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Autor: Paweł Medycki
Tytuł: Dyrdymałki nie tylko morskie
Wydawnictwo: Rys
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65483-26-3
wydawnictworys.pl

Autor: Tomasz Mering
Tytuł: Las piaśnicki
Wydawnictwo: Muzeum Stutthof
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94403-39-3
muzeumpiasnickie.pl

Lakoniczne, napisane z humorem, obrazki
z życia na statku i inne – choć wydawać się mogą
niektórym nieprawdopodobne – miały miejsce
w rzeczywistości. No, może trochę je autor, kapitan
statków pod różnymi banderami, podkolorował, by
brzmiały ciekawiej. I chociaż powstały w wyniku
obserwacji ludzkich zachowań, nawyków, sytuacji, to
nie opisy autentycznych zdarzeń są tu najważniejsze,
a wypływające z nich wartości, takie jak:
odpowiedzialność,
powinność,
doświadczenie,
praca…

Fabularyzowany komiks historyczny, do którego
scenariusz i ilustracje stworzył wejherowianin
związany
z
trójmiejskim
środowiskiem
komiksowym. Poprzedza go wstęp autorstwa prof.
Bogdana Chrzanowskiego, w którym czytelnik
zapozna się z przyczynami wybuchu II wojny
światowej oraz akcją eksterminacyjną na Pomorzu.
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Tytuł: Lukrecja z Kamiennej Grobli
Wydawnictwo: Oficynka
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65891-20-4
oficynka.pl

Autor: Krzysztof Bochus
Tytuł: Martwy błękit
Wydawnictwo: Muza
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-28707-62-7
muza.com.pl

Antologia opowiadań kryminalnych, wyłonionych
w drodze ogólnopolskiego konkursu literackiego
„Kryminalne opowiadanie z Trójmiastem w tle”,
zorganizowanego przez Wojewódzką i Miejską
Bibliotekę Publiczną w Gdańsku, Miejską Bibliotekę
Publiczną w Gdyni oraz Oficynkę, w ramach
festiwalu literatury kryminalnej Afera Kryminalna
2016.
Spośród
wielu
nadesłanych
prac
przedstawiciele organizatorów wybrali dziesięć
najlepszych tekstów.
Autorami opowiadań są: Bronisław Jakubowski,
Aleksandra Pech, Anna Twardy, Jadwiga Buczak,
Sławomir Podsiadłowski, Agnieszka Graca, Marta
Gruszczyńska, Natalia Peplińska, Nina Igielska,
Ernst Jezionek, Tomasz Wandzel.

W Sopocie znalezione zostają zwłoki znanego
żydowskiego kolekcjonera i wyznawcy Kabały –
Saula Rottenberga. Wszystko wskazuje na
samobójstwo.
Wkrótce
w
makabrycznych
okolicznościach giną kolejni członkowie rodziny
Rottenbergów. Radca kryminalny Christian Abell
podąża niezmordowanie tropem morderców. Aby ich
odnaleźć, musi jednak najpierw rozwiązać zagadkę
zza grobu, pozostawioną mu przez Rottenberga…
Od Wydawcy
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Autor: Anna Sakowicz
Tytuł: Na Kociewiu (trylogia)
Wydawnictwo: Szara Godzina
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65684-25-7
szaragodzina.pl

Autor: Barbara Pawłowska
Tytuł: Na steckach i mamorach
żywota
Wydawnictwo: Towarzystwo
Przyjaciół
Skórcza
i Ziemi
Kociewskiej
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94290-31-3

Joanna postanawia iść na urlop zdrowotny, jednak
zamiast odpoczywać musi wyjechać do Starogardu
Gdańskiego, by zaopiekować się chorą ciocią. To
początek licznych zaskakujących wydarzeń w życiu
bohaterki, która pokochała Kociewie i tam
postanowiła urzeczywistniać swoje marzenia. Jej
historia rozśmiesza, wzrusza, ale i pobudza do
refleksji, dając Czytelnikom sporą dawkę pozytywnej
energii.
Do trylogii dołączony jest prezent – Żółta tabletka
plus – na poprawę nastroju.

Pełna uroku, pokazująca losy trzech rodzin ściśle
związanych z regionem, najnowsza książka autorstwa
Barbary Pawłowskiej. Na dodatek napisana gwarą
kociewską!

Od Wydawcy
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Autor: Zygmunt Zeydler-Zborowski
Tytuł: Nieudany urlop
majora Downara
Wydawnictwo: LTW
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-75655-16-2
ltw.com.pl

Major Downar rozkoszuje się urlopem w Sopocie.
Jego
wypoczynek
zostaje
przerwany,
gdy
w pensjonacie, w którym przebywa, zostaje
znalezione ciało żony profesora archeologii
Skoczyńskiego. Prowadzący śledztwo Sarnecki prosi
Downara o pomoc. Ten, początkowo niechętny,
zgadza się, zwłaszcza że dochodzi do kolejnego
morderstwa, tym razem w Gdańsku, gdzie ginie Olga
Terner. Okazuje się, że jej mąż romansował ze
Skoczyńską. Ponadto sam archeolog także miał
kochankę, a żona odmówiła mu rozwodu. Motywy się
mnożą, ale znalezienie sprawcy nie jest łatwe.

Autor: Grażyna Wirkus (red.)
Tytuł: Witôj przigòdo!
Dzysdniowé kaszëbsczé
dokôzë
Wydawnictwo: Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-89692-47-4
muzeumwejherowo.pl

Zbiór utworów nadesłanych na XVII Ogólnopolski
Literacki Konkurs im. Jana Drzeżdżona w 2016 r.
Zawiera utwory poetyckie jak i prozatorskie: Tatiany
Slowi, Grzegorza J. Schramke, Renaty Mistarz, Anny
Trepczyk,
Jerzego
Stachurskiego,
Witolda
Bobrowskiego oraz Idy Czaji.

Od Wydawcy
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Autor: Józef Franciszek Wójcik
Tytuł: Kaszubskie losy, cz. 2
Wydawnictwo: Józef Franciszek
Wójcik
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-92905-61-5
jfwojcik.prv.pl

Autor: Anna Klejzerowicz
Tytuł: Księga wysp ostatnich
Wydawca: Replika
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-76746-59-3
replika.eu

Niniejszą publikacją – poświęconą okresowi
powstawania Gdyni, miasta z morza i marzeń – autor
składa hołd i szacunek ludziom, wśród których żyje,
Kaszubom, okrutnie doświadczonym przez historię,
nieznaną i nierozumianą dla wielu ludzi z innych
regionów Polski.

We współczesnym Gdańsku giną ludzie, a zabójstwa
mają ścisły związek ze środowiskiem handlarzy oraz
kolekcjonerów starych książek. Jaką rolę w tym
krwawym teatrze odgrywa tajemniczy starodruk,
zawierający dawno zaginioną treść jeszcze starszej
księgi? Z jakiego powodu staje się zarzewiem pasma
okrutnych zbrodni? Gdzie dotarła i co odkryła załoga
pewnej legendarnej antycznej wyprawy morskiej na
daleką Północ? Na te pytania musi znaleźć odpowiedź
dziennikarz śledczy Emil Żądło wraz ze swoją
partnerką, muzealniczką Martą Zabłocką. Bo nawet
policja jest bezradna.

Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Książki dla dzieci
i młodzieży

9

Tytuł: Okolica młodych poetów
Wydawnictwo: Stowarzyszenie
Przyjaciół
Szkoły
w Czeczewie
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94335-81-6

Autor: Jerzi Samp
Tytuł: Gduńsk. Basniowô
stolëca Kaszub
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-62137-14-5
kaszubskaksiazka.pl

Od ponad 20 lat w Zespole Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Czeczewie (gm. Przodkowo)
z inicjatywy dyrektora placówki – kompozytora
i poety Jerzego Stachurskiego (wieloletniego
kierownika muzycznego w Teatrze Miniatura
w Gdańsku) organizowany jest Konkurs Literacki dla
uczniów województwa pomorskiego. Antologia
zawiera wybrane wiersze uczestników konkursu –
w językach polskim i kaszubskim. Najmłodsi poeci
zachwycają się przyrodą, piszą o rodzinie,
przyjaciołach i zwierzętach. Nieco starsi poruszają
temat przemijania, miłości, rejestrują wydarzenia
wokół, wyrażają swoje emocje… Ot, taki to –
uroczy! – świat młodzieńczej wyobraźni. I miła sercu
lektura!

Ostatnia praca Jerzego Sampa – zbiór baśni oraz
opowiadań o Kaszubach w tłumaczeniu na język
kaszubski przez Grzegorza Schramkego –
zilustrowana przez Joannę Koźlarską.
Świat wykreowany przez autora został podzielony na
22 opowieści o kaszubskiej wyobraźni, wierzeniach
i emocjach, w formie krótkich epizodów
z Gdańskiem w tle.
W utworach nie brakuje magiczno-moralistycznej
nuty narracji, a elementy topograficzne lub
tematyczne pochodzące z ludowej tradycji
kaszubskiej łączą się tu z wątkami pomorskimi
i gdańskimi.
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Autor: Aleksandra Majkòwskô,
Dariusz Majkòwsczi
Tytuł: Werónka nad mòrzã
Wydawnictwo: Majkòwsczi
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-946794-1-5
czec.pl

Kolorowa książeczka dla dzieci oraz ich rodziców
lub dziadków, którzy potrafią wygospodarować
chociaż kilka chwil na wspólne rodzinne czytanie.
Przedstawia (w językach kaszubskim i polskim)
historię małej dziewczynki, która wyjeżdża na
wakacje nad morze.
Jak mówią wydawcy: Książeczki z przygodami
Werónki mają być pomocą w nauce kaszubszczyzny,
bo zależy nam na tym, aby już najmłodsze dzieci
poznawały ten piękny język. Nie uda to się jednak bez
pomocy dorosłych, więc prosimy z całego
serca: „Czëtôj dzecóm pò kaszëbskù!”.

11

Poezja
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Autor: Katarzyna Lejkowska
Anna Witzling
Tytuł: Myśli i kąty
Wydawnictwo: Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo,
Gminny Ośrodek
Kultury / Gościcino
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-89692-44-3, 978-83-94798-81-9
muzeum.wejherowo.pl, gokgoscicino.pl
Kartki oswojone wierszami Katarzyny Lejkowskiej
i Anny Witzling, dzięki wyobraźni autorek, nie są
takimi znowu zwyczajnymi kartkami. Litery grają
rozmaitymi barwami, układają się w przemyślenia,
w opisy doznań, smutki, nostalgie i radości.
To jest właśnie poezja. Ze wszystkimi paradoksami,
z uporczywymi myślami o mijającym czasie,
z obawami przed samotnością (…).
Piotr Schmandt
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Wspomnienia
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Autor: Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (oprac.)
Tytuł: Odpominania
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski /
Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65826-06-0
instytutkaszubski.pl

Autor: Grzegorz Skawiński
Waldemar Tkaczyk
Tytuł: Królowie życia
Wydawnictwo: Edipresse
Polska
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-81170-22-2
edipresse.pl

Pasjonująca opowieść o muzycznej przyjaźni
Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka.
Muzycy znani z takich zespołów jak Kombi,
Skawalker, O.N.A. czy Kombii udzielają wywiadu,
w którym wspominają swoje muzyczne początki,
wielkie sukcesy i... porażki, po których udawało im
się podnieść i grać dalej. Królowie życia to zapis
dziejów polskiej muzyki rozrywkowej przypadających
na kilka dekad PRL-u oraz nowej Polski. Artyści ci
na trwałe zapisali się w jej historii.
Od Wydawcy

W 90. rocznicę urodzin Güntera Grassa (1927-2015)
wspominają go ludzie kultury, nauki i literatury
związani z Gdańskiem, w sumie 29 autorów, m.in.
Mieczysław Abramowicz, Peter Oliver Loew, Maciej
Kraiński, Anna Czekanowicz, Gabriele Schopenhauer
i Marek Jaroszewski.
Jak czytamy we wstępie: Zebrane refleksje układają
się w obraz człowieka kochającego życie w różnych
odsłonach, omnikreatywnego artysty – pisarzanoblisty, poety, grafika, (…) rzeźbiarza, ale także
zadziornego dyskutanta (…), zapalonego kucharza
i miłośnika dymu fajki.

Wywiad-rzekę przeprowadził Kuba Frołow.
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Autor: Gabriel Oleszek (red.)
Tytuł: Kosynierzy z „Daru
Pomorza”. Znowu
razem
Wydawnictwo: Gabriel Oleszek
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-93997-15-2
marynistyka-oleszek.pl

Ciąg dalszy „Kosynierów z Daru Pomorza”. Zawiera
opowiadania 11 kapitanów z różnych statków,
z różnych rejsów do różnych portów.
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Autor: Dariusz Rosiak
Tytuł: Biało-czerwony.
Tajemnica Sat-Okha
Wydawnictwo: Czarne
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-80495-56-2
czarne.com.pl

Autor: Józef Borzyszkowski
(oprac.)
Tytuł: Stanisław Pestka
Wydawnictwo: Instytut
Kaszubski /
Gdańsk,
Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej /
Wejherowo
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65826-04-6
instytutkaszubski.pl, muzeum.wejherowo.pl

Pisząc książkę autor – dziennikarz radiowy i prasowy
– zadawał pytania o pochodzenie, życie i twórczość
„polskiego Indianina” – Sat Okha (Stanisława
Supłatowicza; 1925–2003). Odpowiedzi uzyskał tyle,
ile było osób, do których dotarł – mieszkających
w Polsce, Rosji i Kanadzie. Przeglądając dokumenty,
wysłuchując ludzi, odkrywał co rusz to nowe Publikacja – wydana w serii „Pro Memoria” –
tajemnice, które zaprezentowane w książce złożyły przybliża postać Stanisława Pestki (pseud. Jan
się na swoisty historyczny thriller.
Zbrzyca) – dziennikarza, nauczyciela, działacza
kaszubsko-pomorskiego, poety i pisarza kaszubSat-Okh to jedno potrafił na pewno – wodzić swoich skiego. Za swoją pracę i działalność społeczną
tropicieli za nos. I robi to do dziś, wiele lat po otrzymał Medal Stolema (1975) i Medal Księcia
odejściu do krainy wiecznych łowów – informuje Mściwoja II (2013).
wydawca.
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Autor: Sławomir Cenckiewicz
Adam Chmielecki
Tytuł: Anna Walentynowicz
1929–2010
Wydawnictwo: Instytut Pamięci
Narodowej
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-80982-35-2
ipn.gov.pl

Autor: Grzegorz Kubicki
Maciej Drzewicki
Tytuł: Ania
Wydawnictwo: Agora
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-26825-47-7
wydawnictwoagora.pl

To książka o Ani [Przybylskiej] takiej, jaką była
w kontaktach z rodziną i przyjaciółmi. Bez
koloryzowania, niepotrzebnego zadęcia, książka
prawdziwa jak Ona sama. Zero udawania.
Prawda o niej przefiltrowana przez wrażliwość jej
bliskich. Książka opowiada historię jej życia, mówi
o ważnych dla niej wartościach, niezwykłej sile
i umiejętności bycia sobą...
Katarzyna Bujakiewicz

Anna Solidarność 10 kwietnia 2010 roku udawała się
na groby polskich oficerów zamordowanych przez
NKWD, aby oddać im hołd – w towarzystwie
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (…) oraz
Prezydenta
RP
na
Uchodźstwie
Ryszarda
Kaczorowskiego. Ich śmierć połączyła różne drogi
walki o naszą niepodległość. Tę emigracyjną, która
zachowała ciągłość trwania władzy niepodległej
Polski oraz tę solidarnościową, wyrastającą z oporu
w kraju. (…)
Pamięć o Annie Walentynowicz, o jej wierności
solidarnościowym, uniwersalnym ideałom jest
naturalnym elementem misji Instytutu Pamięci
Narodowej. Polska potrzebuje tej pamięci i to jej
służy ten album.
dr Jarosław Szarek
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Autor: Józef Borzyszkowski
Tadeusz Lipski
Tytuł: Hieronim Derdowski
(1852 –1902)
Wydawnictwo: Instytut
Kaszubski
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65826-02-2
instytutkaszubski.pl

Praca o twórczym życiu, czytelnikach i krzewicielach
pamięci Hieronima Derdowskiego – poety
kaszubskiego, humorysty, dziennikarza i wydawcy
prasy emigracyjnej w USA. Wydana została z okazji
60-lecia odsłonięcia jego pomnika w Wielu,
gm. Karsin.

Autor: Andrzej Bober
Cezary Łazarewicz
Tytuł: Ja
Wydawnictwo: W.A.B.
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-28047-23-5
empik.com

Rozmowa z Lechem Wałęsą – symbolem buntu
i walki o wolność i demokrację. Człowiekiem przez
jednych uwielbianym, przez innych potępianym. Kim
naprawdę jest? – pytają jego rozmówcy. Genialnym
politykiem czy opozycjonistą uwikłanym we
współpracę z SB?
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Autor: Elwira Worzała
Tytuł: Józef Semmerling –
rzeźbiarz z krokowskiej
ziemi
Wydawnictwo: Fundacja
„Europejskie
Spotkania”
Kaszubskie
Centrum
Kultury /
Krokowa
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94353-73-5
Pomysłodawcy tej polsko-niemieckiej publikacji –
pracownicy Muzeum w Krokowej – poprzez pryzmat
twórczości lokalnych twórców promują kulturę
Kaszub. Wybór Józefa Semmerlinga nie nastręczał
im trudności. Rzeźbiarz mieszka i tworzy w Lisewie
koło Krokowej. Z ziemi tej czerpie energię
i natchnienie.
Książka zawiera zarys biografii jej bohatera,
prezentuje
jego
najważniejsze
rzeźbiarskie
dokonania, ukazuje związek artysty z ziemią
krokowską. Tekst dopełniają liczne fotografie
dokumentujące życie i twórczość pana Józefa.

Autor: Jolanta Tkaczyk (red.)
Tytuł: Marian Zieliński
artysta wielowymiarowy
Wydawnictwo: Astrum
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-72779-76-2
astrum.wroc.pl

Opowieść o człowieku, który swoją wrażliwość
potrafi wykorzystać nietuzinkowo. Współtworzył
środowisko artystyczne Słupska, wiele lat pracował
jako pedagog, publikował w lokalnej prasie, założył
Fundację im. Barbary Zielińskiej i wspiera projekty
związane z rozwojem kultury.
W 1964 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk
Plastycznych w Gdańsku, kierunek Malarstwo,
w pracowni Krystyny Łady-Studnickiej, specjalizacja
malarstwo architektoniczne.
Jest autorem ponad 40 zrealizowanych projektów
architektonicznych wnętrz na terenie Polski i poza
granicami. Najbardziej znanym jego dziełem jest
projekt wnętrza „Karczmy pod kluką” w Słupsku.
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Autor: Waldemar Kowalski
Tytuł: Adam Dedio (1918–1947).
Dobry syn
Wydawnictwo: Instytut Pamięci
Narodowej
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-80981-09-6
ipn.gov.pl

Książka opowiada o życiu i tragicznej śmierci Adama
Dedio, przedwojennego podchorążego Marynarki
Wojennej, żołnierza kampanii wrześniowej 1939 r.,
a następnie Armii Krajowej i Narodowego
Zjednoczenia Wojskowego.
Drugim, nie mniej ważnym bohaterem opowieści jest
matka Adama, Maria Romana Dedio. Z jej
zachowanego pamiętnika, prowadzonego od narodzin
pierworodnego syna, wiemy, że od najmłodszych lat
wychowywała go na człowieka odważnego, silnego,
wiernego ideałom, gotowego do poświęceń dla
ojczyzny.
Od Wydawcy
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Autor: Kazimierz Ickiewicz (red.)
Adam Murawski (red.)
Leszek Muszczyński (red.)
Tytuł: Tczew miastem kolejarzy
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2017 (wyd. II)
ISBN: 978-83-78239-85-7
bernardinum.com.pl

Praca wydana z okazji 165 lat istnienia kolei
w Tczewie. Jej autorzy chcieli utrwalić w pamięci
odchodzący świat techniki kolejowej oraz
przypomnieć
świetność
tczewskiego
węzła
kolejowego. Na wstępie przedstawiono dzieje stacji
tczewskiej w XIX w., dalej rolę Tczewa jako miasta
przygranicznego w okresie międzywojennym,
a następnie zaprezentowano okres 1945-1989, kiedy
to węzeł tczewski otrzymał nieformalne miano
„miasta kolejarzy”. Wyprawa kończy się w czasach
współczesnych. Czytelnik pozna w tym miejscu
ambitne plany rozwoju kolejnictwa na Pomorzu
w aspekcie zmian cywilizacyjnych. Publikację
wzbogacają zdjęcia, ilustracje, schematy…

Autor: Andrzej Lubiński
Tytuł: W ich snach powracała
Polska
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78239-63-5
bernardinum.com.pl

Szkice z przeszłości ziemi sztumskiej, dotychczas
rozproszone po różnych czasopismach, autorstwa
nauczyciela historii w sztumskich szkołach i prezesa
Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej.
Czytelnik pozna tu m.in. nekropolie ziemiańskie na
Powiślu,
podróżnika
i
uczonego
Adama
Sierakowskiego, ruch spółdzielczy, powstańców
listopadowych z parafii postolińskiej, działalność
Związku Polaków w Niemczech na ziemi
malborskiej i towarzystw młodzieżowych. Andrzej
Lubiński nie zapomina też o bliskim mu
szkolnictwie. Opisuje funkcjonowanie Liceum
Pedagogicznego w Starym Targu w latach 1953 –
1957, a także „Solidarność” nauczycielską w mieście
i gminie Sztum (1980–1981).
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Autor: Marcin Owsiński
Tytuł: Tiegenhof / Nowy Dwór
w 1945 roku
Wydawnictwo: Muzeum
Stutthof
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94698-62-1
Stutthof.org

Autor: Maurycy Frąckowiak
Tytuł: Tajemnice lęborskiego
podziemia
solidarnościowego
Wydawnictwo: Miejska
Biblioteka
Publiczna /
Lębork
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-60731-23-9

Wielokrotnie zastanawiałem się, dlaczego tak długo
trwaliśmy w oporze. Pogłębiona odpowiedź na to
pytanie, to zadanie dla naukowców. Moim skromnym
zdaniem w lęborskim podziemiu solidarnościowym
znalazł się niezwykle dzielny i prawy zespół ludzi. To
zapewne najważniejszy czynnik, który sprawił, że
pomimo inwigilacji, aresztowań i licznych
przesłuchań, SB nie zdołała rozpracować całej
struktury i zlikwidować lęborskiego podziemia.

Autor próbuje odtworzyć koniec jednego okresu
i początek drugiego po zakończeniu działań
wojennych w 1945 r. w Nowym Dworze Gdańskim,
kiedy to zmienili się całkowicie jego mieszkańcy,
przynależność państwowa, nazwa, infrastruktura i…
język. Oczywiście miejscowość ta nie była
wyjątkiem. Podobnych było wtedy tysiące. Sięgając
do materiałów źródłowych – m.in. w archiwach
w Malborku, Gdańsku i Gdyni oraz korzystając ze
zbiorów prywatnych – autor podjął się zbadania
i zaprezentowania rzeczywistości Nowego Dworu
w tym przejściowym okresie.

Od Autora
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Autor: Małgorzata Sokołowska
Tytuł: Starowiejska –
ulica najpierwsza
Wydawnictwo: Verbi Causa
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-60494-73-8
verbicausa.pl

Autor: Andrzej Januszajtis
Tytuł: Od Aksamitnej do Żytniej.
Ulice Starego Gdańska
Wydawnictwo: Marpress
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-75281-42-2
marpress.pl

Trzecia – po „Qultowej Świętojańskiej” i „10 Lutego
– ulicy symbolicznej” – monografia jednej z ulic
Gdyni. Nie o jej architekturze, a o ludziach, firmach,
słowem – życiu codziennym w tym miejscu. Autorka
umieściła w publikacji stary plan ulicy – krętej,
z zaznaczonymi pierwszymi chatami, na który
naniesiona została ta sama ulica, ale już
„wyprostowana”, z przedwojennymi zabudowaniami.
Zaciekawić również może wykaz mieszkańców ulicy,
posiadających zezwolenie na posiadanie broni.
Pochodzi on z opasłego rejestru ówczesnego
Komisariatu Rządu.

Nazwy ulic gdańskiego Śródmieścia są nie tylko
dziedzictwem historycznym, ale też elementem
tożsamości miasta, który powinien być chroniony
przed niepotrzebnymi zmianami. W Śródmieściu
Gdańska (bez Młodego Miasta) 59 procent tych nazw
pochodzi sprzed rozbiorów Polski, a 28 procent
jeszcze ze średniowiecza. Aby troszczyć się o nie
skutecznie, wpierw należałoby poznać genezę ulic,
znaczenie, rozwój i przemiany, ich zabudowę
i ludzi, którzy przy nich mieszkali. I o tym jest
niniejsza książka, która powinna zainteresować
przede wszystkim mieszkańców Gdańska, ale
również pracowników miejskich urzędów, bibliotek
i szkół.
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Autor: Aleksander Baliński (red.)
Anna Frąckowska (red.)
Maria Otto (red.)
Tytuł: Kronika Biblioteki
Gdańskiej
1596-2016
Wydawnictwo: Polska Akademia
Nauk Biblioteka
Gdańska
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-93174-88-1
bgpan.gda.pl

Publikacja w 138 notach przedstawia powstanie
i działalność jednej z najstarszych książnic w Polsce.
Poznajemy ją przez pryzmat osób, które odegrały
w dziejach Gdańska wybitną rolę, a także z zapisu
życia kulturalnego miasta na przestrzeni ponad
czterystu lat. Obok bowiem informacji stricte
bibliotecznych w kronice odnotowano wydarzenia
naukowe, popularyzatorskie i wystawiennicze,
w które obfitowały dzieje tej instytucji, różnie się
nazywającej na przestrzeni lat.

Autor: Józef Wąsiewski
Tytuł: Księga pamięci
Wydawnictwo: Józef Wąsiewski
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94798-60-4

Podtytuł książki brzmi: „Jeńcy wojenni zmarli
podczas
Wielkiej
Wojny
1914-1918
w Kriegsgefangenenlager Czersk”. Byli to głównie
Rosjanie, Rumuni, Francuzi, Włosi i Anglicy, ale też
Portugalczycy i Serbowie, którzy w niewoli
nierzadko wykonywali przymusowe prace. Według
Józefa Wąsiewskiego, w Czersku zmarło ponad 5000
osób. Autor wylicza je w tabelach, przy imionach
i nazwiskach podając datę zgonu, oddział /
pododdział, zawód i ostatni znany adres ich
zamieszkania. Źródło dla historyka stanowiły m.in.
Listy zmarłych jeńców z Urzędu Pomorskiego
w Toruniu, dokumentacje lekarzy naczelnych obozu
oraz akty zgonów z USC w Czersku.
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Autor: Ewa Barylewska-Szymańska
Zofia Maciakowska
Tytuł: Miasto i ludzie u progu
nowoczesności.
Socjotopografia
Gdańska w pierwszej
połowie XIX wieku
Wydawnictwo: Instytut Historii
Polskiej Akademii
Nauk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-63352-81-3
ihpan.edu.pl
Praca ukazała się w serii „Studia i materiały do
dziejów domu gdańskiego”. Autorki prezentują
w niej topografię i sieć hydrograficzną Gdańska,
zarys jego dziejów i rozwoju przestrzennego, a także
układ urbanistyczny na przełomie XVIII i XIX w.
Zapoznają z przestrzenią poszczególnych części
miasta, ze strukturą jego własności, administracją,
instytucjami
oświaty
i
kultury
oraz
stowarzyszeniami. Czytelnik dowie się również, jak
wyglądała struktura gdańskiego społeczeństwa
w tamtym okresie – demografia, wyznanie,
zróżnicowanie społeczne, rozmieszczenie grup
zawodowych na obszarze miasta.

Autor: Marcin Wałdoch
Tytuł: Chojnicki czerwiec ’89
Wydawnictwo: Stowarzyszenie
Arcana Historii /
Chojnice
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94140-51-9
arcanahistorii.prv.pl

Podtytuł książki brzmi: „Studium lokalne fali
uderzeniowej procesu demokratyzacji”. Autor –
doktor nauk politycznych – pisze o ordynacji
wyborczej, o nastrojach społecznych i sytuacji
politycznej w okresie wyborczym w Chojnicach,
o nastawieniu lokalnej PZPR, sposobach wyłaniania
liderów. Przedstawia sylwetki kandydatów, walkę
wyborczą, wyniki. Zarysowuje obraz postaw
wyborczych w okręgu nr 14.
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Autor: Dariusz Dolatowski
Tytuł: Kiełpino
Wydawnictwo: Gmina Kartuzy
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-92644-51-4
kartuzy.pl

Autor: Janusz Hochleitner (red.)
Karol Polejowski (red.)
Tytuł: W służbie zabytków
Wydawca: Muzeum Zamkowe
w Malborku
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-60518-91-5
zamek.malbork.pl

Zarys dziejów wsi i parafii w gminie Kartuzy.
Książka wydana została w 775-lecie Kiełpina.

Księga
pamiątkowa
ofiarowana
Mariuszowi
Mierzwińskiemu w 40-lecie pracy muzealnej
w Malborku. Publikację otwiera bibliografia jego prac
oraz relacje o nim przyjaciół i współpracowników.
W dalszej części znajdują się teksty o zakonie
krzyżackim i Prusach w średniowieczu, a także
o zamku malborskim w epoce nowożytnej
i współcześnie. Za nimi zamieszczono prace na temat
archeologii,
rekonstrukcji
i
konserwacji
odbywających się pod opieką UNESCO.

29

Autor: Daniel Kalinowski (red.)
Tytuł: Od „Skôrbu” do „Stegnë”.
150 lat czasopiśmiennictwa
kaszubskiego
Wydawnictwo: Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-89692-45-0
muzeum.wejherowo.pl
Pokłosie konferencji, która odbyła się w grudniu
2016 r. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W książce
znalazły się artykuły: Daniela Kalinowskiego,
Stanisława Jankego, Romana Drzeżdżona, Dariusza
Szymikowskiego,
Adeli
Kuik-Kalinowskiej,
Kazimierza Jaruszewskiego, Krzysztofa Sławskiego,
Zbigniewa Walczaka, Andrzeja Buslera, Jarosława
Ellwarta, Grzegorza Schramkego, Eugeniusza
Pryczkowskiego, Dariusza Majkowskiego, Łukasza
Zołtkowskiego, Blanche Krbechek i Milosa Reznika.

Autor: Piotr Chomicki
Tytuł: Piłkarskie dzieje Wybrzeża
1991-2005
Wydawnictwo: NADA
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-65043-03-0
nadamedia.pl

Kronikarski zapis wydarzeń sportowych, podany pod
kątem oczekiwań przeciętnego kibica, czyli przede
wszystkim wyniki i szczegóły meczów oraz
rywalizacji od I ligi do Klasy Okręgowej. Sezon po
sezonie opisane są rozgrywki centralne z udziałem
zespołów pomorskich oraz krótki zarys rozgrywek
lokalnych. Szczegółowo można prześledzić losy
największych i najsilniejszych klubów regionu:
Lechii Gdańsk, Arki Gdynia, Bałtyku Gdynia,
Polonii Gdańsk, Olimpii Elbląg, Pomezanii Malbork
i Gedanii Gdańsk, ale także dzieje i wyniki klubów
z ośrodków mniejszych, powiatowych: Tczewa,
Wejherowa, Starogardu, Kościerzyny i innych.
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Autor: Paweł A. Jeziorski
Tytuł: Proskrypcja i banicja
w miastach pruskich
późnego średniowiecza
Wydawnictwo: Instytut Historii
Polskiej Akademii
Nauk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-63352-87-5
ihpan.edu.pl

Autor: Łukasz Gładysiak
Tytuł: Skazani na klęskę
Wydawnictwo: Pomost
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-89789-32-7
pomost.net.pl

W późnośredniowiecznej Europie istniało wiele
instytucji prawnych, które dla współczesnego
odbiorcy mogą nie być w pełni zrozumiałe. Zalicza
się do nich niewątpliwie proskrypcja — postrzegana
w kategoriach przymusu administracyjnego, oraz
banicja — będąca już samoistną karą. Książka
przybliża kwestię różnic między proskrypcją
i banicją, stanu zachowania pruskich rejestrów/ksiąg
proskrybowanych/banitów, przydatności badawczej
tego typu źródeł m.in. w kontekście badań nad
późnośredniowieczną przestępczością miejską czy
istniejącymi napięciami społecznymi, wreszcie
sposoby uwalniania się od proskrypcji lub banicji.

Losy złożonej z ochotników francuskich 33. Dywizji
Grenadierów SS Charlemagne w okresie walk na
Pomorzu (luty-marzec 1945 r.).
Rozmieściwszy jej żołnierzy w dziesięciu lub
dwunastu transportach kolejowych, przerzucono ich
z Gryfic przez Miastko w okolice Czarnego,
niespełna dwadzieścia kilometrów na zachód od
Szczecinka. Pozycje obronne w rejonie wspomnianej
miejscowości stanowiły jeden z kluczowych punktów
oporu tak zwanego korytarza szczecineckiego, który
rozciągał się na styku rejonów operacyjnych
radzieckiego 1. i 2. Frontu Białoruskiego. Jego
utrzymanie pozwalało na przemarsz pozostałych
jednostek Wehrmachtu na tym odcinku frontu.
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Autor: Maria Wardzyńska
Tytuł: Wysiedlenia ludności polskiej
z okupowanych ziem
polskich włączonych
do III Rzeszy
w latach 1939–1945
Wydawnictwo: Instytut Pamięci
Narodowej
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-80981-30-0
ipn.gov.pl

Autor: Krzysztof Henryk Dróżdż
Tytuł: Walczyli na Westerplatte
Wydawnictwo: Napoleon V
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65855-53-4
napoleonv.pl

Próba całościowego ukazania przebiegu masowych
wysiedleń ludności polskiej z okupowanych ziem
polskich, włączonych w październiku 1939 r. do
III Rzeszy. Była to pierwsza akcja wysiedleńcza, jaką
hitlerowskie Niemcy przeprowadziły podczas II wojny
światowej, realizowana według tak zwanych
krótkofalowych planów wysiedleńczych. Celem akcji
była całkowita germanizacja ziemi połączona
z likwidacją wszelkich śladów polskości. (…)
Od Wydawcy

Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie, ilu
dokładnie ludzi wchodziło w skład załogi
Westerplatte w dniu 1 września 1939 r. Czytelnik
będzie miał sposobność zapoznać się z rezultatami
badań autora – odkryciem fotografii dwóch
poległych westerplatczyków, skompletowaniem
obszernych ciągów numerycznych z ewidencji obozu
jenieckiego Stalag I A Stablack (łącznie 430 osób)
czy znalezieniem i zweryfikowaniem licznych
danych dotyczących obrońców WST (data i miejsce
urodzenia, personalia rodziców, numer kompanii
w jednostce macierzystej, pierwotny numer jeniecki
w obozie). Szczegółowej analizie poddana została
kwestia strat osobowych polskiej załogi.
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Autor: Mariusz Borowiak
Tytuł: Torpedowce i minowce
Polskiej Marynarki
Wojennej 1920-1939
Wydawnictwo: Napoleon V
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65855-95-4
napoleonv.pl

Autor: Jarosław Kłaczkow (red.)
Grzegorz Jasiński (red.)
Piotr Birecki (red.)
Tytuł: W 500-lecie Reformacji
(1517-2017), t. 1
Wydawnictwo: Adam Marszałek
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-8019-727-5
marszalek.com.pl

Historia torpedowców i minowców, niewielkich
okrętów w PMW w latach 1920-1939, miała znaczący
wpływ na postrzeganie „małej floty” wśród Polaków.
Przeciwności, wobec których stanęło odrodzone
państwo polskie, zdewastowane po I wojnie
światowej, nie zniechęciły twórców MW do
rozbudowy floty wojennej oraz wychowania
i wyszkolenia kolejnych roczników oficerów,
podoficerów i marynarzy. Autor wykorzystał liczne
relacje i wspomnienia naocznych świadków oraz
wykonał kwerendę w archiwach w kraju i za granicą.
Ogromnym walorem opracowania jest bogaty
materiał ikonograficzny.

Celem redaktorów i autorów książki było ukazanie
szerokiej
panoramy
dziejów
Kościołów
ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich
i Książęcych, zarówno w aspekcie chronologicznym,
jak i tematycznym. Tom dotyczy krainy znanej na
przestrzeni wieków głównie jako Pomorze Gdańskie,
Prusy Królewskie, Prusy Zachodnie, a po II wojnie
światowej także jako Pomorze Nadwiślańskie.
Wyznania katolickie i ewangelickie na tym terenie od
czasów Reformacji aż do 1920 r. miały
porównywalną liczbę wiernych. Na niektórych zaś
obszarach, np. w Gdańsku, Elblągu czy na Żuławach,
protestanci stanowili większość miejscowej ludności
aż do 1945 r.

Od Wydawcy
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Autor: Lisaweta von Zitzewitz (red.)
Tytuł: Pomorze Wschodnie
za czasów
panowania Gryfitów
Wydawca: Fundacja Akademia
Europejska Kulice-Külz
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94669-80-5
kulice.pl

Tom 12 „Zeszytów Kulickich”, wydany w językach
polskim i niemieckim. Zawarte w nim teksty dotyczą
m.in. obecności Gryfitów na wschodnim Pomorzu
i ich kontaktów z sąsiadami, margrabiami
brandenburskimi, zakonem krzyżackim i Królestwem
Polskim. Także Askańczyków na terenach pomiędzy
Odrą a Wisłą, następstw bitwy pod Grunwaldem
w wymiarze lokalnym i obecności języka
niemieckiego w kręgu języków pomiędzy Odrą
a Wisłą. Warto również zwrócić uwagę na artykuł
o motywach historii wschodniopomorskiej w niemieckiej literaturze XIX i XX w.

Autor: Paweł Antoni Czaplewski
Tytuł: Kartuzja kaszubska
Wydawca: Latarnia
Rok wydania: 2017 (wyd. II)
ISBN: 978-83-65387-08-0
latarnia.com.pl

Niewiele chyba było w Polsce klasztorów, do których
przeszłości posiadalibyśmy dziś jeszcze tak bogaty,
niemal kompletny, zestaw materiałów, jak dzieje
klasztoru kartuzów w Kartuzach. I co osobliwsza –
w materiałach tych wybija się na plan pierwszy
wielka ilość danych obrazujących szczegółowo
gospodarkę klasztoru w jego latyfundiach, jakie
posiadał na Kaszubach w okolicach Gdańska w ciągu
czterech stuleci, od końca wieku XIV po koniec XVIII
– od fundacji w 1382 r. po zabór dóbr przez króla
pruskiego w r. 1772.
Paweł Antoni Czaplewski

34

Autor: Janusz Marszalec
Tytuł: Z dziejów gdańskiej bezpieki.
1945-1956
Wydawca: Instytut Pamięci
Narodowej
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-80980-95-2
ipn.gov.pl

Autor: Łukasz Brządkowski
Przemysław Zieliński
Tytuł: Mosty tczewskie
Wydawca: Dawny Tczew
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-93436-87-3
dawnytczew.pl

Lata 1945–1956 w Gdańsku to nie tylko czas
odbudowy miasta ze zniszczeń wojennych i początek
procesu zakorzeniania się przybyszów z różnych
części Polski w obcym im środowisku, lecz także
okres kształtowania się fundamentów komunistycznej
władzy. Na jej straży stał Urząd Bezpieczeństwa (…).
Książka (…) wprowadza Czytelnika w obszerną
problematykę
dziejów
gdańskiej
bezpieki,
zarysowując najważniejsze etapy jej rozwoju. Ale to
nie struktury i ciągłe zmiany organizacyjne są tu
najważniejsze – na kartach książki pojawia się wiele
nieznanych
dotąd
nazwisk
ofiar
Urzędu
Bezpieczeństwa.
Od Wydawcy

Od lat zastanawiał i dziwił nas fakt, że tczewskie
mosty nie doczekały się monografii z prawdziwego
zdarzenia. Owszem, mostowi drogowemu poświęcono
sporą liczbę książek, pojedynczych rozdziałów (…),
artykułów (…). Zasięg jednych był mocno
ograniczony do naukowców i pasjonatów, inne z kolei
skupiały się na hasłowym potraktowaniu dziejów
zabytku i niekiedy efekciarskim wręcz pomyśle na
publikację (…). Zbyt nagminnie zdarzało się, że raz
podana
błędna
informacja
pojawiała
się
bezrefleksyjnie w kolejnych tekstach.
Dlatego też postawiliśmy sobie za cel napisać
książkę, w której udałoby się zebrać całą dostępną
wiedzę o tczewskich mostach.
Od Autorów

35

Kultura / sztuka
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Autor: Andrzej Zawilski (red.)
Tytuł: 70 lat Akademii
Muzycznej
im. Stanisława Moniuszki
w Gdańsku
Wydawnictwo: Wydawnictwo
Akademii
Muzycznej
im. Stanisława
Moniuszki
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64615-24-5
wydawnictwo.amuz.gda.pl
Rekapitulacja – z okazji jubileuszu – dorobku
ostatniego dziesięciolecia gdańskiej Akademii
Muzycznej. Zawarto tu omówienie dokonań
poszczególnych
wydziałów
oraz
jednostek
międzywydziałowych, a także aktualne wykazy
pedagogów i absolwentów uczelni z ostatnich 10 lat.
Załączono też bibliografię publikacji pracujących na
uczelni kompozytorów i muzykologów oraz
szczegółowe zestawienie statystyczne wymiany
międzynarodowej.
Publikacja jest ilustrowana licznymi zdjęciami.

Autor: Stanisław Danielewicz
Marcin Jacobson
Tytuł: Rockowisko Trójmiasta.
Lata 70.
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78239-71-0
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autorzy swoją opowieść rozpoczynają w czasie,
kiedy trójmiejskie zespoły beatowe i muzycy
z Trójmiasta stanowili ogólnopolską czołówkę
rodzimej estrady. Jak informuje wydawca: Przyjęta
przez nich metoda równoległych opisów, wzajemnych
uzupełnień i polemik jest nowością w tego typu
publikacjach, co czyni z książki wielobarwną,
wielopoziomową opowieść wciągającą nawet osoby
niezainteresowane tematem.
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Autor: Barbara Kosmowska-Ceranowicz (red.)
Anna Sobecka (red.)
Elżbieta Sontag (red.)
Tytuł: Bursztyn. Złoża –
właściwości – kolekcje
Wydawca: Międzynarodowe
Stowarzyszenie
Bursztynników /
Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-91289-44-0
amber.org.pl
Materiały Międzynarodowego Sympozjum Badaczy
Bursztynu dedykowane pamięci Wiesława Gierłowskiego
(1925-2016), bursztynnika stulecia, członka założyciela
Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników.
Zamieszczone w książce teksty dotyczą znalezisk, złóż
i kopalni bursztynu oraz innych żywic kopalnych,
ponadto inkluzji organicznych w bursztynie i w kopalu,
właściwości i identyfikacji bursztynu. Podjęta też została
problematyka konserwatorska zabytków z bursztynu,
a także bursztynowej archeologii. Zaprezentowano
bursztyn w sztuce i wzornictwie, bursztynowe kolekcje,
wspomniano o wystawach i targach bursztynu. Publikację
zamyka galeria fotografii.
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Etnografia
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Autor: Radosław Brzozowski
Tytuł: Wesele kaszubskie
według I. Gulgowskiego
Wydawnictwo: Szlachetna
Fotografia
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64226-06-9
szlachetnafotografia.com

Czarno-białe (a może w sepii?) zdjęcia na pierwszy
rzut oka wydają się bardzo stare. Ale to tylko
wrażenie. Wykonał je Rafał Brzozowski, artysta
fotograf z Gdyni, założyciel Trójmiejskiej Szkoły
Fotografii, który podjął się próby zrekonstruowania
wesela kaszubskiego na podstawie przekazu Izydora
Gulgowskiego
(twórcy
Kaszubskiego
Parku
Etnograficznego we Wdzydzach Kisz.) z 1915 r.
i jego fotograficznego zobrazowania. Działał niczym
scenarzysta i reżyser, konsekwentnie odwołując się
do XIX-wiecznego obyczaju, a pomagali mu w tym
wdzydzcy muzealnicy. Co ciekawe, zdjęcia zostały
wykonane według dawnej techniki. Ich autor musiał
w
zaimprowizowanej
ciemni
samodzielnie
przygotować płytę, uczulić ją i naświetlić. Mamy tu
prawdziwą ucztę dla oczu i – jeśli wziąć pod uwagę
literackie komentarze do fotografii – dla ducha!

Autor: Beata Krauza (oprac.)
Tytuł: Przy wspólnym stole.
Przodkowska agapa
Wydawnictwo: Wydawca
Książek
i Dewocjonaliów
Św. Paweł
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-93729-51-7
hurtpawel.pl

Książka kulinarna stworzona przez członkinie
Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Jezioranki
w Smołdzinie, gm. Przodkowo.
Panie przygotowały historie 74 rodzin mieszkających
na terenie gminy Przodkowo oraz zebrały od nich
przepisy kulinarne.
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Społeczeństwo
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Autor: Andrzej Kosecki
Tytuł: Długie
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78239-38-3
bernardinum.com.pl

Autor: Tadeusz Magdziarz (red.)
Aleksander Giełdon (red.)
Tytuł: 25 lat działalności
Nadwiślańskiego Klubu
Krajoznawczego „TRSOW”
Wydawnictwo: Fabryka Sztuk /
Tczew
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94389-21-5
fabrykasztuk.tczew.pl

Książka dedykowana dawnym i obecnym
mieszkańcom Długiego, a także tym, których losy
zaprowadziły do tego urokliwego miejsca w Borach
Tucholskich. Nie jest to praca stricte historyczna,
zawiera bowiem jedynie wybrane fragmenty
z ciekawych dziejów miejscowości. Andrzej Kosecki
pisze m.in. o nazwie wsi i jej położeniu,
o
podległości
administracyjnej,
nowych
mieszkańcach, separacji gruntów, sporach o podatki...
Zamieścił też wspomnienia niektórych mieszkańców,
opisał rodziny zakochane w Długiem, które
mieszkają tu sezonowo. Dla autora, choć mieszka
w Gdyni, są to rodzinne strony. Stąd pochodzą jego
dziadkowie, wujkowie i ciocie oraz kuzynowie. Tu
samodzielnie przyjeżdżał pociągiem, odkąd skończył
siedem lat.

817 wędrówek pieszych, 74 wyprawy samochodowe,
7 rowerowych i 6 kajakowych, 6 sesji
krajoznawczych i 153 inne wydarzenia – oto
imponująca statystyka obrazująca działalność klubu
Trsow z Tczewa.
Oprócz historii klubu publikacja prezentuje jego
kierownictwo, biogramy prezesów (Romana Klima
i Tadeusza Magdziarza), kalendarium rocznicowych
spotkań klubowych, odznaczenia i wyróżnienia.
Zostali tu również wymienieni najwytrwalsi
wędrowcy, najdłuższe wędrówki, podano największe
i najmniejsze liczby uczestników wypraw i inne
ciekawostki. Zaprezentowano także twórczość
klubowiczów, a chyba najciekawszą część książki
stanowią ich wspomnienia.
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Autor: Alicja K. Zawadzka
Tytuł: Ład nasz przestrzenny
Wydawnictwo: Uniwersytet
Gdański,
Wolters
Kluwer
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78655-51-0
kiw.ug.edu.pl

Głównym celem monografii jest identyfikacja i ocena
zasad oraz uwarunkowań kształtujących ład
przestrzenny w Polsce. Zakres przestrzenny książki
odnosi się zarówno do obszaru kraju, województwa
pomorskiego, jak i sześciu gmin położonych na jego
terenie: gminy miejsko-wiejskiej Żukowo oraz gmin
wiejskich: Pruszcz Gdański, Kolbudy, Szemud,
Wejherowo i Kosakowo. Kryterium delimitacji
obszaru badań była intensywność procesów
przestrzennych ze względu na bezpośrednie
sąsiedztwo z Trójmiastem.

Autor: [Tómk Fópka]
Tytuł: Szpòrtë z Lutnią
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-75915-01-3
czec.pl

Książka stanowi kontynuację humorystycznych
tomików Tomasza Fopke publikowanych przez
Wydawnictwo Region. Wybór ponad 500 żartów
został tym razem wzbogacony o płytę z nagraniem
biesiady
z
kaszubskimi
dowcipami,
którą
zorganizował Chór „Lutnia” z Luzina 4 listopada
2015 r., w sali luzińskiej remizy.
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Językoznawstwo
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Autor: Edward Breza
Tytuł: Imiona Boga i bóstw
oraz NMPanny
imionami ludzi.
Hagionimy
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-63538-29-3
kaszubskaksiazka.pl
Praca omawia pochodzenie blisko siedmiuset imion,
zwłaszcza teoforycznych, tj. zawierających imię
bóstwa politeistycznego lub Boga chrześcijańskiego.
Wśród pierwszych teonimów autor przedstawił
imiona bóstw greckich, rzymskich, germańskich
i słowiańskich, m.in. Bogdan, Bogusław, Bogumił,
Bogurad. W publikacji znalazły się także imiona
pochodzące od przywilejów i świąt Najświętszej
Maryi Panny oraz imiona osób związanych
z apostołem Pawłem jako hagionimy. Omówiono
ponadto różne tytuły i epitety NMPanny, np. Matka
Pięknej Miłości, tytuły ikon prawosławnych, jak
i niektóre pojęcia z teologii prawosławnej.

Autor: Nicole Dołowy-Rybińska
Tytuł: „Nikt za nas tego
nie zrobi”
Wydawnictwo: Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
/Toruń
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-23137-22-1
wydawnictwo.umk.pl
Książka o praktykach językowych i kulturowych
młodych aktywistów mniejszości językowych
Europy. Autorka przedstawia sylwetki młodych ludzi
angażujących się na rzecz mniejszości językowych
Europy: Kaszubów (w Polsce), Górnołużyczan
(w Niemczech), Bretończyków (we Francji)
i Walijczyków. Odgrywają oni rolę przewodników po
swoich kulturach, wskazują na problemy, z jakimi się
spotykają w codziennym życiu i działaniu. Ich
wypowiedzi ukazują sytuację socjolingwistyczną
mniejszości, panujące ideologie językowe, rolę
edukacji mniejszościowej oraz typy młodych
użytkowników języków mniejszościowych.
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Autor: Bogumiła Góral
Tytuł: Pejzaż językowy Kaszub
jako wykładnik
tożsamości etnicznej
Wydawnictwo: Uniwersytet
Adama
Mickiewicza
/ Poznań
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-23231-67-7
press.amu.edu.pl

Studium socjolingwistyczne, którego autorka skupia
się
na
zjawiskach
językowo-społecznych
zachodzących na terenie Kaszub. Jej celem jest
ukazanie, gdzie oraz w jaki sposób język kaszubski
jest widoczny w przestrzeni publicznej, oraz jakie
relacje zachodzą między pejzażem językowym
a społecznością zamieszkującą Kaszuby.
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Środowisko
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Tytuł: Rzeki województwa
pomorskiego
Wydawnictwo: Pomorski Zespół
Parków
Krajobrazowych
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-93509-36-2
pomorskieparki.pl

Album snujący opowieść fotograficzną o pomorskich
rzekach, mających niemały wpływ na rozwój
przyległych do nich ziem. Nie należą one do
najdłuższych w Polsce. Królowa polskich rzek –
Wisła – w swym dolnym biegu, w granicach woj.
pomorskiego, liczy 95,5 km długości. Najdłuższą
z rzek w naszym regionie jest Wierzyca (151,4 km),
następnie Wda (141 km), Brda (127 km), Słupia
(138,6 km), Łeba (117 km) i Radunia (104,6 km).
Wszystkie one kształtują pomorski krajobraz, nadając
mu specyfiki i czyniąc go niezwykle urokliwym.

Autor: Tomasz Słomczyński
Tytuł: Dla ludzi i środowiska
Wydawnictwo: Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej / Gdańsk,
Fundacja
Terytoria
Książki
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-91247-70-9
wfos.gdansk.pl

Publikacja
reporterskim
piórem
Tomasza
Słomczyńskiego i interesującymi fotografiami
pokazuje, jak przez minione lata, staraniem
WFOŚiGW w Gdańsku, zmieniło się środowisko
Pomorza i jaki to miało wpływ na życie
mieszkańców regionu, którzy z wody, powietrza,
lasów i parków korzystają na co dzień.
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Albumy
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Autor: Jacek Friedrich (red.)
Anna Śliwa (red.)
Tytuł: Szkło, metal, detal
Wydawnictwo: Muzeum Miasta
Gdyni
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94045-19-7
muzeumgdynia.pl

Katalog wystawy przygotowanej przez Muzeum
Miasta Gdyni, której podtytuł (tak jak podtytuł
publikacji)
brzmiał:
„Architektura
Gdyni
w szczegółach”. Ekspozycja miała za zadanie
popularyzację architektury modernistycznej miasta.
Zaprezentowane zbiory – detale architektoniczne,
elementy wyposażenia, okładziny podłogowe
i ścienne, stolarka okienna i drzwiowa – nie tylko
cieszyły oko,
ale też niejednego mogły
zainspirować. Autorzy wystawy (Anna Śliwa,
Weronika Szerle, Anna Orchowska-Smolińska,
Robert Hirsch i Martyna Groth) pragnęli wykazać,
że prezentowane detale są godne nie tylko uwagi, ale
również szczególnej dbałości i ochrony. Wystawa
zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie na
Wydarzenie Historyczne Roku organizowanym przez
Muzeum Historii Polski.

Autor: Anna Łunkiewicz (red.)
Tytuł: 30-lecie koronacji obrazu
Matki Bożej
Trąbkowskiej
Wydawnictwo: Dlaparafii.com
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94683-14-6
dlaparafii.com

Choć ów album – bo gros materiału stanowią tu
właśnie zdjęcia – tytułem nawiązuje do tematyki
sakralnej, to jego początek bynajmniej taki nie jest.
Najpierw czytelnik poznaje ogólną charakterystyką
gminy i jej walory turystyczne, historię parafii
w Trąbkach Wielkich, kościół i jego zabytki,
a dopiero w piątym rozdziale przeczyta o tytułowym
obrazie, w następnym zaś o jego koronacji koronami
papieskimi.
W
ostatniej,
siódmej
części
zaprezentowane zostały homilie wygłoszone przez
Jana Pawła II podczas jego wizyt na Pomorzu.
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Przewodniki
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Autor: Tomasz Kot
Tytuł: Spacerownik sopocki
Wydawnictwo: Smak Słowa
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65731-28-9
smakslowa.pl

Sielskość prowincji, magia kurortu i powiew
wielkiego świata. Wszystko to można znaleźć
w Sopocie. Morze, szerokie, piaszczyste plaże, a zaraz
obok strome wzniesienia pokryte gęstym lasem.
Kameralne miasteczko z niespełna 40 tysiącami
mieszkańców, które w sezonie odwiedza rzesza
turystów równa liczbie mieszkańców Warszawy. Do
tego ludzie – i ci bardzo sławni, i ci zupełnie
nieznani, którzy wzbogacają to miejsce, stanowią
o jego charakterze i kolorycie. Jeżeli chcecie przeżyć
niezwykłą przygodę, wybierzcie się na spacer po
Sopocie
zaproponowanymi
trasami.
Nie
ograniczajcie się zresztą jedynie do nich. Szukajcie
sami.
Od Wydawcy
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