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Beletrystyka
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Autor: Dominik Rutkowski
Tytuł: Zadry
Wydawnictwo: Świat Książki
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-80316-38-6
swiatksiazki.pl

Rok 1995. We Wrześniowie, wiosce na Pomorzu
Zachodnim, pojawia się Roman Bohdal, stołeczny
dziennikarz. Zna dobrze to miejsce, bo niegdyś sam
tu mieszkał, jednak po tajemniczej tragedii, która
rozegrała się we wsi, wyjechał, podobnie jak wiele
innych osób. Teraz powraca z zamiarem rozwikłania
zagadki sprzed lat. Udaje się do miejscowej
prokuratury, szuka ocalałych dokumentów, a przede
wszystkim próbuje się czegoś dowiedzieć od
mieszkańców. Natrafia jednak na dziwną zmowę
milczenia. Mimo to nie poddaje się, cierpliwie
próbując dopasować do siebie elementy układanki.
Ślady prowadzą w przeszłość, aż do roku 1947
i pierwszych przesiedleń na Ziemie Odzyskane...
Od Wydawcy

Autor: Józef Ceynowa
Tytuł: Marcin i jego czasy
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
/ ZG Gdańsk
Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-89692-51-1
kaszubskaksiazka.pl, muzeum.wejherowo.pl
(…) to typ powieści rozwojowej, w której przedstawia
się losy jednego bohatera kaszubskiego, począwszy
od jego dzieciństwa, przez wybory życiowe
dokonywane w młodości, na czasach dojrzałości
i śmierci skończywszy.
(…) Najciekawsza w powieści wydaje się warstwa
obyczajowa przedstawianego świata. Ukazanie
dziecięcych bitew na pastwiskach (…) to wyraz
swoistego „etosu” cechowego, znak zaznaczania
terenu.
Daniel Kalinowski
(„Pomerania”, 2018, nr 1)
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Autor: Käthe Schirmacher
Tytuł: Obrazki gdańskie
Wydawnictwo: Gdański Kantor
Wydawniczy
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-62129-04-1
maszoperia.pl

Bohaterką książki Käthe Schirmacher (1865-1930)
jest uczennica jednej z gdańskich podstawówek.
Marielka opowiada nam o mieście, w którym żyje:
jest nim Gdańsk na kilka lat przed wybuchem
pierwszej wojny światowej. Fikcyjna nastolatka
opisuje je naiwnym językiem pensjonarki, robi to
jednak w sposób autentyczny i wnikliwy. Jej Gdańsk
to nie tylko rodzina, koleżanki i koledzy oraz najbliżsi
sąsiedzi – to przede wszystkim ruchliwa, pełna
niespodzianek ulica, tętniące pracą tragarzy
nabrzeża Motławy, pyskate handlarki na Rybnym
Targu (…). Mała czasem dostrzega rzeczy, których
nie wypada widzieć dobrze wychowanej panience.
Ale jej opowieść nie jest „pedagogiczna”. Dziecięcy
narrator nie nakłada sobie żadnych ograniczeń, on
opowiada świat takim, jakim go naprawdę dostrzega.
Od Wydawcy

Autor: Małgorzata Oliwia Sobczak
Tytuł: Ona i dom, który tańczy
Wydawnictwo: Novae Res
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-80837-74-4
novaeres.pl

Iwa powraca po latach do niezwykłego domu na
Żuławach i odkrywa tajemnice rzucające nowe
światło na historię rodzinną. Pragnie zrozumieć
motywy kierujące jej bliskimi i złożyć w logiczną
całość wydarzenia z przeszłości.
Książka
zabierze
czytelnika
w
powojenne
i współczesne czasy, ukazując postacie trzech kobiet,
które poszukują szczęścia pomimo przeciwności losu.
Pełna emocji fabuła umieszczona w urzekającej
scenerii pozwala odbiorcy zagłębić się w magicznej
przestrzeni Żuław. Specyficznego klimatu powieści
dopełnia muzyka, dzięki której ożywa dom – niemy
świadek radości, smutków i trosk jego mieszkańców.
Od Wydawcy
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Autor: Jan Śleszyński
Tytuł: Czyszczenie broni
Wydawnictwo: Poligraf
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78566-62-5
wydawnictwopoligraf.pl

Autor: Bruno Banino
Tytuł: Eksplozje króla Kaszub
Wydawnictwo: e-bookowo
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78598-83-1
empik.com.pl

(…) to opowieść o miłości i zdradzie, o Polakach
uwikłanych w bolesną historię, o rachunku strat
i zysków, którego nie da się tak jednoznacznie
wystawić jednej ze stron. Wydarzenia grudniowe
1970 roku na Wybrzeżu i losy przeciętnych, młodych
chłopaków, ustawionych po obu stronach barykady.
Trudna
polska
historia,
niejednoznaczne
i traumatyczne wybory. Perspektywa żołnierza.
Perspektywa armii. Żołnierska opowieść o uwikłaniu
w historię, na którą nie do końca ma wpływ zwykły,
szeregowy, młody chłopak w mundurze. Z niektórymi
tezami Autora można polemizować, niektóre frazy
pozostawiają niedosyt, ale na pewno powieść Jana
Śleszyńskiego otwiera kolejną, ważną dyskusję
o polskiej historii, o totalitaryzmie i przede wszystkim
pozostaje frapującą opowieścią o miłości.
Magdalena Gauer – dramaturg, scenarzystka

Za przedstawienie swojej historii Bruno Banino
otrzymał wyrok śmierci od bezwzględnych ludzi
z Wejherowa Śmiechowa i od najbrutalniejszych
rzeźników z Półwyspu Helskiego. (…) Konsekwentnie
szukają go też byli więźniowie ze sztumskiego
ośrodka wypoczynkowego i członkowie pionów
menadżerskich z wielkich korporacji. Wszyscy są
wściekli na to, że jego kontrowersyjna, „brudna”
relacja rzuca nowe światło na wydarzenia dziejące
się w Polsce. Król Kaszub bez tabu odkrywa nam
sekrety hermetycznie zamkniętych środowisk,
o których do tej pory niewielu ośmieliło się cokolwiek
napisać.
(…) Bimber, chętna młódka i tabakiera, / tak wygląda
ciężkie życie kaszubskiego kawalera!
Od Wydawcy
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Autor: Kazimierz Radowicz
Tytuł: Kawalerowie Virtuti.
Rzecz o Westerplatczykach
Wydawnictwo: Wimana
Rok wydania: 2017 (wyd. VI)
ISBN: 978-83-94807-91-7
wimana.pl

Kolejne
wydanie
niezwykle
poruszającego,
zbeletryzowanego opisu dzień po dniu bohaterskiej
obrony Westerplatte we wrześniu 1939 r.
Książka ta cieszyła się uznaniem i aprobatą samych
Westerplatczyków. Zapoznanie się z jej treścią
sprawia, że nie jest się już w stanie zapomnieć o ich
bohaterstwie.
Od Wydawcy

Autor: Martyna Bunda
Tytuł: Nieczułość
Wydawnictwo: Wydawnictwo
Literackie
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-08064-27-6
wydawnictwoliterackie.pl

Dziewcza Góra, niewielka wieś na Kaszubach. To
właśnie tu, w domu wybudowanym za pieniądze
z ubezpieczenia po zmarłym tragicznie mężu, Rozela
wychowuje trzy córki. Najstarsza Gerta przypomina
matkę, jest rzetelna i aż do przesady odpowiedzialna,
średnia Truda, odwrotnie, umie korzystać z życia
i łatwo daje się ponieść porywom serca, z kolei
najmłodsza Ilda sporo myśli o śmierci i uwielbia
prowokować wszystkich wokół.
W rozpisanej na wiele lat i głosów opowieści
poznajemy losy kobiet – najpierw tragiczne
wydarzenia wojenne, a potem czasy, gdy nastała
nowa władza. Bohaterki, aby przetrwać, muszą
nauczyć się nie okazywać uczuć. Nieczułość staje się
ich tarczą przed przeciwnościami losu i złymi
językami.
Od Wydawcy
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Autor: Mirosław Prandota
Tytuł: Rachunek obcego sumienia
Wydawnictwo: Psychoskok
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-79007-66-0
wydawnictwopsychoskok.pl

Autor: Gabriel Piotr Oleszek
Tytuł: Ryzykowny tatuaż
Wydawnictwo: Gabriel Oleszek
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-93997-16-9
marynistyka-oleszek.pl

(…) to pewnego rodzaju spowiedź bohaterów, jak
również próba rozgrzeszenia oprawców, z rąk których
ginęły ich najbliższe rodziny. Wojna nikogo nie
oszczędziła, bo ci, którzy ją przeżyli zmienili się na
zawsze. Bohaterowie ukazani w powieści pochodzą
z zupełnie innych warstw społecznych. Poniekąd
nigdy się nie spotkali, nawet nie wiedzieli o swoim
istnieniu, a jednak los w pewien sposób łączy ich ze
sobą. Jeden z bohaterów książki do okresu wojny
odnosi się z sarkazmem. Czuje pogardę zarówno dla
Niemców, którzy jako pierwsi wkroczyli na teren wsi,
ale również dla Rosjan, którzy chcieli „naprawiać
szkody”, tworząc nowoczesne „kołchozy”, budując
spółdzielnie i bloki. Drugi, uczony profesor, próbuje
wszystko wytłumaczyć w sposób naukowy, natomiast
trzeci, potomek szlacheckiej rodziny Millerów widzi
tylko zasługi narodu niemieckiego (…).
Od Wydawcy

Znany sopocki rzeźbiarz zostaje znaleziony martwy
pod swoim domem. Czy ktoś go wypchnął czy sam
wyskoczył? Za tą drugą hipotezą przemawia fakt, że
pokój, z którego dokonał swego ostatniego lotu jest
zamknięty od wewnątrz. Jak zawsze dociekliwy
detektyw Olszyna postanawia jednak przyjrzeć się
bliżej tej sprawie.
Od Wydawcy
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Autor: Aneta Jadowska
Tytuł: Trup na plaży i inne sekrety
rodzinne
Wydawnictwo: SQN
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81290-89-0
wsqn.pl

Autor: Andrzej Soysal
Tytuł: Zagłada Gustloffa
Wydawnictwo: Gabriel Oleszek
Rok wydania: 2018 (wyd. II,
rozszerz.)
ISBN: 978-83-93997-12-1
marynistyka-oleszek.pl

Kiedy Magda Garstka wraca po studiach do
rodzinnej Ustki, nie spodziewa się, że czeka ją
najbardziej ekscytujące lato w całym życiu.
Zatrzymuje się w pensjonacie, który prowadzi jej
babcia, rozpoczyna pracę w kawiarni i niedługo
później... znajduje zwłoki. Kim był martwy
mężczyzna? Jak zginął i czego szukał w pensjonacie
Garstków? Śledztwo utknęło w martwym punkcie,
a Magda, córka policjanta, wbrew ostrzeżeniom
postanawia zostać detektywem. Co prawda komuś
zależy, aby czym prędzej wyjechała z miasteczka, ale
tym pomartwi się później. Zwłaszcza że sprawa
zagadkowego trupa wydaje się powiązana z pewną
rodzinną tajemnicą...

Andrzej Soysal prezentuje drugie, poszerzone
wydanie bestsellerowej książki (…). Ukazuje w niej
przebieg największej katastrofy morskiej w dziejach
światowej żeglugi, w której zginęło ponad 10 tysięcy
osób. W tej wersji autor wprowadza nowe wątki,
związane z postacią pilota amerykańskiego
bombowca B-17. Po nalocie na port gdyński Dawid
ratuje się, skacząc ze spadochronem z płonącego
samolotu. Na okupowanej przez Niemców ziemi los
zwiąże go z polskimi partyzantami.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Książki dla dzieci
i młodzieży
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Autor: Deotyma
(Jadwiga Łuszczewska)
Tytuł: Panienka z okienka
Wydawnictwo: Wimana
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94807-96-2
wimana.pl

Autor: Jarosław Kociuba
Tytuł: Legendy Pomorza
Wydawnictwo: WALKOWSKA
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-61805-66-3
bonito.pl

(…) to świetna powieść przygodowo-romantyczna dla
młodzieży, osadzona w XVII w. Bawiła całe pokolenia
Polaków. Jednak zbytnia archaizacja tekstu i jej
przestarzały język są już dzisiaj mało zrozumiałe,
toteż młode pokolenie nie sięga po tę książkę.
Ażeby „Panienka z okienka” do nas powróciła i na
nowo cieszyła się popularnością, proponujemy
niniejsze jej wydanie we współczesnej szacie
językowej.
Książka wzbogacona została zdjęciami zabytków
starego Gdańska i obrazami postaci, które nawiązują
do jej treści.

Pomorze,
kraina
rozciągająca
się
wzdłuż
południowego
wybrzeża
Bałtyku,
Półwyspu
Fischland-Darß-Zingst i Rugii na zachodzie, aż po
dolny odcinek Wisły na wschodzie. Przez kilka
wieków większość tych ziem stanowiła niezależne
księstwo rządzone przez rodzimą dynastię Gryfinów
[Gryfitów – red.], zamieszkałe przez słowiański lud
Pomorzan z czasem częściowo zgermanizowany. Jak
każda kraina także Pomorze ma swoje legendy,
podania, opowieści o czasach minionych, stanowiące
nieodłączną część lokalnej kultury i tradycji,
odzwierciedlające miejscową historię, poglądy
i system wartości.

Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Jacek Friedrich
Tytuł: Z Brugii do Gdańska.
„Sąd Ostateczny”
Hansa Memlinga
Wydawnictwo: Muzeum Narodowe
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-63185-42-8
mng.gda.pl

Jak powstało arcydzieło Hansa Memlinga „Sąd
Ostateczny”? Kto je zamówił i dlaczego? Kto je
namalował? Co przedstawia? Jak trafiło do
Gdańska? Jakie były jego późniejsze losy, aż po dziś
dzień?
Odpowiedzi na wszystkie te pytania mali Czytelnicy
znajdą w książce „Z Brugii do Gdańska. Sąd
Ostateczny Hansa Memlinga”, którą napisał Jacek
Friedrich, a zilustrowała Joanna Czaplewska.
Książka została wydana przez Muzeum Narodowe
w Gdańsku w ramach realizowanego w Gdańsku
w 2017 roku programu „Sąd Ostateczny Hansa
Memlinga. Jeden ze 100 najważniejszych obrazów
sztuki dawnej”. Publikacja została sfinansowana
przez
Ministerstwo
Kultury
i
Dziedzictwa
Narodowego.
Od Wydawcy
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Wspomnienia
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Autor: Olga Dębicka
Tytuł: Fotografie z tłem
Wydawnictwo: Słowo / Obraz
Terytoria
Rok wydania: 2017 (wyd. II,
rozszerz.)
ISBN: 978-83-94938-20-8
terytoria.com

Autor: Zbigniew Szymański
Tytuł: Od Kaługi do Gdańska
Wydawnictwo: Marpress
ISBN: 978-83-75281-47-7
marpress.pl

(…) to książka wspomnieniowa, w której autor
[nestor pomorskich poetów – red.] na podstawie
zachowanych dawnych notatek opisał swoje losy pod
koniec wojny. Początkowo jako jeniec-partyzant
w Armii Czerwonej, do której został wcielony po
upadku akcji „Burza” w 1944 r.
Od Wydawcy

Reportaże Olgi Dębickiej układają się w opowieść
o mieszkańcach Gdańska – Polakach, Niemcach,
przesiedleńcach ze Wschodu. (…) przybliżają losy
Niemców, którzy po wojnie musieli opuścić to miasto,
i Polaków, którzy zamieszkali w ich dawnych domach
(…). [Autorka] Mówi też o gdańszczanach
mieszkających tu od pokoleń (…). Wśród bohaterów
książki można zatem spotkać Charlottę Treder, żonę
Helmuta Deglera, czyli Henryka
Jabłońskiego,
autora słynnej piosenki „Pierwszy siwy włos”, i Rosę
Anders, dla której najsilniejszym gdańskim
wspomnieniem jest smak kawy zbożowej „Kaffee
Ma-Ma” z Malborka, a także dziadków Donalda
Tuska, rodzinę Ewy Pobłockiej oraz Łucję Toczyską,
pamiętających Wolne Miasto Gdańsk, czasy wojny
i późniejszą odbudowę miasta.
Od Wydawcy
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Autor: Anna Sobecka (oprac.)
Tytuł: Andrzej
Wydawnictwo: Wojewódzka
i Miejska
Biblioteka
Publiczna / Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-89285-04-1
wbpg.org.pl

Autor: Leszek Michalik (red.)
Tytuł: Nasze morza i nasze statki
Wydawnictwo: Klub IKRA
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94788-70-4
sklep.oficynamorska.pl

Jednego jestem pewna: Andrzej [Waśkiewicz – red.]
był człowiekiem niezwykłym. Z tego przekonania
wynikła potrzeba zapisania pamięci o Nim. Tak
powstała książka.
Jej zrąb – to wspomnienia: tych, którzy Andrzeja
znali, spotykali się z nim w pracy, w rozmaitych
obszarach Jego działalności, ale także najbliższych,
dla których był ojcem, szwagrem, kimś z rodziny.
Ale nie można mówić o Andrzeju, pomijając to, co
stanowiło istotę jego życia – pisanie, poezję, ale też
eseistykę, krytykę literacką. Dlatego jest tu zestaw
tekstów odnoszących się do pisarstwa Andrzeja.
I wreszcie – skromny wybór dedykowanych Mu
wierszy.
Anna Sobecka

Książka opowiada o drogach na morze, przeżyciach
w Szkole Morskiej w Gdyni, na „Darze Pomorza”
i statkach, na których pracowali przez ostatnie 50 lat
absolwenci z rocznika 1963/64. To doskonała lektura
dla wszystkich kochających morze.
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Autor: Martin Nielsen
Tytuł: Raport ze Stutthofu
Wydawnictwo: Muzeum Stutthof
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94698-67-6
stutthof.org

Martin
Nielsen
(1900–1962),
pisarz
i parlamentarzysta duński w latach międzywojennych
XX w., był więźniem obozu Stutthof (nr 25 667) od 5
października 1943 r. do 25 stycznia 1945 r., następnie
uczestnikiem Marszu Śmierci.
W swoim raporcie dokładnie zaświadczył
o warunkach panujących w obozie, w którym każdy
więzień, po przekroczeniu bramy śmierci,
pozbawiony zostawał prawa do swojego imienia
i nazwiska, stając się kolejnym numerem
zobowiązanym do niewolniczej pracy.
Autor utrwalił również osobiste doświadczenia
cierpienia, upokorzenia, choroby i okoliczności
śmierci swoich współtowarzyszy.

Autor: Xenia Prałat
Tytuł: Tyle niosła pamięć
Wydawnictwo: Maria Szafran
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94531-29-4
wds.pl

Wspomnienia gdańszczanki, urodzonej w 1939 r.
w Gdyni, której wojna zabrała dzieciństwo.
Wzbogacają je utwory poetyckie autorki, liczne
zdjęcia oraz relacje członków jej rodziny.

16

Poezja
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Autor: Roman Landowski
Tytuł: ...Poezje
Wydawnictwo: Kociewski Kantor
Edytorski – MBP
/ Tczew
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-85026-15-0
mbp.tczew.pl

Tytuł: Kaszëbską stegną żëcégò
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie /
Oddział w Baninie
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-63940-05-8
czec.pl

Książka zawiera teksty poetyckie Romana
Landowskiego, zarówno te opublikowane wcześniej,
jak i dotąd niewydane. Jest też zbiorem archiwaliów
dokumentujących życie i twórczość poety.
Wzbogacona została ilustracjami, zdjęciami oraz
elementami grafiki. Całość zamyka komentarz
naukowy do zamieszczonych tekstów.

Tomik poezji w języku kaszubskim zawierający
wiersze Roberta Grotha, Szymona Jancena,
Małgorzaty Wątor, Katarzyny Kankowskiej-Filipiak,
Ewy Nowickiej, Marcina Odelskiego i Eugeniusza
Pryczkowskiego.
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Autor: Krystyna Labudda
Tytuł: Z cierpiącym Chrystusem
przez Wejherowską Golgotę
Wydawnictwo: Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej /
Wejherowo
Rok wydania: 2017 (dodruk)
ISBN: 978-83-93499-17-5
muzeum.wejherowo.pl

Autor: Krystyna Labudda
Tytuł: Pod kaszubskim niebem
Wydawnictwo: Wydawnictwo MS,
Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej /
Wejherowo
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65092-15-1
muzeum.wejherowo.pl

Publikacja zawiera wiersze w języku polskim oraz
kaszubskim, stanowiące rozważania kolejnych stacji
Drogi Krzyżowej.

Utwory zawarte w tomiku zmuszają do refleksji
i pomagają dostrzec piękno w prostocie. Tematycznie
nawiązują do kaszubskiej ziemi, która stała się dla
autorki inspiracją.
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Autor: Andrzej Busler
Tytuł: Reporter: zawód i pasja.
50 lat pracy twórczej
Edmunda Szczesiaka
Wydawnictwo: Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-89692-81-8
muzeum.wejherowo.pl
Niewielkie opracowanie przygotowane z okazji
uroczystości pięćdziesięciolecia pracy twórczej
Edmunda Szczesiaka – dziennikarza, pisarza i
reportażysty, trzykrotnego redaktora naczelnego
miesięcznika „Pomerania”, redaktora naczelnego
„Wieczoru Wybrzeża”, autora i współautora wielu
książek.

Autor: Jan Hlebowicz
Tytuł: Ksiądz w smoczej jamie
Wydawnictwo: Urząd Miasta
Pruszcz Gdański
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94572-01-3
pruszcz-gdanski.pl

Ulica Księdza [Józefa] Waląga [1910-1997 – red.]
jest jedną z głównych ulic Pruszcza Gdańskiego.
Zwykle ulicom nadawane są nazwy od nazwisk
znanych, zasłużonych postaci – co jednak o księdzu
Walągu wiedzą pruszczanie w wieku 40 lat? Zapewne
nic lub niewiele.
To ten właśnie brak wiedzy oraz gorąca namowa
lokalnego historyka i dziennikarza – Bartosza
Gondka oraz obecnego Burmistrza Pruszcza
Gdańskiego Janusza Wróbla – nakłoniły Jana
Hlebowicza do napisania książki (…).
(…) to pierwsze tak kompletne opracowanie historii
życia niezwykłego kapłana, który żył między ludźmi –
którzy tak niewiele o nim wiedzieli.
Od Wydawcy
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Autor: Tomasz Mazurek
Michał T.W. von Grabowski
Marek Krzemiński
Tytuł: Profesor Józef Szczekot
(1932-1997)
Wydawnictwo: Exemplum
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-62690-32-9
exemplum.pl

Publikacja o życiu i działalności wybitnego lekarza,
kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii Akademii
Medycznej w Gdańsku, na tle rozwoju ortopedii
i traumatologii na Wybrzeżu. Główną pasją
ortopedyczną profesora była patologia biodra,
zarówno dziecięcego, jak i dorosłego. Wprowadził
standardy operacyjnego leczenia rozwojowej
dysplazji u dzieci, był prekursorem operacyjnego
leczenia dysplazji stawu biodrowego u dorastających.

Autor: Adam Szarszewski
Piotr Paluchowski
Seweryna Konieczna
Bartłomiej Siek
Piotr Kallalas
Tytuł: Sławni lekarze gdańscy.
Tom 2
Wydawnictwo: Gdański
Uniwersytet
Medyczny,
Okręgowa Izba
Lekarska
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65098-63-4
gumed.edu.pl
Książka (…) stanowi drugą z cyklu publikacji,
mających na celu przybliżenie sylwetek lekarzy
działających w Gdańsku od czasów najdawniejszych
po dziś dzień. Tom pierwszy skupiał się na postaciach
medyków żyjących od XVI do początków XX wieku.
Tom drugi poświęcony został w całości polskim
lekarzom pracującym w grodzie nad Motławą po
1945 roku.
Od Wydawcy
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Autor: Barbara Kanold
Tytuł: Kto się boi... Doroty K.
Wydawnictwo: Gdański Kantor
Wydawniczy
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-62129-54-6
maszoperia.org

Dorota Kolak – królowa, kochanka, morderczyni,
matka – zawsze, kiedy pojawia się na scenie,
przyciąga uwagę widza. Emanuje ciepłem i ogromną
wewnętrzną siłą. Od wielu lat niekwestionowana
pierwsza dama wybrzeżowej sceny. Pochodzi
z rodziny o tradycjach artystycznych, żona Igora
Michalskiego, matka młodej aktorki Katarzyny Z.
Michalskiej ma w dorobku wspaniałe role, znaczące
w historii polskiego teatru – postacie kobiet
tragicznych,
lirycznych
i
komediowych.
A w codziennym życiu jest osobą skromną,
uśmiechniętą, przyjazną, lubianą. Niepodobna do
mrocznych, scenicznych wcieleń. Ale na tym właśnie
polega jej wielki kunszt aktorski.
Od Wydawcy

Autor: Jan Wołucki
Tytuł: Eryk Pomorski
z łaski Boga
i z woli Margrete…
Wydawnictwo: Wimana
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94807-93-1
wimana.pl

Pierwsza w Polsce tak pełna monografia poświęcona
urodzonemu i pochowanemu w Darłowie księciu
Bogusławowi z rodu Gryfitów (1382-1459), który
przyjąwszy imię Eryk został królem Danii, Norwegii
i Szwecji.
Eryk zreorganizował swoją kancelarię królewską,
rozbudował Kopenhagę i inne miasta Danii, jednakże
skupienie się tylko na sprawach duńskich wywołało
niezadowolenie
w
królestwach
Norwegii
i Szwecji, gdzie król popadł w konflikt z tamtejszymi
możnymi. Dodatkowym źródłem konfliktu był
charakter władcy, który był człowiekiem porywczym,
szorstkim w obejściu, ze skłonnościami do
autorytaryzmu.
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Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: Miastko. Z dziejów miasta
i gminy
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-75915-65-5
czec.pl

Autor: Arkadiusz Kawałko
Tytuł: Dzieje Gałęzinowa
do 1945 roku
Wydawnictwo: Jasne
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65703-06-4
wydawnictwo-jasne.pl

(…) to monografia napisana z okazji 400-lecia
uznania (…) praw miejskich [Miastka]. Autorzy,
historycy-regionaliści, pracując nad książką,
korzystali nie tylko z polskich i niemieckich
dokumentów archiwalnych, ale także przeprowadzili
liczne wywiady z mieszkańcami i studia w terenie.
Powstało w ten sposób praktyczne kompendium
wiedzy na temat dziejów Miastka, które odsłania
wiele z jego tajemnic i ukazuje niezwykłość tego
miejsca.

Niniejsza praca nie rości sobie pretensji do bycia
jedyną wykładnią wiedzy o historii Gałęzinowa [pow.
Słupsk – przyp. red.]. Jej celem jest jedynie
przybliżenie czytelnikom dziejów wsi, która nie
doczekała się – niestety – w języku polskim żadnego
historycznego opracowania. Czy bycie dawną
nieoficjalną
stolicą
pomorskiego
przemysłu
cegielnianego nie było wystarczającym powodem,
aby bliżej przyjrzeć się może nie najdłuższej, ale
z pewnością bogatej i obfitej w wydarzenia historii
Gałęzinowa?

Od Wydawcy

Od Autora

25

Autor: Andrzej Groth (oprac.)
Tytuł: Kataster fryderycjański
okręgu kościerskiego
1772/1773
Część M-Z
Wydawnictwo: Muzeum
Ziemi
Kościerskiej
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94394-91-2
muzeum.koscierzyna.pl
W 1772 roku, w wyniku pierwszego rozbioru
Rzeczpospolitej, okręg kościerski wraz z całymi
Prusami Królewskimi (z wyjątkiem Gdańska
i Torunia) znalazł się w obrębie ziem zagarniętych
przez Prusy.
Na przyłączonych terenach Fryderyk II przewidywał
wprowadzenie dla wsi i małych miast nowego
podatku gruntowego, opartego na wzorach
wschodniopruskich,
zwanego
kontrybucją
(Contrybution), i włączenie tych ziem do pruskiego
systemu podatkowego. W tym celu (…) powołano
specjalną Komisję Klasyfikacyjną (…).
Ze Wstępu
Praca ukazała się w ramach Kościerskiej Biblioteki
Historycznej (nr 4)

Autor: Zygmunt Szultka
Tytuł: Szkolnictwo wiejskie
na Pomorzu Zachodnim
od reformacji
do początku XIX wieku
Wydawnictwo: Akademia Pomorska
/ Słupsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-74672-86-3
wydawnictwo.apsl.edu.pl
Cele i zadania szkolnictwa wiejskiego na Pomorzu
brandenbursko-pruskim od wojny trzydziestoletniej
nie uległy poważniejszym zmianom do początku XIX
w., chociaż od początku XVIII stulecia były coraz
dokładniej określone przez państwo, gdyż wieś
stanowiła główne źródło kontrybucji na rzecz armii
oraz rezerwuar rekruta. Te determinanty, a nie
wiedza i wykształcenie, wyznaczały główne kierunki
rozwoju szkolnictwa wiejskiego absolutnego państwa
pruskiego do wojny siedmioletniej. W jej trakcie (…)
Fryderyk II przekonał się o wyższości i większej
przydatności na polu walki żołnierza posiadającego
chociażby elementarne wiadomości o otoczeniu
i umiejętności jego wykorzystania niż prostego, bez
jakiejkolwiek wiedzy, rekruta.
Ze Wstępu
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Autor: Leszek Sarnowski
Tytuł: Sztumska droga do wolności
Wydawnictwo: Stowarzyszenie
Inicjatyw
Obywatelskich
„Taka gmina”
/ Sztum
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94157-34-0
prowincja.com.pl

Autor: Radosław Biskup (red.)
Andrzej Starczewski (red.)
Tytuł: 600 lat Sztumu
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-81270-18-2
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Publikacja ukazała się jako tom V Biblioteki
Kwartalnika Prowincja. Autor zajął się w niej
konspiracją niepodległościową na ziemi sztumskiej,
ostatnią dekadą PRL w Sztumie, narodzinami
„Solidarności” na tym terenie. Reporterskim piórem
pisze o biuletynie „Sztumska Solidarność” (19801981), wspomina stan wojenny w Sztumie,
w końcu dochodzi do roku 1989 – wyborów
komitetów obywatelskich, a następnie – wyborów
samorządowych. W ostatnim rozdziale prezentuje
prasę samorządową w Sztumie ukazującą się w latach
1989-1994.
Leszek Sarnowski nie oskarża, nie ocenia, nie
deprecjonuje. Pokazuje fragment historii, w którą
wiele osób było uwikłanych.

Studia z dziejów miasta i parafii św. Anny. Publikacja
referatów wygłoszonych wcześniej na konferencji
z okazji jubileuszu Sztumu, zorganizowanej
3 czerwca 2016 r. Dotyczą one ogólnej historii
zamku i miasta, dziejów kościoła św. Ducha,
wyposażenia kościoła św. Anny, duchowieństwa
parafialnego w czasach nowożytnych, rozwoju herbu
i flagi Sztumu, historii Towarzystwa św. Kingi
i dziejów sierocińca w Sztumie, a także kształtowania
się dialektu sztumskiego.
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Autor: Janusz Namenanik
Tytuł: Dzierzgoń.
Szkice z dziejów
miasta. Część II
Wydawnictwo: Region
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Obywatelskich
„Taka Gmina”
/ Sztum
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94157-33-3
czec.pl , takagmina.republika.pl
Najnowsza książka Janusza Namenanika przenosi
nas ponownie do urokliwego Dzierzgonia. Autor
zaprasza do spotkania z ludźmi, miejscami,
symbolami i instytucjami tworzącymi historię tego
miasta. Okazuje się, że nie brak tu nadal
nierozwikłanych tajemnic i historycznych perełek.
Autor niewątpliwie wie gdzie warto ich szukać.
Janusz
Namenanik
jest
niezastąpionym
przewodnikiem na szlaku wspomnień po burzliwych
dziejach tego powiślańskiego miasta. Dociekliwość
i wiedza autora są też świadectwami prawdziwej
pasji, którą – miejmy nadzieję uda się także zarazić
niektórych Czytelników. (…)
Od Wydawcy

Autor: Krzysztof Tyborski
Andrzej Szutowicz
Tytuł: Konarzyny.
Nadgraniczna
twierdza polskości
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-75915-89-1
czec.pl

Książka opisuje tworzenie [po I wojnie światowej]
nowych jednostek podziału administracyjnego i z tym
związane problemy, historię różnych organizacji,
ważniejsze wydarzenia w historii gminy i parafii.
Wspomina życiorys najwybitniejszego proboszcza
konarzyńskiej parafii, jakim był ksiądz Schulz.
Zawiera historię parafii z tego okresu. Opisuje dzieje
Straży Granicznej w Konarzynach [pow. chojnicki]
i początek II wojny światowej. Myślę, że wniesie swój
wkład w dorobek nauki polskiej i przyczyni się do
rozwoju kultury regionalnej.
Ks. dziekan Marek Weltrowski
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Autor: Krzysztof Godon (red.)
Tytuł: Odry, Węsiory, Leśno.
Święte miejsca Gotów.
Mity i rzeczywistość
Wydawnictwo: Muzeum
Archeologiczne
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-85824-83-1
archeologia.pl

Publikacja towarzysząca wystawie w Muzeum
Archeologicznym w Gdańsku, prezentowanej w
końcu 2017 r. na sopockim Grodzisku. Pokazano na
niej
m.in.
wyjątkowe
znaleziska
z grobów książęcych i grobu szamana w Leśnie,
pochodzące ze zbiorów Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum HistorycznoEtnograficznego w Chojnicach i Muzeum
Archeologicznego w Gdańsku. W książce
przybliżono, skąd Goci do nas przybyli i jakie były
ich późniejsze dzieje, aż do podziału na Wizygotów
i Ostrogotów, oraz podkreślono rolę, jaką odegrali
w upadku świata antycznego i kształtowaniu się
wczesnośredniowiecznej Europy.

Autor: Andrzej Romanow
Tytuł: „Gazeta Gdańska”
w latach 1891-1939
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-63368-96-8
instytutkaszubski.pl

Praca przybliża niezwykle ważne pismo w historii
Pomorza – „Gazetę Gdańską”, wydawaną w Gdańsku
od 1891 r. Ostatni numer pisma ukazał się w 1939 r.
Pierwszym redaktorem naczelnym i właścicielem
„Gazety
Gdańskiej”
był
Bernard
Milski,
wielkopolanin mocno związany z Kaszubami.
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Autor: Andrzej Gąsiorowski (red.)
Janusz Hochleitner (red.)
Tytuł: Żuławy w 1945 roku.
Źródła z niedalekiej
przeszłości
Wydawnictwo: Muzeum Stutthof
/ Sztutowo
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94698-63-8
stutthof.org

Autor: Paweł Smoleński
Tytuł: Syrop z piołunu.
Wygnani w Akcji Wisła
Wydawnictwo: Czarne
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-80496-00-2
czarne.com.pl

Trzeci tom z serii „Żuławy w 1945 roku”. Książka
zawiera 12 ilustrowanych artykułów historycznych
poświęconych symbolicznemu i historycznemu
przełomowi, jakim jest cezura „końca i początku” na
Żuławach i Pomorzu w 1945 r. W części pierwszej –
jeszcze wojennej – autorzy piszą m.in. o działaniach
wojsk niemieckich na Żuławach w świetle
dokumentów, Stoczni Schichaua w Elblągu na
przełomie 1944 i 1945 r., lotnikach z Rumi broniących
zamku w Malborku, Mierzei Wiślanej jako miejscu
ostatniego radzieckiego desantu morskiego na Bałtyku
podczas II wojny światowej.
W kolejnej części znajdują się m.in. wspomnienia Zofii
Kolk, teksty o pierwszych raportach osiedleńczych
z Nowego Dworu Gdańskiego i przywracaniu życia
społecznego w powojennym Malborku.

Po zmianie granic w Polsce Ludowej zostało
siedemset tysięcy Ukraińców. Nie pasowali do nowej
wizji państwa, dlatego wiosną 1947 roku władze
postanowiły „rozwiązać ostatecznie problem
ukraiński”.
Rozpoczęto deportacje, które objęły wszystkich
„podejrzanych o ukraińskość”, włączając Łemków
i mieszane rodziny polsko-ukraińskie. Zmasowana
akcja trwała trzy miesiące. (…) W sumie wywieziono
około 140–150 tysięcy osób.
(…) Wysiedleni zamieszkali kilkaset kilometrów dalej,
w okolicach Olsztyna, Morąga, Giżycka, Węgorzewa,
w Zielonogórskiem, na Dolnym Śląsku i Pomorzu
Zachodnim. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Maciej Badowicz
Tytuł: Studium z dziejów wina
w państwie zakonu
krzyżackiego w Prusach
XIV-XV wieku.
Wydawnictwo: Uniwersytet
Gdański
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78655-45-9
wyd.ug.edu.pl

Autor: Paweł Pizuński
Tytuł: Kryminalne sekrety
Krzyżaków
Wydawnictwo: Arenga
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-8-392298-57-1
znak.com.pl

Obrót towarami luksusowymi w średniowieczu był
jednym z elementów budowania prestiżu i pozycji na
arenie międzynarodowej. Gotowość do ponoszenia
opłat za sprowadzenie towaru, m.in. cła i kosztów
pośrednictwa, świadczyła o potencjale gospodarczym
i ekonomicznym państwa zakonu krzyżackiego
w Prusach. Do produktów luksusowych zaliczano
wówczas alkohole, w tym wino. Treść pracy porusza
problem opłat, ponoszonych przez Zakon, związanych
ze sprowadzeniem i dystrybucją wina na terenie
państwa na przełomie XIV i XV wieku.
Dotychczasowe badania w tym zakresie nie
uwzględniały konkretnych informacji zawartych
w źródłach.
Od Wydawcy

Książka zawiera wiele opisów przestępstw, które
miały miejsce w zamkach krzyżackich w XV w. Jest
zagadka śmierci szkockiego krzyżowca, są też inne
sprawy kryminalne lub takie, które o kryminał się
ocierają. Na przykład sprawa porwania księcia
Geldrii Wilhelma lub też tajemnica mumii odkrytej
w Anglii w 1981 r. W tym ostatnim przypadku
morderstwa wprawdzie nie było, ale śledztwo trzeba
było przeprowadzić...
Od Autora
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Autor: Jan Mordawski
Tytuł: Atlas dziejów Pomorza
i jego mieszkańców
– Kaszubów
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
/ ZG Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-62137-38-1
kaszubskaksiazka.pl

To – cytując recenzenta prof. Tadeusza
Palmowskiego
–
vademecum
wydarzeń
geologicznych, historycznych oraz całej gamy faktów,
zagadnień i wydarzeń współczesnych związanych
z Pomorzem i Kaszubami aż do 2017 roku.
Książka zawiera autorskie mapy (korespondujące
z mapami starymi, sporządzonymi np. przez Ramułta
czy Lorentza), diagramy i zestawienia tabelaryczne.

Autor: Dariusz K. Chojecki,
Andrzej Giza
Edward Włodarczyk
Tytuł: Atlas historyczny Pomorza
Zachodniego. T. 2,
Demografia –
społeczeństwo
– gospodarka.
Atlas gmin Pomorza
Zachodniego w 1939 r.
Wydawnictwo: Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-79721-10-8
wydawnictwo.univ.szczecin.pl
Oddajemy do rąk czytelnika atlas, nad którym
pierwsze prace rozpoczęto w 2011 roku. W jego skład
wchodzi 40 kolorowych map tematycznych (…).
Mapy te prezentują zagadnienia związane
z administracją i urbanizacją, militaryzacją,
strukturą płci oraz wielkością gospodarstw
domowych i zbiorowych (z wyłączeniem koszar),
strukturą wieku, źródeł utrzymania i pozycji
w zawodzie, a także wielkości gospodarstw leśnych
i rolnych. (…)
Ze Wstępu
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Autor: Hanna Rząska (red.)
Krzysztof Walenta (red.)
Tytuł: Brązy ukryte w ziemi...
Łużycki skarb z Charzyków
Wydawnictwo: Muzeum
Historyczno-Etnograficzne
/ Chojnice
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-60947-28-9
chojnicemuzeum.pl

Autor: Władysław Szarski
Tytuł: Królowie Polski walczą
o Danzig.
(część I 970-1815)
Wydawnictwo: Stowarzyszenie
Przyjaciele
Helu
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65092-13-7
przyjacielehelu.pl

Publikacja jest zwieńczeniem trzyletniego projektu
naukowo-badawczego, w ramach którego 32elementowy brązowy depozyt z Charzyków został
zakonserwowany i poddany specjalistycznym
badaniom metalograficznym, dendrologicznym,
palinologicznym w Instytucie Archeologii UMK
w
Toruniu,
a
następnie
opracowany
i wyeksponowany w chojnickim muzeum na
wystawie pt. „Skarby ukryte w ziemi. Łużycki
depozyt z Charzyków w świetle kolekcji brązów
pomorskich”. Skarb został odkryty w listopadzie
2014 r. w Charzykowach i przekazany do
chojnickiego muzeum przez jego znalazcę – Michała
Marciniaka.

Autor prezentuje polski Gdańsk książęcy, Gdańsk
królewski od Chrobrego do Krzywoustego,
Krzyżaków w Gdańsku, Hołd Pruski... Pisze też
o Zygmuncie Auguście, Wazach, Heweliuszu, bitwie
pod Oliwą i wielu innych gdańskich wydarzeniach,
w których uczestniczyli Polacy.
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Autor: Aleksandra Boćkowska
Tytuł: Księżyc z peweksu.
O luksusie w PRL
Wydawnictwo: Czarne
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-80495-69-2
czarne.com

Autor: Jan Skórzyński
Tytuł: Nie ma chleba bez
wolności.
Polski sprzeciw
wobec komunizmu
1956-1980
Wydawnictwo: Więź
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-61067-63-4
wiez.pl

„Podaruj sobie odrobinę luksusu” nawoływała
w 1992 roku reklama mydełek pewnej zachodniej
firmy. Dzisiaj taki slogan może śmieszyć, ale na
początku transformacji radość sprawiał sam fakt, że
ów „luksus” po raz pierwszy można było sobie
podarować, a nie walczyć o niego. Dążenie do
„odrobiny luksusu” było bowiem zarówno w Polsce,
jak i w innych krajach tak zwanej demokracji ludowej
zjawiskiem powszechnym (…). (…) Oczywiście
wyznaczniki luksusu były odmienne w zależności od
czasu, grupy społecznej lub zawodowej, a nawet
rejonu kraju. Trzeba przyznać, że Aleksandra
Boćkowska, (…) krążąc między Gdynią, Zakopanem
a warszawską Saską Kępą, wykazała się niezwykłą
umiejętnością znajdowania fascynujących tematów
i rozmówców.
prof. Jerzy Kochanowski

Największe wyzwanie dla rządów komunistycznych
w Europie Wschodniej pochodziło z Polski.
W żadnym innym kraju bloku radzieckiego
pojałtański porządek nie był tak uporczywie
kwestionowany. Powojenne losy Polaków można
widzieć jako łańcuch konfrontacji pomiędzy
komunistyczną dyktaturą a stawiającymi jej opór
obywatelami. Przed powstaniem Solidarności wielkie
protesty społeczne miały miejsce pięciokrotnie –
w latach 1956, 1968, 1970/71, 1976, 1980. O tych
dniach, w których otwarcie manifestował się, na co
dzień ukryty, sprzeciw wobec komunizmu, opowiada
Jan Skórzyński w swojej najnowszej książce.
Od Wydawcy
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Autor: Zdzisław Kropidłowski
Tytuł: Political and social
consciousness
of 18th century
populace in Gdańsk
Wydawnictwo: Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
/ Bydgoszcz
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78655-86-2
kiw.ug.edu.pl
Angielskojęzyczna
praca
Zdzisława
Kropidłowskiego, kierownika Katedry Informacji
Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dotyczy
głównie osiemnastego wieku. Początkowo autor
badał
historię
chrześcijańskiej
caritas
i opieki społecznej, głównie w Gdańsku. Rozwijając
przedmiot badań w ujęciu chronologicznym
i terytorialnym skupił się na samopomocowych
działaniach podejmowanych przez rzemieślników
Gdańska, Torunia i Elbląga. W kontekście historii
społecznej Pomorza i historii Kościoła zajmował się
także materialnymi dobrami parafii, duchowieństwa
i posługi kościelnej w rejonie dekanatu puckiego.

Autor: Dariusz Makiłła (red.)
Tytuł: Polska i ziemie pruskie
po pokoju
toruńskim (1466 r.).
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła
Finansów
i Zarządzania
/ Warszawa
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-88953-30-9
vizja.pl
Prezentowane w niniejszym zbiorze prace stanowią
rozszerzoną wersję referatów wygłoszonych na
konferencji, która odbyła się 6 października 2016 r.
w Nidzicy z okazji 550. rocznicy podpisania pokoju
w Toruniu. Nawiązują w swej treści do szeroko
pojmowanych skutków wojny trzynastoletniej oraz
następstw pokoju toruńskiego dla Polski i ziem
pruskich,
obejmujących
procesy
polityczne,
gospodarcze, prawne, jak również społeczne
i religijne.
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Autor: Leszek Molendowski
Tytuł: Zakony męskie diecezji
chełmińskiej i ich losy
w czasie II wojny
światowej
Wydawnictwo: Instytut Pamięci
Narodowej
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-80981-63-8
gdansk.ipn.gov.pl

Autor: Paweł Śpica
Tytuł: Powszechna Organizacja
Służba Polsce
w województwie gdańskim
w latach 1948-1955
Wydawnictwo: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78655-54-1
kiw.ug.edu.pl

Książka poświęcona działalności Powszechnej
Organizacji „Służba Polsce” w województwie
gdańskim ze szczególnym uwzględnieniem aspektów
pedagogicznych jej funkcjonowania. Organizacja
została utworzona na mocy ustawy o powszechnym
przysposobieniu zawodowym, wychowaniu fizycznym
i przysposobieniu wojskowym młodzieży oraz
o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu z dnia
25 lutego 1948 r. Członków i członkinie PO „SP” –
w nawiązaniu do przedwojennych Junackich Hufców
Pracy – nazywano junakami i junaczkami.
Od Wydawcy

Niniejsza książka po raz pierwszy w polskiej
historiografii opisuje historię osiedlenia się
i działalność poszczególnych męskich zgromadzeń
zakonnych w diecezji chełmińskiej w okresie
międzywojennym. Główna narracja skupia się jednak
na losach zakonników przebywających w placówkach
zakonnych w momencie wybuchu II wojny światowej:
franciszkanów w Gdyni, jezuitów w Gdyni
i Grudziądzu, księży misjonarzy i pallotynów
w Chełmnie, michalitów i redemptorystów
toruńskich, misjonarzy Świętej Rodziny w Wielkim
Klinczu, salezjanów z Rumi oraz werbistów z Górnej
Grupy.
Od Wydawcy
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Autor: Jarosław Żurawiński
Tytuł: Zarys historii Stoczni
Gdańskiej 1844-2017
Wydawnictwo: Fundacja Promocji
Solidarności
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-91585-45-0
fpsol.org.pl

Niewielkie i treściwe przy tym opracowanie dotyczy
dziejów najbardziej znanej polskiej stoczni, w której
raz po raz protestowano przeciwko ograniczeniom
totalitarnego ustroju. (…)
Historia gdańskiego budownictwa okrętowego sięga
czasów średniowiecza. W 1827 roku powstała
stocznia Johanna Klawittera, w której zrezygnowano
z metod rzemieślniczych na rzecz nowoczesnych
rozwiązań produkcyjnych.
Dwie dekady później z inicjatywy rządu pruskiego
założono Königlicher Korvetten Depot Platz
(Królewski Zakład Budowy Korwet), z tego
skromnego zakładu wyrosła Kaiserliche Werft
(Stocznia Cesarska), w której w 1906 roku rozpoczęto
pierwszą na świecie seryjną produkcję okrętów
podwodnych.
Od Wydawcy

Autor: Stanisław Sarnowski
Tytuł: Port Morski w Tczewie
w okresie
II Rzeczypospolitej
Wydawnictwo: Wydawnictwo
Pomorskie
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-93626-11-3
978-83-93626-10-6
wpomorskie.pl
Założeniem
tej
pracy,
jest
przedstawienie
problematyki związanej z powstaniem i działalnością
portu morskiego w Tczewie (…).
Całość (…) pracy ujęta została w trzech rozdziałach.
W pierwszym omówiono liczne ścierające się
koncepcje związane z pierwszą lokalizacją portów
handlowych oraz jakie miejsce miało przypaść
portowi tczewskiemu
w całokształcie polskiej
gospodarki morskiej.
Rozdział drugi (…) zaznajamia z szeroko wówczas
dyskutowanym
projektem
tzw.
Portu
Rzeczypospolitej, który miał być zlokalizowany na
terenach wsi Miłobądz pod Tczewem. (…)
Końcowy
rozdział (…) mówi o działalności
morskiego portu węglowego w Tczewie (…).
Od Autora

37

Autor: Daniel Kalinowski (red.)
Adela Kuik-Kalinowska (red.)
Tytuł: Wielkie Pomorze.
Społeczności
i narody
Wydawnictwo: Akademia Pomorska
Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65826-05-3
978-83-74672-85-6
wydawnictwo.apsl.edu.pl
instytutkaszubski.pl
Monografia zapoznaje nas ze strukturą społeczną
Pomorza
na
przestrzeni
wieków.
Próbuje
odpowiedzieć na pytania: jak napisane zostały
literackie reprezentacje żywiołów etnicznych
w różnych tradycjach językowych? Czy istniała
odrębna
sztuka
poszczególnych
wspólnot
społecznych Pomorza? Czy wyznawane wartości
religijne rzutowały na dalsze wybory narodowe
i polityczne? Jakie
elity istniały na Pomorzu
i w jakim stopniu miały wpływ na pozostałych
członków społeczności? W zebranych artykułach
przebijają polski, niemiecki i kaszubski punkty
widzenia.

Autor: Tomasz Larczyński
Tytuł: Ziemia gdańska
w okresie panowania
zakonu krzyżackiego
Wydawnictwo: Napoleon V
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-80981-63-8
napoleonv.pl

Autor – zawodowo związany z Polską Akademią
Nauk Biblioteką Gdańską – zajął się strukturą
własności i organizacją osadnictwa wiejskiego
w czasach krzyżackich. Praca jest jego dysertacją
doktorską obronioną z wyróżnieniem w 2015 r. na
Uniwersytecie Gdańskim.
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Etnografia
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Autor: Leszek Kułakowski
Tytuł: Cassubian Folk Songs
Wydawnictwo: Akademia
Muzyczna
im. Stanisława
Moniuszki
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 979-0-801544-31-5
amuz.gda.pl

Cassubian Folk Songs to kompozycja na chór
mieszany
i kwartet jazzowy. Łączy elementy jazzu z muzyczną
klasyką oraz folklorem. Na całość cyklu powstałego
w 1996 r. składa się siedem znanych pieśni
kaszubskich: „Rëbôk”, „Gãsy pastùrk”, „Òj teszno”,
„Zalotë prze stëdni”, „Dalekò gdzes”, „Po robòcë
tuńc”, „Mòrze rëczi”. Do partytury dołączona jest
płyta zawierająca partię chóralną i instrumentalną,
z możliwością samodzielnego wydruku.

Autor: Edmund Zieliński
Tytuł: Drogi Krzyżowe
Kaszub i Kociewia
Wydawnictwo: Edmund
Zieliński
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-928148-9-4

Autor – wieloletni prezes oddziału gdańskiego
Stowarzyszenia Twórców Ludowych – opisuje
historię powstawania dróg krzyżowych w Sianowie
(pow. Kartuzy), Hopowie (pow. Kartuzy) i Bytoni
(pow. Starogard Gdański), które „wrosły” już
w krajobrazy Kaszub i Kociewia. To swoiste
sprawozdanie z prac nad nimi, napisane ręką ich
koordynatora i współwykonawcy. Dzięki temu
poznajemy twórców stacji, z których wielu już nie
żyje, i ich dzieła.
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Autor: Władysław Czarnowski (red.)
Tytuł: Był sobie Krëban
Wydawnictwo: Kaszubski Zespół
Folklorystyczny
„Krëbanie”
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94866-60-0
czec.pl

Obszerna publikacja zawierająca zbiór wspomnień
i
zdjęć
członków
Kaszubskiego
Zespołu
Folklorystycznego „Krëbane” z Brus w pow.
chojnickim. Zespół powstał w 1980 r., jego
założycielem był Władysław Czarnowski. Nazwa
Krëbane odnosi się do lokalnej etnicznej podgrupy
Kaszubów.

Autor: Roman Drzeżdżon (red.)
Tytuł: Kaszubska sobótka
Wydawnictwo: Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-89692-42-9
muzeum.wejherowo.pl

Niniejsza publikacja oraz film instruktażowy (…)
mają
za
zadanie
przybliżyć,
szczególnie
nauczycielom, pracownikom instytucji kultury,
regionalistom, w jaki sposób można przygotować
kaszubską sobótkę – na starą modłę, jednak we
współczesnej, nowoczesnej oprawie.
(…) Zarówno film, jak i scenariusz przygotowany
podczas warsztatów różnią się od oryginalnego
widowiska opracowanego przez Pawła Szefkę. Jest to
zabieg celowy, który ma pokazać, jak w sposób
twórczy można ożywić i uwspółcześnić dawne
obyczaje.
Roman Drzeżdżon
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Autor: Katarzyna Kulikowska (oprac.)
Tytuł: Wdzydzanie
Wydawnictwo: Muzeum – Kaszubski
Park Etnograficzny
/ Wdzydze Kiszewskie
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-89536-29-7
muzeum-wdzydze.gda.pl

Album
powstał
we
współpracy
z mieszkańcami Wdzydz. Składa się przede
wszystkim z fotografii pochodzących z domowych
archiwów mieszkańców wsi, a zebranych w latach
2015-2016.
Przyjęty
układ
chronologiczny
(najstarsze zdjęcia pochodzą z pocz. XX w.,
„najmłodsze” z ok. 2000 r.) ukazuje zmiany
zachodzące w krajobrazie kulturowym wsi i jej
mieszkańcach (np. ubiór, fryzury), uwidocznia proces
modernizacji gospodarstw, przekształcenia modelu
rodziny.

Autor: Jarosław Mykowski (red.)
Tytuł: Pomorze na talerzu
Wydawnictwo: Radio Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-62142-28-6
radiogdansk.pl

Choć publikacja dotyczy jedzenia, to nie jest typową
książką kucharską. Jest też historią o kulturze.
Uświadamia, jak nasze otoczenie i warunki życia
wpływają na to, co jemy i co lubimy – mówi red.
Jarosław Mykowski.
W książce, jak informuje wydawca, zamieszczono
proste dania naszych przodków, jak i te
zaadaptowane później do czasów współczesnych.
Wydobyliśmy je od restauratorów i mistrzów kuchni,
od doświadczonych pomorskich gospodyń, ale też ze
starych regionalnych periodyków i wydawnictw.
Są tu m.in. przepis na udziec z sarny, na „ogon
wołowy duszony z trawą żubrową” i na… „policzki
z dzika na sosie z jeżyn”.
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Kultura / sztuka
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Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: Przemiany pomorskiego
sektora kultury
Wydawnictwo: Nadbałtyckie
Centrum
Kultury / Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94531-65-2
nck.org.pl

Autor: Cezary Obracht-Prondzyński (red.)
Piotr Zbieranek (red.)
Tytuł: Pomorskie poszerzenie
pola kultury
Wydawnictwo: Nadbałtyckie
Centrum
Kultury / Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94531-64-5
nck.org.pl

Raport z badań przeprowadzonych w latach 20122017 wśród pomorskich instytucji kultury. Wykazują
one, że sektor ten jest mocno - przestrzennie
i strukturalnie - zróżnicowany, jednocześnie
charakteryzuje się wysokim poziomem stabilności
instytucjonalnej (badane instytucje w dużej mierze
powstały
przed
zmianami
ustrojowymi).
W działalności instytucji kultury dostrzec można
skupienie
się
na
przestrzeni
lokalnej
i mikroregionalnej, mniej na regionalnej. Uwagę
zwraca dominacja form nieodpłatnego wsparcia na
obszarze poza rdzeniem metropolii, choć ogólna
tendencja pozostaje niezmienna – sektor kultury
niemal w całości jest zależny od środków
publicznych.

Praca prezentuje wyniki badań ankietowych
przeprowadzonych wśród trzystu zróżnicowanych
podmiotów kultury woj. pomorskiego; zawiera głosy
akademików,
ale
też
animatorów
kultury,
przedsiębiorców, samorządowców, dziennikarzy…
Jaki płynie z nich wniosek? Ano taki, że kultury –
także w jej lokalnym wariancie – potrzeba nam
więcej, bo jest ona ważną dźwignią rozwojową.
Pozwala poczuć się dumnym ze swego miejsca
zamieszkania i poszerzyć pole życiowych szans.
Choć w pomorskim sektorze dominują działania
instytucji publicznych (instytucji tych jest 669), nie
brakuje
przedsięwzięć
inicjowanych
przez
organizacje pozarządowe (tych jest 890) i prywatne
podmioty komercyjne, np. agencje (211).
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Autor: Paweł Machcewicz
Tytuł: Muzeum
Wydawnictwo: Znak Horyzont
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-24042-52-4
wydawnictwoznak.pl

Autor: Grzegorz Boros (oprac.)
Anna Frąckowska (oprac.)
Franciszek Skibiński (oprac.)
Tytuł: Obowiązek piękna
Wydawnictwo: Słowo / Obraz
Terytoria
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-79080-91-5
terytoria.com.pl

Twórca i pierwszy dyrektor Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku pisze o kulisach walki
politycznej o tę placówkę. Broni jej np. Timothy
Snyder, amerykański historyk, specjalista m.in. od
historii Europy Środkowej i Wschodniej: Muzeów
opowiadających o II wojnie światowej jest wiele, ale
narracja wystawy w Gdańsku zupełnie zmienia
sposób postrzegania wojny (…). Wystawa jest bardzo
uniwersalna, ponieważ opowiada o losach ludności
cywilnej na całym świecie, lecz równocześnie jest też
bardzo polska, bo nie brakuje najważniejszych
wydarzeń związanych z wojenną historią naszego
kraju. Polscy politycy i naukowcy często skarżą się,
że świat ich nie rozumie. Jeśli tak faktycznie jest, to
wystawa (…) jest szansą, aby dotrzeć do szerszego
kręgu odbiorców (…).

Bogata kolekcja wzorników architektonicznych z XVI
i XVII wieku należąca do PAN Biblioteki Gdańskiej
jest jedną z najcenniejszych w Polsce – ze względu na
rangę poszczególnych dzieł i jej kilkusetletnie związki
z miastem, jego kulturą i życiem intelektualnym.
Wzorniki stanowiły inspirację dla budowniczych
Gdańska w złotym okresie jego rozwoju – ukazywały
nie tylko detale architektoniczne i ich funkcjonalne
zastosowanie, ale również porywające rozmachem
wizji plany miast idealnych. Książka (…) ułatwia
wędrówkę w poszukiwaniu tych idei i konkretnych
realizacji w przestrzeni starego Gdańska oraz
podsuwa inspirujące rozwiązania (…).
Od Wydawcy
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Autor: Wojciech Zmorzyński (red.)
Tytuł: Pierwsza dekada
(po burzy nad starym
światem). Malarstwo
na Wybrzeżu
w latach 1945-1955
Wydawnictwo: Muzeum Narodowe
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-63185-14-5
mng.gda.pl

Katalog wystawy będącej pierwszą próbą pokazania
całości zjawisk w malarstwie na Wybrzeżu
w pierwszym dziesięcioleciu po wojnie. Jej twórcy
skonfrontowali dorobek artystów związanych z nowo
wówczas utworzoną Państwową Wyższą Szkołą
Sztuk Plastycznych a innymi środowiskami –
szczególnie z malarzami tworzącymi w Gdańsku,
Sopocie i Gdyni w okresie międzywojennym oraz
przybyłymi do Gdańska po 1945 r., pozostającymi
poza strukturą PWSSP.

Autor: Helena Kowalska
Tytuł: Straty wojenne Muzeum
Miejskiego (Stadtmuseum)
w Gdańsku
Seria Nowa
Tom 1 Malarstwo
Wydawnictwo: Muzeum Narodowe
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-63185-38-1
mng.gda.pl
Książka stanowi rozszerzony i poprawiony materiał
w stosunku do opracowania „Straty wojenne
Muzeum Miejskiego w Gdańsku, t. 1: Straty
w dziedzinie sztuki: malarstwa, rysunku, grafiki,
rzeźby” (Gdańsk 2005). Wprawdzie tekst odnosi się
do tamtej publikacji,
jednak – z powodu
ograniczenia tematyki do malarstwa, rozszerzenia
haseł o 100 obiektów, odmiennej struktury
zawartości w ramach tomu i poszczególnych haseł –
jest samodzielną publikacją.
Praca przeznaczona jest dla szerokiego grona
muzealników i badaczy, ale także dla osób
z muzealnictwem niezwiązanych.
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Autor: Jacek Tylicki (red.)
Jacek Żukowski (red.)
Tytuł: Art of the southern
Netherlands, Gdańsk,
and polish-lithuanian
commonwealth
Wydawnictwo: Gdański Teatr
Szekspirowski
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94348-14-4
teatrszekspirowski.pl

Praca
zbiorowa
ukazująca
wielowymiarową
panoramę artystycznych i kulturalnych kontaktów
między południowymi Niderlandami, Polską
i Gdańskiem od XVI do XVIII w. Mowa tu m.in.
o niderlandzkich architektach i artystach żyjących
w regionie bałtyckim od 1550 do 1620 r.,
o niderlandzkich obrazach z Muzeum Narodowego w
Warszawie ukazujących sprawiedliwość oraz historię
Absalona, o architekturze w malarstwie Isaaca van
den Blocke. Także o roli Gdańska w nabyciu
niderlandzkich arrasów dla unii polsko-litewskiej
w XVI i XVII w., o gdańskim malarzu zwierząt
Danielu Schultzu i in.

Autor: Piotr Kociumbas
Tytuł: Kancjonały luterańskiego
Gdańska 1587–1810
Wydawnictwo: Sub Lupa
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65886-07-1
sublupa.pl

Autor analizuje niemieckojęzyczne kancjonały
luterańskie opublikowane w latach 1587–1810 przez
gdańskie oficyny, z uwzględnieniem wszystkich
możliwych wydań.
W Gdańsku, w omawianym okresie, dominowała
ludność luterańska posługująca się językiem
niemieckim. Nie może więc dziwić rola, jaką
niemieckojęzyczny luteranizm – kształtujący przez
stulecia oblicze miasta – odegrał w rozwoju lokalnej
kultury i sztuki, również tej o charakterze religijnym.
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Autor: Jacek Friedrich (red.)
Tytuł: Kościół Mariacki
w Gdańsku. Architektura
Wydawnictwo: Karrenwall
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94017-22-4
karrenwall.eu

Kościół Mariacki w Gdańsku jest jednym
z najwspanialszych zabytków architektury w Polsce
i w całej Europie nadbałtyckiej. Ciągle odczuwany
jest jednak niedosyt publikacji dotyczących tej
budowli. Opracowany przez pięcioro badaczy tom
dotyczący architektonicznych dziejów Kościoła
Mariackiego w Gdańsku w dużym stopniu wypełnia tę
lukę. Zawiera bogaty zbiór fotografii, w tym wielu
dotychczas niepublikowanych, przedstawiających
wygląd kościoła w XIX wieku i jego tragiczne losy
w następnym stuleciu. Ilustracje te nie byłyby
zrozumiałe bez pracy wybitnych badaczy gdańskiej
architektury:
Marcina
Gawlickiego,
Jacka
Kriegseisena, Elżbiety Pileckiej i Arkadiusza
Staniszewskiego oraz Jacka Friedricha, który całość
zredagował. (…)
Z recenzji prof. Jakuba Szczepańskiego

Autor: Jolanta Sołtysik (red.)
Robert Hirsch (red.)
Tytuł: Modernizm w Europie
– modernizm w Gdyni.
Architektura XX wieku
i jej waloryzacja
w Gdyni i w Europie
Wydawnictwo: Urząd Miasta Gdyni
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-93229-99-4
czec.pl

Czwarty tom z cyklu „Modernizm w Europie –
modernizm w Gdyni”, który stanowi podsumowanie
4. międzynarodowej konferencji poświęconej
architekturze XX w. i jej waloryzacji w Gdyni
i w Europie. Atrakcyjność publikacji podnosi galeria
18 wielkoformatowych fotografii, ukazujących
najbardziej znane gdyńskie budowle modernistyczne,
autorstwa Bartłomieja Ponikiewskiego. Załączono
również zdjęcia z samej konferencji.
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Językoznawstwo
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Autor: Andrzej Chludziński
Tytuł: Nazwy miejscowe
powiatu gdańskiego
(pruszczańskiego)
Wydawnictwo: Jasne
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65703-03-3
wydawnictwo-jasne.pl

Na terenie dzisiejszego powiatu gdańskiego
osadnictwo sięga co najmniej okresu neolitu (50001900 rok p.n.e.) (…). W epoce żelaza, od ok. VII
wieku p.n.e. i później, nasz obszar – oraz całe
Pomorze, ale też Wielkopolskę, Mazowsze i Śląsk –
obejmowała tzw. kultura pomorska, która była
zaczątkiem Słowiańszczyzny. (…)
Pierwsze zapisy nazw pojawiają się tu dopiero w XII
wieku wraz z pojawieniem się przybyszy z Zachodu,
głównie Niemców. (…)

Autor: Felicja Baska-Borzyszkowska
Wojciech Myszk
Tytuł: Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô
w swiece, dzél III
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie /
ZG Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-62137-42-8
kaszubi.pl
Podręcznik do nauki języka kaszubskiego dla IV
etapu kształcenia. Scenariusze zajęć Autorzy
stworzyli opierając się na bogatej literaturze,
wykorzystali teksty m.in. Jana Zbrzycy, Stanisława
Bartelika, Józefa Chełmowskiego, Józefa Bruskiego,
Güntera Grassa, Pawła Huellego, Stefana Chwina,
Michała Piepera i wielu innych.

Ze Wstępu
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Społeczeństwo
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Autor: Edmund Szczesiak
Tytuł: Drogą do nieba.
Śladami Remusa.
Mała odyseja kaszubska
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-75915-39-6
czec.pl

Reporterska kontynuacja książki „Mała odyseja.
Śladami Remusa”, w której autor opisał swoje
wędrówki po południowych Kaszubach. Tym razem
podąża trasą pielgrzymki z Kościerzyny do
Wejherowa. Nie skupia się jednak tylko na
praktykowanej od prawie 350 lat peregrynacji, ale
opisuje też ciekawe miejsca środkowych Kaszub i
zamieszkujących je niezwykłych ludzi. Konfrontuje
przy tym współczesność regionu z jego XIXwiecznym obrazem zaprezentowanym w powieści
Aleksandra Majkowskiego.

Autor: Agnieszka Połaniecka
Tytuł: Sport na ziemi słupskiej
(1975-1998)
Wydawnictwo: Polskie
Towarzystwo
Naukowe
Kultury
Fizycznej /
Sekcja
Historii
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94573-64-5
Autorka analizuje rozwój sportu wyczynowego na
ziemi słupskiej oraz ukazuje jego wkład w dorobek
sportu w Polsce w latach 1975-1998. Dawne
województwo słupskie, jedno z 49 podówczas
istniejących, zamieszkiwało ok. 430 tysięcy osób.
Publikację rozpoczyna rozdział o podstawach
organizacyjnych, materialnych i kadrowych rozwoju
sportu na tym terenie. Kolejne dotyczą sportów
indywidualnych, wodnych, strzeleckich, walki, gier
sportowych, a także innych dyscyplin, jak brydż,
szachy, lotnictwo sportowe i sport motorowy.
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Autor: Zbigniew Dymarski (red.)
Tytuł: Człowiek i miasto.
Gdańszczanie między
starą a nową tożsamością
Wydawnictwo: Uniwersytet
Gdański
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78655-70-1
kiw.ug.edu.pl

Autor: Magdalena Szmytkowska (red.)
Tytuł: Turystyka i turysta
nad Bałtykiem
Wydawnictwo: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78655-62-6
kiw.ug.edu.pl

Miasto nie powstaje samo z siebie. Jest takie, jakie
zaprojektują, a potem ukształtują ludzie. Kształt
i charakter miejskiej przestrzeni sprawia, że miasto
do siebie ludzi przyciąga albo zniechęca, odpycha
i skłania do szukania swojego miejsca poza nim…
Kształt i charakter miasta w dużym stopniu wpływają
na to, jak ludzie żyją i jak się do siebie odnoszą –
ufnie i życzliwie czy wrogo i podejrzliwie, pomocnie
czy egoistycznie. Badanie miast – ich kształtu
i charakteru, sposobów ich funkcjonowania, wpływu
miejskości na człowieka – staje się coraz bardziej
ważnym i naglącym wyzwaniem.
Od Wydawcy

Tom
II
„Gdańskich
Tek
TurystycznoKrajoznawczych” prezentuje kwestie dotyczące
warunków
podróżowania,
zagadnień
propagandowych i reklamowych wykorzystywanych
w turystyce. W publikacji zostały także
przedstawione tematy nawiązujące do elementów
regionalnych i religijnych związanych z turystyką na
Pomorzu.
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Autor: Bożena Conradi (red.)
Tytuł: Liceum Ogólnokształcące
im. Króla
Jana III Sobieskiego
w Wejherowie.
Nowa Historia
Wydawnictwo: Liceum
Ogólnokształcące
im. Króla
Jana III
Sobieskiego
/ Wejherowo
Rok wydania: 2017
muzeum.wejherowo.pl, liceum1.pl

Bogato
ilustrowana
zdjęciami
archiwalnymi
publikacja poświęcona historii oraz działalności
I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III
Sobieskiego w Wejherowie. Wydana została z okazji
160-lecia istnienia szkoły.

Autor: Emilia Jakimowicz (red.)
Andrzej Szczepański (red.)
Tytuł: Matematyka na Pomorzu
Gdańskim 1945–2015
Wydawnictwo: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78655-80-0
kiw.ug.edu.pl

Opracowanie, będące rezultatem przedsięwzięcia
podjętego w ramach obchodów Roku Matematyki na
Pomorzu, dotyczy historii matematyki, jej obecności
w szkołach, uczelniach i instytucjach naukowych na
Pomorzu Gdańskim po 1945 r. Jednym z głównych
celów podjętej inicjatywy było udokumentowanie
rozwoju matematyki w tym regionie, upamiętnienie –
pomału zacierających się – wydarzeń i nazwisk
z rozwojem matematyki związanych.
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Autor: Cezary Obracht-Prondzyński
Tytuł: Dylematy edukacyjne.
Z Kaszubami
i Pomorzem
na pierwszym
planie
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
/ ZG Gdańsk
Instytut
Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-62137-26-8
kaszubskaksiazka.pl
Autor w pierwszej części książki snuje refleksje
obywatelskie nad edukacją wobec rosnącej
złożoności
świata
społecznego.
Pisze
o współczesnych nauczycielach, społecznych
kontekstach migracji z edukacją w tle. W części
drugiej
zajmuje
się
edukacją
kaszubską
i pomorską oraz jej konsekwencjami dla edukacji
ogólnej, a także dylematami tożsamościowymi
i pomorskimi ideałami obywatelskimi.

Autor: Sylwester Latkowski
Tytuł: Układ Trójmiejski
Wydawnictwo: Zysk i S-ka
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-81161-63-3
zysk.com.pl

Kto jest najważniejszym gangsterem w Trójmieście?
Latkowski odpowiada wprost – Tygrys i ujawnia
kulisy tajnego śledztwa wobec legendy trójmiejskiego
świata przestępczego. Co dzieje się dzisiaj z do
niedawna najbogatszym Polakiem, Ryszardem
Krauze? Czy rzeczywiście zbankrutował i nic nie
znaczy?
W książce poznamy nowe fakty z tak głośnych spraw,
jak Krystka i „Zatoki Sztuki” czy zaginięcie Iwony
Wieczorek. Latkowski ujawnia, że śledztwo jest
blokowane m.in. w Komendzie Głównej Policji. (…)
Książka pokazuje, że w wielu głośnych sprawach
przewijają się te same osoby, i pozwala zrozumieć,
dlaczego układ trójmiejski jest na tyle silny, że wciąż
niezmiennie trwa. Tamtejszy wymiar sprawiedliwości
nie radzi sobie z nim.
Od Wydawcy
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Autor: Szczepan Rajski
Tytuł: Droga do pełnoletności.
Fundacja „Uśmiech
Dziecka” w Subkowach
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78239-99-4
bernardinum.com.pl

(…) trafiłem przypadkiem na esej Stefana Chwina
(…). (…) jego konkluzja odnosiła się do rynku
wydawniczego w Polsce i tego, że 90% wydawanych
u nas w kraju książek ma jedynie wartość makulatury,
że szkoda drzew na ich wydawanie. (…) Esej (…)
sprawił, że w jednej chwili legły w gruzy moje plany.
Od lat nosiłem w sobie myśl napisania książki
wspominkowej o Fundacji „Uśmiech Dziecka”
w Subkowach [pow. tczewski – red.], której
prezesowałem przez wiele lat.
(...) Jakiego dokonałem wyboru Drogi Czytelniku, już
wiesz, czytając może i kolejną książkę, bez której
Twoje życie ani o krztę nie byłoby uboższe.
Od Autora

Autor: Maria Pająkowska-Kensik (red.)
Kazimierz Tobolski (red.)
Tytuł: Kociewie. Kraina nad Wisłą
Wydawnictwo: Towarzystwo
Przyjaciół
Dolnej Wisły
/ Gruczno
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-61821-40-3
tpdw.pl
Popularnonaukowa publikacja skierowana do
zainteresowanych
regionalizmem
kociewskim.
Profesor Kazimierz Tobolski pisze w niej
o granicach, ukształtowaniu terenu, torfowiskach
i pokrywie glebowej Kociewia, a Katarzyna KubiakWójcicka o zasobach wodnych. Z grupami
etnicznymi nad Dolną Wisłą, gwarą kociewską
(zamieszczony również zostały mały słowniczek
kociewski) zapoznaje Maria Pająkowska-Kensik,
natomiast Anna Łucarz m.in. zaprezentowała
zestawienie zjawisk językowych występujących
obecnie w grupie osób przez nią badanych. Z kolei
Katarzyna
Sturmowska-Hinc
podjęła
temat
germanizmów w dialekcie kociewskim.
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Autor: Bogdan Solecki
Tytuł: Od Sokoła do Wierzycy
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78238-83-6
bernardinum.com.pl

Historia Klubu Sportowego „Wierzyca Pelplin”
w latach 1956-2017. Zanim jednak Autor czytelnika
z nią zapozna, ten dowie się, że już w 1896 r.
powstało w Pelplinie Towarzystwo Gimnastyczne
Sokół, którego w późniejszych latach, zwłaszcza
międzywojennych, najważniejszą dyscypliną była
piłka nożna. Po 1945 r. założono w mieście
(w ramach Organizacji Młodzieży Towarzystwa
Uniwersytetu Robotniczego) Pelpliński Klub
Sportowy, a w 1948 r. zastąpił go nowy klub – Stella,
działający do roku 1950. Z kolei jego następcą był
KS Unia, którego konkurencją było powstałe w 1955
r. Koło Sportowe przy Ludowych Zespołach
Sportowych.

Autor: Józefina Hrynkiewicz (red.)
Alina Potrykowska (red.)
Tytuł: Sytuacja demograficzna
województwa pomorskiego
jako wyzwanie dla polityki
społecznej i gospodarczej
Wydawnictwo: Rządowa Rada
Ludnościowa
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-70276-59-1

Publikacja przygotowana na podstawie materiałów
konferencji na ten temat Rządowej Rady
Ludnościowej, organu doradczego Prezesa Rady
Ministrów w sprawach dotyczących zagadnień
demograficznych i polityki ludnościowej, która
odbyła się 19 czerwca 2017 r. w Sali BHP Stoczni
Gdańskiej. Zamieszczone w niej teksty dotyczą
sytuacji i specyfiki demograficznej woj. pomorskiego
obecnie i w przyszłości, sytuacji na rynku pracy
i warunków życia, a także wyzwań polityki
społecznej
i
gospodarczej
wobec
sytuacji
demograficznej w Pomorskiem.
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Religia
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Autor: Edmund Kizik (red.)
Sławomir Kościelak (red.)
Tytuł: Gdańsk protestancki w epoce
nowożytnej. T. 1, Eseje
Wydawnictwo: Muzeum Narodowe
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-63185-18-3

Autor: Piotr Paluchowski (red.)
Agata Larczyńska (red.)
Monika Płuciennik (red.)
Tytuł: Gdańsk protestancki w epoce
nowożytnej. T. 2, Katalog
Wydawnictwo: Muzeum Narodowe
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-63185-18-3

Dwutomowa publikacja związana z wystawą „Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia
Marcina Lutra”, otwartą 31 października 2017 r. w Zielonej Bramie w Gdańsku.
W tomie I znalazły się eseje historyków, historyków sztuki i literatury na temat reformacji i jej wpływów na różne
dziedziny życia. Jak twierdzą redaktorzy tomu, dzięki temu wydawnictwu współczesne pokolenie historyków ma
„okazję włączyć się do refleksji nad dziejami i konsekwencjami reformacji w historii Gdańska i okolic”.
Na tom II złożyły się noty katalogowe eksponatów związanych z rozwojem gdańskiego protestantyzmu i obiektów
prezentujących to zagadnienie na szerszym tle, a także zdjęcia tych eksponatów.
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Autor: Stanisław Majkowski
Rafał Monita
Tytuł: Swarzewo. Sanktuarium
Matki Bożej Królowej
Polskiego Morza
Wydawnictwo: Oficyna Artystyczna
Astraia
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65686-13-8
astraia.pl

Pierwsza monografia swarzewskiego sanktuarium,
której
autorem
jest
tutejszy
proboszcz
ks. Stanisław Majkowski. Publikacja przybliża
historię parafii, burzliwe dzieje figurki Matki Bożej,
a także sylwetki ważnych postaci związanych
z sanktuarium, m.in. ks. bp. Konstantego Dominika.
Atutem publikacji są liczne fotografie autorstwa
Rafała Monity, ukazujące także niewidoczne na co
dzień detale.

Autor: Krzysztof Kinowski (red.)
Tytuł: 60 lat Gdańskiego Seminarium
Duchownego. 1957-2017
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-81270-16-8
bernardinum.com.pl

Decyzja sprzed 60 laty o ustanowieniu seminarium
przez ówczesnego ordynariusza diecezji biskupa
Edmunda
Nowickiego
była
opatrznościowa.
W gdańskiej Oliwie wykształciło się bowiem i podjęło
służbę w Archidiecezji Gdańskiej blisko 600
kapłanów. Wśród nich jest trzech biskupów: obecny
biskup pelpliński Ryszard Kasyna, arcybiskup
Mirosław Adamczyk, nuncjusz apostolski w Panamie,
oraz biskup pomocniczy naszej diecezji Zbigniew
Zieliński. Absolwenci naszego seminarium idą do
świata i głoszą Ewangelię, pracują jako duszpasterze
w parafiach, katecheci w szkołach, pracownicy
naukowi na uniwersytetach oraz jako misjonarze
w różnych zakątkach świata.
Abp Sławoj Głódź
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Gospodarka
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Autor: Maria Matusiewicz
Tytuł: Optymalizacja procesów
dystrybucji w miastach
o zabudowie historycznej
na przykładzie
Miasta Gdańska
Wydawnictwo: Młodzi Naukowcy
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65677-94-5
mlodzinaukowcy.com

Autoreferat rozprawy doktorskiej o wpływie
dystrybucji w Gdańsku na obszar zurbanizowany,
stanowiący szczególne wyzwanie dla transportu
towarów.
Autorka
prezentuje
koncepcję
logistyki
w miastach o charakterystycznej zabudowie historycznej w obliczu rosnącej urbanizacji, przedstawia
rolę polityki transportowej władz miejskich w
kreowaniu przestrzeni sprzyjającej efektywnemu
funkcjonowaniu wszelkich użytkowników, podaje też
model optymalnego systemu dystrybucji.

Autor: Anna Wiśniewska
Tytuł: Praca i dochody
w pomorskich
gospodarstwach
agroturystycznych
w latach
1999-2010
Wydawnictwo: Akademia
Pomorska
/ Słupsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-74672-83-2
wydawnictwo.adsl.edu.pl
Agroturystyka, zdaniem Autorki, traktowana jako
aktywność dopełniająca inne funkcje gospodarstwa
rolnego, może stać się szansą dla trapionej
bezrobociem polskiej wsi – umożliwić tworzenie
nowych miejsc pracy i zwiększyć dochód
mieszkańców. Bez wsparcia jednak ani rusz.
Ankietowani gospodarze szczególnie podkreślają
dużą rolę ośrodków doradztwa rolniczego
i stowarzyszeń, jako niezadawalającą natomiast
oceniają działalność władz samorządowych, od
których oczekują większej aktywności i pomocy.

62

Autor: Andrzej Lubiński
Tytuł: 70 lat rzemiosła na ziemi
sztumskiej
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-75915-80-8
czec.pl

Autor: Michał Tuszyński
Tytuł: Wpływ dostępności
transportowej na rozwój
gmin na przykładzie Gdyni
Wydawnictwo: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78655-74-9
wyd.ug.edu.pl

To swego rodzaju kronika dokumentująca działalność
sektora usług na ziemi sztumskiej. Choć dotyczy on
niewielkiej, w skali kraju, społeczności, stanowi
dobry przykład zadań stawianych przed rzemiosłem
i problemów, z którymi musiało się ono borykać
zarówno w trudnych latach po II wojnie światowej,
jak i współcześnie.

Jedną z podstawowych miar atrakcyjności danej
lokalizacji jest jej dostępność transportowa.
Miejscem codziennej aktywności ludzi w Polsce jest
gmina. Większa dostępność danego miejsca wpływa
na jakość życia jego mieszkańców. Kształtowanie
systemu
transportowego
stanowi
narzędzie
samorządu gminy w tworzeniu warunków poprawy
rozwoju gospodarczego i społecznego.
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Autor: Romuald Szymkiewicz
Tytuł: Dolna Wisła. Rzeka
niewykorzystanych
możliwości
Wydawnictwo: Politechnika
Gdańska
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-73487-07-9
pg.edu.pl/wydawnictwo/

Kwestia gospodarczego wykorzystania potencjału
Wisły i ograniczania generowanych przez nią
zagrożeń nie jest czymś wyjątkowym, bo dotyczy
wszystkich rzek. Z tego powodu autor niniejszej
monografii proponuje Czytelnikom nieco inne
spojrzenie na dolną Wisłę (…). Wydaje się, że zamiast
koncentrować się wyłącznie na możliwościach
i dotychczasowym stanie dolnej Wisły, warto
przynajmniej częściowo zapoznać się z tym, co
w zakresie gospodarki wodnej na rzekach podobnych
do Wisły zrobili wcześniej inni, w jaki sposób to
zrobili i co robią obecnie. Być może takie spojrzenie
pozwoli Czytelnikowi wyrobić sobie bardziej
obiektywną opinię na temat dolnej Wisły (…).
Od Wydawcy

Autor: Krzysztof Adamczyk
Jerzy Drzemczewski
Bohdan Huras
Tytuł: Polskie Linie Oceaniczne.
Album floty 1951-2017
Wydawnictwo: Porta Mare
Rok wydania: 2017 (wyd. III, uzup.)
ISBN: 978-83-62022-15-1
powr.pl

Publikacja
zawiera
opisy
380
statków
eksploatowanych przez Polskie Linie Oceaniczne od
powstania przedsiębiorstwa w 1951 r. Każdy składa
się z krótkiej charakterystyki parametrów technicznoeksploatacyjnych jednostki, jej historii, zilustrowanej
2-3 zdjęciami, oraz informacji o postojach statku
w portach i ważnych wydarzeniach z nim
związanych.
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Autor: Renata Anisiewicz (red.)
Marcin Połom (red.)
Maciej Tarkowski (red.)
Tytuł: Rozwój regionalny i lokalny
w perspektywie geograficznej
Wydawnictwo: Bernardinum
Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-81270-23-6
bernardinum.com.pl

Autor: Ryszard Leszczyński
Tytuł: Katastrofy i wypadki
morskie floty
pomocniczej PMH
(1926-2016)
Wydawnictwo: Oficyna Morska
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-60584-69-9
sklep.oficynamorska.p

Jubileuszowy – 25 – tom „Regionów Nadmorskich”,
wydany przez Katedrę Geografii Rozwoju
Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego. Zawiera
artykuły nt. wspomnianej katedry, nadmorskich miast
wobec kryzysów gospodarki morskiej, początków
współpracy transgranicznej Polski z Obwodem
Kaliningradzkim.
Mowa
tu
również
o funkcjonowaniu i współczesnej roli polskiej
żeglugi promowej na Bałtyku, monitoringu rozwoju
regionalnego na przykładzie woj. pomorskiego,
czynnikach zmian ludnościowych i ich związkach
z utratą funkcji administracyjnej w byłych miastach
wojewódzkich na Pomorzu, zmianach średniej
długości życia mieszkańców Polski w świetle
wybranych wskaźników statystycznych.

Zebrana i uwidoczniona faktografia dotycząca
historii floty pomocniczej i będących jej udziałem
traumatycznych przejść i wydarzeń, różni się –
patrząc na warstwę merytoryczną tomu – od prac,
które powstawały wcześniej. Studiów zestawiających
incydenty i awarie taboru łowczego i statków
operujących w serwisach towarowych. Tam bowiem –
dotyczy to głównie jednostek floty handlowej –
bardzo ograniczoną ilość miejsca poświęcono na
dokumentację genealogii kolejnych typów i odmian
statków. Nie wnikano, poza koniecznymi dla
przybliżenia tła zdarzeń wyjątkami, w koleje ich
powstawania, sposób eksploatacji, nie dochodzono w
jakich okolicznościach żegnały się z narodowym
przewoźnikiem i rejestrem.
Od Wydawcy
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Środowisko
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Autor: Maciej Przewoźniak
Tytuł: Ochrona przyrody
i krajobrazu Kaszub.
Studium krytyczne
z autopsji
Wydawnictwo: Bogucki
Wydawnictwo
Naukowe
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-79861-63-7
bogucki.com.pl

Niniejsza książka stanowi podsumowanie mojego
dorobku naukowego, planistycznego, społecznopopularyzatorskiego i poznawczo-turystycznego
w przedmiocie ochrony przyrody i krajobrazu
Kaszub. Napisałem ją po 40 latach pracy zawodowej,
aby usystematyzować i utrwalić zgromadzoną wiedzę
dla wszystkich zainteresowanych osób, które zechcą
tę wiedzę przyswoić, pogłębić, wdrożyć. Marzeniem
jest, by książka ta trafiła do kaszubskich domostw,
jako że nie jest możliwa efektywna ochrona przyrody
i krajobrazu bez akceptacji lokalnych społeczności.
Od Autora
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Albumy
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Autor: Andrzej Dolny (red.)
Tytuł: Puck. Retrospekcje
na dawnych
fotografiach
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-75915-50-1
czec.pl

Autor: Maciej Kosycarz (red.)
Dariusz Łazarski (red.)
Tytuł: Gdańsk wokół dróg
i zieleni
Wydawnictwo: Kosycarz Foto
Press
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94362-78-2
kfp.pl

Kontynuacja dobrze przyjętego albumu „Puck na
starych fotografiach”. Publikacja przybliża obraz
miasta w pierwszej połowie XX w. To fotograficzna
opowieść o gospodarczym, kulturalnym i społecznym
rozwoju tego niezwykłego miejsca i o ludziach dla
niego zasłużonych. Zdjęcia opatrzono komentarzem
w języku polskim i angielskim.

(…) to opowieść o zmieniającym się mieście.
O mijanych dzisiaj placach, skwerach, ulicach,
cmentarzach, parkach czy pomnikach. Wydawać się
może czasami, że tak było zawsze, ale przecież tak nie
jest. Z książki dowiemy się m.in. dlaczego spłonął
pomnik Gutenberga i jak to było możliwe, gdzie
w Gdańsku na początku XXI wieku ukrywał sie
Günter Grass, jak wywożono drzewa z Gdańska do
Warszawy, dlaczego w Gdańsku znajdowały się
najdłuższe w Polsce nieruchome schody. Niektóre
historie sięgają również do lat 60. czy 70. Wszystkie,
przede wszystkim te, o których nie pisała prasa,
opowiedziane zostały przez byłych i obecnych
pracowników ZDiZ, są ilustrowane 146 zdjęciami ze
zbiorów Kosycarz Foto Press.
Od Wydawcy
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Autor: Rafał Tomczyk
Tytuł: Gdańsk – 99 miejsc
Wydawnictwo: Księży Młyn
Dom Wydawniczy
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-77293-55-3
km.com.pl

Zachęcamy do poznania najpiękniejszych miejsc
Gdańska. Miasta, które było świadkiem wybuchu II
wojny światowej, a w latach 80. XX wieku początku
upadku komunistycznego totalitaryzmu. Oglądając
album z fotografiami Rafała Tomczyka, możemy
podziwiać najpiękniejsze miejsca Gdańska –
malownicze zakątki Starego Miasta, urzekające domy
stojące nad Motławą, a także współczesną
nowoczesną architekturę.
Na zdjęciach zobaczymy dawne zabudowania
portowe, m.in. spichlerze i dźwig (Żuraw), fontannę
Neptuna, a także piękny gotycko-renesansowy ratusz.
Nie zabraknie też modernistycznego Teatru Wybrzeże
oraz najnowszych gmachów – Muzeum II Wojny
Światowej i Europejskiego Centrum Solidarności.
Od Wydawcy
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Przewodniki
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Autor: Janusz Trupinda
Tytuł: Muzeum Poczty
Polskiej w Gdańsku
Wydawnictwo: Muzeum
Historyczne
Miasta
Gdańska
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-61077-02-2
mhmg.pl

Autor: Władysław Zakrzewski
Bolesław Koselnik
Helena Dąbrowska
Tytuł: Gdynia i wybrzeże
Wydawnictwo: Księży Młyn
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-77293-04-1
km.com .pl

Przewodnik po oddziale Muzeum Gdańska,
mieszczącym się w budynku dawnego Polskiego
Urzędu Pocztowo-Telegraficznego nr 1. Autor pisze
m.in.
o
funkcjonowaniu
polskiej
poczty
w Wolnym Mieście Gdańsku, o jej obronie 1 września
1939 r., o odnalezieniu grobu zamordowanych
pocztowców… Na końcu wymienia prezesów dyrekcji
poczt i telegrafów RP w Gdańsku, dyrektorów okręgu
poczt i telegrafów RP w Gdańsku, naczelników
polskich urzędów pocztowych w Wolnym Mieście
Gdańsku, a także obrońców poczty – tych, co polegli
w trakcie jej obrony, tych, co zmarli w szpitalach, tych
rozstrzelanych, zamordowanych w Lasach Piaśnickich
i tych, którzy przeżyli.

Reprint przewodnika, który ukazał się w 1933 r.
nakładem
Ligi
Morskiej
i
Kolonialnej.
Zaprezentowano w nim miasto i jego historię, a także
tematy morskie ‒ port, polską flotę wojskową
i handlową oraz przemysł rybacki.
Autorzy książki proponują kilka tras zwiedzania
Gdyni i innych miejscowości polskiego Wybrzeża.
Część praktyczna przedstawia możliwości dotarcia
do miasta i przepisy obowiązujące na granicy
z Wolnym Miastem Gdańskiem. Znajdują się w niej
także informacje o poszczególnych miejscowościach
Wybrzeża, hotelach i pensjonatach.
Publikację uzupełniają dwie schematyczne mapki –
Gdyni i Wybrzeża.
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Autor: Klaudiusz Grabowski
Tytuł: Tajemnice gdańskich
uliczek
Wydawnictwo: Instytut Kultury
Miejskiej / Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64610-88-2
ikm.gda.pl

Przewodnik skierowany do nieco starszych dzieci,
ale też dorosłych, wydany w serii Gdańskie
Miniatury. Nazwa serii jest jednocześnie nazwą
projektu edukacyjnego realizowanego przez Instytut
Kultury
Miejskiej,
pozwalającego
odkrywać
w Gdańsku ciekawe miejsca i poznawać związane
z nimi postacie.
Tym razem czytelnik zabrany zostanie do
tajemniczego zamku, spacerować będzie ścieżkami
świętych i wzdłuż Kanału Raduni. Pozna ptasie
zakamarki na Dolnym Mieście, zwierzyniec na
Starym Przedmieściu oraz dawne zawody uprawiane
w Głównym Mieście. Ruszy też uliczkami
Wrzeszcza, Nowego Portu oraz śladami władców,
którzy w swoim czasie zawitali do nadmotławskiego
grodu.
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