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Nakład wyczerpany

Pomorze Gdańskie, a w nim Kaszuby i Kociewie, było niejednokrotnie świadkiem wojen i
związanych z  nimi  tragedii.  Na  przestrzeni  wieków stawało  się  bądź  częścią  państwa
polskiego, bądź różnych form państwowych powołanych przez niemieckie elity polityczne.
Krainę  pogranicza  kształtowała  praca  lokalnej  ludności  kaszubskiej  i  kociewskiej  oraz
osadników z głębi Polski i Niemiec, a niekiedy innych regionów Europy.
Atak państwa niemieckiego na Polskę 1 września 1939 r. zapoczątkował okres, w którym
tradycja koegzystencji Polaków oraz tysięcy Niemców, katolickiej większości oraz licznej
protestanckiej czy niewielkiej żydowskiej mniejszości na Kaszubach i Kociewiu dobiegła
końca.  Fenomen  dziedzictwa  Rzeczypospolitej  wielu  narodów przeszedł  do  gi  historii.
Inicjatorami i pierwotnymi sprawcami tej zmiany stali się niemieccy narodowi socjaliści,
którzy  postanowili  wymazać  wszystkie  ślady  polskości  z  życia  Pomorza  Gdańskiego.
Publikacja  ma  przypomnieć  zbrodniczy  charakter  metod  zastosowanych,  by  ten  plan
zrealizować.
Na publikację  składa  się  łącznie  sześć  artykułów naukowych przedstawiających  dotąd
pomijane lub też w sposób niewystarczający opisane zagadnienia związane z działaniami
władz hitlerowskich na Kaszubach i Kociewiu z okresu II wojny światowej:

B.  Męczykowska,  Przejęcie  firm  polskich  przez  okupanta  niemieckie  w  Gdyni
(Stadtkreis  Gotenhafen)  w  latach  1939-1945

 A. Regliński, Straty wojenne gminy Rumia-Zagórze na podstawie kwestionariuszy
dotyczących rejestracji szkód wojennych

J. Musiał, Straty materialne mieszkańców gminy Chwaszczyno w latach 1939-1945

P.  Szubarczyk,  Niemiecka  polityka  narodowościowa  na  Pomorzu  Gdańskim  w
okresie okupacji 1939-1945 i jej skutki – na przykładzie powiatu starogardzkiego

I.  Rychert,  Eksterminacja ludności  Tczewa oraz powiatu tczewskiego w latach
1939-1942 w świetle wybranych przykładów z dokumentów Okręgowej Komisji
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku
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G. Berendt, Żydzi w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie w latach 1939-1945
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