugiej 
części zaprezentowano 
w formie katalogu zachowane obecnie w Polsce 
statki o walorach historycznych.

Od Wydawcy



Autor: Przemysław Bartosik
Izabela Krzaczkowska 

Tytuł: Stężyca. Śladami przeszłości
Wydawca: Izabela Krzaczkowska

Zakład Poligraficzny
Henryk Górowski

Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95819-31-5
drukarniaaa.pl

Licząca 122 strony, bogato ilustrowana publikacja 
dotycząca wsi Stężyca na Pojezierzu Kaszubskim. 
Miejscowość ma ciekawą historię sięgającą 
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Miejscowość ma ciekawą historię sięgającą 
średniowiecza (dawniej były dwie Stężyce –
Szlachecka i Królewska), od lat słynie też jako 
miejsce wypoczynku dla turystów. Autorzy zwrócili 
uwagę także na zabudowę kaszubskiej wsi.



Etnografia

53



Autor: Lech J. Zdrojewski (red.)
Beata Graban (red.)

Tytuł: O tożsamości regionalnej
Kociewia w zarysie, seria:
Dziedzictwo Kulturowe

Wydawca: Fundacja Oko-Lice
Kultury / Zblewo

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65365-61-3
issuu.com/fundacja_oko-lice_kultury,
czec.pl

W drugiej części „Vademecum kociewskiego” dużo 
uwagi poświęcono kulturze ludowej regionu. Zawarte 

Autor: Lech J. Zdrojewski
Kamila Gillmeister
Tadeusz Jędrysiak

Tytuł: Dziedzictwo kulturowe
Kociewia a turystyka, seria:
Dziedzictwo Kulturowe

Wydawca: Fundacja Oko-Lice
Kultury / Zblewo

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65365-53-8
issuu.com/fundacja_oko-lice_kultury,
czec.pl

Dwuczęściowe „Vademecum kociewskie” zostało 
przygotowane z okazji 6. Kongresu  Kociewskiego. 
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uwagi poświęcono kulturze ludowej regionu. Zawarte 
zostały w nim informacje o gwarze kociewskiej, stroju 
i hafcie, rzeźbie ludowej, zwyczajach dorocznych… 
Ponadto są rozdziały dotyczące historii, przyrody czy 
edukacji regionalnej na Kociewiu.    

przygotowane z okazji 6. Kongresu  Kociewskiego. 
Publikacja ma służyć przede wszystkim 
nauczycielom, bibliotekarzom, dziennikarzom 
i pasjonatom Kociewia. W części pierwszej ukazano 
dziedzictwo materialne i niematerialne regionu, 
miejscowe atrakcje turystyczne. Mowa jest m.in. 
o turystyce miejskiej, religijnej, muzealnej, 
militarnej, przemysłowej, kulinarnej…   



Autor: Alicja Słyszewska-
-Szybowska
Lech J. Zdrojewski

Tytuł: Okruchy i zakruszki czyli
przyczynek do dyskusji 
o współczesnej kulturze 
ludowej Kociewia tczewskiego

Wydawca: Fundacja Oko-Lice Kultury / Zblewo
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66689-09-1

(…) czy można mówić o współczesnej kulturze 
ludowej Kociewia? Jak nazwać to, co dzieje się 
w kulturze i życiu konkretnych społeczności 

Autor: Dorota Żebrowska (red.)
Elżbieta Gniazdowska (red.)

Tytuł: Sesja TUL w Kłaninie 2020 rok.
„Śladami Kamerdynera” 

Wydawca: Zarząd Krajowy
Towarzystwa Uniwersytetów
Ludowych / Warszawa
Oddział Regionalny TUL 
w Gdańsku / Kłanino

Rok wydania: 2021

Publikacja posesyjna, w którym to spotkaniu 
uczestniczyli członkowie towarzystw uniwersytetów 
ludowych. Zawiera m.in. artykuły o filmie 
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w kulturze i życiu konkretnych społeczności 
regionalnych w świetle poszukiwań upodmiotowienia 
idei „małej ojczyzny”? Elementy kultury ludowej 
wykorzystywane są dziś do wskazywania odrębności 
regionalnej. Służą jako lokalne atrakcje turystyczne 
oraz sa sposobem poszukiwania korzeni 
i autentycznego, oryginalnego doświadczenia. (…) 
Zawężając kulturę ludową do współczesnej dotykamy 
twórczości ostatniego 50-lecia, która przejawia cechy 
zachowanych, dostępnych przykładów dawnej kultury
materialnej i duchowej Kociewia na terenie 
dzisiejszego powiatu tczewskiego.

Od Autorów

ludowych. Zawiera m.in. artykuły o filmie 
„Kamerdyner”, Kłaninie i Starzyńskim Dworze, 
kaszubskich doświadczeniach historycznych 
i Piaśnicy. Zainteresować może temat nietolerancji 
w kontekście pogranicza kulturowego oraz procesów 
marginalizacji i wykluczenia, a także stanu 
i perspektyw bankowości spółdzielczej w Polsce. 
Ciekawy jest również artykuł dotyczący powstałej 
współcześnie „wycinanki po kaszubsku”. Tę nową 
formę kaszubskiej twórczości ludowej zawdzięczamy 
związanej z Kłaninem Elżbiecie Gniazdowskiej –
prezes Zarządu Krajowego TUL.



Autor: Ewa Kocój (red.)
Cezary Obracht-
-Prondzyński (red.)
Katarzyna Barańska (red.)
Mirosław Kuklik (red.)

Tytuł: Kaszubskie dziedzictwo 
kulturowe. Ochrona –
trwanie – rozwój  

Wydawca: Uniwersytet 
Jagielloński

Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-23349-24-2
wuj.pl

Monografia (…) przekrojowo ukazuje najważniejsze 
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Monografia (…) przekrojowo ukazuje najważniejsze 
elementy regionalnego dziedzictwa kulturowego, 
z uwzględnieniem aspektu jego trwałości i zmiany. 
Zebrane w tomie prace, w większości oparte na 
badaniach terenowych, to pogłębione, wieloaspektowe, 
wyczerpujące studia dotyczące wybranych elementów 
tego dziedzictwa, takich jak język, literatura, muzyka, 
folklor, obrzędy, zwyczaje, pomniki pamięci. Całość 
jest przemyślana, spójna kompozycyjnie 
i metodologicznie, a omawiane zjawiska przedstawiono 
przystępnie, dzięki czemu nawet czytelnicy niezwiązani 
z Kaszubami czy nieoswojeni z językiem naukowym 
nie będą mieli problemu z odbiorem publikacji. (…)

dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK



Kultura / sztuka
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Autor: Agnieszka Kiejziewicz
Tytuł: Skończone w pozornym 

nieskończeniu. Rzeźby 
Wojciecha Sęczawy

Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82061-95-6
kiw.ug.edu.pl

W niniejszej publikacji słowo i obraz stanowią dwie 
integralne części opisu procesu tworzenia dzieła, dążąc 
do jak najdokładniejszego przekazania odbiorcy 

Autor: Krzysztof Gliszczyński (red.)
Dominika Krechowicz (red.)

Tytuł: Krzysztof Gliszczyński.
Malarstwo, rysunek, obiekt,
wideo

Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych
/ Gdańsk

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66271-48-7
zbrojowniasztuki.pl/publikacje

Najnowsza monografia (…) podsumowuje starannie 
całą dotychczasową sztukę tego artysty. I jest 
imponująca. Zarówno pod względem jakości i ilości 
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do jak najdokładniejszego przekazania odbiorcy 
emocji towarzyszących spotkaniu ze sztuką 
prof. Sęczawy. Poza zdjęciami autorstwa Piotra Wajdy, 
album ten powstał dzięki zapisom kilkunastu rozmów 
przeprowadzonych z Profesorem, podczas których 
artysta i wykładowca [ASP w Gdańsku] dzielił się 
z nami swoimi impresjami, inspiracjami 
oraz spojrzeniem na sztukę. Ponadto cytowane 
fragmenty pochodzą ze zbioru unikalnych, 
niepublikowanych dotąd katalogów wystawienniczych, 
autoreferatów artysty i recenzji jego dorobku, które 
same w sobie stanowią bogate źródło wiedzy z zakresu 
analizy dzieła sztuki rzeźbiarskiej.

Od Wydawcy

imponująca. Zarówno pod względem jakości i ilości 
zaprezentowanych prac oraz niezwykle 
kompetentnych komentarzy pióra Marty Smolińskiej, 
Urszuli Szulakowskiej, Pawła Dybla, 
jak i autokomentarzy samego twórcy. Stanowi 
rekonstrukcję drogi twórczej, która meandrując 
pomiędzy różnymi inspiracjami i fascynacjami 
pozostaje lojalna wobec podstawowych intuicji 
i tworzy spójną, intrygującą narrację. A przy tym 
artysta aktywny jest na wielu polach, malarstwo 
bowiem dopełniane jest o dokonania rysunkowe, 
wideo, obiekty, książki artystyczne oraz edukację 
(profesor gdańskiej ASP).

prof. dr hab. Sławomir Marzec, ASP w Warszawie



Tytuł: Grzegorz Radecki.
Malarstwo

Wydawca: [Akademia Sztuk
Pięknych / Gdańsk]

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66271-52-4
zbrojowniasztuki.pl/publikacje

Polsko-angielska monografia powstała w ramach 
działalności statutowej – badań naukowych –
na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych 

Autor: Dominika Skutnik
Tytuł: Sculpture of the terrain /

Rzeźba terenu
Wydawca: Gdańska Galeria

Miejska
Kulturcentrum
Ronneby Konsthall

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95595-13-4, 978-91-51980-40-9
ggm.gda.pl

Artystyczny album malarki, rzeźbiarki i autorki 
instalacji artystycznych interesującej się geologią, 
erozją, osadami, krystalizacją oraz potężnymi siłami, 
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na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku, finansowanej przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prezentuje 
sztukę Grzegorza Radeckiego, dedykowaną przede 
wszystkim „twórczym mocom sprawczym” oraz oku. 
Bo nasycanie sztuki rzeczywistością nie jest misją 
tego artysty. Jej odrzucenie oznacza niezgodę na 
współuczestnictwo w niej, jej współkreację.

erozją, osadami, krystalizacją oraz potężnymi siłami, 
które stworzyły łańcuchy górskie. Pracując nad 
wystawą w Kulturcentrum Ronneby Konsthall
w Szwecji, Dominika Skutnik poszukiwała kamieni 
w kamieniołomach na północy Kaszub. Co ciekawe, 
wróciły one już na swoje dawne miejsce.
Na wystawie pokazane zostały także fotografie artystki.



Autor: Jan Szczypka (red.)
Tytuł: Jan Szczypka. Pasja,

ogień, forma
Wydawca: Akademia Sztuk

Pięknych / Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66271-45-6
zbrojowniasztuki.pl/publikacje

Od zawsze fascynuje mnie materia. Wieloletnie 
doświadczenia w Pracowni Medalierstwa i Małych 
Form Rzeźbiarskich [ASP w Gdańsku], prowadzenie 
zajęć z zakresu technologii odlewniczych, badania 

Autor: Roman Nieczyporowski
(red.)

Tytuł: Ryszard Kowalewski.
Moje góry

Wydawca: Akademia Sztuk
Pięknych / Gdańsk

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66271-57-9
zbrojowniasztuki.pl/publikacje

Ryszard Kowalewski (ur. 1943) łączy w swoim życiu 
dwie pasje: malarstwo i góry. Ukończył Akademię 
Sztuk Pięknych w Warszawie, a po przybyciu w 1970 r. 
do Gdańska pracował w tutejszej Państwowej Wyższej 
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zajęć z zakresu technologii odlewniczych, badania 
i eksperymenty w odlewni, miały wpływ na wybór 
ulubionego materiału oraz na moją osobistą twórczość. 
Z perspektywy wielu lat pracy doszedłem również do 
wniosku, że być może mam genetyczną skłonność do 
pracy w metalu, ponieważ mój pradziadek i dziadek 
byli kowalami. Metal pojawił się niespodziewanie na 
mojej drodze nawet w zakopiańskim liceum imienia 
Kenara, słynącego przecież z rzeźby w drewnie. To 
tam po raz pierwszy zetknąłem się z technologią 
odlewów na tracony wosk, która była dla mnie czymś 
zupełnie nowym i ekscytującym. (…) 

Fragment książki

do Gdańska pracował w tutejszej Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych. Należy do zasłużonych 
działaczy Okręgu Gdańskiego Związku Polskich 
Artystów Plastyków. Jednocześnie dał się poznać jako 
profesjonalny himalaista. Album stanowi 
podsumowanie 50-letniej kariery artystycznej 
skoncentrowanej wokół tematu gór.  



Autor: Piotr Kowalski
Tytuł: Piotr Kowalski. 50/70
Wydawca: [Związek Polskich 

Artystów Plastyków
/ Okręg Gdański]

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95185-74-8
zpap-gdansk.pl

Niezwykłe albumowe wydawnictwo powstałe z okazji 
50 lat pracy twórczej i 70. urodzin Piotra 
Kowalskiego, zajmującego się liternictwem, 

Autor: Lilla Balcerzak-Najdekier
(red.)

Tytuł:  Bogdan Cierpisz.
Ocalić od zapomnienia

Wydawca: Związek Polskich 
Artystów Plastyków
/ Okręg Gdański

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95185-77-9
zpap-gdansk.pl

Katalog wystawy z cyklu „Ocalić od zapomnienia”, 
ukazującej twórczość Bogdana Cierpisza (1930–
–1994), artysty malarza, powojennego fotografa 
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Kowalskiego, zajmującego się liternictwem, 
typografią, projektowaniem znaków graficznych, 
identyfikacji wizualnych, plakatów i in., obecnie 
szczególny nacisk kładącego na doskonalenie 
warsztatu z kaligrafii. Publikacja zawiera sporo prac, 
które dotychczas nie widziały światła dziennego.

–1994), artysty malarza, powojennego fotografa 
Gdańska, nauczyciela Studium Nauczycielskiego, 
WSN, UG w Gdańsku. Swoje prace wystawiał on  
również za granicą – w Szwajcarii i Niemczech.
Dużą część twórczości B. Cierpisza stanowią pejzaże, 
ale ujmował też na płótnie tematykę religijną, tworzył 
martwe natury. Wszystko to powoływał do życia 
z doskonałym wyczuciem barw, będąc kontynuatorem 
tradycji polskiego koloryzmu. Album dopełniają 
fotografie Gdańska, wykonane przez artystę w latach 
50. 



Autor: Paweł A. Nowak
Jadwiga Bogdan

Tytuł: Muzeum Akordeonu
w Kościerzynie.
Przewodnik po ekspozycji

Wydawca: Muzeum Ziemi
Kościerskiej

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-94394-95-0
muzeumziemikoscierskiej.com.pl

Muzeum Akordeonu w Kościerzynie jest pierwszą 
w Polsce instytucją muzealną poświęconą wyłącznie 
instrumentom działającym za zasadzie stroika 
przelotowego. (…) Pomysłodawcą stworzenia muzeum

Autor: Danuta Dettlaff  (red.)
Tytuł: Skarbiec Opactwa 

Benedyktynek w Żarnowcu
Wydawca: Towarzystwo

Upiększania Miasta Pucka 
Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki w Gminie Puck

Rok wydania: [2020]

„Inwentaryzacja Skarbca PP. Benedyktynek 
w Żarnowcu” to projekt zrealizowany w programie 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wspólnie dla 
dziedzictwa” w okresie od 15 czerwca 
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przelotowego. (…) Pomysłodawcą stworzenia muzeum
o takim profilu był Paweł A. Nowak, akordeonista i 
kolekcjoner posiadający obecnie największy w Polsce 
prywatny zbiór instrumentów z rodziny stroika 
przelotowego. (…)
Obecnie w Muzeum Akordeonu, znajdującym się 
w zabytkowym budynku ratusza na kościerskim rynku, 
wyeksponowanych jest ok. 140 instrumentów 
pochodzących m.in. z Belgii, Czech, Francji, Niemiec, 
Polski, Włoch, krajów byłego ZSRR i Chin. (…)

Fragment książki

dziedzictwa” w okresie od 15 czerwca 
do 30 października 2018 r. Miał na celu dokumentację 
żarnowieckich zbiorów benedyktynek. Założono 158 
kart ewidencyjnych dla zabytkowych wyrobów z 
tkanin i haftów: 99 stuł i 59 antependiów; karty 
zostały sporządzone w 3 egz. każda i przekazane do 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
w Warszawie, Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Gdańsku i właścicielowi, 
tj. opactwu benedyktynek w Żarnowcu. Prezentowany 
informator zawiera podsumowanie tych prac.



Autor: Anna Frącowska (red.)
Tytuł: Złotnictwo od XVII do XX 

wieku. Katalog zbiorów 
Muzeum Gdańska

Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-61077-03-9
muzeumgdansk.pl

W 2019 r. wydano pierwszy w historii Muzeum 
Gdańska katalog zbiorów. Jest to praca zbiorowa 
pracowników merytorycznych z kilku oddziałów 
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pracowników merytorycznych z kilku oddziałów 
Muzeum, prezentująca bardzo ciekawą kolekcję sreber, 
w tym wykonaną przez gdańskich złotników w XIX 
i XX w. Katalog zawiera esej wprowadzający oraz 453 
noty katalogowe.

Od Wydawcy



Społeczeństwo

64



Autor: Marcin Dymiter
Tytuł: Notatki z terenu
Wydawca: Części Proste
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95153-54-9
czesciproste.pl

Wieloaspektowe postrzeganie przestrzeni poprzez 
dźwięk to esencja zbioru miniesejów Marcina 
Dymitera. Autor stawia pytania między innymi 

Autor: Romuald Janca
Tytuł: 30-lecie Samorządu Gminy 

Szemud
Wydawca: Gmina Szemud
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65104-00-7
szemud.pl

Publikacja jubileuszowa o jednostce terytorialnej 
wchodzącej w skład powiatu wejherowskiego, której 
wschodnia część znajduje się na obszarze aglomeracji 
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Dymitera. Autor stawia pytania między innymi 
o tożsamość i dźwiękową pamięć miejsc, 
o funkcjonowanie człowieka w konkretnej 
audiosferze, o ekologiczne aspekty pejzażu 
dźwiękowego. Opisuje soundscape wielkich miast, 
takich jak Berlin, Praga czy Lizbona, i przestrzeni 
nieoczywistych, jak pracownia Güntera Grassa. 
Przywołuje brzmienia przeszłości (Huta Uthemanna, 
Telefon Hírmondó), poddaje się intymnej aurze Oliwy, 
pustych plaż Pomorza, spalonej słońcem Malty.

Od Wydawcy

wschodnia część znajduje się na obszarze aglomeracji 
trójmiejskiej. 
W skład gminy wchodzą 23 sołectwa. Według danych 
z 30 czerwca 2020 zamieszkiwało ją 18 452 osób.
Jest to obszar dwujęzyczny – dane pochodzące ze 
spisu powszechnego przeprowadzonego w 2002 r. 
dowodzą, że 26,3 % ludności gminy posługuje się 
językiem kaszubskim.



Autor: Dominik Bień (red.)
Tytuł: Uniwersytet Gdański.

Struktury, postacie, 
wydarzenia, t. 1

Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82061-62-8
kiw.ug.edu.pl

Bodźcem do powstania (…) zbioru był konkurs na 
wspomnienia o Wyższej Szkole Pedagogicznej, 
Wyższej Szkole Ekonomicznej i Uniwersytecie 
Gdańskim oraz planowana na marzec 2020 r. 

Autor: Dominik Bień (red.)
Tytuł: Uniwersytet Gdański.

Struktury, postacie, 
wydarzenia, t. 2

Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82061-91-8
kiw.ug.edu.pl

Pomysł na książkę i konferencję zrodził się w 2017 
roku. Zaproszenie do nadsyłania artykułów 
rozesłano do wszystkich jednostek UG oraz 
rozpropagowano w formie plakatów i informacji na 
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Gdańskim oraz planowana na marzec 2020 r. 
konferencja „Uniwersytet Gdański i jego historia” 
(…). Nadesłane teksty zawierają wspomnienia 
i wywiady z absolwentami oraz pracownikami tych 
trzech uczelni oraz prezentują poszczególne jednostki 
UG.
W pierwszym tomie znalazły się artykuły 
o charakterze popularnonaukowym, wspomnienia 
i wywiady, drugi tom mieści (…) teksty opatrzone 
aparatem naukowym (…). W założeniu obydwa tomy 
stanowią początek cyklu, a jego kolejne części będą się 
ukazywać po planowanych na następne lata 
konferencjach, których tematem (…) ma być (…) 
Uniwersytet.                                        Od Wydawcy

rozpropagowano w formie plakatów i informacji na 
stronach internetowych. Z otrzymanych tekstów 
składa się poniższa książka. Wydaje się, że jest ona 
odbiciem tego, czym środowisko związane kiedyś 
i dziś z Alma Mater chciało się podzielić. W tomie 
znalazły się artykuły omawiające historię i aktualną 
działalność części jednostek uniwersyteckich 
(wydziałów, instytutów i katedr), a także teksty 
omawiające inne obszary funkcjonowania UG. (…)

Dominik Bień



Autor: Sylwia Bykowska
Piotr Paluchowski

Tytuł: Pionierzy. Rada Miasta 
Gdańska w pierwszej 
kadencji (1990–1994)

Wydawca: Stowarzyszenie
Rajcy Gdańscy

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95218-32-3
rajcygdanscy.pl

Tematyka pracy skupia się na działalności Rady 

Autor: Cezary Obracht-
-Prondzyński
Justyna Pomierska
Łukasz Grzędzicki

Tytuł: Kaszubi w III RP
/ Kaszëbi w III RP, seria:
Vademecum

Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-
-Pomorskie
Instytut Kaszubski

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-62137-43-5, 978-83-65826-41-1
kaszubskaksiazka.pl, instytutkaszubski.pl

Po przełomie 1989 r. środowisko kaszubskie nie

67

Tematyka pracy skupia się na działalności Rady 
Miasta Gdańska (RMG) w okresie jej pierwszej 
kadencji w oparciu o zebrany materiał, przede 
wszystkim protokoły [z sesji] oraz artykuły prasowe. 
(…) Badania jednak objęły również okres 
poprzedzający, przede wszystkim czas wyborów 
samorządowych w Gdańsku w 1990 roku, które 
zadecydowały o kształcie osobowym RMG.
(…) Pracę podzielono na osiem rozdziałów, kierując 
się przy tym zakresem kompetencji RMG. (…)

Fragmenty wstępu

Po przełomie 1989 r. środowisko kaszubskie nie
musiało się rozliczać ze swoją przeszłością. Okazało 
się, że wcześniejsze dbanie o własną autonomię 
i niezależność zaowocowało kapitałem wiarygodności, 
połączonym z rozbudowanymi sieciami współpracy 
z różnymi środowiskami. Było to szczególnie istotne 
z punktu widzenia zmian, jakie następowały w życiu 
politycznym, w samorządach, edukacji oraz kulturze. 
(…)
W niniejszej książce zajmiemy się kilkoma obszarami, 
w których zmiany są szczególnie widoczne i istotne. 
Nie będziemy przy tym pisać o ruchu kaszubskim 
(…). 

Od Wydawcy



Autor: Łukasz Bugalski
Tytuł: Planty, promenady, ringi.

Śródmiejskie założenia 
pierścieniowe Gdańska, 
Poznania, Wrocławia 
i Krakowa

Wydawca: Fundacja Terytoria
Książki

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-79082-06-3
terytoria.com.pl

Okalają centra miast, określają ich strukturę 
urbanistyczną i wpływają na codzienne życie 
mieszkańców. Planty, promenady i ringi – które autor 

Autor: Edmund Golecki
Tytuł: Kolegium sędziów 

Gdańsk, Olsztyn, Elbląg.
60-lat działalności, lata 
1953–2013 

Wydawca: Drukarnia Roma
Rok wydania: [2021]

Mieszkaniec Malborka, były arbiter piłkarski, napisał 
historię sędziowania w regionach warmińsko-
-mazurskim i pomorskim. Sam wziął udział w blisko 
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mieszkańców. Planty, promenady i ringi – które autor 
nazywa ogólnie założeniami pierścieniowymi – są 
charakterystyczne dla wielu polskich miast. Powstały 
w miejscu dawnej granicy miasta –
średniowiecznych murów lub nowożytnych 
bastionów ziemnych. Dziś stanowią atrakcyjną 
przestrzeń publiczną wypełnioną alejami, bulwarami 
i parkami bądź jej przeciwieństwo: jednorodny 
obszar zdominowany przez arterie komunikacyjne.

Od Wydawcy

-mazurskim i pomorskim. Sam wziął udział w blisko 
900 meczach, także w najwyższej lidze w Polsce. 
W publikacji zawarł ważne daty, nazwiska i wiele 
anegdot z życia arbitrów.



Autor: Małgorzata Łosiewicz
Beata Czechowska-Derkacz
Katarzyna Bałandynowicz-
-Panfil

Tytuł: Uniwersytet Gdański wobec 
wyzwań polityki rozwoju 
regionu pomorskiego. 
Sposoby prezentacji 
w mediach 

Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-82061-08-6
kiw.ug.edu.pl

Publikacja łączy priorytetowe kierunki rozwoju 

Tytuł: 5 x Skra. Antologijô
tekstóv z lat 2014–2019  

Wydawca: Skra
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95124-32-7
pismiono.com

Zbiór najważniejszych tekstów opublikowanych 
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Publikacja łączy priorytetowe kierunki rozwoju 
regionalnego województwa pomorskiego 
ze strategiami Uniwersytetu Gdańskiego. Jej 
unikatowym walorem jest ukazanie kontekstu 
medialnego przemian regionalnych, a celem –
umiejscowienie Uniwersytetu Gdańskiego na tle 
przemian regionalnych. Kompleksowa analiza 
obejmuje zmiany na Pomorzu w horyzoncie ostatnich 
dwóch dekad, badanie kluczowych dokumentów 
strategicznych dotyczących rozwoju regionu 
i Uniwersytetu Gdańskiego oraz badanie medialnej 
widoczności. (…)

Od Wydawcy

Zbiór najważniejszych tekstów opublikowanych 
przez środowisko SKRË [serwisu internetowego] 
okraszony wieloma tekstami bonusowymi, 
opublikowanymi jedynie w tej pozycji. 
Publicystyka, poezja, proza, reportaż, recenzja, 
język, kultura i historia. Must have każdego 
świadomego Kaszuby i każdej świadomej 
Kaszubki.

Od Wydawcy



Autor: Adela Kożyczkowska (red.)
Maria Szczepska-
-Pustkowska (red.)

Tytuł: Mniejszości etniczne 
i ich pogranicza. 
Szkice tożsamościowe

Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-82061-60-4
kiw.ug.edu.pl

Dotychczas podejmowana problematyka 
zróżnicowania kulturowego zostaje wzbogacona ‒ 
za sprawą rekomendowanej do druku pozycji ‒ 
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za sprawą rekomendowanej do druku pozycji ‒ 
o kwestie dotyczące mniejszości etnicznych, dzięki 
którym obszary ich zamieszkania nabierają charakteru 
pogranicza. (…)
Koncepcja tomu jest przemyślana. Zawarte 
w poszczególnych rozdziałach teksty zostały dobrze 
dobrane, odzwierciedlają̨ aktualny stan badań 
w omawianym zakresie. Ich autorzy to osoby 
kompetentne, związane badawczo z zagadnieniami 
teorii i problematyki pogranicza, mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz wielokulturowoścí. (…)

dr hab. Barbara Grabowska, prof. UŚ



Gospodarka
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Autor: Małgorzata Kamola-Cieślik
Tytuł: Polityka państwa wobec

przemysłu stoczniowego
w Polsce. Przeszłość, stan
obecny, perspektywy rozwoju

Wydawca: Difin
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-80855-94-6
ksiegarnia.difin.pl

Przedmiotem pracy jest ukazanie polityki rządu 
w zakresie przekształceń własnościowych stoczni 
produkcyjnych, kierunków rozwoju przemysłu 
stoczniowego po likwidacji Stoczni Gdynia SA 
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stoczniowego po likwidacji Stoczni Gdynia SA 
i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o. o. w kontekście 
decyzji podejmowanych przez poszczególne rządy 
oraz działalności prywatnych stoczni i zakładów 
stoczniowych oraz firm z nimi współpracujących. (…)
Przeprowadzone badania (…) pozwoliły ująć zmiany 
zachodzące w przemyśle stoczniowym w Polsce 
w kontekście sytuacji na rynku stoczniowym 
w ostatnich trzydziestu latach. Pomimo likwidacji 
stoczni w Szczecinie i Gdyni obecnie w sektorze 
stoczniowym działalność prowadzi ponad 5 tys. firm 
bezpośrednio związanych z przemysłem stoczniowym 
oraz około 12 tys. firm pośrednio powiązanych.

Od Wydawcy



Środowisko
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Autor: Kamil Zmuda Trzebiatowski
Ireneusz Bojanowski

Tytuł: Nawałnica
Wydawca: Nadleśnictwo Czersk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95279-11-9
czersk.torun.lasy.gov.pl

Publikacja dokumentująca skutki huraganu stulecia 
z 11 sierpnia 2017 r. i prace przy ich usuwaniu. 
A wszystko to oczami czerskich leśników, którzy 

Autor: Marcin Stanisław Wilga
Tytuł: Las Sopocki, czyli inne 

oblicze Sopotu
Wydawca: Koziorożec 
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95461-33-0
dobrewiadom@gmail.com

Na kartach tego liczącego 272 strony albumu można 
podziwiać piękne zdjęcia zwierząt i roślin oraz 
poznać ich nazwy. Publikacja pokazuje kolory 
i piękno przyrody, a jednocześnie wskazuje 
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niniejszą książką wyrażają szacunek i podziękowania 
wszystkim osobom zaangażowanym w odbudowę 
zniszczonych lasów. To swoista kronika 
dramatycznych dni, miesięcy i lat tworzących 
najnowszą historię lasów w okolicach Czerska. 
Pokazuje jak nadleśnictwo wyglądało przed i po 
nawałnicy.

i piękno przyrody, a jednocześnie wskazuje 
zagrożenia jakie mogą prowadzić do jej niszczenia.



Religia
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Autor: ks. Wojciech Kardyś
Tytuł: Przydrożne kapliczki 

i krzyże na terenie parafii 
pw. św. Barbary w Lalkowach,
seria: Lalkoviensia, 1

Wydawca: Region
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75917-75-8
czec.pl

Publikacja jest cegiełką w dziele promowania 
Kociewia, chociaż dotyczy jedynie dziewięciu 
miejscowości na jego terenie. Historii 
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miejscowości na jego terenie. Historii 
i okolicznościom powstania sześciu kapliczek, 
trzynastu krzyży (w tym dwóch już nieistniejących), 
innych miejsc uświęconych i trzech „instalacji” 
religijnych na terenie posesji prywatnych towarzyszy 
bogaty materiał zdjęciowy (w tym stare 
i współczesne mapy, zdjęcia z nabożeństw 
i fotografie archiwalne). Dla miłośników kultury 
Kociewia oraz dla osób fascynujących się wiejskimi 
kapliczkami książka może okazać się cenną lekturą.

Od Wydawcy



Przewodniki
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Autor: Waldemar Nocny
Tytuł: Przewodnik historyczny 

po Wyspie Sobieszewskiej
Wydawca: Fundacja „Meritum”
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-62810-09-3

Książka jest szczegółowym opracowaniem na temat 
bardziej i mniej znanych miejsc, osób i wydarzeń, 
jakie miały miejsce na Wyspie Sobieszewskiej. 
Zagłębimy się zarówno do Rezerwatów „Ptasi Raj” 

Autor: Magdalena Stefańczyk
Tytuł: Polskie wybrzeże Bałtyku.

Atlas turystyczny
Wydawca: SBM
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82220-85-8
wydawnictwosbm.pl

(…) to kompendium wiedzy na temat 
najciekawszych miejsc na polskim Wybrzeżu. 
Informacje o malowniczych zakątkach 
oraz interesujących atrakcjach zaprezentowano 
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Zagłębimy się zarówno do Rezerwatów „Ptasi Raj” 
i „Mewia Łacha” i poznamy ich historię, ale także 
odkryjemy dwór w Wieńcu (jednej z osad Wyspy 
Sobieszewskiej), który po II wojnie światowej został 
przemianowany na Państwowe Gospodarstwo Rolne, 
czy – dzięki wyjątkowym zdjęciom – zobaczymy 
słynną Forsterówkę (dawną siedzibę gauleitera
Wolnego Miasta Gdańska, Alberta Forstera) od 
środka.
Sporo miejsca w książce poświęcone jest 
transportowi, który – jak to na wyspie – jest 
wyjątkowo istotny dla jej mieszkańców. 

AU/ gdansk.pl

oraz interesujących atrakcjach zaprezentowano 
w wygodnym i przejrzystym układzie 
alfabetycznym. Cennym uzupełnieniem są zwięzłe 
informacje o regionie, jego historii, tradycjach 
i mieszkańcach, a także praktyczne wskazówki, 
propozycje tras, przydatne mapy i piękne 
fotografie.

Od Wydawcy



Autor: Jarosław Ellwart
Tytuł: Kaszuby. Regionalnik

dla turystów
Wydawca: Region
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-75911-86-2
czec.pl

(…) Licząca blisko 500 stron publikacja to 
turystyczne kompendium prezentujące ponad 700 
miejscowości położonych w centralnej i zachodniej 

Autor: Katarzyna Szroeder-Dowjat
Tytuł: Kościół WNMP w Żukowie. 

Przewodnik ilustrowany
Wydawca: Foto Liner
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-62559-36-7
fotoliner.pl., czec.pl

Czy wiesz, że kolebka haftu kaszubskiego leży tylko 
20 km od Gdańska i nazywa się Żukowo? 
Przewodnik, który trzymasz w ręku, zawiera ponad 
500 zdjęć i plan rozmieszczenia najważniejszych 
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miejscowości położonych w centralnej i zachodniej 
części województwa pomorskiego – od podusteckich
Zaleskich i leżącego nad Gwdą niewielkiego 
Domyśla po Łąg, do którego przyznają się też 
Borowiacy, oraz podgdańskie Kłodawę i Rusocin. 
Regionalnik – bo taki podtytuł zaproponował autor 
jest gruntownie rozbudowaną, uzupełnioną 
i zaktualizowaną w ostatnich dwóch latach wersją 
przewodnika „Kaszuby” z 2009 roku.
Publikacja dzieli się na 10 rozdziałów turystycznych 
oraz wstęp i posłowie, w którym znalazły się 
podstawowe informacje o historii i kulturze 
Kaszubów. (…)

Od Wydawcy

500 zdjęć i plan rozmieszczenia najważniejszych 
zabytków zespołu ponorbertańskiego. On cię po nich 
oprowadzi. Poznasz jeden z najpiękniejszych ołtarzy 
zachowanych w kościołach pomorskich. Obejrzysz 
w szczegółach fenomenalnie rzeźbione i malowane 
sceny poliptyku antwerpskiego, zachwycisz się 
gotycką Madonną. Odwiedzisz muzeum parafialne 
z unikatową kolekcją haftowanych przez żukowskie 
norbertanki szat liturgicznych. Staniesz w stallach na 
chórze i wyobrazisz sobie życie mniszek… 
Wygodny format i czytelne oznaczenia 
kolorystyczne przydadzą się podczas zwiedzania 
(…).

Od Wydawcy



Autor: Michał Piotrowski
Marcin Tymiński

Tytuł: Zapomniane miejsca. 
Pomorskie, część północna

Wydawca: CM
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66704-46-6
wydawnictwocm.pl

Przewodnik poprowadzi Cię do miejsc, których „się 
nie zwiedza” i „się nie opisuje”. Zrujnowane pałace, 
zamki i dwory, budynki fabryczne, opuszczone 

Autor: Michał Piotrowski
Marcin Tymiński

Tytuł: Zapomniane miejsca. 
Pomorskie, część południowa

Wydawca: CM
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66704-47-3
wydawnictwocm.pl

Przewodnik poprowadzi Cię do miejsc, których „się 
nie zwiedza” i „się nie opisuje”. Zrujnowane pałace, 
zamki i dwory, budynki fabryczne, opuszczone 
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zamki i dwory, budynki fabryczne, opuszczone 
kościoły, cmentarze ewangelickie, fortyfikacje, 
bunkry PRL, dziwne pomniki, zabytki techniki.

131 opuszczonych miejsc w województwie 
pomorskim

Od Wydawcy

zamki i dwory, budynki fabryczne, opuszczone 
kościoły, cmentarze ewangelickie, fortyfikacje, 
bunkry PRL, dziwne pomniki, zabytki techniki.

125 opuszczonych miejsc w województwie 
pomorskim

Od Wydawcy



Albumy
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Autor: Michał Szlaga
Tytuł: Brama
Wydawca: Oficyna Gdańska

Muzeum Narodowe 
/ Gdańsk

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-64180-57-6

978-83-66433-11-3
oficynagdanska.pl, mng.gda.pl

Nowa książka fotograficzna Michała Szlagi opowiada 
o placu, na którym nieprzerwanie wieje wiatr historii. 
Ten dziejowy przeciąg uwidacznia się także na 

Autor: Chuck Fishman
Tytuł: Solidarność w Gdańsku
Wydawca: Oficyna Gdańska
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-64180-58-3
oficynagdanska.pl

Bogato ilustrowany album składający się z ponad 
100 zdjęć autorstwa Chucka Fishmana w barwny 
sposób pokazuje migawki z codziennego życia 
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Ten dziejowy przeciąg uwidacznia się także na 
kartach albumu (…), autor sięga bowiem po tematy, 
które dzielą polskie społeczeństwo. Szlaga nie 
opowiada się po żadnej ze stron sporów 
ideologicznych i światopoglądowych, lecz przygląda 
się wydarzeniom z reporterskim obiektywizmem, 
a zarazem zaangażowaniem mieszkańca Gdańska 
i artysty od dwóch dekad związanego z terenami 
stoczniowymi.

Od Wydawcy

sposób pokazuje migawki z codziennego życia 
Gdańska i Solidarności. Chuck Fishman w swojej 
twórczości koncentruje się na kwestiach społecznych 
oraz politycznych (…). Dzięki albumowi możemy 
zobaczyć jak w grudniu 1980 roku Solidarność 
przenikała się z życiem prywatnym jej działaczy 
z Lechem Wałęsą na czele oraz jak życie codzienne 
wpływało na kształtowanie się i rozwój ruchu. 
Pięknie wydana, z autorskim komentarzem Fishmana
w języku polskim i angielskim stanowi pozycję 
niezbędną w bibliotece i świadomości każdego, komu 
idee Solidarności są bliskie.

Od Wydawcy



Autor: Krzysztof Adamczyk
Jerzy Drzemczewski
Bohdan Huras

Tytuł: Polskie Linie Oceaniczne. 
Jubileusz 70-lecia armatora.
Album floty 1951–2021,
seria: Księgi Floty
Ojczystej, t. 42 (wyd. 4)

Wydawca: Porta Mare
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-62022-75-5
powr.pl

Czwarte wydanie albumu (…) zawiera opisy historii 
każdego z ok. 380 statków eksploatowanych przez 

Autor: Mieczysław Amielańczyk
Jerzy Drzemczewski

Tytuł: Wycieczkowce w Gdyni
/ Cruise Ships in Gdynia

Wydawca: Porta Mare
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-62022-59-5
powr.pl

Album prezentujący wycieczkowce odwiedzające 
Gdynię na przestrzeni lat 1958–2020. Zamieszczono 
w nim m.in. zdjęcia poszczególnych statków 
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każdego z ok. 380 statków eksploatowanych przez 
Polskie Linie Oceaniczne od 1951 r., kiedy 
przedsiębiorstwo to formalnie powstało.
(…) Autorami i redaktorami (…) są Krzysztof 
Adamczyk z PLO, pełniący obecnie m.in. funkcję 
sekretarza Rady Nadzorczej PLO SA, Bohdan Huras –
dyrektor ds. inspekcji przemysłowych w Polsce Lloyd’s
Register (Polska) Sp. z o. o oraz Jerzy Drzemczewski –
obecnie wydawca i dziennikarz, a wcześniej m.in. 
długoletni rzecznik prasowy PLO i redaktor naczelny 
dwutygodnika branżowego „Namiary na Morze i 
Handel”.

Od Wydawcy

w nim m.in. zdjęcia poszczególnych statków 
i informacje z nimi związane. Dodatkowo są tu tabele 
z poszczególnych lat, przybliżające m.in. dokładne 
daty pobytu wycieczkowców, liczbę pasażerów, tonaż 
itp. W drugiej części albumu zawarto informacje 
dotyczące dawnego i obecnego rynku wycieczek 
morskich w Polsce i na świecie, a także rejsów 
wycieczkowych polskich transatlantyków 
w międzywojniu, służby w latach II wojny światowej 
oraz działalności MS „Mazowsze”. Zainteresować 
mogą rozdziały związane z Aleją Statków 
Pasażerskich w Gdyni, historią cruisingu
i rozwiązaniami proekologicznymi na statkach 
wycieczkowych.



Autor: Ireneusz Witold Dunajski
Tytuł: Fotografia w Gdańsku.

1868–1877 
Wydawca: Dimedia Ireneusz

Dunajski
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-92260-28-8
photoseum.shoplo.com

W książce opisane zostały rok po roku wydarzenia 
z historii fotografii oraz dalsze losy gdańskich 
pionierów fotografii, którzy pracowali w tym mieście

Autor: Mirosława Smrek
Tytuł: Perełki Gdańska
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81275-94-1
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Niewielki album zawiera fotografie (wraz z opisem) 
najbardziej znanych zabytków Gdańska, m.in. 
Ratusza Głównomiejskiego, Dworu Artusa czy 
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pionierów fotografii, którzy pracowali w tym mieście
w latach 1868–1877.
Był to okres intensywnych poszukiwań nowej 
technologii, która znacząco usprawniła pracę fotografów 
oraz przyczyniła się do rozwoju fotografii
natychmiastowej.
W publikacji po raz pierwszy zamieszczono liczne 
zdjęcia widoków, np. pierwsze zimowe krajobrazy 
autorstwa Rudolfa Kuhna oraz dużą liczbę wyjątkowych 
portretów mieszkańców Gdańska.
Jest tu też reprodukcja bezcennego dla Gdańska Planu 
Daniela Buhsego.

Ratusza Głównomiejskiego, Dworu Artusa czy 
Domu Uphagena. Ukazane są także wnętrza 
architektoniczne, ekspozycje muzealne… Zdjęciom 
towarzyszą utwory poetyckie.    



Autor: Mirosław Wójcik (red.)
Tytuł: Człowiek rodzi się

i żyje wolnym. Strajki
w Polsce w 1980 r. –
– powstanie Solidarności

Wydawca: Instytut Dziedzictwa
Solidarności / Gdańsk
Śląskie Centrum
Wolności i Solidarności
/ Katowice

Rok wydania: [2020]
ISBN: 978-83-95726-92-7
ids1980.pl

Autor: Sławomir Cenckiewicz
Tytuł: Gdański Grudzień’70.

Rekonstrukcja, dokumentacja,
walka z pamięcią (wyd. 2)

Wydawca: Instytut Pamięci
Narodowej

Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82290-99-8
ipn.gov.pl
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Polsko-angielski bezpłatny katalog do wystawy 
o tym samym tytule, którą można oglądać również 
online pod adresem: strajki1980.pl. Ekspozycja 
powstała z okazji 40-lecia narodzin Solidarności. 
Miała na celu przypomnienie, co leżało u podstaw 
wybuchu robotniczego sprzeciwu, którego władza 
ludowa nie dała rady powstrzymać.

Nowe wydanie – rozszerzone o przedmowę Sławomira 
Cenckiewicza, który tym razem szczególnie podkreśla 
rolę Ludowego Wojska Polskiego w masakrze Grudnia 
’70. Grudzień ’70 – poza buntem robotniczym 
oraz akcją porządkową milicji i działaniami 
operacyjnymi bezpieki – był również typową operacją 
wojskową, kierowaną z pozycji Ministerstwa Obrony 
Narodowej i dowodzoną przez Sztab Generalny, której 
nadano kryptonim „Wybrzeże”.

Od Wydawcy



Autor: Józef Golicki
Tytuł: Album tczewski. 

Fotografie po 1945 roku, 6 
Wydawca: Gazeta Reklamowa 

Agencja Impresaryjna 
„Pop&Art”

Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-944476-68-7

Józef Golicki od 2013 r. publikuje albumy 
ze zdjęciami Tczewa. Interesuje go wygląd miasta
(budynków, ulic…), ale także życie mieszkańców. 
Książki ukazują się w dwóch seriach – jedna 

Tytuł: Miasto i gmina Kartuzy.
W stolicy Kaszub

Wydawca: Vega Studio Adv.
Tomasz Müller
(na zlecenie Gminy
Kartuzy)

Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-80562-87-5
grupavega.pl, kartuzy.pl

Polsko-angielski folder promujący inwestycje 
z ostatnich lat oraz godne odwiedzenia miejsca 
w gminie Kartuzy. Skrótowo – bo na pierwszy plan 
wybijają się fotografie – informuje o położeniu 
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Książki ukazują się w dwóch seriach – jedna 
poświęcona jest okresowi przed 1945 r., a druga 
dotyczy lat powojennych. Oba cykle liczą dotychczas 
po sześć publikacji.  

wybijają się fotografie – informuje o położeniu 
miasta i gminy, historii tych terenów, działalności 
kulturalnej, edukacyjnej i sportowej, atrakcjach 
turystycznych i miastach partnerskich.


