"Sekrety Bydgoszczy" to historie, których często nie słyszeli nawet mieszkańcy tego
niezwykłego miasta. Aby odkryć jego tajemnice, sięgnij po książkę Krzysztofa Halickiego.
Tajemnice to coś, co lubimy odkrywać, a historie, o których nikt nie wspomina na co dzień,
zazwyczaj interesują nas najbardziej. Jeśli chcesz się dowiedzieć, dlaczego Bydgoszcz
była kiedyś nazywana małym Berlinem i jacy sławni ludzie z niej pochodzą, zwróć uwagę
na pozycję, stworzoną przez Krzysztofa Halickiego. Tylko biorąc do ręki "Sekrety
Bydgoszczy" masz możliwość dotarcia do najciekawszych i najbardziej zaskakujących
informacji.
Znasz Polę Negri i Norę Gregor? A może słyszałeś o Jerome Davidzie Salingerze, twórcy
bestsellerowej powieści "Buszujący w zbożu"? Na pewno jednak nie wiedziałeś, że każdy
z nich przynajmniej przez część swojego życia był mieszkańcem Bydgoszczy. W książce
Halickiego znajdziesz też wiele niesamowitych legend, jak na przykład historię o klątwie
bydgoskich karmelitów czy też opowieść o niezbadanych tunelach, zlokalizowanych pod
Wzgórzem Wolności. Chcesz poznać jeszcze więcej tajemnic tego pięknego miasta?
Pamiętaj, wszystko przed Tobą!
Uważasz, że Krzysztof Halicki bardzo zajmująco przedstawia fakty, a jednocześnie
interesują Cię dawne dzieje Polski? Przeczytaj też inną jego książkę - "Policja Polityczna w
województwie pomorskim w latach 1920-1939", a na pewno się nie zawiedziesz.

Wojenne sekrety Bydgoszczy
Bydgoszcz jest pięknym miastem mającym bardzo ciekawą, ale słabo znaną historię. Obfituje ona
w wiele wydarzeń, które jednak nie nadają się do analizy w obszernych opracowaniach naukowych.
Zresztą wiele osób takowych nie czyta, w zamian chętnie sięga po lżejszą lekturę zawierającą
intrygujące wątki, ale opisane przystępnym stylem. Taki też cel przyświecał K. Drozdowskiemu, gdy
publikował cykl artykułów o niektórych wątkach z historii Bydgoszczy w lokalnej prasie. Teksty te
stanowią główny zrąb niniejszej publikacji. Całość dopełniają zupełnie nowe rozdziały, które
wypełniają białe plany w historii miasta nad Brdą i Wisłą. Wśród najciekawszych tematów opisanych
przez autora są: historia niemieckich Zakładów Amunicji Lotniczej – Luftamunitionanstalt 1/II
Bromberg (poprzednik zakładów Zachem, a obecnie Nitrochem), sylwetka szefa Ekspozytury nr 3
w Bydgoszczy Oddziału II (wywiad) Sztabu Głównego Wojska Polskiego mjr. Jana Żychonia – asa
polskiego wywiadu, rola Elli Harder w procesie innego asa polskiego wywiadu – mjr. Jerzego
Sosnowskiego, wizyta Reichsführera SS Heinricha Himmlera w Bydgoszczy, historia
nazistowskiego złota w Bydgoszczy, kulisy masowych egzekucji inteligencji bydgoskiej w Doliny
Śmierci w Fordonie w październiku 1939 r., przebieg operacji "Walkiria" (zamach na A. Hitlera 20
VII 1944 r.) w Bydgoszczy, mit o zdobyciu niemieckiego lotniska w Bydgoszczy w styczniu 1945 r.
przez lokalnych konspiratorów, historia wieży spadochronowej w Bydgoszczy, kulisy budowy
pomnika marsz. J. Piłsudskiego w Bydgoszczy, budowa tajnego schronu dla lokalnych władz
zbudowanego w latach 50. Tekst urozmaica kilkadziesiąt zdjęć dokumentalnych.

Na straży Pomorza. Walki o Bydgoszcz..
W swojej nowej książce Krzysztof Drozdowski przypomina epizod z ostatnich miesięcy II
wojny światowej trwające prawie siedem dni walki o wyzwolenie Bydgoszczy w styczniu

1945 roku. Początkowo miasta nad Brdą miało być włączone w linię niemieckich miasttwierdz, jak Toruń i Grudziądz. Tak się jednak ostatecz,nie nie stało. W mieście
przygotowano jedynie kilka umocnionych punktów oporu, m.in w dyrekcji kolei, dyrekcji
poczty, rzeźni miejskiej, szpitalu garnizonowych i szkole artylerii. W walkach o miasto oprócz
oddziałów Armii Czerwonej brały udział jednostki Wojska Polskiego, w tym 1. Brygada
Pancerna, 8. i 9. pułki piechoty 3 Dywizji Piechoty oraz 1. Samodzielna Brygada Kawalerii.
W bitwie o Bydgoszcz, którą trzeba rozpatrywać łącznie z działaniami w regionie i na
przedpolu miasta, Niemcy stracili około 1000 zabitych żołnierzy. Zginęło także ponad 2000
żołnierzy sowieckich, a straty polskie wyniosły ponad 100 zabitych. Autor obszernie
przedstawił niemiecki garnizon w Bydgoszczy oraz włączył do książki relacje czterech
niemieckich oficerów i żołnierzy, w tym komendanta obrony miasta płk. P. Wutha.
Tekst książki wzbogaca ponad 60 zdjęć dokumentalnych i 7 map.

Zrzucić kajdany! Powrót Bydgoszczy do Macierzy w 1920 r.
Popularnonaukowe opracowanie młodego historyka z Bydgoszczy Krzysztofa
Drozdowskiego, przygotowane specjalnie z okazji obchodzonego w styczniu 2020 roku
stulecia przyłączenia Bydgoszczy do odrodzonej Polski. Książka wypełnia lukę na rynku
wydawniczym, ponieważ dotychczas brakowało spójnej, obszernej publikacji ukazującej tło
ówczesnych wydarzeń i jednocześnie przypominającej to, co wydarzyło się podczas trzech
historycznych dni stycznia 1920 roku: 19 stycznia ? przekazanie symbolicznego klucza do
bram miasta przez niemieckiego burmistrza reprezentantom społeczności polskiej, 20
stycznia ? wkroczenie zwartych oddziałów Wojska Polskiego do Bydgoszczy oraz 22
stycznia ? oficjalne, urzędowe włączenie Bydgoszczy do odrodzonej Polski. Autor
korzystał z literatury naukowej, pamiętników, ówczesnej prasy oraz dotarł do mało znanych
dokumentów przechowywanych w archiwach wojskowych i cywilnych. Tekst wzbogacają
liczne zdjęcia z epoki, których część jest publikowana po raz pierwszy..

