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Beletrystyka
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Autor: Maciej Siembieda
Tytuł: 444
Wydawnictwo: Wielka Litera
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-80321-62-5
wielkalitera.pl

Autor: Michał Piedziewicz
Tytuł: Dakota
Wydawnictwo: MG
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-77794-12-8
wydawnictwomg.pl

W wypadku samochodowym ginie dziennikarz jednej
z popularnych gazet, którego auto zostaje
zmiażdżone przez rozpędzonego tira na albańskich
rejestracjach.
Śmierć
mężczyzny
udaremnia
ujawnienie ważnych dokumentów dotyczących
Chrztu Warneńczyka – najczęściej kradzionego
obrazu Jana Matejki. Jakub Kania, prokurator IPN-u,
zostaje wciągnięty w niebezpieczną, trwającą od
1000 lat, rozgrywkę. Tajemnica związana z obrazem
dotyczy bowiem sekretnego proroctwa, według
którego co 444 lata pojawia się szansa pojednania
islamu z chrześcijaństwem. Ale jest ktoś, kto nie
zawaha się przed niczym, aby udaremnić spełnienie
przepowiedni.

Kontynuacja powieści „Dżoker” (której akcja toczy
się w Gdyni lat 30. XX w.) oraz „Domino”
(opowiadającej o wojennych i powojennych losach
miasta i jego mieszkańców). Tym razem akcja
rozgrywa się w latach 80. XX w. W życiu 17-letniej
Aśki pojawia się o rok starszy gitarzysta.
Dziewczyna wkrótce dołącza do jego zespołu. To
czas koncertów w gdyńskim Domu Kultury
„Kolejarz”, ucieczek przed zomowcami, ale także
zbliżających się matur i najważniejszych wyborów.
Perypetiom Aśki przyglądają się babcia Łucja –
pamiętająca czasy powstawania Gdyni – oraz
młodszy brat babci Marek – nieco zgorzkniały, bo
wciąż przeżywający doświadczenia młodzieńczej
miłości.
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Autor: Piotr Górski
Tytuł: Kruk
Wydawnictwo: HarperCollins
Polska
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-27631-26-8
harpercollins.pl

Autor: Anna Grzyb
Tytuł: Okno na świat
Wydawnictwo: Grupa M-D-M
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94555-56-6
m-d-m.pl

Na plaży w Jelitkowie znaleziono skórzany worek,
przykryty warstwą podmorskich roślin i muszli. Przez
rozdarcie wystawała z niego zniekształcona ludzka
dłoń. Prokurator Marta Krynicka nalega, by śledztwo
poprowadził komisarz Sławomir Kruk, który
rozwiązał już niejedną równie makabryczną sprawę.
Wezwany z urlopu policjant rozpoczyna żmudne
zbieranie dowodów i przesłuchania świadków.
Jednak, wbrew jego oczekiwaniom, największym
problemem okazuje się współpraca z prokuraturą,
która teraz sugeruje, by nie wnikał zbyt głęboko
w sprawę i zakończył dochodzenie tak szybko, jak to
tylko możliwe.

Opowieść o życiu Dagmary i Kamili, które
odrzucając toksyczną przeszłość uciekają z małego
miasteczka do Gdańska, żeby tu zrealizować plany
zawodowe. Czy wybór jest trafny? Czy nie jest zbyt
późno na kolejną szansę, na nowe i lepsze życie?
A może właśnie teraz obydwie odkryją właściwe dla
siebie drogi i znajdą prawdziwe „okno na świat”?

Od wydawcy
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Autor: Jan Drzeżdżon
Tytuł: Twórczość kaszubska
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski /
Gdańsk
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63368-93-7
instytutkaszubski.pl

Autor: Roman Drzeżdżon
Tomasz Fopke
Tytuł: Rómka & Tómka
przecywiónka
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-63538-01-9
kaszubskaksiazka.pl

Pod enigmatycznym tytułem „Rómka & Tómka
przecywiónka. Felietónë pòzebróné” czytelnik
znajdzie prawie sześćdziesiąt krótkich utworów
prozatorskich poruszających szeroką tematykę: od
najbliższej okolicy po sprawy z wielkiego świata.
Charakterystycznym rysem obu autorów jest
traktowanie wszystkiego i wszystkich, również siebie,
z dystansem i dużą dozą ironii. Całość okraszona
niepowtarzalnym kaszubskim humorem.

Utwory prozatorskie i poetyckie Jana Drzeżdżona,
stanowiące 11 tom z serii Biblioteki Pisarzy
Kaszubskich, w opracowaniu Marka Cybulskiego
i Daniela Kalinowskiego.

Od wydawcy
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Autor: Katia Wolska
Tytuł: Śladami przodków
i miłości
Wydawnictwo: W.A.B.
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-28044-08-1
gwfoksal.pl

Autor: Kazimierz Radowicz
Tytuł: A jutro cały świat…
Wydawnictwo: Wimana
Rok wydania: 2017, wyd. II
ISBN: 978-83-94807-97-9
azymut.pl

Katia – kobieta po przejściach, samotna matka – jest
poczytną pisarką. Często jeździ po Polsce
w poszukiwaniu intrygujących historii. Tym razem
trafia na Mierzeję Wiślaną, szukając korzeni własnej
rodziny. Jej babka była nieślubnym dzieckiem
bogatego egzotycznego cudzoziemca, o którym wieść
urywa się w czasach II wojny światowej. Podążając
jego śladem, Katia nawiązuje ciekawe znajomości
i wdaje się w gorący romans z nowo poznanym
mężczyzną, który nieoczekiwanie również prowadzi
pewne prywatne śledztwo. Intrygująca znajomość
przeistacza się w coś bardzo poważnego.

Znakomicie napisana książka byłego scenarzysty
teatralnego i filmowego, autora słuchowisk i wielu
utworów literackich. Łączy dwa gatunki literackie:
powieść oraz autobiografię. Wspólną przestrzenią
jest tu pewien dom w Gdańsku, zamieszkany
w latach 1930–1945 przez rodzinę niemiecką,
natomiast od 1950 r. przez autora i jego najbliższych.
Dzieje obu tych rodzin przedstawione zostały na tle
rzetelnie odtworzonych wydarzeń historycznych.
Otrzymujemy też odmalowane z pietyzmem obrazy
życia codziennego w przed- i powojennym Gdańsku.

Od wydawcy
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Autor: Henryk Cyprian Konkol
Tytuł: Trylogia pomorska – „Włócznia”, „Wrota”
i „Więzy”
Wydawnictwo: Wydawnictwo
św. Macieja Apostoła
Rok wydania: 2015–2017
ISBN: 978-83-64585-40-1 („Włócznia”, 2015)
978-83-65757-11-1 („Wrota”, 2017)
978-83-65757-22-7 („Więzy”, 2017)
wydawnictwomacieja.blogspot.com

Trylogia pomorska. Powieść historyczna z XII–XIII
w., okresu kształtowania się Pomorza Gdańskiego za
panowania książąt Świętopełka, Mściwoja II, a także
za krótkich rządów Przemysła II.

Autor: Tomasz Wandzel
Tytuł: Żółty Długopis
Wydawnictwo: Wachlarz
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-93526-83-3

Jeśli sądzisz, że znasz miasto, w którym mieszkasz, to
zapewniam cię, drogi czytelniku, że się mylisz.
Wszystkie małe miasteczka są do siebie podobne,
mają swoje tajemnice i miejsca pełne wspomnień. We
wszystkich małych miasteczkach widać również
zmiany odciśnięte stopami mijającego czasu. Fakt, że
„Żółty Długopis” opisuje Prabuty, miasto, w którym
mieszkam od kilkunastu lat, nie oznacza, że ktoś
mieszkający w Lwówku Śląskim, Zagórzu czy Krynicy
Morskiej nie znajdzie w tej książce odniesień do
swojego miejsca zamieszkania. „Żółty Długopis” to
siedem opowiadań. Jedne niewiarygodne, inne
zupełnie banalne, ale wszystkie w pewnym sensie
prawdziwe.
Od Autora
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Autor: Zbigniew Żakiewicz
Tytuł: W czasie zatrzymane, t. 1
Wydawnictwo: Uniwersytet
Gdański
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78655-48-0
kiw.ug.edu.pl

Wybór 161 szkiców literackich pióra wybitnego
pisarza, historyka literatury i jej krytyka, rusycysty,
wieloletniego pracownika Uniwersytetu Gdańskiego,
które dotychczas istniały w rozproszeniu. Pierwotnie,
w latach 1989-2008 (jeden z nich zaś tylko w 1977
r.), ukazywały się na łamach polskich periodyków,
jak „Gwiazda Morza. Gdański Dwutygodnik
Katolicki” oraz „Kwartalnik Artystyczny: Kujawy
i Pomorze”. Pojedyncze teksty zamieszczono
w miesięcznikach katolicko-społecznych: „Nasza
Rodzina” i „Recogito: Pismo Regii Francuskiej
Stowarzyszenia
Apostolstwa
Katolickiego”,
miesięczniku literackim „Teksty Drugie”, a także
w poczytnych dziennikach regionalnych: „Dziennik
Bałtycki” oraz „Gazeta Morska”, dodatku do „Gazety
Wyborczej”.
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Książki dla dzieci
i młodzieży
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Autor: Agnieszka Misztal
Tytuł: Jak cebulka wypłynęła
z Gdańska w rejs
na statku, a wróciła
na Miedziowcu
Wydawnictwo: Narodowe
Muzeum
Morskie
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64150-22-7
nmm.pl
600-letnia (!) bohaterka tej uroczej książeczki
pięknym i przystępnym językiem (brawo dla
autorki!) dzieli się z małymi czytelnikami swoimi
przeżyciami
z
rejsu
statkiem.
Opowiada
o pracy marynarzy przed setkami lat, o prowadzeniu
kuchni okrętowej, o sztormie i zatonięciu statku.
Następnie – już z dna morskiego – relacjonuje to, co
się dzieje nad nią (plączące się we wraku sieci
łowiących rybaków) i tuż obok (spotkanie
z archeologami podwodnymi, wreszcie – wydobycie
wraku). Gdzie teraz znajduje się cebulka? Ponoć
w… Narodowym Muzeum Morskim. I oby to była
prawda.

Autor: Łukasz Pawlak
Tytuł: Hans Memling, malarz
tego drugiego
renesansu
Wydawnictwo: Wojewódzka
i Miejska
Biblioteka
Publiczna /
Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-89285-03-4
wbpg.org.pl

Wychodzący poza klasyczne ramy swojego gatunku
komiks, nagrodzony w ogólnopolskim konkursie
organizowanym przez Wojewódzką i Miejską
Bibliotekę Publiczną w Gdańsku, jest „papierowym”
debiutem autora.
Łukasz Pawlak najpierw wprowadza czytelnika
w sztukę renesansu niderlandzkiego, a następnie
prezentuje, niepozbawione fikcji, życie H. Memlinga
począwszy od jego dzieciństwa, a także twórczość
artysty. To gratka raczej dla starszych dzieci,
młodzieży i dorosłych.
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Tytuł: Kaszëbizna dlô nômłodszich
Kaszubski dla najmłodszych
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-75915-47-1
czec.pl

Kolorowanka dla dzieci będąca jednocześnie pomocą
edukacyjną w nauce języka kaszubskiego.

Autor: Małgorzata Walkosz-Lewandowska
Tytuł: Farwë Kaszëb.
Abecadlnik haftu
kaszubskiego
Wydawnictwo: Berda Małgorzata
Walkosz-Lewandowska
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-91752-28-9
czec.pl

Kolorowanka
dla
najmłodszych,
stanowiąca
doskonałe wsparcie dla nauczycieli języka
kaszubskiego oraz rodziców, którzy chcieliby
zapoznać swoje dziecko z tradycją regionu
kaszubskiego. Pozna ono nazwy kwiatów, nauczy się
ich kaszubskich nazw i pisowni, dowie się, jakie są
najważniejsze
szkoły
haftu
kaszubskiego.
Ułatwieniem w kolorowaniu będzie wzornik barw
znajdujący się na skrzydełkach okładki.
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Autor: Dorota Reszke
Tytuł: Bajką przez Łebę
Wydawnictwo: Studio Factory Lębork
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94793-90-6
studiofactory.pl

Autor: Andrzej Perepeczko
Tytuł: Dzika Mrówka i tajemnice
gdańskiego Wybrzeża
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78238-69-0
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

To historia dla dzieci i dorosłych o wszechobecnych
łebskich skrzatach. Akcja dzieje się w różnych
zakątkach miasteczka, głębinach Bałtyku oraz
Słowińskim Parku Narodowym.

Nowe przygody Dzikiej Mrówki i Jego Brata, którzy
razem z przyjaciółmi odkrywają swoje, okazuje się
nie całkiem znane, miasto i okolice.
To już ósma część niezwykłych i ciekawych przygód
braci bliźniaków oraz ich przyjaciółek – Uli
i Marieny. Tym razem do ekipy odkrywców dołączył
pan Tomek, chcący pokazać młodym ludziom
ciekawe rzeczy w Gdańsku, Sopocie, Gdyni
i najbliższym regionie. Nasi bohaterowie poznali
wiele tajemnic Trójmiasta i okolic, zobaczyli
mnóstwo ciekawych zabytków i skorzystali z wielu
atrakcji dostępnych nad polskim morzem,
a przy okazji raz po raz musieli wyciągać z tarapatów
Dziką Mrówkę, który potrafi się w nie wpakować
o każdej porze i w każdym miejscu.
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Autor: Anna Boderek-Pocheć
Tytuł: Marcel i tajemnica profesora
Wydawnictwo: Skrzat
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-79153-42-8
skrzat.com.pl

Po udanych wakacjach przed Marcelem i Martyną
kolejne wyzwania. Tym razem przyjaciele natrafiają
na opuszczony dom i odnajdują w nim drewniane
puzzle. Młodzi odkrywcy skarbów dowiadują się, że
dom należał do profesora sztuk pięknych Antoniego
Witulskiego, a tajemnicze deszczułki stanowią mapę
i posiadają wskazówki do odnalezienia pojedynczych
liter. Rozpoczynają się potajemne poszukiwania.
Tylko co i dlaczego zostało ukryte? Całą sprawę
komplikuje pojawienie się grupy Niemców, którzy
podają się za filmowców, a co gorsza posiadają
zezwolenie na zamknięcie bunkrów z okresu II wojny
światowej.
Od wydawcy
Akcja powieści toczy się m.in. w Tczewie.

Autor: Zenon Gołaszewski
Tytuł: Szepty Raduni,
szepty Motławy
Wydawnictwo: Wimana
Rok wydania: 2017, wyd. III
ISBN: 978-83-94807-92-4
gigant.pl, wolum.pl

Szymon Matern, autentyczna postać z przełomu XV
i XVI w., to w opinii historyków najsławniejszy
pomorski rozbójnik. Jeszcze w ubiegłym stuleciu
straszono nim niegrzeczne dzieci. Dlaczego zatem
wstawiali się Szymonem Maternem królowie polscy?
Dlaczego wstawiała się za nim i udzielała mu
schronienia pomorska szlachta? Autor, na podstawie
materiałów źródłowych, dochodzi do wniosku, że stał
się on ofiarą ówczesnych stosunków społecznych. Na
kartach powieści broni go, przedstawiając jako
„szlachetnego rozbójnika”, podobnej rangi co
angielski Robin Hood. Rozgrywająca się w latach
1492–1516 wartka akcja powieści jest mocno
osadzona w realiach historycznych.
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Autor: Anna Czerwińska-Rydel
Tytuł: Mgnienie oka
Wydawnictwo: Muchomor
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65650-02-3
muchomor.pl

Autor: Anna Czerwińska-Rydel
Tytuł: Drzwi. Opowieść
o św. Wojciechu
Wydawnictwo: Muchomor
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-89774-94-1
muchomor.pl

Opowieść o Danielu Mikołaju Chodowieckim
(1726–1801), jednym z najbardziej cenionych
malarzy i rysowników XVIII w. Bohater książki
urodził w Gdańsku w domu kupca zbożowego.
Zasłynął głównie jako rytownik specjalizujący się
w ilustracji książkowej. Stworzył m.in. ryciny do
„Cierpień młodego Wertera” J. W. Goethego, „Don
Kichota” M. Cervantesa, „Kubusia fatalisty” D.
Diderota, „Kandyda” Woltera, przedstawiał też sceny
z dramatów Shakespeare’a. W dorobku miał około
4000 prac. Część z nich zaprezentowana została
w „Mgnieniu Oka”.

To wydana pod patronatem prezydenta Gdańska
opowieść o pierwszym patronie Polski, biskupie,
męczenniku (ok. 956–997), którego postać łączy się
z początkami państwa polskiego.
Misja Wojciecha, mająca nawrócić Prusów, została
zorganizowana przez księcia Bolesława Chrobrego.
Według legendy zabity został w Świętym Gaju
niedaleko Dzierzgonia.
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Autor: Jolanta Nitkowska-Węglarz
Tytuł: Zaczarowana chusta
Ojca Wiatrów. Baśnie
wędrujące
wokół Bałtyku
Wydawnictwo: Boxpol
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94780-41-8
boxpol.pl

Kolejne baśnie słupskiej publicystki i pisarki,
wydane w 40. rocznicę jej pracy zawodowej.
Ilustracje do tekstów są dziełem sześćdziesięciu
uczniów Liceum Plastycznego im. S.I. Witkiewicza
w Słupsku. Dla wielu spośród nich debiut
ilustratorski może okazać się szansą na zaistnienie
w środowisku artystycznym.
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Poezja
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Tytuł: Niedopowiedzenia
Wydawnictwo: Gmina Kobylnica
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94475-71-0
kobylnica.pl

Autor: Franciszek Kamecki
Tytuł: Gniew. Czytanie miasta
Wydawnictwo: Galeria Autorska
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-60924-44-0
autorska.pl

Almanach poetów gminy Kobylnica będący próbą
prezentacji kulturotwórczego potencjału i artystycznych wizji środowiska, a także ścisłych
związków autorów z ich małą ojczyzną.
Jak wyjaśniają redaktorzy zbiorku: Nie zastosowano
tu
określeń
typu
„amator”
czy
„poeta
nieprofesjonalny” celowo, bowiem żywioł potrzeb
i intencji (…) związanych z pisaniem, nawet jeśli nie
ma on tylko wymiarów prób tworzenia literatury, ma
się nijak do pojęcia „amator”, bo nie ma takiej
profesji jak poeta.
Wiersze poprzedzają biogramy twórców, a poetycki
nastrój dopełniony został grafikami Romany
Małeckiej.

Wybrane wiersze duchownego-poety podkreślają
niezwykły
charakter i urok tego pomorskiego
miasteczka. Można je odczytywać w kontekście
autobiograficznym, regionalnym i metafizycznym.
Ich twórcę interesuje kondycja człowieka
zmagającego
się
z
różnymi
wyzwaniami
współczesności. Na pewno nie można nazwać tych
strof „poezją kapłańską”. Przetykają je nastrojowe,
w kolorze sepii, fotografie Gniewu autorstwa
Kazimierza Frosta.
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Wspomnienia
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Autor: Wacław Dobosz Tempski
Tytuł: Z goryczą pod wiatr
1939 –1954
Wydawnictwo: Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej /
Wejherowo
BiT / Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-89-692-48-1
978-83-651752-67-9
muzeum.wejherowo.pl
maszoperia.org/2_wydawnictwo-bit
Beletryzowane – okraszone licznymi dialogami –
wspomnienia gdańszczanina, który dzieciństwo przed
i w czasie II wojny światowej spędził w rodzinnej
wsi matki – w Tępczu k. Luzina (pow. wejherowski),
zaś po zakończeniu działań wojennych wraz
z rodzicami i rodzeństwem zamieszkał w Gdańsku
Oruni. Czytelnik, który sięgnie po tę lekturę pozna
nie tylko ówczesną codzienność na kaszubskiej wsi,
ale też problemy bohaterów w zrujnowanym
Gdańsku, relacje sąsiedzkie, koleżeńskie oraz życie
szkolne.

Autor: Józefa Krośnicka
Tytuł: Z czasów przełomu
1944 –1945
Wydawnictwo: Agni
Rok wydania: 2017, wyd. II
ISBN: 978-83-65769-02-2
agni.net.pl

Powstałe w różnym czasie i okolicznościach, oparte
na faktach, opowiadania, a także wspomnienia
najstarszej dziś, 103-letniej, mieszkanki Pruszcza
Gdańskiego dotyczą ostatnich lat wojny i okresu tuż
po jej zakończeniu. Autorka, znana w powiecie
gdańskim nauczycielka (historyk
i filozof
z wykształcenia) i działaczka lokalna, przed wojną
i w czasie wojny mieszkała w Pułtusku. W 1944 r.
została deportowana na roboty do Niemiec. Po
wojnie w obozie przejściowym „Bałtyk” w Lubece
utworzyła polską szkołę, do której zapisało się ponad
120 dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Zanim trafiła do
powiatu gdańskiego, wraz z mężem przez 10 lat
mieszkała na Pomorzu Zachodnim.
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Autor: Johannes Trojan
Tytuł: Mój ojciec, kupiec
Wydawnictwo: Fundacja
Terytoria
Książki
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-79080-74-8
terytoria.com.pl

Gdyby przed wojną zapytało się gdańszczan, kto, ich
zdaniem, należy do najbardziej znanych pisarzy
rodem z Gdańska, wówczas wielu z nich wymieniłoby
w czołówce Johannesa Trojana. W ich żywej pamięci
pozostawał przede wszystkim jako dziennikarz i autor
żartobliwych wierszy, które cieszyły się ogromną
popularnością. Ale to, że pisywał też o swoim
rodzinnym mieście, nie było faktem powszechnie
znanym. Dziś już mało kto o tym wie. A szkoda, bo te
fragmenty jego twórczości stanowią perełki
piśmiennictwa o dziewiętnastowiecznym Gdańsku.
Od wydawcy
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Autor: Józef Borzyszkowski (red.)
Tytuł: Ryszard Stryjec (1932–1997).
Pro memoria
Wydawnictwo: Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
Instytut Kaszubski /
Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-89692-50-4
muzeum.wejherowo.pl, instytutkaszubski.pl

Publikacja o Ryszardzie Stryjcu – malarzu,
rzeźbiarzu, ceramiku i grafiku, który zyskał miano
gdańskiego Dürera. Cechą charakterystyczną jego
twórczości było wplatanie postaci fantastycznych,
bajkowych i biblijnych w motywy gdańskie.
W książce zawarto m.in. fragmenty dziennika
Stryjca, liczne ilustracje i zdjęcia, wspomnienia
bliskich, przyjaciół; zamieszczono także wiersze
i prozę dedykowaną artyście.

Autor: Katarzyna Szkarpetowska
Tytuł: Jego portret
Wydawnictwo: Esprit
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65706-72-0
esprit.com.pl

Ksiądz Jan Kaczkowski
znajomych i przyjaciół.

we

wspomnieniach

Jan był bardzo prawym człowiekiem i księdzem.
Utożsamiał się z tym, co mówił. Nie zawsze było z
nim łatwo (śmiech). Bardzo lubił bezpośredniość.
(Tadeusz Pawlicki SJ)
Jan pokazał mi, że można robić wielkie rzeczy,
szałowe wręcz, mimo lęku. Zobaczyłem człowieka,
który – chociaż drży – idzie do przodu. (Grzegorz
Kramer SJ)
Był na wskroś autentyczny! Johnny był na 100%,
dosłownie. (Kapsyda Kobro-Okołowicz)
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Autor: Alicja Klenczon
Tomasz Potkaj
Tytuł: Krzysztof Klenczon.
Historia jednej znajomości
Wydawnictwo: WAM
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-27714-13-8
wydawnictwowam.pl

Autor: Regina Liczmańska-Małek
Tytuł: Harcerski krzyż. Opowieść
o moim Ojcu
Wydawnictwo: Chorągiew Gdańska
ZHP
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-94210-71-7
gdanska.zhp.pl

Alicja Klenczon była niespokojnym duchem epoki,
bohaterką piosenki, którą śpiewała cała Polska –
„Historia jednej znajomości”, i muzą, przy której on
napisał swoje największe szlagiery.
Spotkali się w 1965 r. w sopockim klubie Non Stop.
Na pierwszej randce w kinie Polonia nawet nie
próbował jej pocałować. Dopiero gdy potem
spacerowali po sopockim molo, wziął ją pod rękę.
Jak potoczyły się ich dalsze losy? Jak wyglądało
środowisko muzycznej bohemy lat 60.? Kim tak
naprawdę był kultowy muzyk ery big-beatu?
Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się
w niniejszej książce.

Alfons (Alf) Liczmański (1904–1940), bohater
wspomnień, był gdańskim działaczem polonijnym
i harcmistrzem. Ukończył Gimnazjum Piotra i Pawła
(w budynku obecnego I LO w Gdańsku), a następnie
rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa Lądowego
Gdańskiej
Politechniki
(wówczas
Technische
Hochschule), które musiał przerwać z przyczyn
materialnych.
W 1920 r. ukończył kurs harcerski w Karwi, następnie
współtworzył pierwszą męską drużynę harcerską im.
Zygmunta Augusta. Był współorganizatorem polskiego
harcerstwa w Wolnym Mieście Gdańsku, twórcą
drużyny harcerskiej im. Zawiszy Czarnego (1930),
komendantem hufca gdańskiego. Od 1935 r. pełnił
funkcję komendanta Gdańskiej Chorągwi ZHP. Został
rozstrzelany w podobozie Stuthofu w Granicznej Wsi
(Grenzdorf).
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Autor: Mateusz Ihnatowicz
Tytuł: Villa Musica
Wydawnictwo: Muzeum Stutthof
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94403-39-3
muzeumpiasnickie.pl

Dzieje rodziny Panków w zarysie. Budowniczym
tytułowego domu – będącego dziś siedzibą Muzeum
Piaśnickiego – był Franciszek Panek, lekarz,
zasłużony dla międzywojennego Wejherowa działacz
samorządowo-społeczny. Jego córki, Kazimiera
i Stanisława, zginęły w Piaśnicy.
Informacje o rodzinie poprzedzone zostały obrazem
Wejherowa sprzed II wojny światowej – stosunków
religijnych i etnicznych między Polakami, Niemcami
i Żydami, życiem społeczno-kulturalnym miasta.
Tekst uzu-pełniają liczne fotografie i kopie
dokumentów. Na końcu opisana została architektura
Villi Musica oraz zaprezentowano zdjęcia
dokumentujące jej budowę w latach 20. XX w.

25

Historia

26

Autor: Zenon Gołaszewski
Tytuł: Słowianie północni
Wydawnictwo: Wimana
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94807-99-3
azymut.pl

Pierwsza w Polsce tak pełna monografia poświęcona
Słowianom nadbałtyckim, zamieszkującym w czasach
ich rozkwitu (przypadającego na drugą połowę
wczesnego średniowiecza) ziemie (…) od Gdańska po
Lubekę.
Autor (…) w pierwszej części książki zajmuje się ich
etnogenezą i najdawniejszymi dziejami, stawiając
tezę, mocno osadzoną w źródłach, o ich starożytności
na kontynencie północnoeuropejskim. Konkluduje:
„Słowianie północni stanowili w Europie jakby
forpocztę, awangardę, która o wiele stuleci
wyprzedziła wielką słowiańską falę migracji
z przełomu V/VI w. n.e. Można powiedzieć, że dla
pozostałych Słowian byli i są jak gdyby starszymi
braćmi”. Druga część książki (…) poświęcona jest
dziejom politycznym Słowian północnych.
Od wydawcy

Autor: Krzysztof Lewalski (red.)
Tytuł: 1050. rocznica
Chrztu Polski
Wydawnictwo: Gdańskie
Towarzystwo
Naukowe
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-60693-21-6
gtn.cba.pl

Publikacja
zawiera
czternaście
opracowań
stanowiących pokłosie konferencji, ukazujących
kontekst historyczny tego ważnego dla polskiej
państwowości
wydarzenia
i
współczesne
postrzeganie jego znaczenia społecznego i religijnego. Mowa tu m.in. o wpływach chrześcijańskich
na ziemiach Słowian północno-wschodnich przed
966 r., o panteonie słowiańskim i przedchrześcijańskich wierzeniach, o znaczeniu i specyfice misji
św. Wojciecha i Ottona, reformacji i Kościołach
protestanckich na Pomorzu w XVI stuleciu. Także
o stanie wiary i Kościoła na Pomorzu w świetle
dzieła „Echo Sepulcharis”, o Biblii Gutenberga oraz
o świętej rzece Jordan w opisie polskich
pielgrzymów i podróżników w XVI, XVII i XVIII w.
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Autor: Krzysztof Kowalkowski
Tytuł: Ocypel. Perła Kociewia
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-75915-52-5
czec.pl

Autor: Dariusz Dolatowski
Tytuł: Z dziejów sołectwa
Pawłowo w gminie
Trąbki Wielkie
od czasów najdawniejszych
do 1945 roku
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65175-37-3
czec.pl

Monografia zawiera podstawowe informacje
o dziejach tej turystycznej obecnie wsi od pierwszych
przekazów historycznych po dziś. Za bazę źródłową
posłużyły
autorowi
archiwalia,
literatura,
wspomnienia oraz informacje od byłych i obecnych
mieszkańców Ocypla.

Kolejny tom z serii „Poznajemy swoją Małą
Ojczyznę”, tym razem poświęcony dziejom wsi
i sołectwa Pawłowo, wsi położonej w powiecie
gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie.
W jej pobliżu znajduje się jezioro Aleksandra.
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Autor: Tomasz Krzemiński
Tytuł: Codzienność mniejszych
miast Pomorza
Nadwiślańskiego
końca XIX i pierwszych
dziesięcioleci XX wieku
Wydawnictwo: Instytut
Historii Polskiej
Akademii Nauk /
Warszawa
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-63352-94-3
www.ihpan.edu.pl

Autor: Peter J. Klassen
Tytuł: Menonici w Polsce
i Prusach w XVI-XIX w.
Wydawnictwo: Muzeum
Etnograficzne
im. Marii
Znamierowej-Prüfferowej / Toruń
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-61891-92-5
etnomuzeum.pl

Książka Petera J. Klassena prezentuje społeczną
i kulturową historię grupy osadników związanych
z wyznaniem menonickim. To wydawnictwo
o popularnonaukowym charakterze, oparte o badania
archiwalne w Niemczech, Holandii i w Polsce, napisane w sposób przejrzysty i jasny.
Od wydawcy

Autor
pisze o modernizacji, przeobrażeniach
i polityce miast w omawianym okresie, zarysowuje
małomiasteczkowy pejzaż przestrzeni publicznej
i prywatnej, opowiada o poziomie higieny i trosce
o zdrowie. Ponadto zapoznaje czytelnika z kulturą
kulinarną, zwyczajami żywieniowymi i aprowizacją,
przedstawia
drobnomieszczańskie
rodziny.
Podejmuje też temat pracy i utrzymania, jak również
relacji
i
współzależności
w
ówczesnych
społecznościach. Swoją książkę kończy prezentacją
form spędzania wolnego czasu, świętowania,
uczestnictwa w kulturze.
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Autor: Stefan Cosban-Woytycha
Ryszard Sobczak
Tytuł: Dywersja i sabotaż
na Pomorzu Gdańskim
1939–1945
Wydawnictwo: Poligraf
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78565-19-2
wydawnictwopoligraf.pl

Autor: Mariusz Borowiak
Tytuł: Okręt podwodny
ORP Jastrząb
Wydawnictwo: Napoleon V
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65855-04-6
napoleonv.pl

Na polskim rynku wydawniczym funkcjonuje niewiele
opracowań, które podejmują próby (…) analizy
problemów związanych z dywersją i sabotażem
w okresie drugiej wojny światowej w poszczególnych
regionach Polski. Zadanie to w dużej mierze spełnia
recenzowane opracowanie. Jego autorzy pokazali,
jak wielowarstwowe są problemy dotyczące
organizowania i realizacji zadań związanych
z dywersją i sabotażem w warunkach wojennych.
Jestem przekonany, że recenzowana praca (…) będzie
inspiracją dla młodych historyków, którzy zamierzają
swe zainteresowania skupić na problemach
związanych z dywersją i sabotażem w okresie drugiej
wojny światowej.
prof. dr hab. Wiesław Wróblewski

Monografia poświęcona jednokadłubowemu okrętowi
podwodnemu z czasów drugiej wojny światowej, typu
S/S-1, będącego trzonem amerykańskiej floty
podwodnej w okresie międzywojennym. Wraz
z pięcioma innymi okrętami typu S, S-25 został on
przekazany Wielkiej Brytanii w ramach pomocy
wojennej, a przez tę ostatnią wydzierżawiony Polskiej
Marynarce Wojennej. Okręt został zatopiony na Morzu
Norweskim 2 maja 1942 r., w wyniku omyłki
dowódców sojuszniczych jednostek nawodnych,
w trakcie operacji dalekiej osłony konwoju PQ-15.
ORP „Jastrząb” jest jak dotąd jedynym w historii PMW
okrętem podwodnym, jaki pokonał w stanie
wynurzonym Ocean Atlantycki z zachodu na wschód.

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
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Autor: Mariusz Borowiak
Tytuł: Niszczyciel ORP Burza
Wydawnictwo: Napoleon V
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65746-43-6
napoleonv.pl

Autor: Mariusz Borowiak
Tytuł: Okręt podwodny
ORP Wilk
Wydawnictwo: Napoleon V
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65746-61-0
napoleonv.pl

Tym razem autor pisze o kontrtorpedowcu typu Wicher
zamówionym w 1926 r. we francuskiej stoczni
Chantiers
Navals
Français,
jednocześnie
z zamówieniem na bliźniaczą jednostkę ORP „Wicher”.
16 kwietnia 1929 r. okręt został zwodowany. W lipcu
1932 r. miało miejsce oficjalne przekazanie go stronie
polskiej, 10 sierpnia zaś uroczyste podniesienie
bandery RP na okręcie. Pierwszym jego dowódcą
został kmdr por. Bolesław Sokołowski. Służbę na
morzu ORP „Burza” rozpoczął w tym samym roku
(około 4 lata po pierwotnie planowanym terminie).
Brał udział w II wojnie światowej. Od 1944 r. służył
jako okręt szkolny, w styczniu 1946 pełnił funkcję bazy
okrętów podwodnych w Harwich. 28 września 1946 r.
okręt został przekazany Royal Navy. Do Polski
przyholowano go w 1951 r.

Historia polskiego podwodnego stawiacza min z okresu
międzywojennego i II wojny światowej. Został
zbudowany we francuskiej stoczni Chantiers Augustin
Normand w Hawrze na zamówienie polskiej Marynarki
Wojennej. Okręt wodowano w 1929 r., a dwa lata
później w Cherbourgu odbyła się ceremonia
podniesienia bandery.
4 grudnia 1931 r. „Wilk” wszedł w skład Grupy
Okrętów Podwodnych Dywizjonu Minowców, a od
1 maja 1932 roku – w skład Dywizjonu Okrętów
Podwodnych (początkowo „łodzi podwodnych”).
Razem z innymi okrętami odbył szereg wizyt
zagranicznych. Podczas II wojny światowej „służył” na
wodach polskich i angielskich. Do Polski sprowadzono
go w 1952 r.
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Tytuł: Antologia prasy Solidarności
Walczącej w Trójmieście.
Pisma Oddziału SW
Trójmiasto i Grupy
SW Stoczni im. Komuny
Paryskiej w Gdyni
Wydawnictwo: IPN
Fundacja
Pomorska
Inicjatywa
Historyczna
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-80981-36-2
978-83-62631-07-0
ipn.gov.pl

Autor: Konrad Knoch (red.)
Jakub Kufel (red.)
Wojciech Polak (red.)
Przemysław
Ruchlewski (red.)
Tytuł: Czerwiec 1976
na Pomorzu
Wydawnictwo: Europejskie
Centrum
Solidarności /
Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-62853-74-8
ecs.gda.pl

Trzon
działalności
wydawniczej
Solidarności
Trójmiasta niewątpliwie stanowiły dwa biuletyny:
„Solidarność Walcząca”, mająca początkowo w podtytule informację: „Wydaje Agencja Informacyjna SW
Oddział Trójmiasto”, później „Pismo organizacji
Solidarność Walcząca”, aż wreszcie krótko „Oddział
Trójmiasto”, oraz pismo o tym samym tytule, lecz
z dopiskiem „Pismo organizacji Solidarność Walcząca,
Grupa Zakładowa Stoczni im. Komuny Paryskiej”.
Fragment przedmowy

Książka jest owocem projektu naukowego dotyczącego
strajków w 1976 r. w Gdańsku, Elblągu i Grudziądzu.
Autorzy szczegółowo opisują historię protestu
w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, prezentują reakcje
prasy gdańskiej, ukazują perspektywę akademicką
wobec wspomnianych zdarzeń, przedstawiają trwały
skutek czerwcowych protestów, czyli powstanie zorganizowanej opozycji demokratycznej, oraz poddają
pod dyskusję kwestię pamięci o tym wydarzeniu na
Pomorzu.
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Autor: Cezary Obracht-Prondzyński
Tytuł: Ruch Kaszubsko-Pomorski /
Kaszëbskò-Pòmòrskô Rësznota
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Instytut Kaszubski /
Gdańsk
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-62137-06-0
instytutkaszubski.pl, kaszubskaksiazka.pl
Trudno (…) zrozumieć najnowszą historię Kaszubów,
rozwój kultury kaszubskiej, ale też zmiany (…) na
Pomorzu bez uwzględnienia fenomenu, jakim bez
wątpienia był i pozostaje regionalny ruch kaszubski.
Nie jest on tylko efektem aktywności Kaszubów i ich
liderów, ale także doprowadził do tego, kim są
Kaszubi, jakie jest ich współczesne oblicze,
tożsamość, kultura i poczucie wspólnoty. Ruch ten
przybierał zróżnicowane formy organizacyjne,
kreował nowe idee, przyciągał różnych ludzi, często
niemających kaszubskiego pochodzenia.
Cezary Obracht-Prondzyński

Autor: Agnieszka LewandowskaKąkol
Tytuł: Dziewczyny z konspiry
Wydawnictwo: Zona Zero
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94613-19-8
zonazero.pl

Bohaterkami książki są działaczki polskiej opozycji
demokratycznej, które zbierały informacje, redagowały,
drukowały,
rozwoziły
materiały
opozycyjne,
organizowały
pomoc,
ukrywały,
wyciągały
uwięzionych z miejsc odosobnień, w stylu Jamesa
Bonda. Doskonale zdawały sobie sprawę z ryzyka
i podejmowały je z pełną świadomością.
W czasach konspiry cel miały wspólny, ale dążyły do
niego różnymi drogami. Niektórym udało się pogodzić
zaangażowanie polityczne z pieczą nad domem, inne
zapłaciły cenę rozpadu rodziny i osamotnieniem
w wolnej już Polsce.
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Autor: Jerzy Szwankowski
Tytuł: Dzieje parafii pw. św.
Jadwigi Śląskiej
w Lichnowach
na tle przeszłości
wsi parafialnych
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy
Rafael
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-75699-43-2
rafael.pl
Piękny neogotycki kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej
jest jedną z trzech świątyń w Lichnowach, koło
Chojnic. Został zbudowany w latach 1863–1866.
Niemiecka ludność Lichnów początkowo skłaniała
się ku reformacji, dlatego kościół ten został przejęty
przez luteranów i był w ich władaniu przez blisko sto
lat. W tym czasie katolicy korzystali z kościoła
w Sławęcinie. W XVIII w. lichnowscy katolicy
odzyskali swój kościół. Do parafii lichnowskiej
należały wówczas wsie: Lichnowy, Sławęcin
i Obrowo.

Autor: Wigand von Marburg
Tytuł: Kronika Nowopruska
obejmująca
lata 1293-1394
Wydawnictwo: Armoryka
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-80642-02-7
ksiegarnia-armoryka.pl

Wigand z Marburga (ok. 1365–1409) to kronikarz
niemiecki opisujący walki Krzyżaków z Prusami
i Litwinami. Jego kronika, obejmująca lata 1293–
1394, jest jednym z podstawowych źródeł informacji
o historii ziem pruskich, najazdów na Wielkie
Księstwo Litewskie i walk z Królestwem Polskim.
Początkowo napisana w języku wysokoniemieckim,
rymowaną prozą, łączyła opis aktualnych wydarzeń
z legendami, podaniami ludowymi i mitami. Szacuje
się, że Wigand napisał 17 tys. wersów, z których
przetrwało w oryginale jedynie 500. Jednakże Jan
Długosz w latach 60. XV w. zlecił Konradowi
Gesselen tłumaczenie dzieła Wiganda na łacinę.
Przekład przetrwał do dzisiaj prawie w całości, ale
wiele dat i innych szczegółów zostało w nim
przetłumaczonych błędnie.
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Autor: Andrzej Januszajtis
Tytuł: Sto jeden razy Gdańsk
Wydawnictwo: Marpress
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-75281-46-0
marpress.pl

Kolejny, piąty zbiór felietonów autora, wzbogacony
licznymi zdjęciami oraz reprodukcjami z bogatych
zbiorów, głównie Biblioteki Gdańskiej PAN
i Gdańskiego Archiwum.

Autor: Ernst Wilhelm Waage
Tytuł: Szczegółowa historia Oruni
Wydawnictwo: Oficyna Pomuchel
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94131-14-2
rzygacz.webd.pl/oficyna

Ernst Waage snuje swoją opowieść o historii Oruni
od czasów krzyżackich, kiedy wieś otrzymała
pierwszy przywilej (…). Dalsze dzieje Oruni jawią się
w książce jako pasmo zniszczeń, dewastacji i grabieży
dokonywanych przez wszystkie armie, które zawitały
u bram Gdańska. Jest to jednak również opowieść
o niestrudzonym odradzaniu się osady, której
mieszkańcy umieli zwykle bardzo szybko odbudować
straty powodowane przez najeźdźców. Jako
najtragiczniejsze w skutkach wydarzenia w oruńskiej
historii przedstawia autor całkowite zniszczenie wsi
w 1813 roku, kiedy wieś została podpalona przez
żołnierzy rosyjskich. Zniszczona Orunia, tym razem
z wielkim trudem próbująca podnieść się z ruiny, jest
punktem wyjścia do opisu znanego autorowi stanu
wsi.
Od wydawcy
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Autor: Krystyna Krynicka
Tytuł: Z dziejów parafii
i Kościoła w Chmielnie
Wydawnictwo: Stowarzyszenie
Katolickie
Dzieło
Św. Apostołów
Piotra i Pawła /
Chmielno
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94769-95-6

Autor: Tadeusz Maciejewski
Tytuł: Ustrój konstytucyjny
i sądowy
napoleońskiego (1807-1814)
i wersalskiego (1920-1939)
Wolnego Miasta Gdańska
w rozwoju prawno-historyczno-porównawczym
Wydawnictwo: Uniwersytet
Gdański
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78654-44-5
kiw.ug.edu.pl

W książce przedstawiono ustrój i sądownictwo dwóch
Wolnych Miast Gdańskich wraz z ujętym całościowo
kontekstem historycznym i porównawczym. Opracowanie jest syntezą opartą przede wszystkim na
dotychczasowym dorobku autora uzupełnionym jego
dodatkowymi badaniami źródłowym, ale także zbiera
w jedną całość aktualny stan wiedzy dotyczący
poruszanej problematyki zarówno nauki polskiej, jak
i niemieckiej.

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Chmielnie należy do dekanatu kartuskiego diecezji
pelplińskiej. Według przekazów, pierwszy, drewniany
kościół w miejscowości ufundowała Damroka, córka
księcia Świętopełka. Obecny kościół, z czerwonej
cegły, powstawał w trzech etapach. Do cennych
zabytków należą: barokowy ołtarz główny z 1700 r.,
chrzcielnica, dzwon z XVI w. oraz dwa XVIIIwieczne feretrony. Ponadto w jego wnętrzu znajdują
się malowidła wzorów haftu kaszubskiego,
wykonane przez Wacława Szczeblewskiego w 1956 r.

Od wydawcy

36

Autor: Zenon Kuligowski
Bogdan Radys
Tytuł: Harcerstwo gdańskie
1945–1973
Wydawnictwo: Chorągiew Gdańska
ZHP
Rok wydania: [2015]
ISBN: 978-83-94210-70-0
gdanska.zhp.pl

Praca ujrzała światło dzienne dzięki staraniom
Harcerskiego Kręgu Seniorów „Korzenie” Chorągwi
Gdańskiej
ZHP.
Autorzy
czerpali
wiedzę
z
materiałów
źródłowych,
opracowań
i leksykonów dotyczących tematyki harcerskiej na
Pomorzu
Gdańskim,
artykułów,
materiałów
powielanych, relacji, wspomnień i dokumentów
zachowanych w prywatnych zbiorach instruktorów
harcerskich i ich rodzin.

Autor: Jan Chryzostom Pasek
Tytuł: Pamiętniki Jana Paska
w przekładzie
na język współczesny
Wydawnictwo: Wimana
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94807-95-5

Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska (ok. 1636–
1701), odkryte dopiero w XIX w., wywarły znaczny
wpływ na autorów powieści historycznych,
zwłaszcza Henryka Sienkiewicza, w którego
„Trylogii” wyraźnie pobrzmiewają. Niestety, pisane
w języku staropolskim z bogatą domieszką języka
łacińskiego, dla współczesnego czytelnika są
nieczytelne. A szkoda – pisze Zenon Gołaszewski,
autor współczesnego przekładu, we Wstępie – (…) są
one pisane w tak żywy, barwny i pełen humoru
sposób, że przez pewien czas po ich wydaniu (…)
uważano [je] za mistyfikację (…).
Co ciekawe, Pasek wiele razy bywał w Gdańsku.
Przybywał tutaj z flisakami, by sprzedać zboże.
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Autor: Marcin Grulkowski (red.)
Tytuł: Księgi małoletnich
Głównego Miasta
Gdańska z XV wieku
Wydawnictwo: Instytut Historii
Polskiej Akademii
Nauk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-63352-89-9
ihpan.edu.pl
W Głównym Mieście Gdańsku świadectwem kontroli
rady miejskiej nad opiekunami prawnymi dzieci,
które utraciły jednego lub oboje rodziców, są dwie
księgi małoletnich z lat 1441–1460 i 1451–1460.
Nadzór nad rejestrami tego typu sprawowali
kamlarze. W księgach tych umieszczano wpisy
dotyczące majątku małoletnich powierzonego przez
ich opiekunów radzie miejskiej na przechowanie.
Księgi te ukazują również dalsze losy środków
pieniężnych należących do małoletnich oraz operacje
finansowe przeprowadzane przez ich opiekunów (np.
inwestycje na rynku renty). Stanowią one ponadto
ciekawe źródło do badań nad polityką finansową
Gdańska w czasach przełomu politycznego, jakim
była wojna trzynastoletnia.
Od wydawcy

Autor: Daniel Rożek
Tytuł: Ostrowite. Kościół
świętego Jakuba
Większego Apostoła
w Ostrowitem
koło Chojnic
Wydawnictwo: Zómk Zôbòrsczi
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94639-72-3
czec.pl

Praca monograficzna, której autor najpierw
zapoznaje czytelnika z tłem historycznym
miejscowości i parafii, a następnie przechodzi do
opisu samego kościoła. Prezentuje jego dzieje,
architekturę i wyposażenie. Nie pomija kwestii
konserwacji zabytku. W ostatnim rozdziale
przedstawia żywot i kult świętego Jakuba, łącznie
z jego recepcją w Zakonie Krzyżackim.
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Kultura / sztuka
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Tytuł: Spojrzenie na morze
Wydawnictwo: Narodowe Muzeum
Morskie / Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64150-23-4
nmm.pl

Katalog
prezentujący
malarstwo
twórców
wywodzących się ze „szkoły sopockiej”, pokazanej
na XV wystawie z cyklu „Polscy artyści o morzu”.
„Szkoła sopocka” to termin, który powstał na
początku lat 50. XX w. Wyznaczał pewną
odmienność artystyczną wobec ogłoszonej w 1949 r.
nowej socrealistycznej estetyki marksistowskiej,
opartej na osiągnięciach nauki i sztuki radzieckiej.
Pomysłodawcy
ekspozycji
postawili
pytanie
o miejsce, jakie w twórczości artystów wywodzących
się ze „szkoły sopockiej” zajmowała marynistyka.
Jak czytamy we wstępie: (…) pobieżny przegląd
prezentowanych na wystawie dzieł pozwala
stwierdzić, że trudno dopatrzeć się tu jakiejś
prawidłowości. Choć wszyscy tworzyli na Wybrzeżu,
morze zajmowało w ich twórczości różne miejsce.

Autor: Daniel Kalinowski
Tytuł: Sylwa kaszubskie
Wydawnictwo: Akademia
Pomorska / Słupsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-63538-21-7
wydawnictwo.apsl.edu.pl

„Sylwa kaszubskie” to formy różnorodne, otwarte,
nieco zaczepne... Napisane zostały głównie po to, aby
zanotować wydarzenia kultury i wstępnie je ocenić.
Sylwa mają również inspirować na przyszłość. Ta
książka to zapis jednego z etapów drogi, która ciągle
się rozwija... Prezentowane w książce teksty
krytycznoliterackie
miały
swoją
premierę
w czasopismach (głównie „Pomeranii” i „Acta
Cassubiana”) lub wydawnictwach zwartych.
Daniel Kalinowski
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Autor: Edmund Szymikowski
Tytuł: Autorska teka haftu
kaszubskiego
inspirowana
szkołą żukowską
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-75915-42-6
czec.pl

Teka zawiera 23 arkusze formatu A2 i A3 z wzorami
haftu znanego twórcy i autora opracowań nt. haftu
kaszubskiego.

Autor: Daniel Kalinowski (red.)
Tomasz Siemiński (red.)
Tytuł: Pasieka wyobraźni.
O twórczości
Józefa Chełmowskiego
Wydawnictwo: Urząd Miejski /
Brusy
Muzeum
Zachodniokaszubskie /
Bytów
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65472-04-5
kaszubskaksiazka.pl
Książka zawiera teksty powstałe z okazji konferencji
„Józef Chełmowski i autentyzm na Pomorzu”
(Bytów 2016), ponadto artykuły naukowe, prace
znane i dotychczas niepublikowane oraz wypowiedzi
twórców kultury, którzy utrzymywali kontakty
z
Józefem
Chełmowskim.
Dało
to
w efekcie panoramiczny, wzbogacony o indywidualne skojarzenia i interpretacje, obraz
wyjątkowego artysty z Brus.
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Autor: Małgorzata Tuszyńska
Anna Strobin
Jarosław Strobin
Tytuł: Rzemieślnicy czy artyści?
Ozdoby kobiece
z Pomorza u schyłku
starożytności
Wydawnictwo: Muzeum
Archeologiczne/
Gdańsk
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-85824-68-8
archeologia.pl
Katalog do wystawy czasowej w Muzeum
Archeologicznym w Gdańsku. Archeolodzy badający
na terenie Pomorza cmentarzyska z pierwszych
wieków naszej ery odkrywają w grobach, zazwyczaj
kobiecych, piękne egzemplarze biżuterii i ozdobnych
części stroju. Zachwycając się owymi precjozami
zastanawiają się nieraz, czy ich wykonawcy byli
jedynie niezwykle zdolnymi rzemieślnikami, czy
może już artystami. Przedmioty te są w literaturze
archeologicznej określane mianem rzemiosła
artystycznego – podziwiając je, należy położyć
nacisk na to ostatnie słowo.

Autor: Barbara Kosmowska-Ceranowicz
Tytuł: Bursztyn w Polsce
i na świecie
Wydawnictwo: Uniwersytet
Warszawski
Rok wydania: 2017, wyd. II
ISBN: 978-83-23526-03-2
wuw.pl

Dwujęzyczna, kolorowa publikacja prezentująca
urodę, dzieje i szczególne właściwości bursztynu,
uwzględniająca najnowszą literaturę przedmiotu.
Dzięki bogactwu informacji (…) może służyć jako
podręcznik dla studentów oraz pracowników
naukowych wydziałów nauk o ziemi na
uniwersytetach
oraz
wyższych
uczelniach
technicznych. Pisana w sposób prosty i przystępny
adresowana jest również do osób związanych
zawodowo z obróbką żywic kopalnych oraz licznego
grona miłośników tego szczególnego minerału,
cieszącego się w naszym kraju wyjątkową
popularnością (…).
Od wydawcy
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Autor: Bogna Jakubowska
Tytuł: Magiczna przestrzeń
Złotej Bramy
w Malborku
Wydawnictwo: Muzeum Zamkowe /
Malbork
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-60518-66-3
zamek.malbork.pl

Praca o najstarszym zabytku plastyki architektonicznej Zamku Malborskiego i jednym
z najcenniejszych dzieł średniowiecznych, nie tylko
na ziemiach polskich. Książka ma postać albumu z
licznymi reprodukcjami dzieł i arcydzieł sztuki średniowiecznej, ale też z dokładnym studium historycznym, w którym autorka m.in. polemizuje
z orzeczeniami kilku historyków i historyków sztuki
kwestionujących tezy zawarte w jej dysertacji
doktorskiej.

Autor: Anna Łysiak-Łątkowska (red.)
Małgorzata Lisiewicz (red.)
Tytuł: Jaki koń jest, nie każdy widzi
Wydawnictwo: Uniwersytet
Gdański
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78655-11-4
kiw.ug.edu.pl

Książka jest skierowana do szerokiego grona
odbiorców, zarówno z kręgów nauki, jak i innych
zainteresowanych tematyką, tzn. motywem konia
w kulturze oraz jego znaczeniem i obecnością
w życiu codziennym w środowisku miejskim.
W publikacji ukazano zagadnienia dotyczące rozwoju
i znaczenia Hipodromu w Sopocie oraz
warszawskiego toru wyścigowego. Zaprezentowano
także aspekty związane z ruchem miejskim. Wśród
bogatej tematyki przedstawiono również kwestie,
które nawiązują do funkcjonowania motywu konia
w kulturze: literaturze, poezji oraz w twórczości
ludowej.
Od wydawcy
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Autor: Przemysław Waszak
Tytuł: Krucyfiks z Kaplicy Jedenastu
Tysięcy Dziewic
w Bazylice Mariackiej
w Gdańsku
Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja
Kopernika / Toruń
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-23134-68-8
wydawnictwo.umk.pl

Autor: Katarzyna Rozmarynowska
Tytuł: Ogrody odchodzące...?
Z dziejów
gdańskiej zieleni
publicznej 1708–1945
Wydawnictwo: Fundacja
Terytoria Książki
Rok wydania: 2017, wyd. II
ISBN: 978-83-79080-83-0
terytoria.com.pl

Praca dotyczy jednego z arcydzieł rzeźby
późnogotyckiej, a w szczególności dziejów jego
interpretacji i recepcji. Podjęcie tego tematu jest
właściwe i godne uznania z co najmniej trzech
powodów. Pierwszy to ranga dzieła, które mimo dość
długiej historii badań pozostaje dość enigmatyczne.
Po drugie narosła wokół niego tradycja legendarna
i literacka stanowi odrębny, częściowo zazębiający
się z badaniami historycznymi, kompleks zagadnień.
Po trzecie zaś w ramach historii sztuki problematyka
recepcji (historii i estetyki recepcji) jest ostatnimi
czasy coraz intensywniej badana. (…).
Fragm. recenzji dr. hab. Jarosława Jarzewicza,
prof. UAM

Monografia
poświęcona
gdańskim
ogrodom
publicznym: promenadom spacerowym, parkom
i zieleńcom, niegdyś tętniącym życiem, dziś często
zapomnianym i powoli znikającym z krajobrazu
miasta. Autorka przedstawia historię prawie
czterdziestu miejskich ogrodów – od Błędnika (1708)
po modernistyczne zieleńce z lat trzydziestych XX
wieku. Są tu również informacje o sposobie
zarządzania zielenią miejską i postaciach związanych
z miejscowym ruchem ogrodniczym, a także,
w zarysie, tło kulturowe pojawienia się w miastach
ogólnodostępnej zieleni publicznej.
Książka ma charakter naukowy, przeznaczona jest
jednak dla szerokiego grona czytelników.
Od wydawcy
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Autor: Grażyna Tomaszewska (red.)
Feliks Tomaszewski (red.)
Mirosława Modrzewska (red.)
Stanisław Modrzewski (red.)
Tytuł: Pośród nas
Wydawnictwo: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78654-62-6
wyd.ug.edu.pl

Autor: Robert Domżał
Tytuł: Zabytkowe statki w Polsce
Wydawnictwo: Narodowe
Muzeum
Morskie / Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64150-19-7
nmm.pl

Publikacja jest efektem seminarium pt. „Pośród nas",
które odbyło się na Uniwersytecie Gdańskim. Ma
dziesięciu głównych bohaterów realizujących się
przede wszystkim w literaturze, choć nieobce im są
fascynacje muzyczne, plastyczne i fotograficzne. Jak
informuje wydawca: Uczestnicy cyklu seminaryjnego
należą do różnych pokoleń, środowisk, zajmują
bardziej czy mniej wyeksponowane miejsce
w kulturze. Są wśród nich osoby, których utwory
przynależą do oficjalnego kanonu lekturowego, jak
i artyści bardziej kameralni. Wszyscy jednak to, co
ogólnoludzkie poddają namysłowi poprzez specyfikę
jednego
z
najbardziej
skomplikowanych
i niejednoznacznych regionów kraju. W ten sposób
współtworzą kulturę Pomorza (…).

W
polskim
muzealnictwie
morskim
idea
zabezpieczenia
i
eksponowania zabytkowych
jednostek pływających oraz ich wyposażenia
i uzbrojenia pojawiła się już w kilka lat po
zakończeniu II wojny światowej. Jednak pierwsze
muzeum morskie, jakie utworzono już w 1947 roku
w Szczecinie, w początkowym okresie swojej
działalności koncentrowało się na niewielkich
eksponatach, modelach statków, urządzeniach
nawigacyjnych, marynistyce. Dopiero pod koniec lat
50. zwrócono tam uwagę na zabytki szkutnictwa
pochodzenia archeologicznego (…). W 1960 roku
liczba muzeów w Polsce została zwiększona do trzech
– wówczas rozpoczęło (…) działalność (…) Muzeum
Morskie w Gdańsku.
Od wydawcy
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Językoznawstwo
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Autor: Regina Kotłowska
Tytuł: Słowniczek gwary
kociewskiej
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-75915-51-8
czec.pl

To kolejny z serii gwarowych słowniczków
publikowanych przez Wydawnictwo Region. Tym
razem zapraszamy czytelników na wyprawę do krainy
zasiedlonej przez Kociewiaków. Słowniczek, poza
częścią leksykograficzną tłumaczącą znaczenie
gwarowych słów, wyposażony został w językoznawczo-etnologiczny wstęp charakteryzujący
Kociewie oraz wieńczący całość zestaw kociewskich
frazeologizmów, powiedzeń i przysłów.
Od wydawcy
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Społeczeństwo
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Autor: Maria Poprawska (red.)
Tytuł: Sławno smakuje.
Sławnianie i ich goście
od kuchni
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94767-01-3
czec.pl

Autor: Katarzëna Kankòwskô-Filëpiôk
Eùgeniusz
Prëczkòwsczi
Tytuł: Kaszëbskô młodëch
rewòlucjô
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie / Banino
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-63940-04-1
czec.pl

Założeniem publikacji było zebranie i ukazanie
smaków Sławna. Przepisy miały pochodzić z różnych
źródeł — od osób, które pełnią lub pełniły ważne
funkcje w Sławnie, od tych, którzy tam nie mieszkają,
ale się miastu zasłużyły, jak również od dobrych
gospodyń domu, mistrzyń i mistrzów kuchni. Udało
się zgromadzić ponad sto przepisów, które pokazują,
że Sławno naprawdę smakuje!

Książka ukazała się po I Kongresie Młodych
Kaszubów, który odbył się 19 listopada 2016 r.
w Kartuzach. Zawiera zbiór materiałów związanych
z tym wydarzeniem, opis prac w poszczególnych
grupach tematycznych oraz sformułowane wnioski.

Maria Poprawska
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Autor: Izabela Skórzyńska
Anna Wachowiak
Tytuł: Lokalne polityki
pamięci zmarłych.
„Cmentarze nieistniejących
cmentarzy” w Gdańsku
i Wrocławiu
Wydawnictwo: Instytut Historii
Uniwersytet
Adama
Mickiewicza /
Poznań
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65663-25-2
historia.amu.edu.pl
Recenzowana książka jest przykładem (…)
zainteresowania środowisk akademickich problematyką cmentarzy, zwłaszcza tych (…) zapomnianych
(…) i już nieistniejących (...). Często pozwalają one
głębiej od tradycyjnych badań historycznych (…)
wniknąć w istotę podejmowanego tematu oraz
bardziej przekonująco odpowiedzieć na bieżące
poznawcze, społeczne, kulturowe, a także polityczne
zapotrzebowanie na wyjaśnienie zjawisk i procesów
zachodzących w globalizującym się świecie (…).
Z recenzji wydawniczej prof. Jerzego Kołackiego

Autor: Krzysztof Bierwiaczonek
Małgorzata Dymnicka
Katarzyna Kajdanek
Tomasz Nawrocki
Tytuł: Miasto, przestrzeń, tożsamość.
Studium trzech miast:
Gdańsk, Gliwice, Wrocław
Wydawnictwo: Scholar
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-73838-91-8
scholar.com.pl

W publikacji podjęto próbę uchwycenia elementów
należących do specyficznych i dystynkcyjnych
zasobów wiedzy, form ekspresji oraz znaczeń, które
wpływają w rozmaity sposób na kształtowanie się
współczesnych tożsamości ludzi i miejsc. Trzy
wybrane do analiz empirycznych miasta: Gdańsk,
Gliwice i Wrocław, stanowią interesujący obszar
badań ze względu na kształtowanie się tam nowych
tożsamości w kontekście ich historii oraz
transformacji przestrzeni publicznych.
Z recenzji dr. hab. Andrzeja Majera,
prof. Uniwersytetu Łódzkiego
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Autor: Cezary Łazarewicz
Tytuł: Tu mówi Polska.
Reportaże z Pomorza
Wydawnictwo: Czarne
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-80494-98-5
czarne.com.pl

Większość tekstów zamieszczonych w tomie powstała
pod koniec lat dziewięćdziesiątych, a mimo to ma się
wrażenie, że czytamy o sprawach, które dzieją się na
naszych oczach. To zasługa znakomitego pióra
autora, żywiołowo nakreślonych portretów, ale także
porażającej aktualności tematów. Część spraw wciąż
odbija się echem, a prawo i instytucje nadal są
niewydolne lub bezsilne wobec ludzkich problemów.
Od wydawcy

Autor: Magdalena Lemańczyk
Tytuł: Mniejszość niemiecka
na Pomorzu Gdańskim
Wydawnictwo: Instytut Studiów
Politycznych PAN
Towarzystwo
Kulturalne
Ludności
Niemieckiej
„Ojczyzna” / Kwidzyn
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64091-73-5
978-83-92969-21-1
isppan.waw.pl
Zagadnienia rodowodu kulturowego i tożsamości
narodowej mniejszości niemieckiej na Pomorzu
stanowią doniosły i mało poznany problem badawczy.
Praca Magdaleny Lemańczyk (…) jest pierwszą
w literaturze przedmiotu monografią historycznosocjologiczną, która analizuje powyższe zagadnienie
z nowej perspektywy. Mieści się ona w empirycznym
nurcie badań socjologii narodu, stanowiąc interesującą
próbę analizy rodowodu kulturowego i tożsamości
współczesnej mniejszości niemieckiej na Pomorzu.
Prof. Andrzej Sakson
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Autor: Jarosław Kisiel
Lesław Lassota
Włodzimierz Szymański
Tytuł: Chód sportowy na Kaszubach
Wydawnictwo: Jarosław Kisiel
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94227-04-3

Autorzy podjęli się uzupełnienia wiedzy historycznej
o zawodach polskich chodziarzy w „mateczniku”
polskiego chodu, jakim były Kaszuby. W publikacji
przedstawiono starty polskich chodziarzy w różnych
zawodach lekkoatletycznych od 1922 do 2015 r.
Uwzględniono podział na starty w poszczególnych
ośrodkach chodu w tym regionie. Wstęp do
publikacji napisany został w językach: polskim,
kaszubskim i niemieckim.

Autor: Agnieszka Połaniecka
Tomasz Jurek
Tytuł: Społeczny zasięg kultury
fizycznej w województwie
słupskim w latach
1975–1998
Wydawnictwo: Polskie
Towarzystwo
Naukowe
Kultury Fizycznej /
Sekcja Historii
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94573-61-4
Publikacja napisana na podstawie materiałów
archiwalnych, artykułów prasowych, protokołów,
sprawozdań i innych dokumentów ze zbiorów różnych
instytucji i organizacji kultury fizycznej. Jej autorzy
najpierw ogólnie charakteryzują województwo
słupskie, by następnie przejść do przedstawienia
tradycji kultury fizycznej na Pomorzu Środkowym do
1975 r., zarysowania jej społecznego zasięgu w latach
1975–1998 oraz omówienia działalności ludowych
zespołów sportowych. W ostatniej części prezentują
walory turystyczne ziemi słupskiej, organizacje
działające na rzecz rozwoju turystyki oraz bazę
noclegową i kadrę turystyczną.
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Religia
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Autor: Jan Perszon
Tytuł: Na brzegu życia i śmierci
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2017, wyd. II
ISBN: 978-83-62137-10-7
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autor: Krystian Zdziennicki
Tytuł: Sanktuarium bł. Doroty
w Mątowach Wielkich
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-75915-44-0
czec.pl

Praca poświęcona problematyce śmierci oraz
związanym z nią wierzeniom i obyczajom na
Kaszubach.
Podjęcie tej kwestii jest szczególnie cenne w obliczu
stopniowego zanikania tradycyjnego modelu „dobrej
śmierci” i narastania tendencji do tabuizacji
w świadomości społecznej wszystkiego, co się ze
śmiercią wiąże.
Książka zaprasza do refleksji nad rzeczywistością
i odkrywania chrześcijańskiego spojrzenia na sens
życia, choroby, starości i umierania.

Historia kwidzyńskiej rekluzy doczekała się licznych
opracować zarówno historycznych, jak i literackich.
Niezwykła postać błogosławionej rozsławia też
miejsce, w którym przyszła na świat – żuławską wieś
Mątowy
Wielkie.
Miniprzewodnik
Krystiana
Zdziennickiego przybliża dzieje parafii, opisuje
świątynię i przybliża postać błogosławionej Doroty.
Zawiera też wiele praktycznych informacji dla
pielgrzymów,
którzy pragną
odwiedzić jej
sanktuarium.
Od wydawcy
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Autor: Grzegorz Ojcewicz
Tytuł: Śmiertelna pobożność.
Święta Dorota
z Mątów: mity
i rzeczywistość
Wydawnictwo: Wydawnictwo
Grzegorza
Ojcewicza
„GregArt”
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94382-90-2
Praca poświęcona pochodzącej z Mątów Wielkich bł.
Dorocie (właśc. Dorota Schwartze; 1347−1394) −
wdowie,
tercjarce
franciszkańskiej,
rekluzie,
stygmatyczce, błogosławionej Kościoła katolickiego,
w Niemczech uznawanej za świętą. Duchowość
Doroty przypomina duchowość devotio moderna
i św. Brygidy Szwedzkiej. Jan z Kwidzyna spisał jej
objawienia w dwóch dziełach w formie dialogu:
Conffessiones i Apparitiones. Napisał także traktaty
o jej życiu i duchowości Septililium i Liber de festis.
Błogosławiona Dorota znana jest także z krytyki
upadku moralnego zakonu krzyżackiego i osoby
Konrada Wallenroda.

Autor: Wojciech Zawadzki (red.)
Tytuł: Beata Dorothea
Montoviensis,
Prusiae Patrona
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-63355-04-3
czec.pl

Materiały pokonferencyjne wydane po spotkaniu 25
czerwca 2016 r. w zamku kwidzyńskim, które odbyło
się w 40 rocznicę zatwierdzenia kultu błogosławionej Doroty z Mątów Wielkich.
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Autor: Małgorzata Sokołowska
Tytuł: W mieście zbudowanym
myślą i pracą Polaków
Wydawnictwo: Verbi Causa
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-60494-71-4
verbicausa.pl

Książka jest rodzajem historycznego reportażu,
opowieścią o przygotowaniach do wizyty [Jana Pawła
II] i jej przebiegu. O zabiegach władz PRL
usiłujących umniejszyć jej rolę i oddziaływanie,
o inwigilacji, represjach i profilaktycznych
aresztowaniach z jednej strony, a z drugiej
o przygotowaniach wiernych, dekoracji miasta i serc
i o działaniach opozycji. O przyniesionej ze
Swarzewa Bałtyckiej Madonnie, bo nie pozwolono
rybakom przywieźć jej kutrami, o harcerzach i Białej
Służbie. A to wszystko na tle Gdyni sprzed lat
trzydziestu.
Od wydawcy
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Albumy
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Autor: Lidia Potykanowicz-Suda (red.)
Tytuł: Wisła w dokumencie
archiwalnym
Wydawnictwo: Naczelna Dyrekcja
Archiwów
Państwowych
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-93333-29-5
archiwa.gov.pl

Katalog wystawy przygotowanej przez Archiwum
Państwowe w Gdańsku. Wydawnictwo wzbogacone
zostało o charakterystyki archiwaliów do dziejów
Wisły przechowywane w archiwach państwowych
w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy, Gdańsku,
Katowicach, Kielcach, Płocku, Radomiu i Toruniu,
opracowane przez pracowników tychże placówek.
Przede wszystkim jednak uwagę przykuwają same
ilustracje: materiały kartograficzne, pocztówki,
dokumenty archiwalne, zdjęcia, rysunki, sztychy,
grafiki, ogłoszenia i in.

Autor: Artur Trapszyc
Tytuł: Dla żeglowania
bezpiecznego
Wydawnictwo: Muzeum
Etnograficzne
im. Marii
Znamierowej-Prüfferowej /
Toruń
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-61891-05-5
etnomuzeum.pl

Publikacja towarzysząca wystawie „Dla żeglowania
bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków
wiślanych” otwartej w czerwcu 2017 r. w Muzeum
Etnograficznym w Toruniu.
Od wydawcy
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Autor: Violetta Tkacz-Laskowska
Tytuł: U rymarza, cieśli,
kołodzieja.
Dawne rzemiosła
wiejskie
Wydawnictwo: Muzeum Pomorza
Środkowego / Słupsk
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94486-81-5
muzeum.slupsk.pl

Katalog wystawy prezentowanej w Muzeum Wsi
Słowińskiej w Klukach od maja do września 2016 r.
Zawiera wiele zdjęć i ilustracji narzędzi używanych
przez rzemieślników w codziennej pracy.

Autor: Bohdan Huras,
Franciszek Necel
Tytuł: Më trzimómë z Bògã.
Na łodziach i kutrach
do puckiej fary
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65175-38-0
wydawnictwooskar.pl

Album ukazujący historię popularnych pielgrzymek
rybackich na odpust św. Apostołów Piotra i Pawła
w Pucku. Zawiera dziesiątki zdjęć, począwszy od lat
80. ubiegłego wieku do czasów współczesnych.
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Autor: Ireneusz Dunajski
Tytuł: Sopot
Wydawnictwo: Dimedia
Ireneusz Dunajski
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-92260-24-0

Ilustrowana historia Sopotu podzielona na trzy
części. Pierwsza, na 130 unikalnych mapach,
grafikach i starych zdjęciach, prezentuje i opisuje
życie na tych terenach od czasów starożytnych, aż do
końca drugiej wojny światowej.
W drugiej części, na ponad 160 autorskich
fotografiach, została uchwycona codzienność
i wyjątkowe piękno dzisiejszego Sopotu.
Dopełnieniem jest część trzecia, stanowiąca osobisty
pamiętnik. Mieszkańcy i miłośnicy Sopotu mogą tam
własnoręcznie ozdobić i dokończyć książkę
własnymi zdjęciami oraz wspomnieniami z pobytu
w sopockim uzdrowisku.

Autor: Damian Otta
Tytuł: Stacja Chojnice –
węzeł z tradycją
Wydawnictwo: Urząd Miejski /
Chojnice
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94540-46-3
miastochojnice.pl

Na pomysł stworzenia albumu – z okazji jubileuszu
145-lecia chojnickiej kolei – wpadł pasjonat
wszystkiego, co wiąże się z koleją, prezes
Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei,
Damian Otta. Publikacja zawiera bogaty zbiór zdjęć,
przedstawiających historię stacji Chojnice oraz
chojnickich kolejarzy.
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Autor: Jerzy Drzemczewski
Halina Wasielke-Cieślak
Tytuł: Gdynia morzem pachnąca
Cz. 1 Obserwatorium zmian:
lata 1884–2016
Wydawnictwo: Porta Mare
Rok wydania: [2017]
ISBN: 978-83-62022-11-3
powr.pl

Swoiste obserwatorium zmian w Gdyni w latach
1884–2016. Na 304 stronach albumu chronologicznie
zaprezentowanych zostało blisko tysiąc zdjęć
obrazujących najważniejsze, zdaniem autorów,
wydarzenia w mieście, porcie oraz największych
działających tam przedsiębiorstwach gospodarki
morskiej. Uzupełniają je krótkie komentarze.

Autor: Jakub Szczepański
Krzysztof Krzempek
Tytuł: Kampus Politechniki
Gdańskiej
Wydawnictwo: Politechnika
Gdańska
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-73486-97-3
pg.edu.pl/wydawnictwo

To pierwsza publikacja opisująca rozwój kampusu
Politechniki Gdańskiej od czasu powstania po dzień
dzisiejszy. Na 128 stronach znalazło się ponad 220
fotografii ukazujących nieznane i niedostępne
zakamarki uczelni. Książka odsłania przed
czytelnikami m.in. detale, których obejrzenie z bliska
nie jest możliwe – niektóre zdjęcia zostały wykonane
z podnośników, rusztowań, a nawet z dachów.
Niewątpliwą atrakcją są reprodukcje oryginalnych
rysunków twórcy projektu wykonawczego kampusu,
wybitnego architekta prof. Alberta Carstena.
Niepublikowane do tej pory rysunki pochodzą ze
zbiorów
Muzeum
Architektury
Politechniki
Berlińskiej (Architekturmuseum der Technischen
Universität Berlin).
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Autor: Antoni Dubowicz
Tytuł: Kadry z rybackiego wybrzeża
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-75915-62-4
czec.pl

W swoim najnowszym albumie o tematyce morskiej
Antoni Dubowicz opowiada historie rybaków, ich
łodzi i kutrów, fotografowanych przez siebie z pasją
i godnym uznania poświęceniem (często bowiem
w ekstremalnych warunkach). Kadry pokażą nam
zarówno rybacki trud, jak i skomplikowane losy
jednostek. Autor zadbał, by jego opowieść była
barwna, niezwykła i wciągająca również dla
zdeklarowanych szczurów lądowych.
Od wydawcy

Autor: Maciej Kwaśkiewicz
Cezary Obracht-Prondzyński
Kazimierz Rolbiecki
Tytuł: Bytowski zamek – skarb
pogranicza
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski /
Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65826-00-8
instytutkaszubski.pl
Zbudowany przez Krzyżaków w latach 1394–1406
zamek, w XV–XVII w. należał do książąt
pomorskich. W czasie potopu szwedzkiego spłonął,
a odbudowany został po przejęciu miasta przez
elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma I.
W XIX w. działały w nim sąd i więzienie. Pierwsze
prace konserwatorskie przeprowadzono w latach
1930–1939. W 1945 r. istniało tu więzienie NKWD,
w którym przetrzymywano mieszkańców okolicy.
Ostatecznie zamek odbudowano z przerwami
w latach 1957–1962 i 1969–1990. Dzisiaj mieszczą
się w nim Muzeum Zachodniokaszubskie, hotel
z restauracją i biblioteka.
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Autor: Józef Golicki
Tytuł: Żuławy. Niezwykła kraina
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78239-78-9
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Publikacja skupia się na trzech zagadnieniach:
wiejskich kościołach, chłopskich dworkach (domach
podcieniowych) i mennonickich śladach. (…)
Charakterystyczne dla tej krainy obiekty i swoista
kultura powstała w twórczej koegzystencji różnych
europejskich
narodów:
Polaków,
Niemców,
Holendrów, Szkotów, Szwajcarów i mniejszych grup
etnicznych. Przez 700 lat tworzyło się niecodzienne
wielokulturowe zjawisko.
Książka (…) jest jedną z prób ocalenia przed
niepamięcią i zapomnieniem tej bezcennej spuścizny.
Bogata w materiał zdjęciowy publikacja tworzy
swoisty album i zarazem przewodnik po miejscach
wartych odwiedzenia.
Od wydawcy
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Przewodniki
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Autor: Piotr Skurzyński
Tytuł: Zamki Kaszub
i Pomorza Środkowego
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2017, wyd. IV
ISBN: 978-83-75915-41-9
czec.pl

Autor: Janusz Mamelski
Tytuł: Sianowo. Sanktuarium
Królowej Kaszub
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2017, wyd. V
ISBN: 978-83-75915-30-3
czec.pl

To już czwarte wydanie niezwykle popularnego
vademecum, prezentującego dzieje kaszubskich
i środkowopomorskich zamków oraz ich współczesność. Książka zawiera mapy, plany, barwne
fotografie, anegdoty i informacje niezastąpione przy
poznawaniu budowli, będących świadkami historii
Pomorza. W porównaniu do poprzednich wydań
autor dokonał aktualizacji opisów oraz wzbogacił
przewodnik o nowy obiekt – zamek w Tucznie. Całość
w pełnym kolorze.

Miniprzewodnik prezentujący historię i współczesność sianowskiego sanktuarium oraz jego rolę
w życiu i tradycjach kaszubskiej społeczności
Pomorza. Zawiera również modlitwy i pieśni
związane z odpustowymi uroczystościami oraz wiele
praktycznych informacji dla pielgrzymów.

Od wydawcy
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Tytuł: Plac Wałowy i okolice
Wydawnictwo: Stowarzyszenie
Opowiadacze
Historii
Dolnego Miasta /
Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-948601-0-3
opowiadaczehistorii.pl

Pierwszy z planowanych trzech, kieszonkowego
formatu miniprzewodnik po gdańskim Dolnym
Mieście.
Wydanie
możliwe
było
dzięki
dofinansowaniu ze środków Gminy Miasta Gdańska.
Zawiera m.in. informacje o Muzeum Narodowym,
Smoku na Okopowej (czyli budynku Urzędu
Wojewódzkiego), Gimnazjum Polskim, urwanej
ulicy, Baszcie Białej, Foto Słońcu i fryzjerze
Szypowiczu,
koszarach
Wiebego…
Lektura
przeznaczona jest nie tylko dla turysty, ale też
mieszkańca Gdańska, nieznającego jego historii,
a pragnącego udać się na spacer do tej części miasta.
Naprawdę warto!

Autor: Marcin Stanisław Wilga
Tytuł: Bliżej natury, t. 1
Wydawnictwo: Marcin Stanisław
Wilga
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94107-56-7

Swoisty przewodnik po trójmiejskiej przyrodzie.
Autor (pseud. „Borsuk”) zapoznaje czytelnika
z tym, co rośnie wokół nas, co żyje za kominem, jak
wygląda wiosna w Lasach Oliwskich. Pisze
o przepowiadaniu przez przyrodę pogody,
muzykalnych owadach i wielu innych ciekawostkach
przyrodniczych. Zadaje też pytania – np. czy lubimy
kosy? I jeszcze poluje na zwierzęta... Oczywiście
tylko z aparatem w ręku, co widać w publikacji.
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Autor: Joanna Kruszewska
Zofia Cudny
Tytuł: Gdańsk, Sopot, Gdynia
Wydawnictwo: Pascal
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-81030-34-2
pascal.pl

Subiektywny przewodnik w spacerowym tempie po
ważnych i mniej znanych atrakcjach Gdańska,
Sopotu i Gdyni.

Autor: Krzysztof Szczepanik
Tytuł: Mierzeja i Zalew Wiślany
Wydawnictwo: Ikat Press
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94450-80-9

Przewodnik wypełnia lukę w tego rodzaju
wydawnictwach dotyczących Zalewu Wiślanego
i Mierzei Wiślanej. Obejmuje takie miasta jak:
Krynica Morska, Stegna, Nowy Dwór Gdański,
Elbląg, Frombork, a także Braniewo.
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Autor: Katarzyna Głuc
Monika Jurczyk
Tytuł: Trójmiasto
Wydawnictwo: Helion
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-28331-25-9
helion.pl

Autor: Sławomir Adamczak
Tytuł: Ustka, Słupsk
i Słowiński Park Narodowy
Wydawnictwo: Pascal
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-81030-41-0
pascal.pl

Trójmiasto to jedyna w swoim rodzaju konurbacja
złożona z dostojnego, tysiącletniego Gdańska,
uzdrowiskowego kurortu Sopotu i liczącej mniej niż
100 lat miejskiej historii, młodej, portowej Gdyni.
Metropolia, oparta z jednej strony o Zatokę Gdańską,
z drugiej o zalesione wzniesienia Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego, olśniewa zabytkami kilku
epok, wielokulturowym dziedzictwem, łączącym
rodzimy polski ryt kaszubski z historycznymi
wpływami krzyżackimi i pruskimi, oraz bogatą i żywą
kulturą miejską. Zapraszamy na Pomorze Gdańskie!

Środkowa część polskiego wybrzeża Bałtyku (…) to
region o niezwykle bogatej kulturze i atrakcjach
przyrodniczych unikatowych w skali całej Europy.
Największym ośrodkiem regionu jest Słupsk ze
wspaniałym ratuszem, największą w Polsce kolekcją
prac Witkacego, fragmentami murów obronnych
przeglądających
się
w
Słupi.
Niezmienną
popularnością cieszy się Ustka, kojarząca się
z wakacjami, słońcem i błogim wypoczynkiem na
plaży. Słowiński Park Narodowy zachwyca wydmami,
które nie mają sobie równych w tej części kontynentu.
Ale są tu też wielkie przymorskie jeziora, niedostępne
Od wydawcy bagna, święta góra (…).
Od wydawcy
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Autor: Piotr Skurzyński
Tytuł: Zamki Powiśla i Żuław
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-75915-40-2
czec.pl

To kolejne vademecum krajoznawcze z popularnej
serii prezentującej dzieje oraz współczesność
zamków północnej Polski. Tym razem Autor zaprasza
czytelnika do zapoznania się z fortyfikacjami Powiśla
i Żuław. Książka zawiera mapy, plany, barwne
fotografie, anegdoty i informacje niezastąpione przy
poznawaniu obiektów, będących świadkami historii
tych ziem.

Autor: Karolina Manikowska
Tomasz Wąsik
Tytuł: Żuławy rowerem
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2017, wyd. III
ISBN: 978-83-75915-57-0
czec.pl

Uaktualnione wydanie przewodnika, z dokładnymi
opisami kilkunastu tras rowerowych, urozmaiconymi
zdjęciami i mapkami. Jak podkreślają autorzy, rower
„to urządzenie wprost stworzone do wycieczek po
Żuławach z racji ich przyjaznego rowerzystom,
płaskiego terenu...”. Opisy tras poprzedza wstęp
dotyczący charakteru Żuław, budowli i urządzeń
hydrotechnicznych, kościołów itd.
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