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Beletrystyka

3

Autor: Hanna Cygler
Tytuł: Nowe niebo
Wydawnictwo: Rebis
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-80623-29-3
rebis.com.pl

Autor: Daniel Odija (scen.)
Wojciech Stefaniec (rys.)
Tytuł: Stolp
Wydawnictwo: Wydawnictwo
Komiksowe
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64638-73-2
rebis.com.pl

Matylda Halman stawia wszystko na jedną kartę
i wraz z osieroconymi przez brata dziećmi emigruje
za ocean. Trafia do Winony w Ameryce, gdzie już
wcześniej osiedliło się wielu Kaszubów. Zderzenie
z nową rzeczywistością jest twarde. Los nie oszczędza
rodziny Halmanów, jednak ani Matylda, ani jej
podopieczni się nie poddają. Walczą o lepsze życie,
choć jego ścieżki są kręte i pełne wybojów.
Najtrudniejszą wybiera Felicja, zakochana w półkrwi
Indianinie ulubienica Matyldy, która chce być sobą.
A to kosztuje...
Czy bohaterowie odnajdą się w nowym świecie? Czy
otworzy się przed nimi nowe niebo?
Od Autorki

W Bardo, mieście „bez końca”, nastąpiła cicha
katastrofa. Wymarła roślinność, zaczęły ginąć
ostatnie gatunki zwierząt. Jedzenie zastąpiły
chemiczne pigułki. Mieszkańców skaziło przekleństwo
bezpłodności. Czy jest szansa, by w obliczu
biologicznego rozkładu wszystkich organizmów
przetrwało życie?
Od Wydawcy
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Autor: Monika Milewska
Tytuł: Latawiec z betonu
Wydawnictwo: Mando
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-27715-67-8
wydawnictwowam.pl

40 lat. 16 klatek schodowych. I jedna krowa na
balkonie.
Pofalowane betonowe morze. Czysty modernizm.
Porzucona wśród trawy rzeźba. A może 860-metrowy
moloch
z
przytłaczająco
niskimi
sufitami,
klaustrofobicznymi mieszkaniami, kapryśną windą
dojeżdżającą na wybrane piętra oraz idealne miejsce
dla samobójców?
Znudzony i zmęczony upałem twórca falowca
wyrusza w podróż krętymi ścieżkami mieszkaniowego
labiryntu, odkrywając, że zupełnie niechcący udało
mu się zakrzywić czas. Inżynier odbywa krótkie
podróże w przyszłość. Przeżywa kształtowanie się
Solidarności, dowiaduje się, czym są e-mail, Ikea,
odwiedza sąsiadów, którzy prowadzą gospodarstwo
rolne na dziesiątym piętrze, a także wysłuchuje
gorzkich opowieści o konstrukcji bloku.
Magdalena Grzebałkowska

Autor: Krzysztof Bochus
Tytuł: Szkarłatna głębia
Wydawnictwo: Muza
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-28709-59-1
muza.com.pl

Zima roku 1934. W elbląskim domu modlitwy zostają
znalezione okrutnie okaleczone zwłoki Wima
Oxelrode, starszego gminy mennonickiej na Mierzei
Wiślanej. Wkrótce w równie makabrycznych
okolicznościach ginie kolejny członek wspólnoty.
Radca kryminalny Christian Abell staje przed
podwójnie trudnym zadaniem. Musi nie tylko
odnaleźć nieuchwytnych zabójców, ale także
przełamać zmowę milczenia panującą w tej
hermetycznej społeczności, żyjącej na obrzeżach
cywilizacji.
Od Wydawcy
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Autor: Katarzyna Bonda
Tytuł: Czerwony pająk
Wydawnictwo: Muza
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-28709-60-7
muza.com.pl

Autor: Hubert Morawski
Tytuł: Łańcuch miłości
Wydawnictwo: Novae Res
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-80838-97-0
novaeres.pl

Sasza Załuska przeżywa rodzinny dramat: jej
ukochana córka została uprowadzona. Sprawcy
pozostają wciąż w ukryciu, drwiąc zarówno
z wybitnej profilerki, jak również z całej policji.
Mimo
ogromnych
wysiłków
śledczych
ani
dziewczynka nie zostaje odnaleziona, ani sprawcy jej
uprowadzenia namierzeni. Ostatnia nadzieja Saszy
Załuskiej, związana z przekazaniem okupu
porywaczom, również okazała się płonna: przestępcy
po prostu przestali się z nią kontaktować. Na
podstawie własnego śledztwa profilerka odkrywa, że
uprowadzenie jej córki ma związek z niewyjaśnioną
i podejrzaną sprawą samobójstwa „Dziadka” –
byłego oficera wywiadu, a w przeszłości także
przełożonego Saszy.
Od Wydawcy

Lata pięćdziesiąte dwudziestego wieku. Wieś na
Kaszubach, w której obok siebie mieszkają Ukraińcy,
Polacy i Kaszubi. Do mieszanki kulturowej, językowej
i etnicznej dochodzą też różnice polityczne –
patriotycznie i propolsko nastawiona ludność nie
akceptuje oficjalnej władzy Polski Ludowej.
Jak w tym specyficznym miejscu odnajdzie się
kilkunastoletni Alan, który przeprowadza się tu
z Warszawy wraz z ojcem, generałem? I czy uczucie,
które zrodzi się pomiędzy spragnionym bliskości
chłopakiem a piękną Kaszubką, Leną, będzie miało
szansę przetrwać, gdy miejscową ludnością
wstrząsną tragiczne w skutkach wydarzenia?
Od Wydawcy
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Autor: Adam Karczewski
Tytuł: Matrioszki
Wydawnictwo: Oficynka
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65891-22-8
oficynka.pl

Autor: Agnieszka Pruska
Tytuł: Spadkobierca
Wydawnictwo: Oficynka
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65891-01-3
oficynka.pl

Kapitan Tomasz Tomasik po odejściu z kontrwywiadu
wojskowego uczy w szkole historii. Pewnego dnia
dowiaduje się, że jego dwaj uczniowie popełnili
samobójstwa, a dwie kolejne uczennice zaginęły.
W Tomasiku rodzą się podejrzenia. Zaczyna więc
własne śledztwo i od razu wpada w wir
międzynarodowego spisku sięgającego najwyższych
szczebli władzy.

Gdańsk jest przez lata nękany serią tajemniczych
morderstw, których początki sięgają 1945 roku. Pod
koniec 2016 roku na jednym z gdańskich osiedli
zostaje znalezione ciało młodego mężczyzny. Instynkt
podpowiada komisarzowi Uszkierowi, że nie jest to
tak prosta zbrodnia, na jaką wygląda. Zapowiada się
długie i skomplikowane śledztwo.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Roma J. Fiszer
Tytuł: Sezon na szczęście
(t. 3 sagi kaszubskiej)
Wydawnictwo: Edipresse Książki
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-81170-20-8
edipresse.pl

Autor: Roma J. Fiszer
Tytuł: Siedlisko gorących serc
(t. 4 sagi kaszubskiej)
Wydawnictwo: Edipresse Książki
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81175-45-6
edipresse.pl

Opowieść o trzech kobietach, które wygrały losy na
loterii życia.
Anna, Kaśka i Eliza zarzuciły w „Iskierce” kotwicę –
dobiły do portu, który stał się ich nowym domem. Na
Kaszubach znalazły swoich mężczyzn i wraz z nimi
nadają wyczekanym miłościom pożądany kształt.
Wzgórze pełne słońca, na którym zamieszkały,
nieustannie dodaje im sił. Zdarzające się
niepowodzenia już ich nie załamują, lecz mobilizują
do walki. Ich dobro oraz optymizm są zaraźliwe, więc
dokoła gromadzą liczne towarzystwo. „Iskierka”
tętni życiem jak nigdy dotąd!

Anna, Kasia i Eliza goszczą w „Iskierce”, stojącej na
pełnym słońca i otulonym ciszą wzgórzu. Ono jest
źródłem siły i energii kobiet do kolejnych stających
przed nimi wyzwań. (…) Tuż obok trwa budowa
siedliska, którego centralnym elementem będzie ich
przyszły dom. Anna wraz z Ryszardem, w którym
kocha się z wzajemnością, zajmują się jego budową.
Kasia podczas wesela z Maciejem oznajmia, że pod
sercem nosi jego dziecko, zaś najmłodsza bohaterka,
Eliza, rozpoczyna drugi rok studiów w Gdyni. Czas
tam spędzony, to dla niej również okres poważnych
rozterek sercowych. Gdy pojawi się w Parchowie
z dyplomem ukończenia uczelni, wydarzy się coś, co
ostatecznie wyjaśni tajemnicę pochodzenia Anny (…).
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Ilona Gołębiewska
Tytuł: Pamiętnik ze starego domu
Wydawnictwo: Muza
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-28709-02-7
muza.com.pl

Autor: Anita Scharmach
Tytuł: Smaki życia
Wydawnictwo: Lucky
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65351-53-1
wydawnictwolucky.pl

Stary dom w Pniewie jest dla Alicji Pniewskiej i jej
bliskich miejscem, gdzie odnaleźli spokój i wzajemne
wsparcie. Alicja zaczyna pisać pamiętnik, bo pragnie
zatrzymać wspomnienia i uchwycić zachodzące w jej
życiu zmiany. (…)
Rodzinną sielankę psuje Joanna, żona Adama, która
pojawia się zupełnie nieoczekiwanie. Ponadto Alicja
czuje się oszukana przez odnalezioną po latach
siostrę, Ewę, która zaskakuje ją całkowicie nagłą
zmianą w ich ułożonych już dobrze wzajemnych
relacjach. Postanawia jednak dać jej ostatnią szansę
i wesprzeć w działaniach związanych z chorobą jej
matki. Musi również podjąć decyzję, co należy zrobić
z cudem odnalezionymi dokumentami, które jej
dziadek Jan razem z Elizabeth tłumaczyli w obozie
zagłady Stutthof.
Od Wydawcy

Marta to czterdziestolatka, która już nie raz musiała
mierzyć się z okrutnym losem i która nauczyła się, co
w życiu jest tak naprawdę ważne.
Teraz wydaje się, że wreszcie ma wszystko, co
potrzebne do szczęścia: mężczyznę, który kocha ją
całym sercem, mądrą córeczkę, a także wspaniałych
przyjaciół i pracę w kociej kawiarni, która daje jej
radość.
Marta ponownie przekona się jednak, jak kruche jest
szczęście. Czy uda jej się ochronić córkę? Czy
zbuduje prawdziwą rodzinę? Czy pozna życie we
wszystkich jego barwach i smakach?
Od Wydawcy
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Autor: Anita Scharmach
Tytuł: Zaraz wracam
Wydawnictwo: Lucky
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65351-33-3
wydawnictwolucky.pl

Autor: Tomasz Hildebrandt
Tytuł: Wymiary mroku
Wydawnictwo: Akurat
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-28709-62-1
muza.com.pl

Marta wraca do Polski ze Stanów Zjednoczonych po
10 latach nieobecności, gdzie wyjechała po tym, jak
w wyniku wypadku straciła nie tylko ukochanego
męża, ale także dwie córki. W Gdyni ma objąć
stanowisko szefa w korporacji zajmującej się PR-em.
Jednak to nie tylko powrót do ojczyzny, to także
powrót do tragicznej przeszłości, z którą będzie
zmuszona na nowo się zmierzyć.
Marta będzie musiała stawić czoła rzeczywistości
i wspomnieniom, które w Gdyni wracają ze zdwojoną
siłą. Wspierać ją będzie jej najlepsza przyjaciółka,
rodzice, a także pewien przystojny mężczyzna, który
spróbuje ją w sobie rozkochać.

Na kilka dni przed obchodami Nocy Świętojańskiej,
w Borach Tucholskich dochodzi do serii tajemniczych
wydarzeń. Porwana zostaje dziewczyna wracająca
z pracy do domu, znika niebezpieczny pacjent
szpitala
psychiatrycznego,
członkowie
starosłowiańskiej sekty uczestniczą w krwawym
obrzędzie, w głębi lasu odnalezione zostają zwłoki
kobiety. Czy coś łączy te zdarzenia? W Starogardzie
Gdańskim pojawia się nadkomisarz Andrzej Bondar,
by rozwiązać zagadkę.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Książki dla dzieci
i młodzieży
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Autor: Monika Kryger
Tytuł: Sowi herb Gdańska
Wydawnictwo: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-61007-85-5
muzeumgdansk.pl

Oto przepis na dobrą zabawę z rodzicami.
Książeczka, którą trzymacie w rękach, pomoże Wam
odkryć tajemnice herbu Gdańska.
Przeczytajcie uważnie wszystkie rozdziały.
Rodzice – pomóżcie dzieciom rozwiązać zadania.
Wasza aktywna obecność jest jednym z warunków
zrozumienia zadań i dobrej zabawy.
Wspólne liczenie, szukanie, odkrywanie… to
historyczna przygoda i nauka.
Miłego dnia życzy Sowa!

Autor: Lucy Maud Montgomery
Magdalena Bobkowska (tłum.)
Tytuł: Ana z Zelony Grzëpë
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-62137-18-3
kaszubskaksiazka.pl

Gdy Maryla i Mateusz Cuthbertowie decydują się
przygarnąć chłopca z sierocińca, nie mają pojęcia, że
od tej pory ich życie wypełnią niespodzianki. Zaczyna
się od tego, że na Zielone Wzgórza, gdzie mieszka to
sympatyczne rodzeństwo przybywa nie chłopiec, lecz
jedenastoletnia dziewczynka. Jej obecność wywróci
życie mieszkańców Avonlea do góry nogami.
Od Wydawcy
Powieść w tłumaczeniu na język kaszubski.
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Autor: Róman Drzéżdżón
Tytuł: Mariolka i ji przigòdë
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-62137-30-5
kaszubskaksiazka.pl

Autor: Stanisław Janke
Tytuł: Żużónka jak mrzónka.
Kołysanka z marzeń
/ Krôjczi pôjczi.
Wiersze dla dzieci + CD
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-62137-30-5
kaszubskaksiazka.pl

Wiersze dla dzieci Stanisława Jankego są od wielu lat
chętnie czytane przez najmłodszych, recytowane
podczas konkursów „Rodnô Mòwa” i przy innych
okazjach. Poeta od lat ma świetną zdolność dotarcia
do
dziecięcej
wyobraźni
oraz
opisywania
codziennych spraw, które dla kilkulatków są
„najważniejsze na świecie”, a wielu dorosłych
w ogóle ich nie zauważa. (…) Do książki dołączony
jest audiobook.

Książka w sposób humorystyczny opowiada o życiu
codziennym małej dziewczynki, tytułowej Mariolki,
i jej przygodach w bajkowej krainie jej fantazji.
Doskonała pomoc dydaktyczna w nauce języka
kaszubskiego, szczególnie I etapu edukacyjnego.
Pozycja z audiobookiem, czyta Magdalena
Kropidłowska.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Joanna Jagiełło
Tytuł: Jak ziarnka piasku
Wydawnictwo: Nasza Księgarnia
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-10133-44-1
nk.com.pl

Autor: Edyta Prószyńska-Kołodziejczak
Tytuł: Legendy gdańskie.
Ćwiczenia dla uczniów
mających trudności
z czytaniem
Wydawnictwo: Harmonia
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-80800-71-7
harmonia.edu.pl

Filmuję wszystko. Wiem, że nie zdążą. Uśmiecham
się. Bo chcę, żeby taką mnie zapamiętali. Uśmiecham
się, bo czuję ulgę. Niedługo to wszystko się skończy.
Anna i Nina były jak dwie krople wody. Albo dwa
ziarnka piasku. Identyczne. Papużki nierozłączki,
które wiedziały o sobie wszystko.
Kiedy Nina zdecydowała się na desperacki krok,
Annie rozsypał się świat. Teraz składa go na nowo,
kawałek po kawałku, i próbuje wyjaśnić, co
właściwie się wydarzyło… Tylko czy będzie w stanie
znieść prawdę?
Od Wydawcy

Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli
rewalidacji indywidualnej i nauczycieli terapii
pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniami klas
IV-VIII. Dla ułatwienia czytania w książce
zastosowano większy druk i interlinię. Teksty mogą
też czytać osoby z dużą krótkowzrocznością. Dobór
treści ma zaciekawić czytelnika i zachęcić do
samodzielnej lektury. Wykonanie zadań pomoże
zrozumieć przeczytany tekst, ułatwi zapamiętanie
treści, a może nawet zachęci do zwiedzania miejsc
opisanych w gdańskich legendach.
Od Wydawcy
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Autor: Anna Gliszczyńska
Tytuł: Bycio herbu Kasztan
Wydawnictwo: Urząd Miejski
/ Bytów
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-92896-42-5
bytow.com.pl

Bycio jest oficjalną maskotką gminy Bytów. To
pluszowy kasztanek we wdzianku rycerza z napisem
„Bytów miasto na Kaszubach”, trzymający w ręku
tarczę, na której widnieje liść kasztana nawiązujący
do wzgórza zamkowego. Otrzymał imię nawiązujące
do założyciela miasta o imieniu Byt.
Maskotce towarzyszy książeczka dla dzieci,
opisująca niezwykłą historię jego pojawienia się
w mieście. Spisana została w języku kaszubskim.
Tekst w języku polskim zapisany został mniejszą
czcionką na każdej stronie, tak aby ułatwić
młodszym
czytelnikom
zrozumienie
tekstu.
Kolorowe ilustracje są autorstwa Aleksandry
Gliszczyńskiej, zwyciężczyni konkursu na projekt
maskotki.

Autor: Paulina Królikowska (scen.)
Daniel Baum (rys.)
Tytuł: Inka
Wydawnictwo: Muzeum Wojska
/ Białystok
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-86232-37-6
mwb.com.pl

Komiks powstał w ramach projektu „Inka-PamięćPatriotyzm”. Poświęcony jest Danucie Siedzik
ps. „Inka”. Młoda Podlasianka straciła rodziców
z ręki okupantów – III Rzeszy i ZSRS. Wstąpiła
w szeregi Armii Krajowej i została zaprzysiężona
w grudniu 1943 roku w wieku 15 lat. W marcu 1946
r. dołączyła do 5. Wileńskiej Brygady Armii
Krajowej mjr. Z. Szendzielarza ps. „Łupaszka”,
działającej na terenie Pomorza. Jako sanitariuszka
i łączniczka towarzyszyła oddziałowi podczas
wykonywania
zadań
wymierzonych
przeciw
sowieckiemu okupantowi, jak i rodzimym,
komunistycznym strukturom siłowym.
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Autor: Dorota Dombrowska
(autorka projektu)
Patrycja Wojtkowiak-Skóra (oprac.)
Tytuł: Projekt: morze
Wydawnictwo: Muzeum Miasta
Gdyni
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94998-90-5
muzeumgdynia.pl

Książka
jest
uzupełnieniem
realizowanego
w Muzeum Miasta Gdyni projektu autorstwa Doroty
Dombrowskiej, skierowanego do dzieci w wieku 4-6
lat, a zapraszającego je do wyprawy w głąb Bałtyku.
Przedsięwzięcie, dofinansowane przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ma na celu
rozbudzenie w nich ciekawości przyrodniczej,
pokazanie ogólnej budowy ryby i uświadomienie
niepowtarzalnej budowy każdej z nich, rozwijanie
wyobraźni i kreatywnego myślenia, ćwiczenie
pamięci oraz budowanie satysfakcji z wykonanej
pracy.
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Poezja
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Autor: Zofia Daniel
Tytuł: Na krawędzi nieba
Wydawnictwo: Fundacja
Oko-Lice
Kultury
/ Zblewo
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65365-97-2
oko-lice-kultury.pl

Autorka tomiku mieszka w Tczewie. Jest miłośniczką
długich spacerów, podczas których lubi obserwować
naturę i rozmawiać w miłym towarzystwie. Jako
poetka zadebiutowała w 2007 r. na łamach
miesięcznika „Echo Tczewa”. Jej pierwszy tomik
wierszy – „Między szeptem a ciszą” – ukazał się
w 2016 r.

Autor: Kazimierz Nowosielski
Tytuł: Jakby spokój
Wydawnictwo: Arcana
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65350-27-5
ksiegarnia.arcana.pl

Kazimierz Nowosielski urodził się w 1948 r. we wsi
Rybno na Kujawach. Ukończył polonistykę na
Uniwersytecie Gdańskim. Od 1972 r. pracuje na tej
Uczelni jako nauczyciel akademicki, polonista.
Opublikował wiele książek poświęconych literaturze
współczesnej i polskiemu malarstwu.
W dotąd wydanych zbiorach wierszy podejmuje
refleksję nad treścią i sensem nie tylko swojego życia.
Pyta o miejsce człowieka zarówno w historii, jak
i w wieczności. Stara się je rozpoznać w świetle
poetyckiego słowa, które czerpie swą siłę nade
wszystko z miłości i prawdy.
Od Wydawcy
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Autor: Sabina Szlahs
Tytuł: Moje modlitwy
Wydawnictwo: Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-89692-80-1
muzeum.wejherowo.pl

Debiutancki tomik wierszy Sabiny Szlahs – poetki
i malarki. Utwory w nim zawarte poruszają głównie
tematykę religijną. Zbiór zawiera także wiersze w
języku kaszubskim w tłumaczeniu Kazimierza
Jastrzębskiego. Ilustracje stanowią prace autorki,
które korespondują z jej poezją. Redaktorem tomiku
jest Grażyna Wirkus.

Autor: Bogdan Jaremin
Tytuł: My, chmury
Wydawnictwo: Towarzystwo
Przyjaciół
Sopotu
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65662-24-8
tps-dworek.pl

Najwyższą formą miłości jest miłość instynktowna
i nieracjonalna. Nie wytłumaczysz jej sobie, nie
wybijesz z głowy. Jesteś w niej towarzyszem,
kochankiem, czułym obserwatorem. Boli cię wszystko,
co boli kogo kochasz.
Kiedy twoim ukochanym są chmury, odkrywasz, że
przez całe życie kochasz coś, czego nie dostrzegałeś –
tak było oczywiste, tak wyraziste, jaskrawe, aż
niewidoczne. Kiedy dostrzeżesz, kochasz w nich cały
świat. To, co było kochane, ale minęło. Pozostaje to,
co najważniejsze, sama miłość. A ona ocala wszystko,
co żyło i żyje pod obłokami. Świat cały, wspólny los.
Jarosław Mikołajewski
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Autor: Kazimierz Szymanowski
Tytuł: Moje drogowskazy
Wydawnictwo: Kociewski
Kantor
Edytorski
/ Tczew
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-85026-18-1
biblioteka.tczew.pl

Autor: Daria Węsierska
Tytuł: Sonety kaszubskie
Wydawnictwo: Imprint Media
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64299-55-1
barbelo.com.pl/imprint

Wiersze Szymanowskiego są z reguły sentymentalne
i liryczne, są zwierzeniami Autora. W swojej
prostocie są łatwo przyswajalne i na długo zapadają
w pamięci czytelnika.
Od Wydawcy

Ilustrowany wzorami kaszubskiego haftu tomik 62
kunsztownych sonetów opisujących piękno oraz
tradycje Kaszub. Dopracowanymi formalnie,
dźwięcznymi frazami Autorka otwiera przed
Czytelnikiem magię Kaszub, malując barwne,
tętniące życiem obrazy ludzi i miejsc. Ożywia mity,
przywołuje ducha ludowych obrzędów, roztacza
magię symboli ukrytych w pozornie zwyczajnych,
codziennych zdarzeniach. Trudno byłoby wyobrazić
sobie lepsze zaproszenie do odwiedzenia tej
wspaniałej krainy.
Od Wydawcy
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Autor: Tomasz Graban
Tytuł: Zamknięty świat
Wydawnictwo: Fundacja
Oko-Lice
Kultury
/ Zblewo
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65365-95-8
oko-lice-kultury.pl.pl

Autor: Janusz Legut
Tytuł: Nie bëło letko bëc doktorem
na Kaszëbach
1959-2014
Wydawnictwo: Melanoma
Signature
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-93827-49-7

Rodowity Kociewiak, „nieliterat” – jak sam siebie
nazywa – od ponad 30 lat bezgranicznie zakochany
w jaskiniach, sercem obywatel Jury KrakowskoWieluńskiej, napisał nietypowe – wielce literackie! –
wspomnienia. O swojej wielkiej miłości do grot
i jaskiń, która podświadomie zaczęła się, gdy miał
6 lat, swój bunkier w gospodarstwie dziadków, linę
w stodole, po której się wspinał oraz kiedy to polubił
ciemność domowej piwnicy. Potem były wyprawy
z Edim (Edwinem Nawrockim), nauczycielem
„energetyka” , tj. Zespołu Szkół Energetycznych
w Gdańsku – m.in. do Grot Mechowskich, a jakiś
czas później do jaskiń Jury…

Janusz Legut jest szeroko znany mieszkańcom
Przodkowa i okolic jako lekarz z powołania.
Niestraszne były mu mrozy i ulewy – potrafił do
pacjentów jeździć konno, furmanką czy pieszo. To on
zainicjował budowę ośrodka zdrowia, oczyszczalni
ścieków i sieci wodociągów w Przodkowie. Potrafił
zachęcać do działania ludzi.
Motywacją do napisania przezeń niniejszej książki
było
pragnienie
udokumentowania
trudności
w realizacji wspomnianych przedsięwzięć. Na jej
kartach autor opowiada historie z tym związane.
Wspomina ludzi, którzy – tak jak on – pragnęli
ułatwić życie mieszkańcom gminy.
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Autor: Igor Hałagida (red.)
Arkadiusz Kazański (oprac.)
Tytuł: Wolne Związki Zawodowe
Wybrzeża 1978–1980
w relacjach
Wydawnictwo: IPN / Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-8098-397-7
ipn.gov.pl

Autor: Daria Kaszubowska (red.)
Tytuł: Stutthof jidze.
Marsz Śmierci
we wspomnieniach
mieszkańców Pomieczyna
i okolic
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78238-97-3
bernardinum.com.pl

Okolicznościowe
wydawnictwo
przygotowane
z związku z 40. rocznicą utworzenia Wolnych
Związków Zawodowych. Zawiera relacje działaczy
WZZ na temat powstania organizacji, jej działania,
represji wobec jej uczestników, a także strajków
sierpniowych. Uzupełnieniem są biogramy działaczy
WZZ, wybór materiałów źródłowych oraz zdjęć. Do
wydawnictwa dołączona jest płyta z relacjami
kilkunastu działaczy WZZ, m.in. Andrzeja Gwiazdy,
Krzysztofa Wyszkowskiego, Jana Karandzieja,
Macieja Miatkowskiego, Joanny Dudy-Gwiazdy,
Andrzeja Kołodzieja i Lecha Zborowskiego.

To relacje kilkunastu świadków wydarzeń z lutego
1945 roku. Wyłania się z nich następujący obraz:
cała wieś, widząc „Marsz śmierci", wyległa przed
domy, niosąc jedzenie, kobiety, biorąc pod rękę,
narzucając chusty na pasiaki, wyprowadzały
więźniów, ktoś otworzył drzwi do kościoła, kto inny
wywiózł więźnia na saniach... Uciekinierów
przyjmowano pod swój dach – czasem na jedną noc,
czasem na kilka dni, kiedy indziej na kilka tygodni, aż
do wkroczenia Rosjan. Potwierdzają się słowa
miejscowych, że takich Sprawiedliwych, jak Monika,
było tu znacznie więcej.
Tomasz Słomczyński
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Autor: Antoni Pawlak
Tytuł: Zapiski na paczce papierosów
Wydawnictwo: Wielka Litera
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-80322-38-7
wielkalitera.pl

Autor: Janusz Limon
Tytuł: Pasma i smugi
Wydawnictwo: Słowo / obraz
terytoria
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-74534-82-6
terytoria.com.pl

Życie towarzyskie, polityczne i uczuciowe. Historia
przez małe i duże „h". Iwaszkiewicz, Brandys, Pilch,
Chmielewska, Wałęsa, o. Rydzyk, Kaczmarski,
internowanie i chlanie, IPN, SB, PiS, UE i wiele
innych skrótowców. Dzięki Pawlakowi zaglądamy za
kulisy życia literackiego PRL-u i współczesnej Polski,
poznajemy
codzienność
stanu
wojennego,
towarzyszymy autorowi w jego politycznych
i pisarskich bojach, a także razem z chłopakami
z podwórka z lat 70. obalamy z gwinta winówę,
przypalając sportem 3,50 paczka.
Możesz przerwać lekturę w każdej chwili, jednak jej
nie porzucisz, zostaje ciekawość, niedosyt, jak
w udanej miłości, gdzie nie ma miejsca na nudę.
Krystyna Kofta

W promieniach słońca przesuwają się pasma i smugi
naszego życia związane z cierpieniem, rozkoszą,
rozpaczą, bólem, radością i lękiem – pomiędzy nimi
przebiega smuga cienia śmierci. Zabłąkani na
granicy między światłem i cieniem. To my. Janusz
Limon spogląda na pasma i smugi ludzkiego życia za
pomocą szkiełka i oka lekarza genetyka, ale i sercem
humanisty.
Od Wydawcy

24

Autor: Zofia Maria Smalewska
Tytuł: Saga rodziny Grzeszczaków
(1865-1965)
Wydawnictwo: Marpress
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75281-53-8
marpress.pl

Ta opowieść czekała na publikację ponad sto lat.
Historia o niezwykłych losach zwykłych ludzi
sięgających rodowodem do korzeni węgierskopolskich, ale na wskroś pomorskich, chociaż kołowrót
czasu czynił swoje, wpływając na losy jej bohaterów.
Po drodze, którą musieli przecież przebyć, była
Wielka Wojna, a potem II wojna światowa,
wypędzenia, obozy śmierci, ale było i wiele pięknych
miłości, romantycznych wspomnień, za którymi, mimo
swoich okrucieństw, życie przebijało się w pierwszej
kolejności. Przebijało się chociażby po to, by można
było przeżyć, trwać, kochać i budować na nowo.
Niezwykłości w tej książce jest o wiele więcej, a ich
znaczenie uwypukla fakt, iż także losy Autorki
zwykłymi nie są.
Od Wydawcy

Autor: Mirosław Lademann
Tytuł: Reda moje miasto
Wydawnictwo: MS / Wejherowo
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65092-10-6

Księga jubileuszowa pięćdziesięciolecia miasta Redy.
Autor zaprosił do zaprezentowania w książce swoich
refleksji nad tym miejscem jego mieszkańców oraz
osoby związane z nim w inny sposób. Jako pierwszy
głos zabrał Bogusław Breza, współautor „Historii
Redy”, doktor nauk humanistycznych i radca prawny.
Po nim „wystąpił” ks. Adam Cholcha pochodzący
z Redy Pieleszewa wikariusz parafii Świętej Jadwigi
Królowej w Gdyni. Wśród wypowiadających się
o Redzie są też: Jerzy Conradi (dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie, w drugiej linii
spokrewniony z Karolem Fryderykiem Conradim,
XVIII-wiecznym
gdańszczaninem,
fundatorem
szkoły nazwanej od jego imienia – Conradinum),
Błażej
Dzienisz
(pierwszy
przewodniczący
Młodzieżowej Rady Miejskiej), Paweł Hincke
(długoletni prezes oddziału Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego w Redzie) i in.
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Autor: Daniel Duda
Tytuł: Ludzie morza, cz. V
Wydawnictwo: Akademia Marynarki
Wojennej / Gdynia
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65763-10-5
amw.gdynia.pl

Autor: Anna Świtalska-Jopek (red.)
Tytuł: Uczeni Gdańska
Wydawnictwo: Gdańskie
Towarzystwo
Naukowe
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-60693-24-7
gtn.cba.pl

Szkice biograficzne stanowiące przyczynek do
dziejów polskiej gospodarki morskiej. Autor tym
razem
zaprezentował
postaci
komandorów
Eugeniusza Józefa Stanisława Pławskiego (18951972) oraz Bohdana Wrońskiego (1908-1985). Pracę
uzupełniają fotografie, listy, wspomnienia (np.
z marszu do morza w 1920 r.) i bibliografia.

Publikacja poświęcona laureatom Nagrody Naukowej
Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za lata 20132017. O nagrodzie i zbiorczo o jej laureatach napisali
profesorowie
Janusz
Limon
i
Małgorzata
Czermińska. Następnie nagrodzeni własnym piórem
przedstawili swoje drogi karier naukowych, a także –
również w języku angielskim – listy naukowe oraz
wybrane bibliografie ich prac. Trzecią część stanowią
laudacje, wcześniej wygłoszone podczas wręczania
nagród.
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Autor: Rafał Starkowicz
Tytuł: Głowę trzeba nosić wysoko
Wydawnictwo: Hurtownia Książek
i Dewocjonaliów
„Św. Paweł”
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-93729-52-4
hurtpawel.pl

Autor: Romuald Tadeusz Bławat
Tytuł: Stolem z morza i Kaszub
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2017 (wyd. II)
ISBN: 978-83-81270-48-9
978-83-81270-49-6
bernardinum.com.pl

Bogato ilustrowana, wydana na papierze kredowym,
publikacja opisująca życie i losy kapitana Zbigniewa
Sulatyckiego – kapitana żeglugi wielkiej, patrioty,
działacza katolickiego odznaczonego w 2016 r.
Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.
Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza
opisuje historię życia kapitana, natomiast druga
zawiera wywiady na temat kapitana i jego wpływu na
polski interes gospodarczy, a także kształtowanie
patriotycznych postaw młodego pokolenia m.in.
z: bp. Antonim Pacyfik Dydyczem, Jarosławem
Kaczyńskim, Janem Olszewskim, ministrem MSWiA
Joachimem Brudzińskim, ojcem dyr. Tadeuszem
Rydzykiem.

Książka o życiu i twórczości Mariana Mokwy (18891987) – malarza, marynisty, podróżnika i działacza
społecznego,
będąca pracą doktorską autora.
Biografia wpisuje się w cykl rozpraw mających na
celu zrekonstruowanie środowiska współczesnych
malarzy polskich tworzących poza wielkimi centrami
artystycznymi.
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Autor: Małgorzata Sokołowska (oprac.)
Tytuł: Antoni Kasztelan (1896-1942)
Wydawnictwo: Verbi Causa
Rok wydania: 2017 (wyd. II)
ISBN: 978-83-60494-70-7
verbicausa.pl

Rzecz
o
kapitanie
marynarki,
powstańcu
wielkopolskim, który w latach 30. XX w. pełnił
służbę wojskową w Wejherowie i Gdyni. W kampanii
wrześniowej 1939 r. był szefem kontrwywiadu
w Dowództwie Obrony Wybrzeża. Wziął udział
w obronie Helu. 1 października kontradmirał Józef
Unrug delegował go razem z komandorem Marianem
Majewskim na rokowania kapitulacyjne w sopockim
Grand Hotelu z dowódcą Wehrmachtu w rejonie
Zatoki Gdańskiej, generałem lotnictwa Leonhardem
Kaupischem.
Po kapitulacji 2 października dostał się do niewoli
niemieckiej. W 1942 r. został skazany na karę
śmierci.
Publikacja zawiera listy A. Kasztelana z okresu
uwięzienia przez Niemców.

Autor: Jarosław Wąsowicz
Tytuł: Ksiądz Ignacy Błażewski SDB
(1906-1939). Twórca oratorium
w Rumi i męczennik za wiarę
Wydawnictwo: Zakład Poligraficzny
/ Piła
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94699-28-4

Ksiądz Ignacy Błażewski z urodzenia nosił nazwisko
Bęben, które zmienił w późniejszym czasie na
Błażowski – od nazwy rodzinnej miejscowości
(Błażowa). W wieku 11 lat rozpoczął naukę w szkole
salezjańskiej w Oświęcimiu. W roku 1921 złożył
podanie
o
przyjęcie
do
Zgromadzenia
Salezjańskiego. Po ukończeniu nowicjatu studiował
filozofię w Krakowie, gdzie uzyskał także maturę.
Asystencję odbywał w Daszawie i Wilnie. Następnie
w l. 1929-1933 studiował teologię w Krakowie. Ten
etap formacji uwieńczył przyjęciem święceń
kapłańskich w 1933 r. W roku 1938 został
skierowany
do
nowo
otwartego
Zakładu
Salezjańskiego w Rumi. Był już wtedy wytrawnym
i cenionym kierownikiem oratoriów.
Znalazł się w grupie pierwszych ofiar hitlerowskich
okupantów.
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Autor: Jarosław Wąsowicz
Tytuł: Danuta Siedzikówna
ps. „Inka” (1928-1946).
Pamięć i tożsamość. Cz. II
Wydawnictwo: Miles
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94956-45-5
wydawnictwomiles.pl

Autor: Przemysław Wilczyński
Tytuł: Jan Kaczkowski. Życie pod prąd
Wydawnictwo: WAM
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-27715-63-0
wydawnictwowam.pl

W ubiegłym roku na rynku wydawniczym pojawiła się
książka „Danuta Siedzikówna ps. Inka (1928-1946).
Pamięć i tożsamość”. Pomysł na tę publikację był
bardzo prosty. Ocalić dla potomnych swoisty
fenomen, który związany jest ze świadectwem życia
i męczeńskiej śmierci sanitariuszki 5. Wileńskiej
Brygady Armii Krajowej.
(…) w 2018 roku postanowiliśmy kontynuować
publikację, która pojawiła się w związku z akcją
„Serce dla Inki”. Zapadła decyzja o wydaniu
drugiego tomu pozycji „Inka – pamięć i tożsamość”
(…). Mamy nadzieję, że w kolejnych latach powstaną
następne tomy. Znajdzie się w nich miejsce dla tych
wszystkich, którzy czują potrzebę wypowiedzenia się
na temat świadectwa życia, patriotycznego
zaangażowania i męczeńskiej śmierci Danuty
Siedzikówny.
Ks. Jarosław Wąsowicz SDB

Co sprawiło, że wikary z niewielkiej miejscowości na
Kaszubach stał się najbardziej rozpoznawalnym
duchownym w kraju?
Kochała go cała Polska. Chętnie opowiadał o swoim
życiu, walce z rakiem i założonym przez siebie
hospicjum. Ale czy znaliśmy go naprawdę?
Przyjęcie do seminarium dzięki protekcji znanego
polityka, rozpacz po przybyciu do Pucka, wpływanie
na lokalne wybory, tęsknota za ojcostwem
i skomplikowane relacje z „synkami” oraz kulisy
konfliktu z arcybiskupem – to tylko kilka z mniej
znanych faktów, które złożyły się na historię Jana
Kaczkowskiego w równym stopniu, co rola
„onkocelebryty”.
Od Wydawcy
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Autor: Edward Pałłasz
Tytuł: Na własną nutę
Wydawnictwo: Iskry
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-24405-04-6
iskry.com.pl

W swojej wspomnieniowej etiudzie Edward Pałłasz –
ceniony kompozytor, były szef radiowej Dwójki,
wieloletni
wicedyrektor
Warszawskiej
Opery
Kameralnej oraz dwukrotny prezes ZAiKS-u –
z wirtuozerskim wyczuciem i przewrotnym humorem
przywołuje obrazy z rodzinnych Kaszub i Kociewia,
opowiada o drodze twórczej od teatru Bim-Bom
i STS-u do sal koncertowych i Związku
Kompozytorów
Polskich,
latach
współpracy
z Polskim Radiem i przewodniczenia Stowarzyszeniu
Autorów. W szerokich przestrzeniach jego pamięci
odcisnęły się takie znane postaci jak Zbigniew
Cybulski, Agnieszka Osiecka, Kalina Jędrusik, Jacek
Fedorowicz, Andrzej Waligórski, Konrad Swinarski,
Wojciech Siemion, Witold Lutosławski, Władysław
Szpilman,
Władysław
Bartoszewski,
Stefan
Kisielewski a nawet… Tadeusz Peiper. Ale to muzyka
gra tutaj pierwsze skrzypce…
Od Wydawcy

Autor: Anna Szarapka
Tytuł: Władysław Walentynowicz
Wydawnictwo: Akademia
Muzyczna
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-93341-58-0
amuz.gda.pl

Władysław Walentynowicz (1902-1999) to jedna
z najbardziej znaczących postaci gdańskiego życia
muzycznego w II połowie minionego stulecia. Na
Wybrzeże przybył ze zrujnowanej Warszawy zaraz po
zakończeniu wojny, już w czerwcu 1945 roku. Od
razu niezwykle aktywnie włączył się w budowę
polskiego życia muzycznego; latem 1945 roku
uruchomił Gdański Instytut Muzyczny z siedzibą
w Sopocie. Dzięki temu wkrótce powstały szkoły
muzyczne – niższa i średnia, a po dwóch latach
możliwe stało się utworzenie Wyższej Szkoły
Muzycznej w Sopocie – poprzedniczki dzisiejszej
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki
w Gdańsku.
Od Wydawcy
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Autor: Tadeusz Oracki
Tytuł: Ludzie niezwykli
Wydawnictwo: Tadeusz Oracki
Rok wydania: 2016

Autor: Tadeusz Oracki
Tytuł: Ludzie niezwykli II
Wydawnictwo: Tadeusz Oracki
Rok wydania: 2017

Odbitka z „Polskiego Słownika Biograficznego”, T.
X (1962-1964) – T.L (2014-2015), wydana w serii
wydawniczej „Scientia et Veritas” nr 4. Zawiera
biogramy osób związanych z Warmią, Mazurami,
Pomorzem i Mazowszem od XVI do XX wieku,
opracowane w przeszłości przez Tadeusza Orackiego.
Ponowne wydanie biogramów ma – w opinii ich
autora – wskazać na pewną konsekwencję jego
zainteresowań
i
ułatwić
zainteresowanym
regionalistom dotarcie do tych tekstów.
Są tu informacje m.in. o Leonie Janta Połczyńskim
(1867-1961), Romanie Janta-Połczyńskim (18491916), Szczepanie Kellerze (1827-1872) i Helenie
Sierakowskiej (1886-1939).

Odbitka
„Słownika
biograficznego
Pomorza
Nadwiślańskiego”, T. 1-4 (1992-1997) i Suplementu
I-III (1998-2012), wydana w serii wydawniczej
„Scientia et Veritas” nr 5. Jej podtytuł brzmi:
„Związani z morzem i Pomorzem od XVI do XX
wieku”.
Autor publikacji zaprezentował w niej biogramy
m.in. Henryka Bagińskiego (1888-1973), Jerzego
Bandrowskiego
(1883-1940),
Kazimierza
Donimirskiego (1880-1947), Jana Drzeżdżona (19371992), Marii Potockiej (1875-1927), Tadeusza
Tollika (1898-1937) czy Emila Waschinskiego (18721971).
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Autor: Tadeusz Oracki
Tytuł: Studenci i profesorowie
z Prus Krzyżackich,
Książęcych i Warmii
na Uniwersytecie
Krakowskim
od XIV do XVIII wieku
(diecezje: pomezańska,
sambijska i warmińska)
Wydawnictwo: Tadeusz Oracki
Rok wydania: 2018

Autor: Jan Perszon
Tytuł: Vir fidelis. Ksiądz
Mieczysław Sumiński
proboszcz w Luzinie
i dziekan wejherowski
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-81270-72-4
bernardinum.com.pl

Metryki Uniwersytetu Krakowskiego zawierają
lakoniczne informacje o studencie wpisującym się do
księgi immatrykulacyjnej: imię studenta, imię ojca,
nazwę miejscowości, z której pochodzi i kwotę
wnoszoną przy immatrykulacji. Nazwiska występują
rzadko, i to w późniejszych okresach. Nieco więcej
znajdujemy przy studentach pochodzących ze
znanych rodzin, których przedstawiciele sprawowali
różne funkcje w państwie i Kościele. Dotyczy to także
wybitnych i znanych osób, które już wcześniej
ukończyły studia i niekoniecznie w Krakowie, gdzie
się wpisywali.
Wstęp

Monografia o wieloletnim proboszczu (1946-1982)
parafii pw. św. Wawrzyńca w Luzinie i dziekanie
Dekanatu Wejherowskiego. Wcześniej – od
zakończenia wojny do grudnia 1945 – był
kanonikiem kapituły kolegiackiej chełmżyńskiej.
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Autor: Jaromir Szroeder
Tomasz Fopke
Tytuł: Żeby wracał ten czas
Wydawnictwo: Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo,
Muzeum
Zachodniokaszubskie
/ Bytów
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-66052-01-7
muzeum.wejherowo.pl, muzeumbytow.pl

Autor: Edmund Kamiński
Tytuł: Leon Roppel (1912-1978)
Wydawnictwo: Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo,
Gminna
Biblioteka
Publiczna
/ Luzino
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-66052-03-1
muzeum.wejherowo.pl

Publikacja o życiu, pieśniach i poezji ks. Antoniego
Peplińskiego (1918-1995). Jest on m.in. autorem
piosenki „Stedzynszci jezora, stedzynszci las,
stedzynszci Kaszebe wołają Was” (1967 r.). Dziś
zamiast
„stedzynszci”
częściej
słyszy
się
„kaszëbsczé”. Utwór ten często wykonywany jest
przez zespoły regionalne. Zresztą tytuł publikacji
również nawiązuje do popularnej pieśni księdza.

Publikacja wydana z okazji rocznicy śmierci
wybitnego literata i regionalisty kaszubskiego.
Pierwsza część zawiera krótką biografię Leona
Roppla, opatrzoną wspomnieniami autora o nim.
Drugą natomiast stanowi spis bibliograficzny z ponad
trzystoma pozycjami, na które złożyły się: prace
własne
L.
Roppla,
artykuły
publikowane
w antologiach, polemiki, recenzje, noty. Edmund
Kamiński nie zapomniał o tekstach muzycznych
Roppla oraz jego działalności edytorskiej.
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Autor: Tadeusz Batyr
Tytuł: Spowiedź Nikosia zza grobu
Wydawnictwo: Zona Zero
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95019-39-5
zonazero.pl

Jego
życiorys
jest
gotowym
scenariuszem
sensacyjnego serialu. Gdyby żył do dziś, zapewne
jako celebryta pozwalałby się fotografować na
czerwonym dywanie.
Karierę zaczynał na początku lat 70. jako bramkarz
w trójmiejskim nocnym klubie „Lucynka”. Szybko
awansował do kultowego „Maxima” w Gdyni.
Jego ambicje sięgały jednak dalej; zorganizował
grupę przestępczą przemycającą
na
skalę
przemysłową kradzione samochody z Niemiec
i Austrii do Polski.
Wyemigrował do Niemiec w połowie lat 80., skąd
nadal kierował przemytniczym procederem. Za jazdę
kradzionym super audi, w 1989 roku trafił za kratki
do słynnego berlińskiego Moabitu. Niemiecki model
resocjalizacji nie był jednak stworzony dla niego.
Uciekł po kilku miesiącach (…).
Od Wydawcy

Tytuł: Spis ofiar wojny 1939-1945
zredagowany przez
Ks. Pawła Szynwelskiego
proboszcza w Smętowie
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78239-58-1
bernardinum.com.pl

Przez wiele lat owiana tajemnicą, historia ludzkich
tragedii, dramat wojny ludzi ziemi smętowskiej.
Dzięki ogromnej pracy ks. Pawła Szynwelskiego,
pierwszego proboszcza w Smętowie [Granicznym],
trwającej przeszło 20 lat, udało się to trudne
dziedzictwo ocalić od zapomnienia i utraty na
zawsze.
Ks. Leszek Kozłowski
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Autor: Wojciech Lorek
Norbert Delestowicz
Robert T. Tomczak
Tytuł: Poczet Wielkich Mistrzów
Krzyżackich
w Malborku 1309-1457
Wydawnictwo: Avalon
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-77302-77-4
wydawnictwoavalon.pl

Autor: Agata Bruchwald
Tytuł: Ministrant u Pana Boga.
Historia Patryka Macala
Wydawnictwo: Dom
Wydawniczy
Rafael
Rok wydania: 2018
ISBN 978-83-65889-27-0
rafael.pl

Wybudowana nad Nogatem największa twierdza (…)
Europy miała uzmysławiać sąsiednim krajom, że nad
południowo-wschodnim Bałtykiem powstało potężne
(…) państwo zakonu krzyżackiego z aspiracjami do
sprawowania hegemonii militarnej. (…) Stąd liczne
konflikty z sąsiadującą Polską oraz pogańską Litwą
(…). Śmiertelny konflikt rozstrzygnęła „największa
bitwa średniowiecznej Europy” oraz wyniszczająca
obie strony wojna trzynastoletnia (…).
W prezentowanej publikacji czytelnik odnajdzie
biogramy wszystkich wielkich mistrzów krzyżackich
urzędujących w Malborku w latach 1309–1457.
Od Wydawcy

Patryk Macal [z Kwidzyna] miał grono przyjaciół,
lubił się bawić, cieszył się życiem. Walczył do końca
o to, by w pełni wykorzystać dany mu czas. Przegrał
z chorobą nowotworową w wieku 20 lat. Ale czy
rzeczywiście przegrał? Patryk pozostawił po sobie
świadectwo dojrzałej postawy, tego, jak powinien żyć
młody człowiek, który bardzo poważnie traktuje
świat, swoje życie, swoją wiarę, swoją relację
z ludźmi i z Bogiem. To książka w dużej mierze
o emocjach, jakie wzbudził Patryk, stając się wzorem
odpowiedzialności w obliczu cierpienia i śmierci.
Jego postawa jest inspiracją dla każdego młodego
człowieka, zaś dla ministrantów i służby liturgicznej
staje się odpowiedzią na pytanie o prawdziwy cel
służby przy ołtarzu.
Od Wydawcy
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Autor: Aleksandra Pudło (red.)
Maciej Henneberg (red.)
Tytuł: Nowożytne ossuaria
z klasztoru dominikańskiego
w Gdańsku
Wydawnictwo: Muzeum
Archeologiczne
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-85824-87-9
archeologia.pl
W ciągu dwóch lat archeolodzy i antropolodzy
przebadali ponad 100 tysięcy kości odkrytych
w Gdańsku. W skład zespołu badawczego weszli
najlepsi specjaliści z ośrodków naukowych w Polsce
i za granicą. Trzon grupy stanowili eksperci
z Gdańska – Muzeum Archeologicznego w Gdańsku,
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego.
Ossuarium to miejsce powtórnego pochówku, gdzie
złożono kości zmarłych. W Gdańsku takie ossuaria
zostały odkryte przez archeologów na placu
Dominikańskim, na terenie dawnego klasztoru. Dziś
znajduje się tam Piwnica Romańska – oddział
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – dostępna
dla mieszkańców i turystów.

Autor: Maksymilian Grzegorz
Tytuł: Słownik historyczno-geograficzny wójtostwa
grabińskiego i okręgu
rybickiego
szkarpawskiego
komturstwa
malborskiego
w średniowieczu
Wydawnictwo: Wydawnictwo
Uniwersytetu
Kazimierza
Wielkiego /
Bydgoszcz
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-80181-39-7
wydawnictwo.ukw.edu.pl
Publikacja
opracowana
została
w
ramach
zakrojonego na ogromną skalę „Słownika
historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu” i stanowi integralną część „Słownika
historyczno-geograficznego Pomorza Gdańskiego
w średniowieczu”.
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Autor: Andrzej Nieuważny
Tytuł: Wielka wojna w małym
mieście. Boje o Tczew
w lutym 1807 roku
Wydawnictwo: Fabryka Sztuk
/ Tczew
Rok wydania: 2018 (wyd. II)
ISBN: 978-83-94389-25-3
fabrykasztuk.tczew.pl

Autor: Kazimierz Ickiewicz
Tytuł: Tczew. Historia – zabytki
– ludzie
Wydawnictwo: Kociewski
Kantor
Edytorski / Tczew
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-85026-16-7
biblioteka.tczew.pl

W publikacji śp. dr Andrzej Nieuważny przedstawił
szczegółowy opis wydarzeń z 1807 r. starając się
odpowiedzieć na pytania, dlaczego działy się właśnie
w Tczewie oraz jakie znaczenie miała bitwa
w historii Polski i Europy. Z tej liczącej prawie stron
książeczki dowiemy się o pobycie w Tczewie
marszałka Lefebvre’a oraz o tym, że kilkakrotnie
gościł tu również sam Napoleon. Są tu też
autentyczna relacja rannego w bitwie Henryka
Dąbrowskiego oraz raporty gen. Ménarda
i badeńskiego gen. von Clossmana.

Autor – nauczyciel-historyk, profesor oświaty
i regionalista – skrótowo opisuje dzieje miasta (także
położenie, nazwę i herb), jego zabytki oraz ludzi,
którzy wsławili się dla Tczewa w minionych epokach
i całkiem niedawno. Publikacja w swoim rysie
bardziej przypomina przewodnik – skrypt dla osób
dopiero zaznajamiających się z historią tego miejsca
i uczniów (zapewne taki był zamysł piszącego),
aniżeli pracę naukową.
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Autor: Mariola Pruska (red.)
Tytuł: Stary świat – nowe życie.
Lubowidz – Czarnówko
– Wilkowo
Wydawnictwo: Muzeum w Lęborku
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-92997-75-7
muzeum.lebork.pl

Katalog do wystawy o tym samym tytule w Muzeum
w Lęborku, prezentującej wybór – najbardziej
okazałych pod względem zasobności w tzw. dary
grobowe – pochówków ludności kultury wielbarskiej
z pierwszych trzech wieków naszej ery, tj. w okresie
wpływów rzymskich. Eksponaty w większości
pochodziły z lęborskiej placówki (zabytki
z Czarnówka i Wilkowa) oraz z Muzeum
Narodowego w Szczecinie (zabytki z Lubowidza).
Pozyskano je podczas badań ratowniczych na
wspomnianych cmentarzyskach, które stanowią
nieocenione źródło wiedzy o starożytnych
społecznościach zamieszkujących te okolice, m.in.
plemionach Gotów i Gepidów.

Autor: Tadeusz T. Głuszko
Tytuł: Piłsudski w Gdańsku
Wydawnictwo: Muzeum
Historyczne
Miasta
Gdańska
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-61007-10-7
muzeumgdansk.pl
W roku 2017 obchodzimy w Gdańsku ważną rocznicę
związana z Marszałkiem Józefem Piłsudskim – setną
rocznicę jego osadzenia w Areszcie Śledczym
w Gdańsku.
Było to rezultatem tzw. kryzysu przysięgowego
z początków lipca 1917 roku. Wtedy to większość
żołnierzy Legionów Polskich w odpowiedzi na
wezwanie Józefa Piłsudskiego odmówiła złożenia
przysięgi na braterstwo broni z Niemcami i AustroWęgrami, co doprowadziło do rozwiązania Legionów
i internowania żołnierzy. Samego Piłsudskiego i jego
szefa sztabu pułkownika Kazimierza Sosnkowskiego
aresztowano w nocy 21 lipca 1917 roku
i przewieziono do Gdańska. Cela w budynku przy
dawnej Schießstange (obecnie Areszt Śledczy przy ul.
Kurkowej) była pierwszym przystankiem na drodze
długiego pobytu w więzieniu w charakterze więźnia
politycznego.
Waldemar Ossowski
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Autor: Janusz Dargacz (red.)
Tytuł: Gdańszczanin na plaży
Wydawnictwo: Muzeum
Historyczne
Miasta Gdańska
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-61077-93-0
muzeumgdansk.pl

Autor: Joanna Grochowska
Barbara Kos-Dąbrowska
Tytuł: Puckie skrzydła
nad Bałtykiem
Wydawnictwo: BiT,
Beata Żmuda-Trzebiatowska,
Oskar
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65175-40-3

maszoperia.org
Potencjał historyczny niewielkiego miasta Puck jest
tak ogromny, że można by nim obdzielić wiele innych
miejscowości
–
dawny
port
w
czasach
przedchrześcijańskich, czasy krzyżackie i tutejszy
zamek, początki polskiej floty królewskiej, obrona
podczas potopu szwedzkiego to zaledwie kilka
ważnych punktów tych dziejów. Położenie nad
spokojnymi wewnętrznymi wodami Zatoki Puckiej
sprawiło, że władze pruskie ulokowały tutaj jedną
z pierwszych baz lotnictwa morskiego. Niepodległa
Polska rozwinęła ten potencjał, a marynarze-lotnicy
stali się jedną z ikon międzywojennego Pucka, a ich
legenda jest nadal żywa wśród pasjonatów historii.

Publikacja towarzysząca wystawie w Muzeum
Historycznym Miasta Gdańska pt. „Gdańszczanin na
plaży. Gdańskie kąpieliska morskie do 1939 roku”.
Materiałom ikonograficznym zaprezentowanym
w katalogu towarzyszą informacje o kąpieliskach
w Europie, o kąpielach morskich a medycynie,
o pierwszym kąpielisku nad Bałtykiem, wozach
kąpielowych, kąpielowej modzie… Redaktorzy
pozycji zapoznają też z infrastrukturą kąpielisk,
plażowymi łazienkami, molami i pomostami
spacerowymi. Dopiero potem przechodzą do opisów
poszczególnych gdańskich kąpielisk: w Brzeźnie,
Jelitkowie,
na
Westerplatte,
Stogach
czy
w Wisłoujściu.

Od Wydawcy

41

Autor: Tomasz Marcin Cisewski
Tytuł: Korzenie drobnoszlacheckie
Wydawnictwo: Sandry Brdy
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-93851-63-8
sandrybrdy.pl

Można pokusić się o stwierdzenie, że książka jest
swoistym studium tożsamościowym, poświęconym
dziejom przywiązania do rodzinnego gniazda. Autor
na przykładzie kilkunastu rodów z
południa
Pomorza Gdańskiego – m.in. Czapiewskich, JantaPołczyńskich,
Sikorskich,
Łąckich,
StypRekowskich, Główczewskich, Ossowskich, ŻurochPiechowskich – kreśli historiografię drobnej szlachty
kaszubskiej. Prezentuje powiązania genealogiczne
w jej łonie, przywiązanie do tradycji, rodzinnej wsi,
ziemi… Ukazuje ludzi dbających o swój kawałek
ziemi pracą własnych rąk. Zwraca też uwagę na
zjawisko wielodzietności w przeszłości oraz rolę
kontraktów majątkowych.

Autor: Marcin Wawrzynkowski
Tytuł: Kanonierki OORP
Komendant Piłsudski
i Generał Haller
Wydawnictwo: Stowarzyszenie
„Przyjaciele Helu”
Muzeum
Obrony
Wybrzeża
/ Hel
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65092-14-4

helmuzeum.pl
Wraz z odzyskaniem niepodległości (…) Polska
odzyskała dostęp do morza. (…) Nie dysponowano
ani flotą, ani portem morskim z prawdziwego
zdarzenia (…).
(…) działania zmierzające do pozyskania okrętów
wojennych (…) podjął Departament do Spraw
Morskich. (…) W Finlandii (…) dokonano zakupu
dwóch kanonierek, pierwotnie przeznaczonych dla
marynarki rosyjskiej. Okrętom nadano nazwy OORP
„Komendant Piłsudski” i „Generał Haller”.
Od Wydawcy
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Autor: Przemysław Szafran
Tytuł: Żuławy Gdańskie w XVII wieku
Wydawnictwo: Firma
Fotograficzno-Poligraficzna
Agni
/ Pruszcz Gdański
Rok wydania: 2017 (Wyd. II)
ISBN: 978-83-65769-01-5
agni.net.pl
To dotychczas najbardziej szczegółowa monografia
Żuław Gdańskich, przy pisaniu której autor
wykorzystał bogate źródła archiwalne, głównie księgi
gruntowe oraz wyciągi urzędowych ksiąg żuławskich
z lat 1579–1700.
Autor zaprezentował nietypowe jak na warunki
Rzeczpospolitej, bo Gdańsk należał wówczas
formalnie do niej, położenie tutejszych chłopów,
mających pozycję społeczną lepszą od chłopów
z innych części Prus Królewskich czy samych ziem
polskich.
Czytelnik pozna wielkość i specyfikę tutejszych
gospodarstw, miejscową administrację i samorząd,
a także kierunki działalności gospodarczej
mieszkańców Żuław.

Autor: Andrzej Zagrobelny (red.)
Tytuł: Pod królewską koroną.
Kazimierz Jagiellończyk
a Gdańsk w 560. rocznicę
wielkiego przywileju
Wydawnictwo: Muzeum
Historyczne
Miasta
Gdańska
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-61077-81-7
muzeumgdansk.pl

Katalog do wystawy, która odbyła się w Muzeum
Historycznym Miasta Gdańska w 2017 r. Składa się
z części tekstowej, którą tworzą artykuły Marcina
Grulkowskiego
„Przywileje
Kazimierza
IV
Jagiellończyka z lat 1454-1457”, Beaty Możejko
„Czynsz gdański” i Błażeja Śliwińskiego „Początki
herbu Gdańska”. Po niej następuje część katalogowa,
w której zaprezentowane zostały m.in. dokumenty,
kartografia i grafika, druki, wyroby ceramiczne
i szkło, zegary, metale, monety i medale
i in.
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Autor: Tomasz Łabuszewski
Tytuł: 5 Brygada Wileńska AK
na Pomorzu, Warmii
i Mazurach 1945–1947
Wydawnictwo: Instytut Pamięci
Narodowej
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-80982-64-2
ipn.gov.pl

Autor: Tomasz Kozłowski
Tytuł: Anatomia rewolucji.
Narodziny ruchu
społecznego „Solidarność”
w 1980 roku
Wydawnictwo: Instytut Pamięci
Narodowej
/ Warszawa
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-80982-39-0

Publikacja opisuje najbardziej spektakularny
i widowiskowy etap w działalności 5 Brygady
Wileńskiej AK, kiedy to po wygaszeniu działań na
Białostocczyźnie przeniosła się ona na teren
północnej Polski. To historia nieuchwytnych lotnych
patroli, przemierzających dziennie setki kilometrów,
to szlak bojowy znaczony 27 rozbitymi posterunkami
MO i placówkami UB. To wreszcie historia
niezwykłej zbiorowości żołnierzy 5 Brygady –
młodych ludzi z Kresów, dla których walka o wolną
Polskę była sprawą najważniejszą.
Od Wydawcy

Książka opisuje historię oraz mechanizmy
powstawania Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność” w 1980 r. W kolejnych
rozdziałach przedstawiony jest proces pojawienia się
fali strajkowej oraz jej wpływ na narodziny ruchu
społecznego. Założeniem badawczym jest pytanie
o kształt mobilizacji. W pracy został zrekonstruowany
proces zawiązywania się protestów oraz ich dyfuzji,
czy to w pojedynczym zakładzie, czy też później,
w całym regionie. (…)
Od Wydawcy

ipn.gov.pl
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Autor: Beata Możejko
Tytuł: Burzliwe dzieje wielkiej
karaweli „Peter von Danzig”.
Z Sądem Ostatecznym
Hansa Memlinga w tle
Wydawnictwo: Uniwersytet
Gdański
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78656-12-8
kiw.ug.edu.pl

Niniejsza
książka,
mimo
że
jest
pracą
popularnonaukową, opiera się na materiałach
źródłowych i nie porusza wątków legend, jakimi
obrosła akcja Paula Benekego z wiosny 1473 r.
Wydaje się jednak, że zupełnie nie jest to potrzebne,
wszak losy wielkiej karaweli są wystarczająco
fascynujące bez spekulacji i koloryzowania, sama
historia i znane nam fakty składają się na opowieść,
która
zainteresuje
Czytelników.
Dodatkowo
świadomość pewnych tajemnic i nierozwikłanych
jeszcze zagadek pobudza do dalszych badań
i poszukiwań źródłowych. (…)
Prof. Piotr Górecki (Uniwersytet Kalifornijski)

Autor: Johann Daniel Tietz vel Titius
Tytuł: Całkowite poddanie ziem
pruskich na rzecz Polski
Wydawnictwo: Miasto Chojnice,
Fundacja Inicjatyw
Obywatelskich
Marcina Fuhrmanna
/ Chojnice
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94540-45-6
miastochojnice.pl

Johann Daniel Titius (1729-1796), właściwe
nazwisko: Tietz, to wszechstronny uczony
pochodzący z Chojnic. Zajmował się fizyką
i biologią, astronomią, teologią, filozofią i historią.
Zgłębiał historię Prus. W 1766 r. z okazji 300-lecia
inkorporacji Prus Królewskich i Chojnic do Korony
Polskiej wydana została jubileuszowa publikacja
Tietza vel Titiusa „Die gänzliche Ergebung der Lande
Preußen an Polen” („Całkowite poddanie ziem
pruskich na rzecz Polski”). Niniejsze wydanie
ukazało się w postaci materiału źródłowego,
w formie dwujęzycznej – polskiej i transkrypcji
z gotyku na współczesny język niemiecki.

45

Autor: Janusz Dargacz (red.)
Katarzyna Kurkowska (red.)
Piotr Paluchowski (red.)
Tytuł: Chełm
Wydawnictwo: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-61077-22-0
muzeumgdansk.pl

Autor: Maria Otto (red.)
Jacek Pokrzywnicki (red.)
Tytuł: Gdańsk nowożytny
a świat antyczny
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-81270-66-3
bernardinum.com.pl

Chełm to obecnie najludniejsza dzielnica Gdańska,
licząca prawie 50 tys. mieszkańców. Będąc na
przestrzeni wieków wsią, po 1793 r. urosła do rangi
miasta liczącego blisko 10 tys. mieszkańców
z własnym samorządem. Życie miejscowości
zmieniły wojny napoleońskie i oblężenia Gdańska
w 1807 i 1813 r. Uliczki Chełmu wtedy opustoszały,
a domy i budynki użyteczności publicznej zaczęły
popadać w ruinę. W 1814 r. młode miasto zostało
administracyjnie włączone do Gdańska, jednak
rozwój nowej dzielnicy rozpoczął się dopiero w 1934
r., wraz z budową bloków oraz domów
dwurodzinnych. Największe zmiany w zabudowie
przeprowadzono w latach 80. XX w. i realizowane są
do dziś.

Dugi tom publikacji stanowiącej zapis projektu
„W
nadbałtyckim
ogrodzie
muz…”,
zorganizowanego w roku 2015 przez PAN Bibliotekę
Gdańską i Katedrę Filologii Klasycznej Uniwersytetu
Gdańskiego. Wielopokoleniowa grupa badaczy
stworzyła zestaw tekstów zarówno syntetycznych
(Edmund Kotarski, Marcin Kaleciński), jak
i ukierunkowanych na bardziej szczegółowe
zagadnienia (Olga Droździecka, Kamila Glazer,
Katarzyna Gorzycka, Anna Maria Lepacka,
Magdalena Mielnik, Jacek Pokrzywnicki, Agnieszka
Witczak).
To
lektura
dla
wszystkich
zainteresowanych dziejami dawnego Gdańska, w tym
także różnymi aspektami bardzo intensywnego
dialogu, jaki niegdyś prowadzono w nadmotławskim
ośrodku portowym z kulturą starożytnych Greków
i Rzymian.
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Autor: Maciej Franz
Mariusz Kardas
Tytuł: I wojna światowa
na morzach w opiniach
polskich teoretyków
i praktyków
Wydawnictwo: Napoleon V
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78895-83-1
napoleonv.pl

100-lecie odzyskania niepodległości przez państwo
polskie staje się okazją do wspomnienia tych
wyjątkowych chwil, dzięki którym odrodziła się
Niepodległa Rzeczpospolita. W tym samym czasie
odradzała się także Polska Marynarka Wojenna. Jej
100-lecie obchodzić będziemy w tym roku równie
uroczyście, jak odzyskanie wolnego państwa. Polska
swoje losy bowiem związała z Morzem Bałtyckim.
Czasami słabiej, czasami mocniej, ale zawsze ku
temu morzu dążyła. Nie zawsze potrafiła wykorzystać
posiadany brzeg morski dla realizacji swoich potrzeb,
jednak od tego morza odepchnąć na stałe nigdy się
nie dała.
Od Wydawcy

Autor: Norbert Haładaj
Tytuł: Historia marynarki
wojennej
Wydawnictwo: SBM
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-8059-654-2
wydawnictwosbm.pl

(…) publikacja jest jedną z nielicznych jakie ukazały
się na naszym krajowym rynku wydawniczym, która
w tak kompleksowy sposób przybliża nam dzieje
marynarki wojennej na świecie. Jej autorem jest
Norbert Haładaj, absolwent Instytutu Historii
Uniwersytetu
Łódzkiego,
którego wieloletnie
zainteresowania naukowe koncentrują się wokół
historii batalii morskich. W swym autorskim dziele,
opowiadając o najsłynniejszych bitwach morskich,
jakie miały miejsce w dziejach naszej europejskiej
cywilizacji, opisuje jednocześnie wygląd i konstrukcję
okrętów wojennych, jakich w tych bitwach używano.
Swoją opowieść o dziejach marynarki wojennej,
autor przedstawia w ujęciu chronologicznym,
uwzględniając następujące po sobie epoki kulturowe.
Od Wydawcy
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Autor: Maciej Żakiewicz
Tytuł: Gdańsk ewangelicki
Wydawnictwo: Fundacja
Terytoria Książki
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-79080-73-1
terytoria.com.pl

Autor: Tomasz Jagielski
Tytuł: Leszkowy w powiecie
gdańskim. Historia wsi
żuławskiej od XIV wieku
Wydawnictwo: Gdański Kantor
Wydawniczy
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-62129-47-8
maszoperia.org

Wielkość Gdańska nie opierała się tylko na prawnych
regulacjach, ponieważ przywilejów i swobód
handlowych z nadania królewskiego mu nie
brakowało. Gdańsk budował swą republikańską
genealogię w obszarze ducha, ducha ewangelickiego,
surowego, ale i głęboko humanistycznego,
zakorzenionego w Biblii, w antyku i w etyce stoickiej.
Książka ukazuje ślady tego protestanckiego etosu
w historii, literaturze, sztuce, architekturze
i obyczajach mieszkańców Gdańska na przestrzeni
stuleci jego istnienia.
Od Autora

Żuławy Gdańskie są obszarem pełnym cichych
zakątków i nie tak łatwo zauważalnego piękna, które
można przegapić podczas pobieżnego zwiedzania.
Oko wędrowca ucieszą pojedyncze zabytkowe domy
oraz malownicze wsie ze starymi, pięknymi
kościołami. Jedną z takich osad jest wieś Leszkowy,
położona trochę na uboczu od głównych traktów
i szlaków turystycznych.
Warto poznać przeszłość tej małej żuławskiej
miejscowości. Powróćmy więc do historii, aby
odkryć, jakie tajemnice kryje ta ziemia. Przeszłość
Leszkowów
jest interesująca,
często także
dramatyczna.
Od Autora
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Autor: Michał Starski (red.)
Tytuł: Puck. Kultura materialna
małego miasta
w późnym średniowieczu
Wydawnictwo: Instytut Archeologii
Uniwersytetu
Warszawskiego
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-61376-23-1
archeo.uw.edu.pl

Autor: Helena Kowalska
Tytuł: Sądownictwo w Marynarce
Wojennej
w latach 1945–1955
Wydawnictwo: IPN / Gdańsk
/ Warszawa
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-80982-60-4
ipn.gov.pl

W latach 2014-2017 Zakład Archeologii Późnego
Średniowiecza i Czasów Nowożytnych podjął
realizację projektu z grantu badawczego Narodowego
Centrum Nauki (Sonata 5). Ma on na celu
przedstawienie obrazu małego miasta nadbałtyckiego
w późnym średniowieczu na przykładzie Pucka.
Poznanie tego zagadnienia umożliwia baza źródłowa
przekraczająca
dwieście
tysięcy
zabytków
ruchomych, pozyskanych z ponad 30 miejsc
badanych w mieście i jego najbliższej okolicy.
Wśród głównych kierunków badań znajduje się
rekonstrukcja środowiska przyrodniczego oraz
ukształtowania terenu najbliżej okolicy Pucka,
charakterystyka
miejscowej
wytwórczości
rzemieślniczej, a także studia nad rozplanowaniem
i rozwojem układu urbanistycznego.

Książka ukazuje strukturę, obsadę personalną oraz
działanie sądownictwa Marynarki Wojennej w latach
1945–1955, począwszy od powstania Wojskowego
Sądu Marynarskiego w Gdańsku jako pierwszego
sądu
wojskowego
na
Pomorzu
Gdańskim
i
Szczecińskim,
powołanego
przez
władze
komunistyczne. Jego kontynuatorem był Sąd
Marynarki Wojennej w Gdyni, którego głównym
celem było prowadzenie walki z „wrogiem
klasowym”. Należał on do najbardziej represyjnych
narzędzi terroru, czego dowodzi analiza jego
orzecznictwa, w tym szczególnie wyroków śmierci,
które zapadły w sprawach politycznych. W publikacji
przedstawiono również wpływ organów informacji
wojskowej na politykę karną sądownictwa Marynarki
Wojennej.
Od Wydawcy

.
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Autor: Paweł Janicki
Tytuł: Umundurowanie
Marynarki Wojennej. Cz. I
Wydawnictwo: Edipresse Polska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81173-78-0
edipresse.pl

Autor: Aleksandra Kmak-Pamirska
Tytuł: Zmienność pamięci.
Biskup Carl Maria Splett
w polskiej i niemieckiej
pamięci historycznej
Wydawnictwo: IPN
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-80982-68-0
ipn.gov.pl

Oddajemy do Państwa rąk kolejny już zeszyt
„Wielkiego Leksykonu Uzbrojenia”, który porusza
ciekawe i słabo dziś opisane zagadnienie
umundurowania
Marynarki
Wojennej
oraz
przedmiotów podstawowego wyposażenia marynarzy
wchodzących
w
skład
zarówno
jednostek
pływających, jak i służących na lądzie w 1939 r.

Dr Aleksandra Kmak-Pamirska (Niemiecki Instytut
Historyczny w Warszawie) jest autorką monografii
i artykułów poświęconych roli religii w kształtowaniu
się państw i systemów państwowych, problematyce
państw autorytarnych i totalitarnych, zagadnieniu
tworzenia się państw narodowych, nacjonalizacji
pamięci oraz kwestii regionalności w perspektywie
centro-peryferyjnej.
Książka nagrodzona w konkursie im. Władysława
Pobóg-Malinowskiego
na
Najlepszy
Debiut
Historyczny Roku.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Szczepan Wierzchosławski (red.)
Aneta Niewęgłowska (red.)
Tomasz Krzemiński (red.)
Tytuł: W kręgu dwóch kultur.
Społeczeństwo polskich
ziem zachodnich
w XIX i XX stuleciu
Wydawnictwo: Uniwersytet
Mikołaja
Kopernika
/ Toruń
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-23139-46-1
wydawnictwo.umk.pl
Publikacja jest efektem kolejnej konferencji
specjalistów od dziejów ziem polskich w XIX i XX
stuleciu (…).
Prezentowane (…) artykuły uświadamiają, że
społeczeństwo zamieszkujące ziemie zachodniej
Polski egzystowało przez kilka pokoleń w kręgu
dwóch kultur, przez co jego modernizacja
gospodarcza, społeczna i kulturowa miała swoje
specyficzne walory. Traktujemy tę społeczność
całościowo, uwzględniając wszystkie jej grupy
narodowe i społeczne.
Od Wydawcy

Tytuł: Westerplatte w 7 odsłonach
Wydawnictwo: Muzeum
II Wojny Światowej
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65957-01-6
muzeum1939.pl

W katalogu zaprezentowano wyniki pierwszego
etapu badań archeologicznych na Westerplatte.
Zawarto w nim również krótki rys historyczny
półwyspu, kalendaria najważniejszych obiektów
Polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej, zdjęcia
pozyskanych zabytków oraz wiele wcześniej
niepublikowanych zdjęć archiwalnych pokazujących
m.in. pracę polskich więźniów cywilnych na
Westerplatte po kapitulacji Wojskowej Składnicy
Tranzytowej w 1939 r.
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Autor: Zygmunt Miszewski
Tytuł: Zarys dziejów ziemi
kosakowskiej. Cz. II,
Od wybuchu wojny
po rok 1972
Wydawnictwo: Urząd Gminy Kosakowo
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-61718-36-9
gminakosakowo.pl

Autor: Zbigniew Klotzke
Tytuł: 330 lat szkoły w Luzinie
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Edytor
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64256-07-3

Zygmunt Miszewski to komandor rezerwy, dr inż., od
1998 r. mieszkaniec gminy Kosakowo. W karierze
naukowej i zawodowej zajmował wysokie
stanowiska, był. m.in. szefem Oddziału Naukowego
Akademii Marynarki Wojennej, prowadził badania
naukowe, wydawał publikacje, uzyskał 15 świadectw
patentowych.
W gminie Kosakowo zapracował na uznanie wydając
książki historyczne i beletrystyczno-historyczne,
publikując artykuły historyczne i popularnonaukowe,
wygłaszając referaty, prelekcje oraz udzielając
wywiadów.

Dzieje Szkoły Podstawowej w Luzinie to ważny
element naszej historii. Równocześnie dzieje szkoły,
to żywa historia, stanowiąca przede wszystkim dzieje
ludzi, którzy ją tworzyli – grona pedagogicznego,
uczniów i personelu tej placówki. Stąd publikacja
prezentująca losy tej szkoły, zmiany zachodzące
w systemie oświaty i sposobie nauczania, rozbudowę
infrastruktury, a przede wszystkim odnotowująca
ludzi, którzy tę historię tworzyli jest ważna z punktu
widzenia naszej wspólnej historii i zbiorowej
pamięci.
Jarosław Wejer
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Autor: Barbara Bojarska
Tytuł: Piaśnica
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2018 (wyd. V)
ISBN: 978-83-81270-60-1
bernardinum.com.pl

Autor: Wiesław Rodzewicz
Tytuł: Przezmark i okolice
na przestrzeni wieków
Wydawnictwo: Gaudentinum
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65189-57-8
gaudentinum.pl

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie szerszego
tła i opisu zagłady dokonanej w Piaśnicy na ludności
polskiej i ukazanie nowych źródeł, zwłaszcza
informujących o bliżej dotychczas nie wyjaśnionym
pochodzeniu ludzi przywożonych tam na stracenie
z Rzeszy.
Treścią kolejnych rozdziałów są przyczyny
eksterminacji Polaków, w której ważną rolę odegrała
mniejszość niemiecka Pomorza, następie sytuacja
mieszkańców
Gdyni
i
powiatu
morskiego
w pierwszych dniach okupacji, akcja ich aresztowań
i traktowanie w więzieniach, transport skazańców do
Rzeszy, przebieg egzekucji, charakterystyka ofiar
i podsumowanie strat, zatarcie śladów zbrodni,
określenie sprawców zagłady.
Wstęp

(…) praca jest ciekawa i wartościowa. Autor poza
aspektem historycznym skupia się w niej na
współczesności, na tym, w jakim stopniu różnie
kształtujące się tożsamości wpływają na życie ludzi
w powiecie i gminie. Abyśmy mogli się do siebie
zbliżyć, musimy najpierw się dobrze poznać,
odkrywać i pielęgnować nasza pasjonującą historię.
Genowefa Kwoczek
Maciej Romanowski
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Autor: Tomasz Marcin Duchnowski
Tytuł: Struktura organizacyjna
XVII i XX Korpusu
Armijnego Cesarstwa
Niemieckiego z siedzibami
dowództw w Gdańsku
i Olsztynie (1890-1914)
Wydawnictwo: Geneza
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94934-31-6

Autor: Mieczysław Abramowicz (red.)
Tytuł: Słodkie historie Gdańska
Wydawnictwo: Kosycarz Foto Press
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94362-79-9
kfp.pl

Nowatorska na krajowym rynku książka poświęcona
organizacji korpusów: XVII i XX – które
w przeszłości stacjonowały na obecnych ziemiach
polskich. Ich dowództwa zlokalizowane były
w Gdańsku i Olsztynie. Praca omawia strukturę całej
armii pruskiej okresu 1890-1914 i umiejscawia w jej
obrębie omawiane związki taktyczne. Wyszczególnia
szczegółową dyslokację (miejsca stacjonowania)
jednostek obydwu korpusów oraz zachodzące na
przestrzeni lat zmiany w tym zakresie (do szczebla
batalionu i szwadronu). Omawia tradycje tych
jednostek. Bardzo ciekawa praca skierowana do
miłośników historii wojskowości, regionalistów itd.
Od Wydawcy

Dwadzieścia siedem – sięgających nawet czasów
napoleońskich
–
smacznych
opowieści
o obyczajach i historii przemysłu czekoladowego
w Gdańsku, wyszukanych przez redaktora książki
w archiwach.
Czytelnik dowie się z nich na przykład, że czekoladę
dawniej uważano za afrodyzjak, sprzedawano ją
w aptekach, podawano na różne sposoby: twardą,
nadziewaną likierami, owocami kandyzowanymi
i żywymi, do picia, ale też jako... zupę czekoladową.
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Etnografia
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Autor: Paweł A. Nowak
Tytuł: Kaszëbsczé nótë
na akòrdión
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-62137-62-6
kaszubskaksiazka.pl

Uproszczony zapis akompaniamentu basowoakordowego, czytelne pokazanie struktury każdego
utworu poprzez oznaczanie kolejnych cząstek
literami, użycie języka kaszubskiego w tytułach
i oznaczeniach tempa i charakteru – wszystko to
wskazuje na dydaktyczny aspekt tego unikatowego
wydawnictwa. Jednocześnie autor nie rezygnuje
z elementów typowo artystycznych, takich jak
kilkutaktowe wstępy do każdego utworu, proste
pochody dwugłosowe, akordy w partii prawej ręki,
ozdobniki, co czyni ten zbiór przydatnym także
w szkolnictwie muzycznym.
Od Wydawcy
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Kultura / sztuka
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Autor: Andrzej Zagrobelny (red.)
Tytuł: Stanisław Teisseyre.
(1905-1988).
Twórcy i założyciele
Szkoły Sopockiej
Wydawnictwo: Muzeum Sopotu
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-61385-03-5
muzeumsopotu.pl
Katalog do wystawy poświęconej twórczości
Stanisława Teisseyre’a – polskiego malarza, rektora
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych
w Poznaniu i PWSSP w Gdańsku, obecnie Akademii
Sztuk Pięknych.
Andrzej Zagrobelny pisze w nim o obrazie
„Spotkanie” Teisseyre’a, o okresie jego edukacji
i pracy artystycznej malarza w „okresie sopockim”.
Elżbieta Kal przedstawia jego twórczość powstałą
w okresie realizmu socjalistycznego i odwilży.
Jarosław Mulczyński zajął się czasem poznańskim
w życiorysie twórcy, kiedy był on dyrektorem
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych,
a w dalszych latach profesorem na wydziale
malarstwa. Z kolei Anna Zelmańska-Lipińska
poświęca mu tekst o jego pozauczelnianej
aktywności artystycznej.

Autor: Małgorzata Buchholz-Todoroska (red.)
Tytuł: Architektura willi
i rezydencji sopockich.
Projektanci, inwestorzy
i użytkownicy
w latach 1870-1945. T. 1
Wydawnictwo: Muzeum Sopotu
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-61385-05-9
muzeumsopotu.pl

Niniejsza
publikacja
podsumowuje
badania
realizowane od wielu lat przez Muzeum Sopotu,
a obejmujące historię architektury Sopotu oraz
codzienne życie jego mieszkańców. Spośród
kilkudziesięciu obiektów architektonicznych wybrano
dwadzieścia willi, które zarówno w zamierzeniu
inwestorów, jak i projektantów miały funkcjonować
jako siedziby całoroczne. Jak każdy wybór, także ten
jest subiektywny. Pozostałe obiekty będą tematem
kolejnych prezentacji i publikacji realizowanych
w Muzeum Sopotu. (…)
Małgorzata Buchholz-Todoroska
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Autor: Mirosława Smrek
Tytuł: Gdańsk w moim obiektywie
Wydawnictwo: Marpress
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-75281-51-4
marpress.pl

Autor: Mariusz Stawarski
Tytuł: Mariusz Stawarski.
Malarstwo
Wydawnictwo: Muzeum
Zamkowe
w Malborku
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-60518-90-8
zamek.malbork.pl

Ni to album, nie przewodnik. Na pięćdziesięciu
stronach mniej niż zeszytowego formatu autorka
prezentuje swoje kolorowe i czarno-białe fotografie,
pragnąc poprzez nie oddać ducha nadmotławskiego
miasta, uwiecznionego w jego budynkach, ulicach,
obrazach, a także w przyrodzie. Pomiędzy nie wplata
nieliczne teksty o wybranych miejscach, m.in.
o Muzeum Bursztynu, Parku Oliwskim, przytacza
legendę o Neptunie.

Malarstwo Mariusza Stawarskiego, czego nie ukrywa
sam artysta, ma swoje źródło w czasie, kiedy
zaczynał drogę twórczą jako satyryk i ilustrator. Stąd,
jak sam mówi, jego obrazy nadal „uśmiechają się” do
widza. W swoim malarstwie łączy groteskę z liryką.
Uważa siebie za „współczesnego” malarza, ale
mocno zapatrzonego w przeszłość, tę bliższą i tę
sięgającą późnego średniowiecza oraz wczesnego
renesansu.
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Autor: Anna Umięcka (oprac.)
Mirella Wąsiewicz (oprac.)
Tytuł: Twarze gdańskiej kultury.
Splendor Gedanensis
1973-2018
Wydawnictwo: Urząd Miejski
/ Gdańsk.
Biuro Prezydenta
ds. Kultury,
Klub Żak
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94645-41-0
gdansk.pl

Wydawnictwo „portretujące” w tekście i fotografii
wybranych laureatów Splendorów Gedanensis –
nagród kulturalnych prezydenta Gdańska – od
1973 r. Lapidarne opisy i zdjęcia wzbogacają
autorskie wypowiedzi twórców odpowiadających na
pytania o to, w jakim momencie życia i twórczości
dziś się znajdują, bez jakiego słowa nie mogłaby
obejść się ich biografia, co ich hamuje, a co
uskrzydla. Z tych wynurzeń wyłania się zbiorowy
portret środowiska artystycznego Gdańska.

Autor: Małgorzata Omilanowska
Tytuł: Budowanie nad Bałtykiem.
Studia z architektury
i sztuki Gdańska,
Pomorza i Żmudzi
Wydawnictwo: Fundacja
Terytoria
Książki
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-79081-00-4
terytoria.com.pl
Tom studiów autorstwa wybitnej historyk sztuki,
poświęconych rozmaitym aspektom architektury
wznoszonej w XIX i XX wieku na Pomorzu i Żmudzi,
a zwłaszcza w Gdańsku. Małgorzata Omilanowska
pisze między innymi o fenomenie późnej defortyfikacji
Gdańska w kontekście zmian zachodzących
w urbanistyce miast europejskich w XIX wieku,
o problemie interpretacji neorenesansu niemieckiego
wobec poszukiwań gdańskiej identyfikacji regionalnej
i narodowej w dobie przynależności do cesarstwa
niemieckiego, o sprawie wyboru stylu dla gmachu
głównego Politechniki Gdańskiej…
Od Wydawcy
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Autor: Jacek Friedrich
Tytuł: Walka obrazów
Wydawnictwo: Fundacja
Terytoria
Książki
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-7908-098-4
terytoria.com.pl
Jest to książka o tym, w jaki sposób dzieła sztuki czy
– szerzej – wytwory kultury wizualnej brały udział
w walce ideowej, ideologicznej, a nawet wprost
politycznej w Wolnym Mieście Gdańsku. Z jednej
strony walkę tę prowadzono na froncie polskoniemieckiego sporu o narodową tożsamość,
a w konsekwencji państwową przynależność Gdańska, z drugiej – na froncie wewnątrzniemieckiego
sporu tradycjonalistów z modernistami. Autora
interesują w tym kontekście nie tylko obrazy
malarskie czy graficzne, rzeźba i architektura, ale
także pocztówki i znaczki pocztowe, banknoty,
numizmaty, odznaki, druki urzędowe, plakaty,
fotografie prasowe, ilustracje w książkach i czasopismach, wreszcie – co w Gdańsku szczególnie ważne
– konserwacja i restauracja zabytków.
Od Wydawcy

Autor: Katarzyna Anna
Wojtczak (red.)
Tytuł: O obrazie i przestrzeni
Wydawnictwo: Uniwersytet
Gdański
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78655-69-5
wyd.ug.edu.pl

W tomie zebrane zostały artykuły młodych adeptów
historii sztuki. Ich tematyka jest bardzo zróżnicowana
zarówno pod względem chronologicznym, jak
i przedmiotowym. Obejmuje dawną architekturę,
rzeźbę i malarstwo, ale też niesprecyzowane jeszcze
często gatunki sztuki najnowszej. Ważnym aspektem
badań młodych naukowców jest poszukiwanie
odpowiedniej metodologii, co również znajduje
odzwierciedlenie w zgromadzonych tekstach.
Od Wydawcy
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Autor: Małgorzata Abramowicz (red.)
Mirosław Baran (red.)
Agnieszka Kochanowska (red.)
Tytuł: Od marionetek do robotów
Wydawnictwo: Miejski Teatr
Miniatura
/ Gdańsk,
Muzeum Narodowe
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94123-93-2
teatrminiatura.pl, mng.gda.pl

Katalog do wystawy zorganizowanej z okazji 70 lat
istnienia teatru lalkowego w Gdańsku.
Prezentowane były na niej marionetki, które przed
siedemdziesięcioma laty przyjechały z Wileńskim
Teatrem Łątek do Gdańska i po raz pierwszy po
drugiej wojnie światowej, opowiedziały dzieciom
historię „O gwiazdce z nieba”.
Na ekspozycji znalazły się również jawajki
zaprojektowane w 1962 r. przez Ali Bunscha do
spektaklu „Bo w Mazurze taka dusza...” (Teatr
Miniatura grał go na całym świecie przez 25 lat),
a także lalki zaprojektowane przez Gizelę BachtinKarłowską do opowieści o „Ilii Muromcu” (1967).

Autor: Cezary Niedziółka (red.)
Tytuł: Teatr Wybrzeże 1946-2017.
Kronika t. 1-2
Wydawnictwo: Teatr Wybrzeże
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-91282-62-5
978-83-91282-63-2
teatrwybrzeze.pl

Kronika to – zgodnie z klasyczną wykładnią –
„faktograficzny spis wydarzeń w układzie
chronologicznym”, rok po roku (…).
Ta Kronika nie jest „utworem dziejopisarskim
o charakterze literackim” w rozumieniu ścisłym, jest
patchworkiem, dziełem – by użyć modnego
sformułowania – zapośredniczonym, bazującym na
dokumentach tworzonych w ciągu minionych 70 lat
przez nieprzebrane grono Autorów. (…)
Specjalnie dla niniejszego tomu kilkanaścioro
znamienitych artystów zechciało podzielić się swoimi
wspomnieniami o nie mniej szacownych kolegach.
(...)
Wstęp

62

Autor: Jacek Bramorski (red.)
Tytuł: Tożsamość muzyki sakralnej
w dialogu z kulturą współczesną
Wydawnictwo: Akademia Muzyczna
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64615-27-6
wydawnictwo.amuz.gda.pl

Autor: Andrzej Krawczuk
Tytuł: Stolp. Czyli co pozostało
w Słupsku. Przewodnik
po odznakach i medalach
Wydawnictwo: Andrzej Krawczuk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94668-10-5

Jak sam tytuł publikacji wskazuje, zawarte w niej
artykuły
podejmują
niełatwą
problematykę
„inkulturacji” muzyki kościelnej
i
śpiewu
liturgicznego
do
współczesnych
języków
artystycznych i muzycznych. (…) Otwiera ją artykuł
ks. Jacka Bramorskiego, w którym autor poszukuje
odpowiedzi na pytanie o miejsce muzyki sakralnej we
współczesnym dialogu wiary i kultury. Pogłębioną
refleksję filozoficzną podejmuje w swym artykule
Danuta
Stankiewicz,
wykładowca
Akademii
Muzycznej w Gdańsku, wskazując na wzajemną,
ubogacającą relację pomiędzy kultem a kulturą.
Ks. Piotr Wiśniewski, muzykolog z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, próbuje znaleźć granice
„inkulturacji” w muzyce liturgicznej.
Od Wydawcy

Publikacja dla hobbystów – kolekcjonerów. Jest
swoistym katalogiem medali związanych ze
Słupskiem, pochodzących ze zbiorów prywatnych,
jak również muzealnych.
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Językoznawstwo

64

Autor: Stefan Ramułt
Tytuł: Słownik języka
pomorskiego,
czyli kaszubskiego
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2017 (wyd. IV)
ISBN: 978-83-75915-86-0
czec.pl

Autor: Tadeusz Białecki
Tytuł: Słownik wszystkich nazw
geograficznych Pomorza
Zachodniego
Wydawnictwo: Szczecińskie
Towarzystwo
Kultury
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94272-52-4
stk-szczecin.pl

Publikacja jest całościowym (zawierającym obie
części) zaktualizowanym i opracowanym zgodnie ze
współczesną normą wydaniem Słownika Stefana
Ramułta. Pracę nad uwspółcześnieniem „Słownika”
w roku 2011 koordynował prof. Jerzy Treder. Książka
zawiera blisko 20 tys. słów kaszubskich.

Słownik zawiera nazwy urzędowe miejscowości
i fizjograficzne, tymczasowe z lat 1945-1948,
zwyczajowe, nazwy błędne, nie posiadające
urzędowego
zatwierdzenia
(stan
na
dzień
01.01.2018). Obecny, już trzeci „Słownik...” jest
kompletnym słownikiem i pierwszą tego typu
Od Wydawcy publikacją w Polsce. Zawiera ok. 44 tys. wszystkich
typów nazw zarówno w układzie polsko-niemieckim,
jak i niemiecko-polskim wraz z odsyłaczami.
Publikacja stanowi ukoronowanie pracy profesora
Białeckiego, od lat zajmującego się nazewnictwem
Pomorza Zachodniego.
Od Wydawcy
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Autor: Aneta Kulwikowska (red.)
Tytuł: II Seminarium Kaszubskie
w Sierakowicach.
Poświęcone pamięci
ks. dr. Bernarda Sychty
Wydawnictwo: Gminny Ośrodek
Kultury
/ Sierakowice
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-93417-91-9
gok.sierakowice.pl

Materiały pokonferencyjne nawiązujące do spuścizny
ks. Sychty. Są tu teksty o: etymologii ludowych
kaszubskich toponimów w podaniu o wojnie
trzynastoletniej duchownego, o emocjonalizmach
kaszubskich dawniej i dziś na podstawie „Słownika
gwar kaszubskich…”, o terminologii logopedycznej
we wspomnianym słowniku oraz o kaszubskich
ludowych pieśniach w dramacie „Hanka sã żeni”. Na
końcu wymienione zostały wydarzenia związane
z obchodami ku czci ks. B. Sychty.
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Literaturoznawstwo
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Autor: Adela Kożyczkowska
Tomasz Rembalski
Tytuł: Literatura kaszubska.
Kaszubi w dziejach Pomorza.
Konteksty edukacyjne
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75915-98-3
czec.pl

Autor: Adela Kuik-Kalinowska
Daniel Kalinowski
Tytuł: Literatura Kaszubska.
Rekonesans
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie,
Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-8362137-54-1
kaszubskaksiazka.pl

Książka poświęcona literaturze i historii Kaszubów,
które stanowią ważne segmenty procesu edukacji
kulturowej oraz pozwalają konstruować własną
świadomość kulturową i tożsamościową. Niniejszy
tom prezentuje wybrane aspekty z zakresu literatury
i historii, które mogą być pomocne m.in. badaczom
dziejów i kultury Kaszub i Pomorza. Książka może się
okazać
również
przydatna
w
studiowaniu
etnofilologii kaszubskiej, slawistyki i polonistyki oraz
będzie dobrze służyć nauczycielom edukacji
kaszubskiej.

Literatura kaszubska jest silnym wyróżnikiem
tożsamości Kaszubów. Możliwość pisania w języku
kaszubskim, wyrażania emocji, ale i mitów
społecznych, to wielka sprawa, o którą literaci
z Kaszub stale dbali. Działo się tak, ponieważ opisy
przeszłości, konstatacje o teraźniejszości oraz wizje
przyszłości zawsze są ważnym czynnikiem wyrażania
własnej podmiotowości.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Adela Kuik-Kalinowska (red.)
Tytuł: Z Kaszub do Austrii.
Korespondencja literatów
kaszubskich do Ferdinanda
Neureitera
Wydawnictwo: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-62137-34-3
kaszubskaksiazka.pl

Pochodzący z Austrii Ferdinand Neureiter był
badaczem literatury kaszubskiej, autorem m.in.
dwujęzycznego wyboru wierszy i krótkich
opowiadań
kaszubskich
pt.
„Kaschubische
Anthologie”, a także zarysu dziejów literatury
kaszubskiej pt. „Geschichte der kaschubischen
Literatur”.
Praca zawiera powstałą na przestrzeni kilkudziesięciu
lat korespondencję do Neureitera, która jest swoistym
zapisem
kilkudziesięcioletniej
rzeczywistości
kulturalno-społecznej Kaszub. Najstarszy list –
z 1960 r. – nadany został przez Annę Łajming, ostatni
natomiast (rękopis wiersza) badacz otrzymał w 1993
r. od Wandy Kiedrowskiej. Najwięcej korespondencji
powstało w latach 70. i 80. XX w.

Autor: Izabela Bogumił
Tytuł: Rzymskie Kameny
nad Bałtykiem
Wydawnictwo: Uniwersytet
Gdański
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78655-50-3
wyd.ug.edu.pl

Przedmiotem badawczym książki jest łacińska poezja
uprawiana w Gdańsku w drugiej połowie XVI wieku.
Cztery rozdziały prezentują różne odmiany
genologiczne tej poezji: utwory weselne (epitalamia),
funeralne (epicedia, elegie żałobne, epitafia),
polityczne i religijne: tworzone w różnych
okolicznościach
(na
Boże
Narodzenie,
Wniebowstąpienie, czy w trudnym dla miasta czasie
panującej zarazy). Książka prezentuje teksty dotąd
niewydane, istniejące wyłącznie w formie starych
druków i zestawia je z poezją tworzoną na terenie
Korony czy Śląska. Wiele z tych gdańskich dzieł
wprawia w zdumienie poziomem artystycznym,
erudycją
autorów
wykazujących
gruntowną
znajomość kluczowych dla epoki tradycji (…).
Od Wydawcy
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Autor Katarzyna Wojan (red.)
Tytuł: W czasie zatrzymane
Tom II.
Ze Zbigniewem
Żakiewiczem
– na Kresach
i w bezkresie
Wydawnictwo: Uniwersytet
Gdański
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78655-84-8
wyd.ug.edu.pl
Na tom składa się 14 tekstów dotyczących wybranych
wątków biograficznych oraz refleksji na temat
twórczości pisarskiej – literackiej i naukowej –
Zbigniewa Żakiewicza. Są wśród nich – przeplatane
obficie cytacjami z prac Żakiewicza – artykuły
naukowe, eseje, wspomnienia, a także dokumenty
osobiste w postaci korespondencji z Pisarzem. Ich
autorami są osoby reprezentujące różne środowiska
akademickie.
Od Wydawcy
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Społeczeństwo

71

Autor: Robert Kaczorowski (red.)
Tytuł: Ocalić od zapomnienia
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-81270-15-1
bernardinum.com.pl

Publikacja wydana z okazji I Zjazdu Nauczycieli
i
Absolwentów
Studium
Wychowania
Przedszkolnego oraz Studium Nauczycielskiego im.
Marii Konopnickiej w Gdańsku w latach 1975-1994.
Otwiera ją „Pieśń o domu” Konopnickiej, po niej są
natomiast
wspomnienia,
m.in.
Genowefy
Korpaczewskiej – żony pierwszego dyrektora
Studium Wychowania Przedszkolnego, Krystyny
Klincewicz
–
emerytowanego
nauczyciela
wychowania muzycznego czy Reginy Godlewskiej
o małżeństwie Zbigniewie Gryszkiewiczu i Irenie
Grakowiczównie,
absolwentach
Liceum
Pedagogicznego w Gdańsku. Jest tu oczywiście
rozdział poświęcony historii studium, wymieniono
dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli i innych
pracowników placówki, zamieszczono też wypisy
z kroniki. Książkę wieńczy galeria zdjęć z życia
studium.

Autor: Anna Morawska
Tomasz Michalski
Tytuł: Obszary problemowe
Śródmieścia Gdańska
Wydawnictwo: Uniwersytet
Gdański,
Bernardinum
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-81270-29-8
bernardinum.com.pl
Głównym celem pracy jest wskazanie obszarów
problemowych w Śródmieściu Gdańska. Cel ten
znalazł rozwinięcie w celach cząstkowych natury
poznawczej, metodycznej i aplikacyjnej. W ujęciu
poznawczym wyodrębniono dwa cele cząstkowe.
Pierwszym jest kompleksowa diagnoza obszaru
badań,
tj.
analiza
struktury
przestrzennofunkcjonalnej (…). Drugi cel poznawczy dotyczy
określenia działań naprawczych w zakresie różnego
rodzaju degradacji. Z kolei cel metodyczny stanowi
próbę zastosowania różnych kryteriów do
kompleksowej oceny degradacji obszarów (…). Cel
aplikacyjny polega na wskazaniu włodarzom miast
sposobu identyfikacji obszarów problemowych, co
może być przydatne w planowaniu przyszłych
procesów naprawczych.
Wstęp
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Autor: Andrzej Drzewiecki
Mariusz Kardas
Zbigniew Wojciechowski
Tytuł: Marynarka Wojenna PRL
w życiu społeczno-politycznym
i gospodarczym
Pomorza
w latach 1945-1989
Wydawnictwo: Akademia
Marynarki
Wojennej / Gdynia
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-9410-79-3
amw.gdynia.pl
Praca obejmuje trzy wyraźnie zakreślone obszary
badawcze. Andrzej Drzewiecki opisuje historię
Marynarki Wojennej (MW), której zwieńczeniem jest
powrót Polski nad Bałtyk w 1945 r., w nowych
realiach społecznych i polityczno-wojskowych.
Mariusz Kardas analizuje problematykę społecznopolityczną
z
silną
obecnością
akcentów
ideologicznych, która wytwarzała rzeczywisty klimat
obecności MW w życiu Pomorza. Z kolei Zbigniew
Wojciechowski zajął się infrastrukturą MW oraz jej
powiązań z życiem społeczno-gospodarczym
Pomorza i oddziaływaniem na nie.

Autor: Władysław Szulist
Tytuł: Niedawna topografia
okolic Lipusza, a także
kaszubskie wyprawy
kajakowe Karola Wojtyły
Wydawnictwo: Władysław
Szulist
Rok wydania: 2018

O sednie 200-stronicowej książki jej autor –
duchowny (niegdyś proboszcz parafii w Matarni, dziś
mieszkaniec rodzinnego Lipusza) pisze niewiele,
szybko odchodząc od właściwego tematu. Zastępują
go pokrótce opisane dzieje lipuskiej parafii,
prezentacje wybranych współczesnych mieszkańców
wsi i przyjaciół autora, sporo tu też prób recenzji –
omówień różnych książek o tematyce regionalnej, ale
nie tylko, pióra W. Szulista. Ponad połowę objętości
publikacji zajmują zdjęcia dawnych i obecnych
budynków w parafii Lipusz i miejscowości spoza
niej, ludzi – nie tylko lipuskich mieszkańców, ale też
znajomych księdza-autora, oraz przedstawiające
sceny z życia codziennego. Kaszubskim wyprawom
kajakowym Karola Wojtyły poświęcone zostały dwa
zdjęcia i dwa – zeskanowane – krótkie artykuły.
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Autor: Marlena Konkol
Tytuł: Odmienione przez los
Wydawnictwo: MS / Wejherowo
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65092-17-5

Dla czytelnika książka ta będzie niezwykłym
spotkaniem z wychowankami, rodzicami i nauczycielami
Ośrodka
RewalidacyjnoWychowawczego w Rumi, jest bowiem zbiorem
bardzo osobistych refleksji autorki (wieloletniej
nauczycielki – oligofrenopedagoga i neurologopedy),
nauczycieli
i
rodziców
dzieci
„odmienionych
przez
los”,
słowem
–
niepełnosprawnych. Owe refleksje i listy uzupełniają
liczne – anonimowe – fotografie wychowanków
ośrodka, uwieczniające chwile ich pobytu w placówce.
Publikacja z powodzeniem może służyć za materiał
szkoleniowy
do
doskonaleń
zawodowych
pracowników podobnych ośrodków.

Autor: Miłosz Gac
Tytuł: Marynarka Wojenna
w polskiej polityce
bezpieczeństwa w okresie
poprzedzającym wejście
do NATO
Wydawnictwo: Wydawnictwo
Naukowe
SOPHIA
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65929-18-1
sophiabauty.pl
Miłosz Gac jest adiunktem w Katedrze Nauk
o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Bankowej
w Gdańsku. Absolwent Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni oraz studiów podyplomowych ze
specjalnością Zarządzanie Kryzysowe. Od 2012 r.
prowadzi zajęcia dla studentów pierwszego
i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Bankowej
w Gdańsku i Gdyni. Pracę doktorską obronił
w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na
Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich,
uzyskując tytułu doktora nauk społecznych
w zakresie nauki o bezpieczeństwie. Specjalizuje się
w
badaniach
dotyczących
kształtowania
bezpieczeństwa polityczno-militarnego w basenie
Morza Bałtyckiego w XX i XXI wieku.
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Autor: Grzegorz Masik
Iwona Sagan
Jan Frankowski
Joanna Stępień
Tytuł: Warunki życia oraz usługi
społeczne w Gdyni
Wydawnictwo: Uniwersytet
Gdański
Rok wydania: 2018
ISBN 978-83-78656-01-2
wyd.ug.edu.pl
Autorzy przyjrzeli się bliżej warunkom życia w Gdyni
– mieście, które rokrocznie zajmuje czołowe pozycje
wśród najlepszych miast do życia w Polsce. Wyszli
z założenia, że usługi społeczne stanowią tę sferę
działań samorządu, która na warunki życia rzutuje
najsilniej. Nie poprzestali na analizie wskaźników
Banku Danych Lokalnych, ale wykorzystali też
rzadziej stosowane źródła wiedzy o edukacji,
kulturze, zdrowiu, mieszkalnictwie oraz opiece
społecznej w mieście. Tematy te w ostatnich latach
pozostają nieco w cieniu twardej infrastruktury,
praca ta ma ponownie zwrócić na nie uwagę.
Od Wydawcy

Autor: Ryszard Górny
Tytuł: 70 lat z Lęborskim Klubem
Sportowym Pogoń Lębork.
1945-2016
Wydawnictwo: Miejska
Biblioteka
Publiczna
/ Lębork
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-60731-25-3
biblioteka.lebork.pl

Moje (…) kilkudziesięcioletnie czynne uczestnictwo
w działalności klubu oraz dzielenie się z klubem jego
troskami i sukcesami przez cały czas jego
funkcjonowania, aż do dnia dzisiejszego, pozwoliło
mi na zaproponowanie obecnemu kierownictwu
spisania klubowej historii w formie papierowej. (…)
(…) muszę przeprosić zainteresowane publikacją
osoby, że (…) temat nie zostanie całkowicie
wyczerpany, mogą zdarzyć się też drobne błędy co do
dat, nazwisk i udziału poszczególnych osób.
Autor
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Autor: Cezary Obracht-Prondzyński
Tytuł: Wielokulturowe Pomorze.
Wielokulturowy Gdańsk
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN 978-83-65826-08-4
instytutkaszubski.pl

Autor – historyk i socjolog, prezes Instytutu
Kaszubskiego – omawia m.in. etniczne i kulturowe
wspólnoty Pomorza oraz historyczne i współczesne
oblicza kulturowe pomorskich subregionów.

Autor: Joanna Stępień
Tytuł: Społeczne i przestrzenne
uwarunkowania zdrowia
kobiet. Przykład Gdyni
Wydawnictwo: Uniwersytet
Gdański
Rok wydania: 2017
ISBN 978-83-78655-89-3
wyd.ug.edu.pl
Mimo że choroby nowotworowe budzą największy
strach, a ponad połowa Polaków wskazuje wczesne
wykrywanie
i
leczenie
zachorowań
za
najskuteczniejszą metodę walki z nowotworami, nie
obserwuje się prostego przełożenia deklaracji na ich
realizację w praktyce. Niniejsza publikacja
identyfikuje
bariery
profilaktyki
zdrowotnej
o charakterze zarówno przestrzennym, jak
i społecznym, na które trafiają mieszkanki Gdyni.
Celem szczegółowym pracy było wyjaśnienie przyczyn
niskiego poziomu korzystania przez kobiety z opieki
profilaktycznej przy jednocześnie wysokiej deklaracji
wartości zdrowia, w szerszym kontekście profilaktyki
i lecznictwa ginekologicznego.
Od Wydawcy
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Autor: Jolanta Gromadzka-Anzelewicz
Tytuł: Nie jesteśmy Bogami. Cz. II
Wydawnictwo: Grupa Polska Press
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-60203-38-5
ksiegarnia.dziennikbaltycki.pl

„Nie jesteśmy bogami, cz. 2” (…) to książka, która
jest
kontynuacją
niezwykłych
opowieści
o charyzmatycznych i słynnych lekarzach z Pomorza
i ich medycznych dokonaniach.
Przeplatają się w niej historie pacjentów i lekarzy,
spektakularne sukcesy w walce o życie chorych czy
refleksje na temat postępu i granic medycyny.
Podobnie jak poprzednio, tak i teraz wybraliśmy
„złotą dziesiątkę” z kilku tysięcy doskonałych
specjalistów pracujących w różnego typu placówkach
zdrowia na Pomorzu. Wszyscy są nie tylko bardzo
dobrymi fachowcami w swoich dziedzinach, ale
również cieszą się szacunkiem, sympatią i zaufaniem
pacjentów. Potrafią z chorymi rozmawiać, poświęcają
im czas, widać, że chcą im naprawdę pomóc.
Od Wydawcy

Autor: Aleksandra
Księżopolska (red.)
Grete Aagaard (red.)
Tytuł: Nowy Port Żyje. Zapiski
z dzielnicy
Wydawnictwo: Centrum Sztuki
Współczesnej
„Łaźnia”
/ Gdańsk
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-61646-85-3
laznia.pl
Książka poświęcona jest pracy nad czasopismem
„Nowy Port ŻYJE”. Pierwsza publikacja gazety
odbyła się w 2014 roku, a opracowali ją wspólnie
mieszkańcy dzielnicy, CSW „Łaźnia” i Grete
Aagaard artystka-rezydentka tej instytucji sztuki.
Pismo tworzone przez mieszkańców i dla
mieszkańców, powstało niejako z chęci mówienia
o Nowym Porcie w pozytywnych kategoriach;
zwrócenia uwagi, że ma swój charakter, ciekawe
historie i miejsca, oraz chęci do uczestnictwa,
przedefiniowania i wspólnego tworzenia tej dzielnicy.
W książce znajdują się refleksje i eseje badaczy,
krytyków sztuki, kuratorów, dokumentalistów,
artystów i uczestników projektu.
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Autor: Filip Bebenow
Przemysław Strzyżewski
Tytuł: Żuławska Kolej Dojazdowa
Wydawnictwo: Wytwórnia
Grafiki
Jarosław Bytner
/ Toruń
Rok wydania: 2018
ISBN 978-83-94812-80-5
kolejzulawska.pl

Autor: Krzysztof Wójcik
Tytuł: Skorpion
Wydawnictwo: Muza
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-28709-20-1
muza.com.pl

Autorzy książki opowiadają o trudnych losach
żuławskiej wąskotorówki od chwili jej powstania
poprzez czasy Polskich Kolei Państwowych po
likwidację w 1996 r. Na pochwałę zasługuje próba
zebrania przez nich całości działalności powstałej po
2000 r. Żuławskiej Kolei Dojazdowej, która rękami
wolontariuszy
Pomorskiego
Towarzystwa
Miłośników Kolei Żelaznych, przy wsparciu
samorządów, została reaktywowana i funkcjonuje do
dziś.
W publikacji nie zabrakło dokładnego opisu
zabytkowej „perły” Żuław – mostu obrotowego
w Rybinie z 1906 r. Całość obrazuje prawie 400
kolorowych zdjęć z lat 1989–2017, a także
archiwalne
dokumenty
przewozowe,
bilety,
telegramy, pisma itp.

Paweł Tuchlin, pseudonim Skorpion, to jeden
z najbardziej krwawych seryjnych morderców
w historii polskiej kryminalistyki. W latach 1975–
1983 atakował kobiety młotkiem, uderzając je
w głowę. Najczęściej wtedy, gdy wieczorem wracały
z pracy czy ze spotkania z przyjaciółmi. Potrafił się
przyczaić, śledzić swoją ofiarę i dopaść ją dosłownie
na ostatnich metrach przed jej domem. Zamordował
w ten sposób 9 kobiet, a kolejnych 11 ocalałych
z napadu zostało kalekami. (…)
Krzysztof Wójcik, autor „Mafii na Wybrzeżu” po raz
kolejny z wprawą dziennikarza śledczego idzie
tropem zbrodni popełnianych przez Tuchlina.
Analizuje działania policji, która w czasie śledztwa
popełniła wiele błędów. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Hubert Gonera (red.)
Tytuł: Smaki Gdańska
Wydawnictwo: Urząd Miejski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
gdansk.pl

Autor: Barbara Klawikowska
Tytuł: Koło Gospodyń Wiejskich
w Paczewie
Wydawnictwo: Kółko Rolnicze –
KGW / Paczewo
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94750-20-6

Przewodnik kulinarny opracowany na zlecenie
Urzędu Miasta Gdańsk. Zarówno on, jak
i towarzysząca mu strona internetowa, poświęcona
tradycyjnym lokalnym smakom i najlepszym
gdańskim restauracjom, są częścią projektu „Smaki
Gdańska”, który ma ułatwić mieszkańcom i turystom
odkrycie starannie wybranych dań, produktów
i miejsc, które współcześnie tworzą tożsamość
kulinarną Gdańska.
Promowane w ramach przedsięwzięcia restauracje
i kawiarnie przeszły dwuetapowy proces weryfikacji,
prowadzony przez doświadczonych konsultantów.
Wśród wstępnie wybranych na podstawie audytu
internetowego 80 lokali, do dalszego etapu
zakwalifikowano blisko 50, w których złożono
wizyty studyjne, oceniając jakość serwowanych
potraw, sezonowość menu, obecność regionalnych
dań lub składników w karcie…

Pięćdziesięciostronicowa książeczka wydana z okazji
10 lat istnienia koła w Paczewie w gminie
Sierakowice. Rozpoczyna się krótką historią kół
gospodyń wiejskich w ogóle, sięgającą drugiej
połowy XIX w., po czym zaprezentowana zostaje
teraźniejszość koła, „odrodzonego” w 2007 r.
(wcześniej istniało w latach 1964-1989). Sporo tu
wypisów z kronik, zdjęć, informacji o działalności
nie tylko kulinarnej, ale też o wycieczkach,
uczestnictwie w konkursach, przygotowanych
spektaklach / kabaretach, obchodach świąt i
wydarzeniach kulturalnych, np. Dniu Seniora.
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Religia
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Autor: Bożena
Górczyńska-Przybyłowicz (red.)
Monika Jania (red.)
Fryderyk Mudzo (red.)
Tytuł: Kalwaria Wielewska.
Stulecie trwania (1915-2015)
Wydawnictwo: Instytut Historii UAM
/ Poznań
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65663-42-9
historia.amu.edu.pl
Publikacja zawiera referaty wygłoszone 22 września
2016 r. we Wielu podczas międzynarodowej
konferencji naukowej z okazji 100-lecia tutejszej
kalwarii.
Historycy, teologowie, socjologowie z Polski
i z zagranicy przybliżyli istotę powstawania kalwarii
oraz zaprezentowali stan badań nad nią.
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Środowisko
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Autor: Krzysztof Jażdżewski
Tytuł: Nadleśnictwo Kościerzyna
Wydawnictwo: Fundacja
Oko-Lice
Kultury
/ Zblewo
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65365-89-7
oko-lice-kultury.pl

Oddana do rąk czytelników książka stanowi (…)
pokłosie badań autora historii leśnictwa na terenie
Pomorza. Jej celem jest ukazanie we wzajemnym
powiązaniu zmian politycznych, administracyjnych
i własnościowych, a także rozwoju i organizacji
gospodarki leśnej na obecnym obszarze Nadleśnictwa
Kościerzyna.
(…) Cezurę początkową opracowania wyznaczają
XIII-wieczne źródła świadczące o wzroście
zainteresowania
władców
pomorskimi
drzewostanami, natomiast cezurę końcową – źródła
pochodzące z początku XXI wieku.
Od Autora

Autor: Krzysztof Frydel
Tytuł: Woda wróciła
czyli o małej retencji
w Nadleśnictwie Kaliska
słów kilka
Wydawnictwo: Fundacja
Oko-Lice
Kultury
/ Zblewo
Rok wydania: 2017 (wyd. III)
ISBN: 978-83-94008-39-0
oko-lice-kultury.pl

Monografia (…) ma charakter wyjątkowy, jest
bowiem spojrzeniem na stosunki wodne zbiorowisk
leśnych z pozycji leśnika praktyka i jednocześnie
hydrologa.
(…) Pragmatyczne działania zaradcze w celu
poprawy stosunków wodnych powinny przebiegać
w czterech etapach: inwentaryzacji, identyfikacji
zagrożeń,
ustalenia
zakresu
ochrony
i monitorowania. Takie właśnie działania podjęto
w Nadleśnictwie Kaliska i ich opis jest treścią
niniejszej książki.
Prof. dr hab. inż. Antoni T. Miler
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Autor: Aleksandra Sas-Bojarska
Tytuł: Wielkie inwestycje
w kontekście zagrożeń
i ochrony krajobrazu
Wydawnictwo: Politechnika
Gdańska
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-73487-20-8
pg.edu.pl/wydawnictwo

Problematyka książki jest związana z zagrożeniami
dla
krajobrazu
wywoływanymi
realizacją
i
funkcjonowaniem
wielkich
inwestycji
infrastrukturalnych i przemysłowych oraz sposobami
jego ochrony i kształtowania. Książka stanowi
podsumowanie badań teoretycznych oraz opracowań
studialnych i eksperckich prowadzonych przez lata
przez autorkę.
Od Wydawcy
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Albumy
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Tytuł: Bursztynowy Ołtarz
Ojczyzny na 100-lecie
odzyskania niepodległości
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-81270-52-6
bernardinum.com.pl

Autor: Wojciech Mundt (red.)
Krzysztof Miłosz (red.)
Tytuł: 95 lat Akademii Marynarki
Wojennej
Wydawnictwo: Wojskowe Centrum
Edukacji
Obywatelskiej /
Warszawa
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65409-50-8
wceo.com.pl

Album ukazujący historię i dzieje Bazyliki św.
Brygidy w Gdańsku oraz ideę powstania i budowy
Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny. Jak pisze we
wstępie abp Sławoj Leszek Głódź: Powstanie nowych
dzieł sztuki sakralnej nie jest w dzisiejszych czasach
bardzo łatwe. Tylko mecenat, zrozumienie ludzi,
wdzięczność i bezinteresowna ofiarność są w stanie
budować i kreować polskie dziedzictwo narodowe.

Jubileuszowa uczelnia jest spadkobierczynią i kontynuatorką morskiego szkolnictwa wojskowego, które
swój początek miało 1 października 1922 r.
w Toruniu, gdzie powstała Oficerska Szkoła
Marynarki Wojennej.
Dzisiaj prowadzone są tu – poza nauczaniem – prace
naukowo-badawcze i projekty rozwojowe oscylujące
głównie wokół nowoczesnych technologii morskich
i militarnych. Jako jedna z nielicznych uczelni
w Polsce AMW realizuje prace wdrożeniowe
w kooperacji z przemysłem.
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Autor: Anna Reczyńska
Dagmara Drewniak
Michalina Petelska
Tytuł: Polacy w kanadyjskiej
mozaice. 150 lat
historii
Wydawnictwo: Muzeum Emigracji
/ Gdynia
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65751-01-0
polska1.pl
Niniejszy katalog to podsumowanie historii emigracji
z Polski do Kanady na przestrzeni wieków, do którego
bezpośrednią inspiracją była wystawa „Polacy
w kanadyjskiej mozaice. 150 lat historii”,
przygotowana wspólnie z Ambasadą Kanady
w Warszawie z okazji 150. rocznicy państwowości
kanadyjskiej. (…) Współpraca zespołu Muzeum
z Ambasadą Kanady, Polakami w Kanadzie i polskim
środowiskiem naukowym pozwoliła zrealizować
pasjonujący i niezwykły projekt.

Autor: Karolina Krzewina-Hyc (red.)
Tytuł: Centralny Poligon Sił
Powietrznych Ustka
Wydawnictwo: Wojskowe Centrum
Edukacji
Obywatelskiej /
Warszawa
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65409-54-6
wceo.com.pl
Album wydany z okazji 65. rocznicy powstania
Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce.
Upamiętniono w nim wieloletnie tradycje i historię
poligonu, a także jego współczesne oblicze.

Karolina Grabowicz-Matyjas
Sebastian Tyrakowski
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Autor: Waldemar Wierzykowski
Tytuł: Polska Marynarka Wojenna
Tom I 1918-1945
Wydawnictwo: Akademia
Marynarki
Wojennej
/ Gdynia
Wydawnictwo BP
/ Gdynia
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65763-03-7
amw.gdynia.pl

Autor: Waldemar Wierzykowski
Tytuł: Polska Marynarka Wojenna
Tom II 1946-1989
Wydawnictwo: Akademia
Marynarki
Wojennej
/ Gdynia
Wydawnictwo BP
/ Gdynia
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65763-07-5
amw.gdynia.pl

Ilustrowane kalendarium w zamyśle twórcy mające
dotyczyć lat 1918-2018; przed nami więc zapewne
kolejne tomy. Tom I dotyczy lat 1918-1945.
Publikacja jest jak dotąd pierwszym, bogato
ilustrowanym zbiorem najważniejszych wydarzeń
w całej 100-letniej historii Polskiej Marynarki
Wojennej.

Tom dotyczy lat 1946-1989. Osobne kalendarium
poświęcone zostało każdemu rocznikowi, któremu
towarzyszą archiwalne zdjęcia oraz – czasami –
informacje m.in. o wybranych dowódcach. Album
zamykają wykazy kadr jednostek wojskowych MW,
a także okrętów i ich dowódców.
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Autor: Jarosław Ellwart
Tytuł: Kaszuby
Wydawnictwo: Region
/ Gdynia
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75916-09-6
czec.pl

Ponad 300 fotografii zebranych w tym albumie
ukazuje Kaszuby przede wszystkim od strony tego, co
w nich ciekawe, piękne i w jakiś sposób wyjątkowe.
Sporo jest też takich ujęć, które można byłoby
określić nieco pretensjonalnym „carpe diem”.
Jesienny sztorm, mgły nad jeziorem, odbicie słońca
w płynącej wśród bukowego lasu Orzechówce – choć
bywają podobne – nigdy nie będą już takie same jak
te, które udało mi się uchwycić. Mam nadzieję, że
album ten natchnie Państwa do wyprawy na Kaszuby,
by chwytać kolejne ulatujące chwile.

Autor: Iwona Przybyła (teksty)
Dariusz Bednarek (zdjęcia)
Tytuł: Powiat chojnicki
Wydawnictwo: Promocja
Regionu
Chojnickiego
/ Chojnice,
Agencja
Promocyjno-Wydawnicza
„Unigraf”
/ Bydgoszcz
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-60823-90-3
powiat.chojnice.pl

Album prezentujący walory i piękno powiatu
chojnickiego. Uzupełnieniem kolorowych zdjęć są
bogate opisy w trzech językach: polskim, angielskim
i niemieckim.

Jarosław Ellwart
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Autor: Katarzyna Kulikowska
Piotr Zatoń
Tytuł: Znaki tożsamości.
Wzór haftu
kaszubskiego
w przestrzeni
publicznej
Wydawnictwo: Muzeum –
Kaszubski Park
Etnograficzny
/ Wdzydze Kisz.
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94550-82-0
muzeum-wdzydze.gda.pl
Ponieważ
o
hafcie
kaszubskim
pisano
niejednokrotnie, również poświęcając mu nieco
miejsca w kontekstach teraźniejszości, to bez
dokumentacji wizualnej teksty te mają znacznie
mniejszą siłę wyrazu. I właśnie po to powstał ten
album. Żyjemy w epoce wizualnej – to obrazy mają
dla nas coraz większe znaczenie, coraz bardziej
właśnie za ich pomocą komunikujemy się,
przekazujemy informacje, emocje, wartości. (…)
W analizowanym przypadku kształtują współczesne
sposoby myślenia o kaszubskości.
Ze Wstępu

Autor: Grzegorz Krzyżowski (red.)
Tytuł: Gdańsk dawniej i dziś
Wydawnictwo: Uran
/ Elbląg
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94710-93-4
uran.pl

Polsko-niemiecko-angielski album zawiera pary
zdjęć przedstawiających budynki oraz fragmenty ulic
i placów Gdańska, wykonanych dokładnie z tych
samych miejsc w odstępie około stu lat.
Fotografie zaprezentowane zostały w trzech
częściach. W pierwszej przedstawiono zakątki
Głównego i Starego Miasta, w drugiej – inne części
Śródmieścia: Stare Przedmieście, Dolne Miasto
i Długie Ogrody, w trzeciej natomiast takie dzielnice
Gdańska, jak: Wrzeszcz, Oliwę, Orunię, Nowy Port,
Stogi i Jelitkowo.
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Autor: Józef Golicki
Tytuł: Album tczewski.
Tczewski most
przez Wisłę
– 160 lat historii
Wydawnictwo: Gazeta
Reklamowa
Agencja
Impresaryjna
„Pop&Art”
/ Tczew
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94476-63-2
Wydana z okazji 160 lat istnienia mostu w Tczewie
publikacja – album zawiera oprócz opisu liczne
fotografie i pocztówki poświęcone zabytkowi.

Autor: Józef Golicki
Tytuł: Album tczewski.
Fotografie
do 1945 roku. Cz. V
Wydawnictwo: Gazeta
Reklamowa
Agencja
Impresaryjna
„Pop&Art”
/ Tczew
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94476-64-9
Nowa książka, tak jak poprzednie z tej serii, składa
się z 3 rozdziałów. Pierwszy prezentuje życie
rodzinne i towarzyskie tczewian. Drugi dokumentuje
obraz miasta, przedstawia widoki miasta i różnych
obiektów tczewskich. Trzeci, najobszerniejszy,
publikuje wydarzenia, uroczystości miejskie oraz
różnorakie imprezy organizowane przez szkoły,
zakłady, organizacje i instytucje… Publikacja
zawiera blisko 180 starych fotografii. Każde ze zdjęć
jest opatrzone krótkim lub dłuższym komentarzem,
opisem. Jest tu również indeks nazwisk
pojawiających się w albumie.

91

Autor: Piotr Pilewski (red.)
Włodzimierz
Wiśniewski (red.)
Tytuł: W powojenny czas
Wydawnictwo: Urząd Miasta
i Gminy
/ Prabuty
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-93480-12-8
978-83-98480-12-8
prabuty.pl

Prabuty na zdjęciach z lat 1945-1989.

Autor: Dariusz Piasek
Tytuł: Żuławy Gdańskie
na dawnej pocztówce
Wydawnictwo: Gdański
Kantor
Wydawniczy
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-62129-44-7
maszoperia.org

Piękny album prezentujący setki pocztówek z Żuław
Gdańskich – gratka dla kolekcjonerów i miłośników
tego regionu.
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Autor: Jan Duda
Tytuł: Gmina Nowa Wieś
Lęborska
Wydawnictwo: Gmina Nowa Wieś
Lęborska,
Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81270-87-8
bernardinum.com.pl

Tytuł: Kościerzyna.
Warto tu bywać
Wydawnictwo: Urząd Miasta
Kościerzyna
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94636-10-4
koscierzyna.gda.pl

Album prezentujący piękno położonej w sercu
Kaszub Kościerzyny. Wydany został w językach
polskim, kaszubskim, angielskim i niemieckim.
W niniejszym barwnym albumie wydawca (…)
postanowił
zamieścić
fotografie
niektórych
fragmentów krajobrazu i tych naszych, miejscowych
okazów przyrody, które zasługują na szczególne
wyróżnienie. Mamy je wszędzie: na terenach każdej
wioski i przysiółka. Lepsza znajomość miejscowej
przyrody może przyczynić się do zwiększenia troski
o nią, by zachować dla nas i dla potomnych,
zwłaszcza w obliczu wielu rozpoznanych oraz jeszcze
nierozpoznanych
zagrożeń,
jakie
niesie
współczesność.
Autor
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Przewodniki

94

Autor: Edward Śledź
Tytuł: Dwór Artusa w Gdańsku
Wydawnictwo: Muzeum
Historyczne
Miasta
Gdańska
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-61077-97-8
muzeumgdansk.pl

Autor: Katarzyna Krawczyk
Tytuł: Twierdza Wisłoujście
Wydawnictwo: Muzeum
Historyczne
Miasta
Gdańska
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-61077-97-8
muzeumgdansk.pl

Jeden z kilku, wydanych w tym samym stylu,
przewodników po Muzeum Gdańska. Opisana została
w nim geneza dworu imienia króla Artura,
lokalizacja gdańskiego dworu oraz jego historyczne
funkcje. W kolejnych częściach zaprezentowana
została architektura Dworu Artusa, Wielka Hala oraz
Stary i Nowy Dom Ławy.

Przewodnik
po
rozległym
założeniu
architektonicznym o charakterze militarnym,
pierwotnie usytuowanym u samego ujścia Wisły.
Autorka opisała w nim dzieje twierdzy i wchodzące
w jej skład obiekty: wieżę-latarnię, Wieniec, dom
komendanta, kamieniczki oficerskie, koszary, Fort
Carré, bastiony i szaniec wschodni. Publikację
wieńczy słownik terminów oraz wybór literatury na
temat tego miejsca.
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Autor: Jarosław Ellwart
Danuta Król
Tomasz Rembalski
Tytuł: Gdynia. Przewodnik
Wydawnictwo: Region,
Kaszubskie
Forum Kultury
/ Gdynia,
Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
/ Gdynia
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75915-95-2
czec.pl
Publikacja
zawiera
podstawowe
informacje
o „mieście z morza i marzeń”. Prezentuje
poszczególne dzielnice, ich dzieje oraz atrakcje
i ciekawostki krajoznawcze. Opisuje łącznie ponad
150 obiektów. Przewodnik powstał jako pokłosie
organizowanych w latach 2016-2017 otwartych
wykładów i spacerów przeprowadzanych przez
Kaszubskie Forum Kultury w ramach projektu
„Kaszubska Gdynia”. Powstał we współpracy
z Kaszubskim Forum Kultury oraz Zrzeszeniem
Kaszubsko-Pomorskim Oddziałem w Gdyni.

Autor: Tomasz Urbaniak
(tekst i red.)
Tytuł: Gmina Smołdzino.
Spotkania z historią
Wydawnictwo: Agencja Promocji
Regionalnej
Ziemia Słupska
/ Słupsk
Tomasz Urbaniak
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94850-30-2
slupsk.eu

Książka „Gmina Smołdzino. Spotkania z historią” to
owoc mojej ponad dwudziestoletniej pasji. Jest to
pierwszy przewodnik po gminie Smołdzino (inne
gminy powiatu słupskiego do tej pory również nie
mają przewodnika), w której zawarłem kompendium
danych, które gromadziłem przez 15 lat!
Jest to praktyczny przewodnik po gminie, ale
uzupełniony także o rzetelne opisy wsi i kilka
wspomnień mieszkańców. Na potrzeby tej publikacji
przebyłem tysiące kilometrów w terenie (…), prawie
rok spędziłem w: archiwum, na tłumaczeniach i przy
wertowaniu źródeł.
Od Autora
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Autor: Jarosław Ellwart
Tytuł: Swornegacie
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75916-14-0
czec.pl

Autor: Magda Świć
Paweł Rafa
Tytuł: Urban Guide
Wydawnictwo: LabelPunks
Publishing House
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94988-70-8
empik.com

Kieszonkowy przewodnik ma pomóc turystom
przyjemnie spędzić wczasy w tej kaszubskiej wsi
leżącej w otulinie Parku Narodowego Borów
Tucholskich, na szlaku kajakowym Brdy. Tym zaś,
którzy jeszcze nie znają Sworów – jak popularnie się
tę miejscowość nazywa – pozwoli odkryć jej uroki.

To subiektywny przewodnik po oryginalnych
i dobrze zaprojektowanych miejscach Warszawy,
Poznania, Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta
Prezentuje miejsca cechujące się oryginalnym
designem: kawiarnie, restauracje, galerie, concept
story,
hotele.
Autorzy
pokazują
perełki
projektowania, miejsca użyteczności publicznej, do
których warto zajrzeć zwiedzając Polskę.

Od Wydawcy
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Autor: Willi Quade
Tytuł: Żuławy Gdańskie
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75916-16-4
czec.pl

Autor: Małgorzata Brzuszkiewicz (red.)
Tytuł: Gmina Główczyce
Wydawnictwo: Havran
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94118-73-0
havran.pl

Publikacja (…) ukazała się jako 12 tomik biblioteczki
krajoznawczej Państwowego Muzeum Krajowego
w Gdańsku (Danziger Staatliches Landesmuseum)
w 1935 roku. W książeczce tej znalazł się skrót
z dziejów tej części Żuław oraz opis wszystkich
znajdujących się tu wsi. Tłumaczenie zostało
opatrzone historycznym komentarzem dr. Dariusza
Piaska.

Przewodnik promujący atrakcje i wypoczynek
w gminie Główczyce. Czytelnik zapozna się w nim
z architekturą sakralną i pałacową oraz walorami
przyrodniczymi
tych
terenów,
a
także
z poszczególnymi – wchodzącymi w skład gminy –
miejscowościami. Na końcu znajdzie „Kalejdoskop
wydarzeń”, wśród których są: turniej breakdance,
rajdy terenowe, majówka, Główczycki Festiwal Lata
czy święto plonów.

Od Wydawcy
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Autor: Lidia Narloch
Maciej Piankowski
Tytuł: Z wędką na Kaszuby!
Wydawnictwo: Maciej Kumor
Studio Kreowania
Rzeczywistości
/ Tczewskie Łąki,
Lokalna
Organizacja
Turystyczna
„Serce Kaszub”
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-9498-10-4
lot-sercekaszub.pl
Ilustrowany, ponadczterdziestostronicowy, przewodnik po łowiskach w powiecie kościerskim
zawierający
wiele
informacji
użytkowych,
dotyczących m.in. metod połowów, okresów
ochronnych, wymiarów ochronnych ryb czy samego
wyposażenia wędkarza. A na końcu… Palce lizać!
Znajdują się przepisy na potrawy z ryb, np. na
pstrąga
po
kaszubsku
i
fileta
z sandacza w sosie kurkowym z ziemniakami
gotowanymi, podanego z groszkiem cukrowym.
Całość zamyka rekomendowana baza noclegowa.
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