Nowości
Regionalne
nr 3 (18), sierpień 2018

1

Spis
treści

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Beletrystyka………………………....... 3
Książki dla dzieci i młodzieży…..….... 7
Poezja …………………………………14
Wspomnienia ………………………….17
Biografie ……………………………... 22
Historia ……………………………..... 26
Etnografia …….…………………….... 45
Kultura / sztuka………………………. 47
Literaturoznawstwo ………………….. 52
Społeczeństwo ..……………………… 55
Religia ……………………………….. 59
Albumy …………..…………………... 63
Przewodniki ………………………….. 67

Zebrali: Grzegorz Grzenkowicz i Iwona Joć-Adamkowicz (Dział Regionalny / WiMBP w Gdańsku)
Opracowanie redakcyjne: Iwona Joć-Adamkowicz

2

Beletrystyka
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Autor: Ewa Formella
Tytuł: Listy do Duszki
Wydawnictwo: Replika
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-76747-17-0
replika.eu

Wolne Miasto Gdańsk, lata 1937–1938. Stefania
i Heinrich zakochują się w sobie, jednak niewinna
miłość tych dwojga musi niestety pozostać tajemnicą.
Stefania jest córką Polaka i Żydówki, a Heinrich
Niemcem, synem wpływowego w mieście człowieka.
Młodych rozdziela zbliżająca się wielkimi krokami
wojna. Ostatnie spotkanie zakochanych owocuje
ciążą, o której Heinrich nic nie wie.
Ostatni świadkowie tamtych lat często ze łzami
w oczach wspominają zarówno dobre, jak i złe
chwile, których doświadczyli podczas wojny. Listy do
Duszki powstały na podstawie wspomnień kobiety,
która w tych mrocznych czasach doświadczyła
miłości, ale też bólu i cierpienia.
Od Wydawcy

Autor: Mariusz Wójtowicz-Podhorski
Krzysztof Wyrzykowski
Tytuł: Westerplatte. Załoga śmierci
(wyd. III)
Wydawnictwo: Zin Zin Press
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-62449-15-6
komiksynazamowienie.pl

Wydanie
zostało
poprawione,
poszerzone
i uzupełnione. Praktycznie nowa jest część
dokumentalno-opisowa, która przedstawia najnowszy
stan badań nad obroną WST na Westerplatte,
pokazuje najnowsze znaleziska, (…) wiele zdjęć.
Niewątpliwą niespodzianką będą kolorowe strony
z tekstami, rysunkami (również autorstwa Jarosława
Wróbla), mapkami i opisami, które poszerzyły
wydanie komiksu i zwiększyły jego objętość do 136
stron.
Mecenasem wydania jest Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku.
Od Wydawcy
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Autor: Słôwk Fòrmella
Tytuł: Wùnderwaffe i jinszé
Fef-Lotë
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-62137-46-6
kaszubskaksiazka.pl

Autor: Jerzy Budzisz
Tytuł: Chalepnyce.
Opowiadania
z życia chałupian
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75916-28-7
czec.pl

(…) opowiadania Formelli [w języku kaszubskim]
napisane są z dużym wyczuciem formy, ze
świadomością istnienia wzorców literackich, wobec
których trzeba określić swoją narracyjną pozycję.
(…) Od strony kompozycyjnej patrząc, (…) tytuł
wymienia po prostu części zbiorowe książki.
(…) Swą formę literacką odnajduje ona
w humoryzmie opowiadań, które czynią z nich utwory
zdystansowane wobec ideologii, programów lub
aktualnych potrzeb społecznych.
Prof. Daniel Kalinowski

Składające się na ten tomik dwa opowiadania
Jerzego Budzisza opisują powojenne przeżycia Józefa
Boldy i Feliksa Budzisza – rybaków z Chałup.
Pokazują one przemoc totalitarnego ustroju, której
doświadczali Kaszubi. Głównym powodem tych
szykan była postawa rodowitych mieszkańców
Półwyspu Helskiego oraz ich przywiązanie do
tradycji i wiary tak odmienne od wzorców
propagowanych przez socjalistyczne władze PRL.
Postawy, jakie w tej sytuacji przyjmą bohaterowie, są
tematem tych tekstów.
Od Wydawcy
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Autor: Ryszard Filbrandt
Tytuł: Trzy odsłony
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75916-12-6
czec.pl

Autor: Anna Borkowska
Tytuł: Szantopierz i archanioł
(wyd. II)
Wydawnictwo: TYNIEC
Wydawnictwo
Benedyktynów
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-73547-94-0
tyniec.com.pl

Książka Ryszarda Filbrandta to swoisty zapis terapii,
którą autor, poczuwszy się nagle otyły, mimo braku
fizycznych ku temu przesłanek, aplikuje samemu
sobie. Jest to niewątpliwie eksperyment literacki (nie
kulinarny), ale daleki od hermetycznych dokonań
wszelakich awangard. Proza ta zachowuje się
przyjaźnie wobec czytelnika i pozwala śledzić drogę
twórcy do samouleczenia.
Od Wydawcy

Polecana jako fantasy z elementami realizmu powieść
znanej i cenionej benedyktynki, Autorki wielu książek
z zakresu duchowości.
Historia nietoperza i jego rodu splata się z losami
mieszkańców kaszubskiej wioski w okresie wyborów.
Niewielka, lecz obfitująca w mnóstwo wydarzeń
i napisana z ogromną wyobraźnią książka przybliża
życie i problemy „ludu lotnego” (nietoperz). Jest
ironiczną metaforą współczesnego życia społecznego.
Książka zawiera ilustracje wykonane przez Autorkę.
Od Wydawcy
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Książki dla dzieci
i młodzieży
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Autor: Aleksandra Majkòwskô
Dariusz Majkòwsczi
Tytuł: Werónka pòznôwô
kaszëbską rodã.
Zesziwk do malënków
i zabawë
Wydawnictwo: Majkowsczi –
Dariusz
Majkowski
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94679-44-6
czec.pl

Autor: Aleksandra Majkòwskô
Dariusz Majkòwsczi
Tytuł: Werónka pòznôwô kùńszt
na Kaszëbach.
Zesziwk do malënków
i zabawë
Wydawnictwo: Majkowsczi –
Dariusz
Majkowski
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94679-42-2
czec.pl

(…) nasza bohaterka zamienia się w obserwatorkę
przyrody. Poznaje rośliny i zwierzęta, które można
zobaczyć np. na spacerze w kaszubskim lesie. W tej
książce czytelnicy spotkają też innych bohaterów:
samotnego żółwia Téfka, wesołą żabkę Matyldę lub
Michasię – dziewczynkę, która zaprzyjaźnia się z
jaszczurką. Ta książeczka zawiera nie tylko ciekawe
opowieści, ale jest i miejsce do zabaw i rysunków.

(…) Werónka pòznôwô Kaszëbë... Wyrusza na
wycieczkę, by podziwiać zabytki Kaszub. Zwiedza
gotycką architekturę, barokowe wnętrza kościoła w
Żarnowcu i spaceruje po kościerskim Rynku. Poznaje
również kaszubskich artystów, którzy wciągają ją w
swój własny magiczny świat wyobraźni. Zamienia się
wtedy w malarkę, ilustratorkę i miłośniczkę sztuki.
W tej książeczce do twórczej zabawy zaprasza też
inne dzieci, które jak ona lubią poznawać swoje
otoczenie.
Od Wydawcy
Książeczka napisana została w j. kaszubskim; na jej
końcu znajduje się słowniczek kaszubsko-polski.

Od Wydawcy
Książeczka napisana została w j. kaszubskim; na jej
końcu znajduje się słowniczek kaszubsko-polski.
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Autor: Aleksandra Majkòwskô
Dariusz Majkòwsczi
Tytuł: Werónka pòznôwô kùlturã
Kaszëb. Zesziwk
do malënków i zabawë
Wydawnictwo: Majkowsczi –
Dariusz
Majkowski
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94679-43-9
czec.pl

Autor: Dorota Abramowicz
Joanna Czaplewska
Tytuł: Gdyńskie wędrówki kota
Antoniego
Wydawnictwo: Muzeum Miasta
Gdyni
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94998-91-2
muzeumgdynia.pl, czec.pl

Tym razem [Werónka] chce dowiedzieć się jak
najwięcej o kulturze Kaszub. (…) Odwiedza Muzeum
we Wdzydzach. Tam zachwyciła się dawnymi
zabawkami. (…) postanowiła dowiedzieć się, w jaki
sposób bawili się jej rodzice i dziadkowie, kiedy byli
dziećmi... Wiedza o tym zainspirowała dziewczynkę,
aby zagrać z tatą w kapsle i poskakać z mamą
w „gumę". (…) bohaterka poznała również świat
mitologii kaszubskiej.
Od Wydawcy

To lektura zarówno dla małych, jak i większych
miłośników Gdyni, która z perspektywy wędrującego
w czasie i przestrzeni kota Antoniego przybliża
dzieje miasta.
Podczas tej literackiej podróży czytelnik pozna m.in.
Antoniego Abrahama, inż. Tadeusza Wendę,
Eugeniusza Kwiatkowskiego i ks. Hilarego Jastaka.
Książka została zainicjowana jako dyplom
magisterski na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk
Pięknych Gdańsku, a w ilustracjach pojawiają się
fragmenty zdjęć ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni.

Książeczka napisana została w j. kaszubskim; na jej
końcu znajduje się słowniczek kaszubsko-polski.
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Autor: Zuzanna Rabska
Tytuł: Baśnie kaszubskie (wyd. V)
Wydawnictwo: BiT
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95031-05-2
wydawnictwobit.pl

Reprint książki pisarki, poetki i tłumaczki Zuzanny
Rabskiej (1888–1960) pierwszy raz wydanej w 1925
r., z tymi samymi ilustracjami Molly Bukowskiej i tą
samą pisownią. Młodzi czytelnicy przeczytają w niej
o zatopionym mieście, helskich dzwonach, gdańskim
zegarze, stolemach i flądrze bałtyckiej. Także
o cudownym skrzypku, ostatniej syrenie gdańskiej,
kamieniu, zwanym „bożą stopką”, księżniczce
kartuskiej...

Autor: Janusz Mamelski
Tytuł: Bursztynowy skarb.
Legendy z serca Kaszub
(wyd. III)
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75915-94-5
czec.pl

Kolejne wydanie zbioru legend geograficznie
związanych z terenem powiatu kartuskiego. Zawiera
26 niezwykłych opowieści w polskiej i kaszubskiej
wersji językowej.
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Autor: Tomasz Samojlik
Tytuł: Najstraszniejszy
drapieżnik
Wydawnictwo: Media Rodzina
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-80084-42-1
mediarodzina.pl

Autor: Tomasz Samojlik
Tytuł: Zachłanna mewa
Wydawnictwo: Media Rodzina
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-80084-43-8
mediarodzina.pl

W piątym tomiku wypraw po polskich parkach
narodowych małe żubry Pompik i Polinka wraz
z rodzicami przemierzają Bory Tucholskie.
Oprowadza ich sympatyczny jeleń, który jednak nagle
zrywa się do ucieczki, przestraszony wzmianką
o wilku. Żuberki zastanawiają się, czy jest się czego
bać i który drapieżnik jest najstraszniejszy ze
wszystkich.
Autorem serii jest Tomasz Samojlik, doktor nauk
przyrodniczych na co dzień badający historię
przyrody Puszczy Białowieskiej.

W szóstej części „Wypraw” żubry dotrą aż do
Słowińskiego Parku Narodowego, gdzie zachwycą się
widokiem bezkresnego morza. Mała Polinka
postanawia, że na tej wyprawie dokona wielu odkryć,
jednak za każdym razem to Pompik pierwszy
dostrzega wszystkie ciekawostki. W podziwianiu
darów morza przeszkodzi żuberkom pewna krzykliwa
mewa, która okaże się również bardzo zachłanna.
Autorem serii jest Tomasz Samojlik, doktor nauk
przyrodniczych z Puszczy Białowieskiej.
Od Wydawcy

Od Wydawcy

Książka wydana w ramach serii „Żubr Pompik.
Wyprawy”

Książka wydana w ramach serii „Żubr Pompik.
Wyprawy”
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Autor: Tomasz Stochmal
Tytuł: Mataszkowie i gdańska
zagadka
Wydawnictwo: Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
STOTOM
Tomasz Stochmal
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94317-56-0
stotom.com.pl

Rodzina Mataszków lubi aktywie spędzać wakacje.
Nie interesuje ich pluskanie się w morzu czy
beztroskie wylegiwanie się na plaży. (…)
Kolejną pasjonującą przygodę Mataszkowie przeżyją
pośród zabytkowych kamieniczek Gdańska. To
właśnie w Grodzie Neptuna bohaterowie zmierzą się
z pewną tajemniczą historią. Po przyjeździe do
miasta i zakwaterowaniu w starej kamienicy, chłopcy
wyruszają na rekonesans. W trakcie spaceru kierują
swe kroki do bazyliki Mariackiej. Zauroczeni
wnętrzem sakralnego obiektu zauważają wyryty na
kamiennej posadzce dziwny znak. Zaintrygowani
niespodziewanym
odkryciem
postanawiają
dowiedzieć się co oznacza tajemniczy symbol.
Od Wydawcy

Autor: Marzena Matuszak
Tytuł: Planeta ZOO. Gdańsk
Wydawnictwo: Ogród Zoologiczny
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94838-91-1
zoo.gda.pl

Żaden z obrońców i wielbicieli zwierząt nie ma już
dziś złudzeń, że możliwe jest zamknięcie zoo. Jednak
wciąż aktualne jest pytanie – czemu te miejsca mają
służyć? Autorki książki [Marzena Matuszak
i ilustratorka Grażyna Rigall] postanowiły zachęcić
zwiedzających gdańskie zoo do nowego spojrzenia na
to miejsce. Przygotowały książkę – swoisty
przewodnik, dzięki któremu przybyli goście poznają
nie tylko gatunki zwierząt zamieszkujących Gdański
Ogród Zoologiczny, ale także ich imiona, zwyczaje,
a co najważniejsze – historie życia.
Na kartach książki pojawiają się: słonica Wiki, która
została uratowana z cyrku, orangutanica Raja –
mistrzyni przebieranek, a także wychowana przez
człowieka szympansica Liza oraz wiele innych równie
fascynujących zwierząt.
Od Wydawcy
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Autor: Jerzy Samp
Tytuł: Zaklęta stegna
/ Zaklãtô stegna (wyd. II)
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: [2017]
ISBN: 978-83-62137-58-9
kaszubskaksiazka.pl

Ilekroć sięgać będziecie po zbiory kaszubskich baśni
zawsze dróżka ta będzie się wydłużać, ukazując Wam
coraz to nowe miejsca i zdarzenia. Kraina stolemów
i syrenek to obszar daleki i bliski zarazem. Daleki,
kiedy mówią o nim, że za siedmioma górami
i rzekami, bliski zaś, gdy padają nazwy znanych
wiosek i osiedli, miast i miasteczek.
Nikt nie zna autorów poszczególnych bajek i podań,
legend i baśni, toteż zwykło się mówić, że stworzył je
lud kaszubski. Niech mi będzie wolno wierzyć, że ci
z Was, którym nie obca jest kaszubszczyzna, czytać
będą niniejsze teksty w oryginale, a nie w przekładzie
na literacką polszczyznę. Nawet jeśli sprawiać Wam
to będzie początkowo nieco trudu, ręczę, że trud ten
po stokroć się będzie opłacał. (…)
Jerzy Samp
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Poezja
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Autor: Tomasz Piasecki
Grażyna Dreżewska
Tytuł: Nigdy nie odwracaj się
do przyjaciela plecami
Wydawnictwo: Tomasz Piasecki
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94401-81-8

Tytuł: Aspekty 2017
Wydawnictwo: Tadeusz Serocki
/ Pelplin
Rok wydania: [2017]
ISBN: 978-83-65913-01-2

Życie autora, absolwenta Akademii Medycznej
w Gdańsku, poety i psychiatry, wyznaczały
wieloletnie poszukiwania coraz lepszych metod
w zakresie psychoterapii i psychofarmakoterapii.
Poszukiwania te około pięć lat temu doprowadziły go
do… tworzenia wierszy terapeutycznych – dla siebie,
a także dla pacjentów. To już ich czwarty tom, które
T. Piasecki dedykuje ludziom mającym serca
z pęknięciami i szczelinami, przez które
nieprzerwanie przenika światło Miłości nie z tego
świata.

Antologia poezji kilkudziesięciu artystów należących
do Gdańskiego Klubu Poetów, m.in. Sławomira
Ambroziaka, Romana Ciesielskiego, Gabrieli
Szubstarskiej, Jerzego Fryckowskiego, Agnieszki
Hejmowskiej czy Tomasza Karmazyna.
Pomysłodawcom wydania tomiku towarzyszyły
w dążeniu do jego opublikowania słowa Johna
Dewey’a: „Jedynie to, co lokalne, jest uniwersalne,
na nim budowana jest wszelka sztuka”.
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Autor: Tómk Fópka
Tytuł: Z Regionu. Antologiô
lëteracczich zbiérków
z lat 2002–2012
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75916-29-4
czec.pl

Autor: Wojciech Wencel
Tytuł: Polonia aeterna
Wydawnictwo: Arcana
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65350-34-3
arcana.pl

Zbiór kaszubskiej poezji obejmujący utwory autora
z następujących – wydrukowanych w minionych
latach – tomików: „Esemesë do Pana Bòga”,
„Kaszëbsczi diptik” – „Szlachama kùsków”
i „Szlachama wzdichnieniów”, „W jãzëk zgëldzony.
Lëteracczé etiudë” oraz „Z drodżi”.

[Tomik] nieprzypadkowo ukazuje się w roku
jubileuszu odzyskania niepodległości. Nawiązując do
dawnych arcydzieł malarstwa, muzyki i literatury,
poeta próbuje zrekonstruować uniwersum narodowej
wyobraźni.
Czytelnik znajdzie tu zarówno
metafizyczne mapy utraconych Kresów, jak
i zmysłowe pejzaże Krakowa, Tylicza czy Lanckorony.
Jednak centralnym punktem w kosmosie Wencla
pozostaje jego rodzinna Matarnia, a najdoskonalszą
formą tej „Miłości, co gwiazdy porusza i słońce?”
konkretna miłość małżeńska.
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Wspomnienia
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Autor: Genowefa Błaszczak-Wróblewska
Tytuł: Cienie i blaski
Wydawnictwo: Irena Majewski
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95041-10-5

Autor: Kazimierz Sopuch
Tytuł: Dziennik pokładowy.
Lata osiemdziesiąte
Wydawnictwo: Marpress
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-75281-50-7
marpress.pl

Książka jest szczerą opowieścią autorki o własnym
życiu. Większość opisanych tu faktów tak naprawdę
nie powinno się przydarzyć nikomu. A jednak
Genowefa
Błaszczak-Wróblewska
[obecnie
mieszkanka gm. Kobylnica] musiała doświadczyć
rzeczy najgorszych. Podczas wojny z rąk ukraińskich
oprawców ginie czworo jej najbliższych, a wśród nich
ukochany ojciec. Nietrudno sobie wyobrazić jakim
przeżyciem stało się to dla małego dziecka. Wojna
była jednym wielkim pasmem ucieczek, tułania się po
obcych wsiach, miastach i domach oraz ciągłym
strachem przed utratą życia. Czas powojenny
wydawał się spokojniejszy, lecz wypełniony był pracą
ponad siły. Na naukę zabrakło pieniędzy. Gdy
przyszły lata młodości, pojawiła się nadzieja na
piękne życie przy boku ukochanego mężczyzny.
Od Wydawcy

(…) to trzecia część dziennika Kazimierza Sopucha,
w której opisuje lata burzliwe, pełne buntu klasy
robotniczej i inteligencji, skupionej głównie najpierw
w Komitecie Obrony Robotników, a następnie
w powstałej w 1980 r. Solidarności. Ruch ten porwał
ogromne rzesze ludzi, wyzwolił entuzjazm w narodzie.
Władza komunistyczna nie mogła tego wydarzenia
zlekceważyć, choć próbowała wszelkimi znanymi
sobie środkami je pomniejszyć, oczernić przywódców,
by w końcu, nie mogąc opanować i pokonać tego
ruchu, który objął cały kraj i obudził nadzieję
w krajach tzw. demokracji ludowej, wysłała
przeciwko niemu wszystkie siły, jakimi wtedy
dysponowała, a gdy i to nie pomogło, ówczesny
„wódz narodu”, generał Jaruzelski, bojąc się swoich
mocodawców z Moskwy, ogłosił stan wojenny.
Od Wydawcy
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Autor: Lech Kobyliński
Tytuł: Garść wspomnień
z długiego życia
Wydawnictwo: Oficyna Morska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-60584-81-1
oficynamorska.pl

Autor: Roman Paszke
Tytuł: Ptaki oceanów.
Piętnaście lat później
Wydawnictwo: Nautica
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94642-50-1
wydawnictwonautica.pl

Wspomnienia prof. Lecha Kobylińskiego - polskiego
naukowca, specjalisty w dziedzinie budowy okrętów,
jednego z twórców polskiego okrętownictwa,
wieloletniego profesora Politechniki Gdańskiej.

(…) fascynująca opowieść kapitana Romana Paszke
o okołoziemskich regatach The Race 2000.
Przeplatają ją barwne wspomnienia – od budowy
pierwszych jachtów hi-tech w Polsce, przez nierówną
walkę ze światową czołówką regatową i pierwsze
sukcesy w wyścigach, aż po zdobycie Pucharu
Admiralicji. Autor opowiada o najsłynniejszych
polskich jachtach regatowych, takich jak MK Cafe,
Warta Polpharma, Gemini, Cetus, Hadar, Nauticus,
Ranewid, wspomina również najtragiczniejsze regaty
w historii światowego żeglarstwa – Fastnet ’79.

Od Wydawcy
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Autor: Gabriel Oleszek (red.)
Tytuł: Kosynierzy z „Daru
Pomorza”. Zawsze razem.
Zapiski kapitanów
Wydawnictwo: Jasne
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65703-15-6
wydawnictwo-jasne.pl

Autor: Katarzyna Korczak
[red.]
Tytuł: Ślad. Opowieści
gdańszczan
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81271-33-2
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Nie minął rok i powstała kolejna, czwarta już książka
cyklu „Kosynierzy z »Daru Pomorza«. Zawsze
razem”. W większości to reportaże czy może
opowiadania morskie z okresu Szkoły Morskiej i po
niej. Autorami są koledzy z naszego rocznika w PSM
1965–1968. Kilka opowieści mówi o wydarzeniach
na lądzie. Natomiast Kazik Tarnowski i Gabriel
Oleszek opisali w różny sposób ten sam epizod ze
„Szczawnicy”.
Wyjątkiem zastosowanym przez niżej podpisanego
jest zaproszenie do umieszczenia jednego rozdziału
przez kapitana Stanisława Hinza. Drugim wyjątkiem
jest zamieszczenie sprawozdania z rejsu na Morze
Śródziemne pióra Elżbiety Stokowy, żony Andrzeja
Stokowego.
Od Redaktora

Książka (…) podsumowuje dziesięć lat pracy autorki.
Bohaterami są Polacy przybyli w latach
czterdziestych do Gdańska z Litwy, Wileńszczyzny,
Ukrainy, Mandżurii, Warszawy, Lubelszczyzny oraz
innych regionów Polski, a także rdzenni polscy
i niemieccy gdańszczanie oraz – osiadły tu w latach
dziewięćdziesiątych – Niemiec urodzony w czasie
wojny w Małym Kacku (Gotenhafen Klein-Katz).
Wydarzenia rozgrywają się w Gdańsku, Pelplinie,
Tczewie,
Starogardzie
Gdańskim,
Malborku,
Skarszewach, Gdyni, Królewcu i in. Zagmatwane,
pełne sprzeczności losy. Dramaty, radości. Życie
rodzinne, zawodowe, społeczne, kulturalne, obyczaje.
Nie ma: zwycięzców ani zwyciężonych, nienawiści
ani chęci odwetu.
Od Wydawcy
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Autor: Piotr Topolski (oprac.)
Bogusław Krauze (oprac.)
Tytuł: Taki był Malbork...
Wspomnienia, cz. 2
Wydawnictwo: Urząd Miasta
Malborka
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94504-62-5
urzad.malbork.pl

Bogusław Krauze i Piotr Topolski to przyjaciele,
miłośnicy Malborka i jego historii. Tutaj się urodzili
i wychowali. Są przewodnikami zamkowymi, mieli
swój wkład w odbudowę figury Madonny
z dzieciątkiem znajdującej się w niszy kościoła
zamkowego, angażują się również w działalność
nowo powstałego Muzeum Miasta Malborka. Ale
chcą też ocalić od zapomnienia ulotne wspomnienia
o mieście sprzed kilkudziesięciu lat.
(…) W publikacji znajdują się 24 wspomnienia niektóre anonimowe, ale zdecydowana większość
podpisanych z imienia i nazwiska. To opowieść
o Malborku przed 1945 rokiem, w 1945 roku
i w pierwszych latach po wojnie.
Radosław Konczyński
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Autor: Piotr Stelmach
Tytuł: Lżejszy od fotografii –
o Grzegorzu Ciechowskim
Wydawnictwo: Wydawnictwo
Literackie
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-08065-14-3
wydawnictwoliterackie.pl

Autor: Jacek Taylor
Anna Machcewicz
Tytuł: Naprawdę trzeba było
coś zrobić
Wydawnictwo: Arche
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-88445-75-0
wydawnictwoarche.pl

Właśnie rozpoczynał kolejny etap swojego życia,
planował nagranie nowej płyty Republiki, budowę
nowego domu. Wszystko nagle zostawił w pewien
grudniowy dzień. Od jego śmierci minęło już prawie
dwadzieścia lat, a polska scena muzyczna nadal nie
doczekała się postaci podobnego formatu.
(…) Piotr Stelmach, ceniony dziennikarz muzyczny
radiowej Trójki, prowadzi swoją opowieść od 2001
roku – od wiadomości o nagłej śmierci Grzegorza
Ciechowskiego i doświadczeniu pustki w świecie
muzycznym, poprzez kolejne etapy kariery i życia
osobistego artysty, wspomnienie młodości, rodziny,
atmosfery miasta dzieciństwa – Tczewa, aż po dzień
narodzin.

Wywiad – rzeka z mecenasem Jackiem Taylorem.
Fascynująca podróż przez lata PRL-u i blisko trzy
dekady wolnej Polski. Jacek Taylor praktykę
adwokacką rozpoczął w roku 1968. W latach 70.
związał się z opozycją demokratyczną. Występował
jako obrońca w wielu procesach politycznych,
broniąc m.in. Władysława Frasyniuka, Andrzeja
Gwiazdę, Adama Michnika, Zofię i Zbigniewa
Romaszewskich, Annę Walentynowicz, Lecha Wałęsę.
Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. W latach
1991–1997 był posłem na sejm z listy Unii
Demokratycznej.
Od Wydawcy
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Autor: Zdzisław Biegański (red.)
Tytuł: Leon Janta-Połczyński
(1867-1961)
– działacz niepodległościowy,
minister i senator II RP.
W 150. rocznicę urodzin
Wydawnictwo: Uniwersytet
Kazimierza
Wielkiego
/ Bydgoszcz
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-80181-99-1
wydawnictwo.ukw.edu.pl

Autor: Dominik Kuciński
Tytuł: Zygmunt Szendzielarz
„Łupaszka”
Wydawnictwo: Bollinari
Publishing
House
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-63865-54-2
odk.pl

Książka zawiera kilka artykułów naukowych
poświęconych postaci wybitnego Pomorzanina,
polityka,
działacza
niepodległościowego
i społecznika, Leona Janty-Połczyńskiego (1867–
1961). Jego aktywność przypadła na czas przełomu
w dziejach państwa i społeczeństwa polskiego, gdy
w końcowych latach zaboru pruskiego niezbędne było
umacnianie polskiej tożsamości narodowej, obrona
polskości, zaś po 1918 roku – uczestnictwo
w budowie podstaw pozycji międzynarodowej
i wewnętrznej odrodzonego państwa polskiego.

Zeszyt z serii „Archiwum Żołnierzy Wyklętych”
przedstawia
życie i działalność
Zygmunta
Szendzielarza „Łupaszki”.

Od Wydawcy
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Autor: Marta Kowalczyk
Tytuł: Bł. Dorota z Mątów
Wydawnictwo: Flos Carmeli / Poznań
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-64150-26-5
floscarmeli.pl

To efekt pracy badawczej, poświęconej żyjącej
w XIV w. mistyczki, którą koleje losu zawiodły
z rodzinnej wsi Mątowy Wielkie do Gdańska,
a następnie do Kwidzyna, gdzie zmarła jako
pustelnica.
Życie bł. Doroty z Mątów właściwie od
najmłodszych lat poświęcone było Jezusowi
Chrystusowi, którego mistyczka uważała za swojego
duchowego Oblubieńca. Można powiedzieć, że
niezależnie od swojego stanu – panny, żony, matki,
wdowy czy rekluzy – cokolwiek czyniła, było
podporządkowane Bogu – pisze autorka.

Autor: Ryszard Szwoch
Tytuł: Słownik biograficzny
Kociewia. T. 6
Wydawnictwo: Towarzystwo
Miłośników
Ziemi
Kociewskiej
/ Starogard
Gdański
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-71140-19-8
czec.pl
Autor uważa, że jego praca, polegająca na
kompletowaniu biografii ma sens, bo ocala pamięć
o ludziach i ich życiu, daje nadzieję, że człowiek „nie
wszystek umrze”, a dla przyszłych pokoleń będzie
bogatym źródłem wiedzy historycznej. Autora
inspirowały też istniejące już słowniki biograficzne.
Najbardziej szacowny jest, wydany w 1935 r., „Polski
słownik biograficzny”.
Od Wydawcy
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Autor: Janusz Czechowski
Tytuł: Gdynia i Wolne Miasto Gdańsk
w politycznej, gospodarczej
i kulturalnej perspektywie
II Rzeczypospolitej
Wydawnictwo: Akademia Pomorska
/ Słupsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-74672-89-4
wydawnictwo.apsl.edu.pl

Autor: Tadeusz Wilczewski
Tytuł: Mieszkańcy parafii Pręgowo
w drugiej połowie
XVII wieku.
Cz. 3. Rodziny i osoby
Wydawnictwo: Galan
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-61216-78-0
galan.gd.pl

Budowa portu i miasta Gdyni była jedną
z
największych
inwestycji
gospodarczych
II Rzeczypospolitej. Przekształcenie małej wioski
rybackiej w nowoczesne miasto i największy port
bałtycki stało się swoistym fenomenem (…). (…)
U zarania niepodległości państwo polskie spoglądało
na Gdańsk. Miasto to stać się miało polskim oknem
na Bałtyk, przez który realizowane miały być
narodowe interesy morskie, niezbędne dla
rozwijającej się gospodarki i należytej pozycji
państwa. Decyzje mocarstw sprawiły, że Gdańsk nie
znalazł się w granicach Polski.

Publikacja jest pierwszą częścią zestawienia osób
z zapisów metrykalnych, tworzących rodziny
w parafii Pręgowo. Prace przygotowawcze zaczęto
w 2011 r., wydając „Źródła” w formie metrykalnych
baz danych.
Rozdział pierwszy pracy zawiera m.in. informacje
o organistach parafialnych i miejscowej szlachcie,
drugi natomiast częściowo prezentuje pręgowskie
rodziny i pojedyncze osoby. Wykaz mieszkańców,
również częściowy, parafii w latach 1665-1710
stanowi rozdział trzeci, zaś w czwartym
przedstawiony został pokoleniowy wykaz rodzin.

Ze Wstępu
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Autor: Czesław Romanowski
Tytuł: Latarnia morska
Gdańsk Nowy Port
i kula czasu. 1894
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81271-48-6
bernardinum.com.pl

Autor: Krzysztof Kinowski (red.)
Tytuł: Duch Niepodległej.
Gdański przewodnik
patriotyczny
Wydawnictwo: Gdańskie
Seminarium
Duchowne
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95081-00-2
gsd.gda.pl

Latarnia morska w Nowym Porcie to jeden
z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych
zabytków Gdańska. To także budowla o niezwykłej,
niekiedy dramatycznej historii, wpisującej się
w burzliwe losy tego miasta i świata. Przez lata nie
tylko wskazywała drogę do gdańskiego portu statkom
przypływającym zza Mierzei Helskiej, ale była też
punktem obserwacyjnym dla pilotów portowych oraz
stacją kuli czasu, którą – po latach odtworzoną,
unikatową na światową skalę – można podziwiać do
dnia dzisiejszego.

Praca wydana z okazji 60. rocznicy założenia
Gdańskiego Seminarium Duchownego oraz 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
powstała w zespole kleryków tworzonym przez:
Macieja Świgonia, Mateusza Grabowskiego, Kamila
Szmidtkę,
Bartłomieja
Wacławka,
Jakuba
Wojewódkę i Jakuba Ulasińskiego.
Autorzy najpierw prowadzą czytelników krętymi
drogami historii Polski, przytaczając kluczowe
wydarzenia, które doprowadziły do odzyskania
niepodległości.
Następnie
ukazują
ducha
Niepodległej w historii Pomorza, podkreślając
nierozerwalny związek Gdańska i całego regionu
z Polską.

Od Autora
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Autor: Róża Janca-Brzozowska
Tytuł: Powoli znika w zielonej
mgle. T. 1. 1880–1945
(wyd. II)
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81270-59-5
bernardinum.com.pl

Fragmenty
120-letniej
historii
gimnazjum
w Starogardzie Gdańskim, przez której pryzmat –
zaprezentowane sylwetki wychowanków i grona
nauczycielskiego szkoły – czytelnik pozna również
ówczesne życie na Kociewiu.
Autora podzieliła książkę na trzy części, dotyczące
lat: 1880–1920, 1920–1939 i 1939–1945. W każdej
pisze o wychowankach, dyrektorach i nauczycielach,
przytacza wspomnienia, ilustrowane fotografiami
oraz skanami listów i dokumentów.
Całość poprzedza kalendarium z życia szkoły od 16
czerwca 1873 r. – kiedy udzielono zgody na jego
budowę – począwszy.

Autor: Piotr Abryszeński (oprac.)
Daniel Gucewicz (oprac.)
Tytuł: Marzec 1968 na Politechnice
Gdańskiej w dokumentach
Wydawnictwo: Instytut Pamięci
Narodowej
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-80983-81-6
ipn.gov.pl

Naszym celem było ukazanie wydarzeń marcowych
na Politechnice Gdańskiej , a także ich reminiscencji,
z wielu odmiennych perspektyw. W związku z tym
prezentowane dokumenty pochodzą z różnych źródeł.
Zdecydowana ich większość została wytworzona
przez organy siłowe PRL, (…) a więc Milicję
Obywatelską i Służbę Bezpieczeństwa (…). Na
dalszym miejscu pod względem wykorzystania
znajdują się dokumenty powstałe w wyniku prac
poszczególnych instancji Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej (…). W mniejszym zakresie wykorzystano
źródła wytworzone przez instytucje wymiaru
sprawiedliwości różnego szczebla. Wyjątkową
wartość
przedstawiają
natomiast
materiały
pochodzące z Politechniki Gdańskiej (…).
Wstęp
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Autor: Jörg Kleemann
Tytuł: Die Ausgrabungen
des Städtischen Museums
Marienburg im Gräberfeld
Malbork-Wielbark
Fundstelle 1 in den Jahren
1927–1932, 1934 und 1936
Wydawnictwo: Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej
/ Lublin
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-22790-133-7
umcs.lublin.pl
Niemieckojęzyczna
praca
poświęcona
archeologicznej działalności Städtisches Museum
w Malborku. Dotyczy grobów prehistorycznych
i innych zabytków z tamtych czasów znalezionych
w Malborku i Wielbarku oraz okolicach tych
miejscowości: akcesoriów odzieżowych, biżuterii,
uzbrojenia, urządzeń, a także statków.

Autor: Rafał Kubicki
Tytuł: Zakony mendykanckie
w Prusach Krzyżackich
i Królewskich
od XIII do połowy
XVI wieku
Wydawnictwo: Uniwersytet
Gdański
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78656-05-0
kiw.ug.edu.pl

Funkcjonowanie zakonów mendykanckich w Prusach
Krzyżackich i Królewskich rozpatrywano dotychczas
zazwyczaj
oddzielnie
w
odniesieniu
do
poszczególnych zgromadzeń. Książka stanowi próbę
całościowego spojrzenia na znaczenie mendykantów
w społeczeństwie średniowiecznym tych obszarów
widzianych jako odrębna, a zarazem względnie
jednolita forma organizacyjna w ramach struktur
Kościoła, która realizowała określone funkcje w życiu
religijnym ówczesnych społeczności, zamieszkujących
przede wszystkim miasta i ich bezpośrednie zaplecze.
Od Wydawcy
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Autor: Mirosław Fudziński (red.)
Tytuł: II i III Pomorska Sesja
Sprawozdawcza
Wydawnictwo: Muzeum
Archeologiczne
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-85824-81-7
archeologia.pl

Autor: Ewa Trawicka (red.)
Tytuł: XX Sesja Pomorzoznawcza
Wydawnictwo: Muzeum
Archeologiczne
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-85824-79-4
archeologia.pl

Praca zawiera sprawozdania z wykopalisk
archeologicznych prowadzonych przez pracowników
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w ostatnich
ośmiu latach. Miały one miejsce m.in. w Czarnówku
(pow.
Lębork),
Lubiszewie
(pow.
Tczew)
i Straszynie (pow. Pruszcz Gd.), na terenie
obwodnicy w Kościerzynie, w gmachu Muzeum
Narodowego w Gdańsku, w Wejherowie, Cieplewie
(pow. Pruszcz Gd.), Gniewie (pow. Tczew).

Materiały
posesyjne
dotyczące
prac
archeologicznych na Pomorzu. Mowa tu m.in.
o przedmiotach z brązu odkrytych w Słupsku,
o cmentarzyskach kurhanowych w Półcznie (pow.
Bytów) i Żakowie (pow. Kartuzy), o wielokulturowej
osadzie w Cieplewie (pow. Pruszcz Gd.), o osadzie
kultury oksywskiej w Suchaniu (pow. Stargard),
cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich
w Czelinie (pow. Gryfino), a także o badaniach
sondażowych przy ruinach kościoła św. Mikołaja
w Łebie (pow. Lębork).
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Autor: Zdzisława Ratajczyk (red.)
Tytuł: Wydobyte z ziemi
tajemnice chmieleńskiego
grodu. Wyniki badań
archeologicznych
Wydawnictwo: Muzeum
Archeologiczne
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-85824-86-2
archeologia.pl

Katalog do wystawy pod tym samym tytułem,
prezentującej
dotychczasowe
znaleziska
w chmieleńskim grodzisku.

Autor: Zdzisława Ratajczyk (red.)
Ewa Trawicka (red.)
Tytuł: Chmielno
Wydawnictwo: Muzeum
Archeologiczne
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-85824-84-8
archeologia.pl

Publikacja
prezentuje
wyniki
badań
nad
wczesnośredniowiecznym grodziskiem w Chmielnie,
pow. Kartuzy, prowadzonych w latach 1971–1985,
1994 i 2015–2016.
W efekcie czytelnik pozna charakterystykę grodu
oraz jego codzienność, dowie się jakie rośliny były
obecne w życiu jego mieszkańców, jak wyglądała
otaczająca go fauna. Ponadto „przyjrzy się”
podgrodziu i przygrodowemu cmentarzysku, a także
osadnictwu wiejskiemu we wczesnych wiekach
średnich.
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Autor: Tomasz Jagielski
Tytuł: Moja mała ojczyzna.
Leszkowy. Historia wsi
żuławskiej od XIV wieku
Wydawnictwo: Gdański Kantor
Wydawniczy
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-62129-47-8
czec.pl

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.
(…) Przeszłość Leszkowów jest interesująca, często
także dramatyczna.

Autor: Krzysztof Maciej
Kowalski (red.)
Tytuł: Od Czarnych Huzarów
do Niebieskich Beretów.
Dzieje garnizonu
w Gdańsku Wrzeszczu
Wydawnictwo: KOSYCARZ
FOTO PRESS
/ KFP
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94899-70-7
kfp.pl

Blisko 700-stronicowa historia gdańskich koszar,
które przez dziesiątki lat do roku 2002 mieściły się
we Wrzeszczu na 20-hektarowym terenie między
ulicami Grunwaldzką, Słowackiego, Chrzanowskiego
i Szymanowskiego.
Książka, mająca charakter stricte naukowy, obfituje
w wiele nieznanych dotychczas ciekawostek.

Od Wydawcy
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Autor: Herbert Schindler
Tytuł: Mosty i Tczew 1939. Dwie
akcje specjalne
niemieckich sił zbrojnych
przed rozpoczęciem
kampanii polskiej
Wydawnictwo: Napoleon V
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78896-57-9
napoleonv.pl

Autor: Krzysztof Halicki
Tytuł: Powiat tczewski w latach
1945–1989. Zarys dziejów
społeczno-politycznych
Wydawnictwo: Starostwo
Powiatowe
/ Tczew
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-93234-46-2

Wydany przez Hitlera w dniu 3 kwietnia 1939 r.
„Rozkaz o jednolitych przygotowaniach wojennych
Wehrmachtu na okres 1939/40” zawierał polecenie,
by niemieckie siły zbrojne osiągnęły stan
pozwalający, w przypadku konfliktu z Polską, na
wyeliminowanie w krótkim czasie całości sił
przeciwnika. „Operacje winny być rozpoczęte
w błyskawicznym tempie i doprowadzone do końca
tak szybko, jak tylko możliwe, aby świat w krótkim
czasie postawiony został przed faktami dokonanymi”.
Przygotowania do owego „Planu Białego”
zakończone miały być do dnia 1 września 1939 r.
W końcu czerwca 1939 r. głównodowodzący wojsk
lądowych przedłożył plan operacyjny.
Od Wydawcy

Niniejsza publikacja nie obejmuje wszystkich wątków
bardzo obszernej historii powiatu tczewskiego. Część
z nich przedstawiona została w zarysie. Niektóre
zagadnienie należałoby rozwinąć w odrębne, szersze
opracowania,
niekoniecznie
o
charakterze
naukowym. Należy zaznaczyć, że każda praca
pionierska (…) ma swoje niedoskonałości, ale jest
jednocześnie podstawą do dalszych rozważań,
poszukiwań i refleksji.
Od Autora
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Autor: Małgorzata Sokołowska
Tytuł: Opony i kiszki
samochodowe czyli
motoryzacja
przedwojennej Gdyni
Wydawnictwo: Verbi Causa
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-60494-74-5
verbicausa.pl

Autor: Ryszard Rząd
Tytuł: Bedeker malborski
Wydawnictwo: Region,
Muzeum Miasta
Malborka
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95099-20-5
czec.pl

Na książkę składają się: opowieść o kolejności
powstawania ulic, o automobilowej polityce
i statystyce, kodeksach drogowych, tablicach
rejestracyjnych,
kursach
nauki
jazdy,
o
autodorożkach,
komunikacji
miejskiej,
przedsiębiorstwach
przewozowych,
związkach
szoferów,
stacjach
benzynowych,
salonach
samochodowych, motocyklowych i rowerowych oraz
o warsztatach. Jest też o klubach automobilowych,
motocyklowych i kolarskich. Na koniec: piesi,
kierowcy i rowerzyści czyli wypadki i wykroczenia
oraz kronika kryminalna.

Autor książki (…) jest pracownikiem naukowym
Muzeum Zamkowego w Malborku i zajmuje się
historią warowni (Pracownia Historii Zamku).
Pomysł na wydanie publikacji był konsekwencją
wystawy „Malbork – miasto przy zamku. 18451945”, którą wraz z Arturem Dobrym przygotował
w muzeum w 1993 r. Materiały (…) autor zebrał m.in.
w Archiwum Heimatkreis Marienburg w Hamburgu
czy ze starych wydań „Marienburger Zeitung”.
Hasła w publikacji są ułożone alfabetycznie,
obejmują one różnoraką tematykę – od „Autobusy
miejskie” do „Żydzi w Malborku”.
Od Wydawcy

Od Autorki
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Autor: Mariusz Borowiak
Tytuł: Bazy morskie w Pucku
i Oksywiu
Wydawnictwo: Edipresse Polska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81173-84-1
edipresse.pl

Autor: Waldemar Nadolny
Tytuł: Artyleria okrętowa
Wydawnictwo: Edipresse Polska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81173-86-5
edipresse.pl

141 tom Wielkiego Leksykonu Uzbrojenia Wrzesień
1939, w którym szczegółowo opisany został polski
oręż wykorzystywany przez polskich żołnierzy
w wojnie obronnej kraju 1939 r.

Zeszyt (t. 143) poświęcony polskiej artylerii
okrętowej w dwudziestoleciu międzywojennym,
wydany w cyklu Wielki Leksykon Uzbrojenia
Wrzesień 1939, przedstawiającym najciekawsze
przykłady uzbrojenia Wojska Polskiego w kampanii
1939 r.
Seria pomaga poznać historię uzbrojenia Wojska
Polskiego w roku wybuchu wojny oraz osiągnięcia
polskiej
myśli
technicznej
dwudziestolecia
międzywojennego.
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Autor: Szczepan Wierzchosławski (red.)
Przemysław Olstowski (red.)
Tytuł: Historia Pomorza. T. V. (1918–1939).
Województwo pomorskie
i Wolne Miasto Gdańsk.
Cz. 2. Polityka i kultura
Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe
w Toruniu
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-8365127-34-1
tnt.torun.pl

Autor: Dariusz Dolatowski
Tytuł: Kartuzy. Zarys dziejów
gminy od czasów
najdawniejszych
do 1939 roku
Wydawnictwo: Gmina Kartuzy
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-92644-55-2
kartuzy.pl

Dariusz Dolatowski, autor licznych monografii
pomorskich wsi, tym razem opisał miejscowości
z terenu gminy Kartuzy.
Autorami tekstów w tomie są: Elżbieta
Alabrudzińska,
Marek
Andrzejewski,
Ewa
Gawrońska,
Przemysław
Hauser,
Tomasz
Krzemiński, Tomasz Łaszkiewicz, Bogusław
Mansfeld, Przemysław Olstowski, Wiktor Pepliński,
Janusz Skuczyński, Robert Stopikowski, Jan
Walkusz, Mariusz Wołos.
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Autor: Małgorzata Abramowicz
Tytuł: Jastarnia z morza
i lądu
Wydawnictwo: BiT
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95031-06-9
wydawnictwobit.pl

Autor: Małgorzata Abramowicz
Tytuł: Jurata. Kurort z niczego
(wyd. III)
Wydawnictwo: BiT
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-92738-31-2
wydawnictwobit.pl

Do Gdańska przyjechał w sierpniu [1882 r.]
z Krakowa dziennikarz „Biesiad Literackich” (…).
W opublikowanym pod koniec października 1882 r.
tekście (podpisanym niestety tylko X.X.) wyznał:
„Pragnąłem poznać strony, gdzie się ślady narodu
naszego, pomimo nawały niemieckiej, jeszcze
zachowały. Kaszubowie są ostatnią rodziną licznych
niegdyś plemion słowiańskich osiadłych nad
Bałtykiem (…)”.
Zwiedzając miasto, trafił (…) na gdański Fischmarkt,
a tam, dzięki językowi właśnie, na grupę rybaków
z Jastarni. Rozmawiali między sobą „niby po
polsku”. To przypadkowe spotkanie stało się
impulsem do dalszej podróży, do miejscowości,
o której mało kto w Krakowie słyszał (…).
Fragment tekstu

„W pewnej chwili rozwarły się fale morza
i wynurzyła się z nich młoda, nadzwyczaj urodziwa
dziewczyna (...)
– Nie lękajcie się – odezwała się (...) melodyjnym
głosem. – Jestem królową tej wody. Na jej dnie mam
pałac i wiele wiernych boginek. Odkąd tu
zamieszkałam, poznałam waszą ciężką pracę
i mizerne życie. Przekonałam się, że jesteście ludem
uczciwym. I dlatego postanowiłam wam pomóc.
Niczego w zamian nie dam (...) – Zwą mnie Jurata
albo Bursztynka”.
Tak mówi legenda, i mówi jeszcze, że Jurata i jej
ukochany, młody rybak zwany Tosiem, zginął, „aby
swoją śmiercią zapewnić im [rybakom – M.A.]
życie”. (…) A przecież Jurata nie była nigdy osadą
rybacką (…).
Fragment tekstu
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Autor: David Nicolle
Tytuł: Rycerz krzyżacki 1190-1561
Wydawnictwo: Napoleon V
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78897-10-1
napoleonv.pl

Zmilitaryzowany zakon krzyżacki był jedną
z najsławniejszych kongregacji braci-rycerzy,
dorównując nawet szpitalnikom i templariuszom.
Z początku zadanie rycerzy skupiało się na
utrzymaniu państw łacinników na Bliskim Wschodzie,
lecz utrata posiadłości ziemskich w tym rejonie
w XIII wieku skłoniła zakon do wzięcia udziału
w krucjatach nad Morzem Bałtyckim, wymierzonych
w pogańskich Prusów, prawosławnych Rusinów oraz
swego katolickiego sąsiada, Królestwo Polskie.
Niniejsza praca omawia tę ciekawą grupę
zmilitaryzowanych zakonników, przybliżając przy
pomocy szczegółowych ilustracji oraz licznych
fotografii wygląd, wierzenia oraz doświadczenia
wojenne krzyżaków.
Od Wydawcy

Autor: Paweł Karp
Tytuł: Polsko-husycka wyprawa
zbrojna przeciwko
zakonowi krzyżackiemu
w roku 1433
Wydawnictwo: Eternum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65716-05-7
wydawnictwo-eternum.pl

Wiosną 1433 r. wódz husyckiego stronnictwa
„sierotek”, Jan Capek, rozpoczął na czele swoich
wojsk wyprawę, która okazała się najbardziej
spektakularnym ze „wspaniałych pochodów”,
zakończonym dopiero na brzegu Bałtyku. (...) Teraz
grozy najazdu „bożych wojowników” spod znaku
kielicha miały wreszcie doświadczyć Nowa Marchia
i Pomorze Gdańskie.
Z okładki
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Autor: Sławomir Zonenberg
Tytuł: Stosunki krzyżacko-mendykanckie
w Prusach do 1466 roku
Wydawnictwo: Uniwersytet
Kazimierza
Wielkiego
/ Bydgoszcz
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-80181-86-1
wydawnictwo.ukw.edu.pl
Rozprawa wpisuje się w szeroko rozumiane badania
nad relacjami pomiędzy władcą a duchowieństwem.
Jej celem jest przedstawienie stosunków zakonu
krzyżackiego z męskimi zakonami mendykanckimi
(żebraczymi) w Prusach do 1466 r., tj.
z dominikanami, franciszkanami, augustianamieremitami i karmelitami. Ma na celu ukazanie
zarówno ogólnych zasad, którymi kierowali się
krzyżacy w analizowanych relacjach, jak też
szczegółowe omówienie stosunków z poszczególnymi
zakonami żebraczymi. Podczas ich przedstawiania
zastosowano narrację, która organizuje materiał
w sekwencje chronologiczno-tematyczne.
Od Wydawcy

Autor: Maksymilian Grzegorz
Tytuł: Słownik historyczno-geograficzny okręgu
sobowidzkiego wójtostwa
tczewskiego
w średniowieczu
Wydawnictwo: Uniwersytet
Kazimierza
Wielkiego
/ Bydgoszcz
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-80181-82-3
wydawnictwo.ukw.edu.pl

Kolejny tom opracowany w ramach zakrojonego na
ogromną
skalę
„Słownika
historycznogeograficznego ziem polskich w średniowieczu”, (…)
stanowi integralną część
tomu „Słownika
historyczno-geograficznego Pomorza Gdańskiego
w
średniowieczu”,
obejmującego
rdzenne,
historyczne ziemie Pomorza Wschodniego, Pomorza
Nadwiślańskiego albo Pomorza Gdańskiego.
Od Wydawcy
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Autor: Janusz Bieszk
Tytuł: Zamki państwa
krzyżackiego w Polsce
(wyd. II)
Wydawnictwo: Bellona
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-8311154-37-7
bellona.pl

Autor: Ignatius Przebendowski
Tytuł: Wilkierz
Wydawnictwo: Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-66052-02-4
muzeum.wejherowo.pl

(…) monografia poświęcona zamkom krzyżackim na
ziemiach polskich. Dokładna charakterystyka
architektoniczna każdego z obiektów połączona jest
z jego historią i rolą, jaką odegrał w dziejach zakonu
krzyżackiego. Publikacja, mimo że ma charakter
monograficzny, łączy cechy leksykonu i klasycznego
przewodnika. Jej wartość podnoszą wykonane przez
autora fotografie.
Od Wydawcy

Zbiór praw miejskich Wejherowa z 1769 r., których
autorem jest Ignacy Franciszek Przebendowski,
ówczesny właściciel i dziedzic miasta.
Wilkierz zawiera przepisy normujące najważniejsze
dziedziny
życia
miejskiego
o
charakterze
administracyjno-porządkowym,
zabezpieczeniu
pożarowym, obyczajowości i przestrzeganiu zasad
wiary katolickiej. Wiele przepisów dotyczy handlu.
Uzupełnienie stanowią artykuły z dziedziny prawa
karnego, normujące przestępstwa przeciwko miastu
i jego władzom.
Tłumaczenia wilkierza z języka niemieckiego
dokonał prof. Andrzej Groth.
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Autor: Damian Otta
Tytuł: Po kolei o chojnickiej kolei
Wydawnictwo: Urząd Miejski
/ Chojnice
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95028-02-1
miastochojnice.pl

Historia węzła kolejowego Chojnice. Tekst
uzupełniają charakterystyka taboru kolejowego
eksploatowanego w Chojnicach oraz biogramy
chojnickich kolejarzy.

Autor: Marek Pasturczak
Jerzy Lelwic
Tytuł: Trzeba ginąć, stąd się nie
wychodzi : Krojanty 1939
– prawdy, mity, legendy
Wydawnictwo: CB
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-73392-12-0
cbwydawnictwo.home.pl

Monografia Marka Pasturczaka i Jerzego Lelwica
o walkach 18 pułku ułanów w dniu 1 września 1939
roku ustanawia nowy wzór opracowań naukowych
i popularnonaukowych o wojnie obronnej Polski
w 1939 roku.
(…) Tekst dzieła wzbogaca 121 zdjęć dokumentalnych
oraz 32 mapy, które dodatkowo zamieszczono na
płycie CD dołączonej do książki, dzięki czemu można
je dokładnie obejrzeć powiększając na monitorze
komputera.
Od Wydawcy
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Autor: Aleksandra Tarkowska
Tytuł: Sekrety Gdańska
Wydawnictwo: Księży Młyn
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-77293-85-0
km.com.pl

Autor: Arkadiusz Brzęczek
Tytuł: Sekrety gdyńskich kamienic
Wydawnictwo: Polska Press
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-60203-47-7
ksiegarnia.dziennikbaltycki.pl

(…) autorka m.in. bestsellerowych „Sekretów Gdyni”
i „Gdańska między wojnami”, tym razem
odczarowuje mapę Gdańska, odnajdując tajemnicze
historie,
zapomniane
miejsca,
zaskakujące
wydarzenia. Opisuje to, co miasto dotychczas
skrywało.
Przeszłość i teraźniejszość tkają barwny gobelin
gdańskich opowieści. Młoda żona Heweliusza zostaje
posądzona o romans z Edmondem Halleyem, dla
Polski kupowany jest półwysep Westerplatte, a tony
bursztynu szykowane są do budowy ołtarza. Wszystko
dynamicznie się zmienia i już na kolejnych kartach
najpiękniejsze
gdańszczanki
spacerują
ulicą
Mariacką, Günter Grass zdradza swoje sekrety,
Danziger Hof czeka, by ugościć Ignacego
Paderewskiego (…).
Od Wydawcy

Arkadiusz Brzęczek, pasjonat gdyńskiej historii,
opisuje dzieje ponad 60 budynków, które mieszkańcy
i turyści mijają każdego dnia. To historie ludzi,
rodzin i tajemnic związanych z kamienicami,
najczęściej wybudowanymi w latach 20. i 30. XX
wieku.
„Sekrety gdyńskich kamienic” to bogato ilustrowana
książka, która musi się znaleźć na półkach każdego
miłośnika historii i architektury. Znajdująca się
w niej mapa umożliwia spacer śladami
najciekawszych gdyńskich domów.
Od Wydawcy
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Autor: Jerzy Litwin (red.)
Tytuł: XIII Konferencja
Polskiego Muzealnictwa
Morskiego i Rzecznego
Wydawnictwo: Narodowe
Muzeum
Morskie
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-64150-27-2
nmm.pl

Studia i materiały Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku, T. XIX. Publikacja 36 referatów
i komunikatów wygłoszonych podczas XIII
Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego
i Rzecznego, która została zorganizowana w dniach
12 i 13 maja 2016 r. w Charzykowach i Chojnicach.
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Etnografia
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Autor: Regina Kotłowska
Tytuł: Tradycyjna kuchnia
kociewska
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75916-30-0
czec.pl

W publikacji zamieszczono ponad 70 przepisów
zebranych wśród gospodyń z Kociewia oraz
pochodzących z oryginalnego przedwojennego
zeszytu z przepisami babki autorki. Przedstawione
zostały tylko sprawdzone receptury, niektóre
nagrodzone w regionalnych konkursach kulinarnych.
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Kultura / sztuka
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Autor: Anna Frąckowska
Dariusz Nowacki
Tytuł: Gdańskie arcydzieła sztuki
złotniczej ze zbiorów
Zamku Królewskiego
na Wawelu
Wydawnictwo: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-61077-26-8
muzeumgdansk.pl

Kolekcja złotnictwa gdańskiego w zbiorach Zamku
Królewskiego na Wawelu należy obecnie do
najciekawszych i najlepiej opracowanych w Polsce
i Europie. Składa się nań wiele niezwykle
interesujących,
starannie
wyselekcjonowanych,
często unikatowych przedmiotów. Są wśród nich
artefakty związane z ważnymi osobami i miejscami,
całe serie zabytków obrazujące rozwój tutejszego
rzemiosła oraz dzieła najbardziej uznanych mistrzów.
Waldemar Ossowski
Katalog wystawy

Autor: Renata Adamowicz
(kuratorka wystawy)
Tytuł: Bursztynowe art déco.
O bursztynie
w dwudziestoleciu
międzywojennym
Wydawnictwo: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-61077-18-3
muzeumgdansk.pl
Styl art déco jest dziś niezwykle ceniony,
a reprezentujące go stylowe przedmioty i dzieła sztuki
osiągają na aukcjach wysokie ceny. (…) Źródłem
tego nurtu było poszukiwanie nowej estetyki,
odpowiadającej epoce powojennego postępu
gospodarczego i społecznego, ale wybiegającej
w przyszłość. W przypadku produkcji bursztynniczej
zarówno
masowe
produkty
fabryczne
o wysmakowanej formie, jak i kosztowne, luksusowe
dzieła artystów i rzemieślników również i dziś
potrafią zadziwić futurystyczną wręcz świeżością
form. Podziwianie zgromadzonych na wystawie
zabytków przekonuje nas do założeń stylu lat 30. XX
wieku, że uroda przedmiotu nie powinna dominować
nad jego funkcją (…).
Waldemar Ossowski
Katalog wystawy
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Autor: Ryszard Rząd
Tytuł: Zamek w Malborku
1882–1945.
Dni powszednie
odbudowy (wyd. III)
Wydawnictwo: Muzeum Zamkowe
/ Malbork
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-60518-94-6
zamek.malbork.pl

Świat odbudowy zamku w Malborku w XIX i I
połowie XX w., życie codzienne zatrudnionych przy
niej pracowników urzeka i wciąga.
(…) W Muzeum Zamkowym przechowywane są 34
oprawione w skórę albumy obejmujące lata 1882–
1912, w których znajduje się około 2000 zdjęć. Do
1996 r. były one jednak niedostępne dla przeciętnego
miłośnika zamku w Malborku.
(…) Są w tej książce zdjęcia szczególne. Jednym
z moich ulubionych jest to, przedstawiające starszego
mężczyznę w kapeluszu, siedzącego na ławce przy
Bramie Snycerskiej.
Janusz Trupinda
Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku

Autor: Barbara Pospieszna
Artur Dobry
Tytuł: Ceramika europejska
w zbiorach
Muzeum Zamkowego
w Malborku
Wydawnictwo: Muzeum Zamkowe
/ Malbork
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-60518-94-6
zamek.malbork.pl

Niniejszy katalog składa się z omówienia historii
i
charakterystyki
dwóch
kolekcji
Muzeum
Zamkowego w Malborku (…), [w] których znajdują
się artefakty ceramiczne wyprodukowane w Europie
w różnych okresach historycznych. Są to kolekcje:
Ceramiki i Malborgianów.
(…) W każdej części katalogu zastosowano
chronologiczny układ haseł. (…) W poszczególnych
sekcjach czasowych wzięto pod uwagę odniesienia
materiałowe, jak też geograficzno-historyczne.
Od Wydawcy
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Autor: Anna Waligórska
Tytuł: Monografia Pracowni
Malarstwa Ściennego
i Witrażu
Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku
Wydawnictwo: Akademia Sztuk
Pięknych
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65366-51-1
asp.gda.pl

Autor: Aleksandra Jaśniewicz
Tytuł: Portret w Gdańsku
Wydawnictwo: Muzeum Narodowe
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-63185-50-3
mng.gda.pl

Publikacja ukazuje wybrane aspekty historyczne
powstania uczelni i pracowni; przede wszystkim
jednak ujmuje aktualne obszary działalności
pracowni.
Starano się uwypuklić swoistość procesu kształcenia
w uczelni artystycznej, gdzie adepci są nie tyle jego
przedmiotem, co głównie podmiotem, gdyż posiadają
predyspozycje, które określić można jednym słowem:
talent.

Katalog wystawy w Muzeum Narodowym
w Gdańsku, obejmującej portrety powstałe na
przestrzeni trzech stuleci: od początku XV do końca
XVII w., w tym obiekty malarstwa, rysunku, rzeźby,
medalierstwa. Łącznie 150 portretów obecnych
w tym czasie w mieście nad Motławą, a ukazujących
gdańszczan oraz osób z Gdańskiem związanych.
Ich autorami są Hans Holbein, Anton Möller, Daniel
Schultz i Andreas Stech.

Wstęp
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Autor: Liliana Giełdon (scen. wystawy,
wstęp)
Monika Jankiewicz-Brzostowska
(scen. wystawy, wstęp)
Tytuł: Kazimierz „Kachu” Ostrowski
– marynistyka
Wydawnictwo: Narodowe Muzeum
Morskie / Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-64150-26-5
nmm.pl

Autor: Miłosz Frąckowiak
Michał Kowalewski
Tytuł: Zaszczytne i pamiątkowe
symbole w polskim
przemyśle okrętowym
Wydawnictwo: MFMK
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95013-20-1
czec.pl

Katalog do XVI wystawy z cyklu „Polscy artyści
o morzu”, tym razem prezentującej twórczość
Kazimierza Ostrowskiego (1917–1999), malarza
i pedagoga związanego osobiście i zawodowo
z Wybrzeżem. Na wystawie można było obejrzeć
m.in. prace artysty pochodzące z okresu
przedparyskiego. Godne uwagi były wczesne portrety
artysty.
Wpływ
na
wyraz
artystyczny
malarstwa
Ostrowskiego miała jego ulubiona technika –
tempera z woskiem.

Praca poświęcona symbolom, medalom i innym
pamiątkom związanym z polskim przemysłem
okrętowym.
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Literaturoznawstwo
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Autor: Katarzyna Wądolny-Tatar
Małgorzata Klimczuk
Tytuł: Fenografia rodzinna
Wydawnictwo: Wydawnictwo
Naukowe
KATEDRA
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65155-80-1
wnkatedra.pl

Koncepcja rodzinnej fenografii, której [Autorki]
podporządkowały swój namysł nad dorobkiem
literackim Ferenc, Jankowskiego, Janko i Wieczorek,
pozwala na ogląd dwuaspektowy, uwzględniający
zarówno wymiar indywidualny badanych tekstów, jak
i ich wzajemną kontekstowość. Obu modelom lektury
sprzyja przejrzysta kompozycja publikacji –
poszczególne segmenty poświęcone tytułowym
bohaterom książki z sukcesem wpisują się w stan
badań na ich temat, tworząc jednocześnie strukturę
potencjalnie dialogową, to jest opartą na wymianie
wątków i wniosków, której może podjąć się czytelnik
pracy.
Od Wydawcy

Autor: Tadeusz Linkner (red.)
Tytuł: Non omnis moriar
Wydawnictwo: Towarzystwo
Miłośników
Ziemi
Kociewskiej
/ Starogard Gdański
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-71140-18-1

Pokłosie biesiad literackich organizowanych
w Czarnej Wodzie, pow. Starogard Gdański, w latach
2011–2016. Są tu zarówno teksty literackie
(np. Andrzeja Grzyba, Zygmunta Bukowskiego,
Kacpra Machowskiego czy Reginy Kotłowskiej), jak
i o historii i współczesności ludowej literatury
kociewskiej, a także o kociewskim księgozbiorze
regionalnym.
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Autor: Jolanta Sławek
Tytuł: Poetyckie żywioły sacrum.
Obrazy świętości
w utworach Janusza
Stanisława Pasierba,
Karola Wojtyły/Jana
Pawła II,
Anny Kamieńskiej
i Zbigniewa Jankowskiego
Wydawnictwo: Wydawnictwo
Naukowe
UAM / Poznań
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-23233-17-6
amu.edu.pl
(…) Autorkę interesują przede wszystkim językowe
i kulturowe obrazy sakralnych aspektów czterech
żywiołów: ziemi, wody, ognia i powietrza. W opisie
uwzględnione zostały znaczenia podstawowe tych
pojęć oraz wtórne, mające swoje źródło w tradycji
kulturowej, zwłaszcza tej przynależącej do kręgu
chrześcijańskiego, a także w tradycji literackiej.
Szczególny nacisk został położony na wyszukanie
związku
między
konwencjonalnymi
cechami
znaczeniowymi użytych słów a ich jednostkowymi
realizacjami w tekstach poetyckich (…).
Od Wydawcy
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Społeczeństwo
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Autor: Barbara Rozkosz
Łukasz Czech
Tytuł: Gdyńska Spółdzielnia
Mieszkaniowa
1928–2018 (wyd. II)
Wydawnictwo: Gdyńska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-93686-41-4
gdynskasm.pl
Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w roku
1928, wzorując swoją strukturę organizacyjną na
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Należała
do grupy robotniczych spółdzielni mieszkaniowych,
które jako pierwsze wysunęły program budowy
mieszkań najpotrzebniejszych z punktu widzenia
interesów ludzi pracy. Inicjatorem założenia
Spółdzielni był Ignacy Tyliński – miejscowy działacz
związków zawodowych.
(…)
Początkowe
plany
zakładały
budowę
mieszkaniowej kolonii robotniczej składającej się
z czterech bloków mieszkalnych zawierających 234
mieszkania i hotelu (domu noclegowego) dla
robotników samotnych zatrudnionych na budowach
w Gdyni.
Fragment tekstu

Autor: Waldemar Wierzykowski
Tytuł: Polska Marynarka
Wojenna. Ilustrowane
kalendarium
1918–2018. T. III.
1990–2018
Wydawnictwo: BP
Akademia
Marynarki
Wojennej
/ Gdynia
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65763-14-3
amw.gdynia.pl
To prawda, że „marynarka jest sztuką i nie da się jej
uprawiać dorywczo”. Ta myśl towarzyszy mi od
pierwszego tomu Kalendarium i tak jest w chwili, gdy
oddaję do rąk czytelnika jego trzecią część (…). Nie
mogę nie dostrzegać, a tym bardziej lekceważyć
faktu, że wydarzenia „podniesione” w tym tomie
mają swoich licznych świadków, z których każdy
w sposób bardzo osobisty w nich uczestniczył,
współtworzył je i stąd stały się one częścią ich życia
i doświadczenia zawodowego. Byłem jednym z nich
i dlatego mam wielkie poczucie odpowiedzialności za
tę formę przekazu historycznego.
Autor
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Autor: Marian Gostkowski (red.)
Tytuł: Miej odwagę być mądrym
Wydawnictwo: Katolicka Szkoła
Podstawowa
/ Kartuzy
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95042-80-5
katolickie.cba.pl

Publikacja – album wydana z okazji 20-lecia
istnienia szkoły. Jej redaktorzy zaprezentowali prócz
licznych zdjęć
kalendarium najważniejszych
wydarzeń w życiu szkoły. Z jego lektury dowiedzieć
się można, jak wiele placówka zawdzięcza swoim
twórcom i fundatorom, a także rodzicom uczniów.
Po kalendarium zamieszczone zostały informacje
o osiągnięciach uczniów, zdjęcia absolwentów
placówki, na końcu zaś znajduje się wykaz
absolwentów, nauczycieli i pracowników szkoły od
początku jej istnienia.

Autor: Szczepan Gapiński
Tytuł: Absolwenci Politechniki
Gdańskiej i ich
osiągnięcia w dziedzinie
architektury i budownictwa
Wydawnictwo: Fundacja PZITB
„Inżynieria
i Budownictwo”
/ Warszawa
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95034-50-3
zgpzitb.org.pl
(…) to książka o sukcesie. Sukcesie wszystkich
architektów i inżynierów budownictwa Politechniki
Gdańskiej, którzy po wejściu w dorosłe życie
zawodowe,
wykorzystując
twórczą
myśl
architektoniczną oraz nowatorskie rozwiązania
inżynierskie, zaprojektowali wiele ciekawych
budynków i obiektów inżynierskich służących
społeczeństwu. Zaprezentowanie całokształtu ich
wybitnych osiągnięć w jednym tomie, nawet
najgrubszym, nie byłoby możliwe. Konieczny okazał
się – jakże trudny – wybór.
Autor
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Autor: Artur Jabłoński
Tytuł: Kaszubi.
Wspólnota narodowa
(wyd. II)
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75916-37-9
czec.pl

Autor: Aleksandra Paprot-Wielopolska
Tytuł: Żuławy i Powiśle.
Kreowanie tożsamości
lokalnych i regionalnych
po 1989 roku
Wydawnictwo: Scholar
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-73839-68-7
scholar.com.pl

Drugie wydanie książki Jabłońskiego zostało
uaktualnione i poszerzone o nowe treści. Prezentuje
indywidualne spojrzenie autora na kaszubszczyznę
jako wspólnotę narodową, najważniejsze czynniki
kształtujące jej odrębność oraz najpilniejsze potrzeby
w zjednoczonej Europie, Polsce i regionie
pomorskim.
Od Wydawcy

Książka jest pierwszym tak wnikliwym studium
pokazującym
strategie
konstruowania
nowej
tożsamości na terenach postmigracyjnych (…).
Autorka, będąc mieszkanką Żuław, zaangażowaną
w kreowanie nowej tożsamości tego regionu,
zachowała obiektywizm niezbędny w pracy naukowej.
Przedstawiła lokalne inicjatywy i działania na rzecz
budowania tożsamości, ale także ich percepcję przez
mieszkańców obu regionów. Publikacja (...) jest
znaczącym wkładem w naukowe rozpoznanie zmian
społeczno-kulturowych zachodzących na Ziemiach
Zachodnich i Północnych po 1990 roku, a zwłaszcza
w ostatniej dekadzie. (…)
Z recenzji dr hab. Anny Kwaśniewskiej, prof. UG
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Religia
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Tytuł: Knéga Kapłańskô
Wydawnictwo: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-62137-22-0
kaszubskaksiazka.pl

Tytuł: Kronika. Parafia pw. Świętego
Andrzeja Boboli
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81271-25-7
bernardinum.com.pl

Po ukazaniu się pierwszych przekładów z języka
hebrajskiego na kaszubski Księgi Rodzaju (Knéga
Zôczątków) w 2015 roku i Księgi Wyjścia (Knéga
Wińdzeniô) w roku 2016. (…) Ojciec Profesor Adam
Sikora wydaje drukiem trzecią księgę Pięcioksięgu,
Księgę Kapłańską (Knéga Kapłańskô).
(…) W języku kaszubskim nie istniało dotąd wiele
terminów technicznych tak specyficznie związanych
z językiem Księgi Kapłańskiej. Niektóre pojęcia
funkcjonują w kaszubszczyźnie dopiero od
kilkudziesięciu lat.

Kronika i album w jednym. W publikacji
przedstawione zostały dzieje parafii w Swarożynie na
Kociewiu, w tym budowa i odnowienia kościoła,
mowa tu także o duszpasterzach parafii oraz o jej
życiu religijnym. Ostatnią część stanowią informacje
o remontach wykonanych w kościele i na plebanii
w latach 2014–2017 oraz dokumentujące je zdjęcia.

Abp metropolita poznański ks. Stanisław Gądecki
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Autor: Władysław Szulist
Tytuł: Biskup Kazimierz
Józef Kowalski
Wydawnictwo: Władysław Szulist
Rok wydania: 2017
ISBN: brak

Autor: Leszek J. Jażdżewski
Tytuł: 350 lat Pielgrzymki
Oliwskiej do Wejherowa
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81271-23-3

Praca monograficzna poświęcona Kazimierzowi
Józefowi Kowalskiemu (1896–1972) – polskiemu
duchownemu
rzymskokatolickiemu,
biskupowi
diecezjalnemu chełmińskiemu w latach 1946–1972.
Autor odchodzi w swoim pisaniu od tematu,
zawierając w książce różne refleksje związane
z Kaszubami.

Autor
–
historyk,
dyrektor
Archiwum
Archidiecezjalnego – odkrywa nieznane fakty
dotyczące najstarszej pomorskiej pielgrzymki.
W pierwszej części książki przypomina genezę ruchu
pątniczego, w dalszej skrupulatnie odtwarza historię
pielgrzymki oliwskiej.
Według tradycji, pątnicy po raz pierwszy wyruszyli
na Kalwarię Wejherowską w 1668 r. Ówczesna trasa
wiodła przez Gdańsk, Oliwę, Sopot, Gdynię, Rumię,
Redę do Wejherowa. Jednym z pątników biorących
udział w pielgrzymkach oliwskich był kaszubski
patriota Antoni Abraham, który na konferencji
pokojowej w Wersalu w 1919 r. domagał się
przyłączenia Gdańska i Kaszub do Polski.
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Autor: Bogdan Badziong
Tytuł: Sanktuarium Maryjne
Piaseczno
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75916-21-8
czec.pl

Autor: Eugeniusz Pryczkowski
Tytuł: Sanktuarium Sianowskie
a tożsamość kaszubska
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
/ Banino
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-60640-70-8
czec.pl

Nowy przewodnik po Sanktuarium Matki Boskiej
Piaseckiej, Królowej Pomorza i Matki Jedności
ułatwi poznanie dziejów tego miejsca, od ponad 600
lat związanego z kultem maryjnym. Miejsca cudów
i łask MB, naznaczonego obecnością wielu ważnych
osób i uświęconego pobytem kard. Karola Wojtyły,
dziś świętego Jana Pawła II, który 50 lat temu
ukoronował wizerunek Maryi. Liczymy, że to
wydawnictwo ukaże trwałość kultu i wielowiekową
tradycję, która nieustannie przyciąga wiernych do
Piaseczna, do tronu Pani na ziemi kociewskiej. Niech
pomoże też rozwijać duszpastersko to miejsce,
opierając się na pięknym dorobku pokoleń.

Prezentowana publikacja stanowi plon wydarzeń
z roku 2016, kiedy to w Sianowie i na Kaszubach
obchodzono 50-lecie koronacji Matki Boskiej
Sianowskiej. (…) redaktorowi udało się w książce
połączyć artykuły naukowe z esejami i komunikatami,
mającymi w dużej mierze charakter wspomnieniowy,
a materiał (…) potwierdza znaczenie Sanktuarium
w Sianowie dla kaszubskiej tożsamości religijnej.
Sądzę, że książka ma szansę dotrzeć do szerszego
grona
odbiorców,
niekoniecznie
związanych
z Kaszubami i w ten sposób w większym stopniu
spopularyzować Sianowo i jego Sanktuarium także
poza Kaszubami.
dr hab. Karol Polejowski

Od Wydawcy
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Albumy

63

Autor: Lechosław Bar
Tomasz Degórski
Aleksander Gosk
Cezary Spigarski
Tytuł: „Dar Młodzieży” 35 lat
Wydawnictwo: Oficyna Morska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-60584-82-8
oficynamorska.pl

Album wydany w rocznicę 35-lecia wodowania
fregaty oraz z okazji rejsu dookoła świata dla
uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości
Polski.
Na przeszło stu stronach zawarto dziesiątki zdjęć
dokumentujących dzieje tego pięknego żaglowca.

Autor: Ryszard Struck
Tytuł: Jastarnia. Nim staliśmy się
miastem
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75916-25-6
czec.pl

Czarno-biały album dokumentuje historię Jastarni od
lat 20. XX wieku do początku lat 70., kiedy
miejscowość ta uzyskała prawa miejskie. Za jego
sprawą możemy poznać codzienne życie jej
mieszkańców oraz ulubione metody spędzania
wolnego czasu przez letników.
Od Wydawcy
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Autor: Robert Sikora
Tytuł: Kaszuby – kraina czterech
żywiołów
Wydawnictwo: Ars Imago
Robert Sikora
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75305-60-9
robertsikora.pl

Autor: Jarosław Ellwart
Tytuł: Kaszuby
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75916-09-6
czec.pl

Fotografik z Podkarpacia, Robert Sikora, poświęcił
dwa lata, by stworzyć i czytelnikom przekazać swoją
wizję krainy kaszubskiej.
W całym albumie (…) pobrzmiewa miłość do
przyrody, pokora wobec otaczającego nas świata
i zjawisk przyrody, tak bliska mieszkańcom
zamieszkującym te ziemie od wieków. Ten obcy,
przybyły na kaszubskie ziemie z odległego im zakątka
Polski, przekazuje nam obraz cudownej krainy,
zasobnej i gościnnej, gdzie od wieków troskliwie dba
się o jej dobro i rozwój.
Od Wydawcy

Ponad 300 fotografii zebranych w (…) 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.
Od Autora
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Autor: Jan Kwasek
Jarosław Lemański
Tytuł: Kolekcja z Rummelsburga
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75916-15-7
czec.pl

Tytuł: Swołowo. Zagrody
na fotografiach
Wydawnictwo: Muzeum Pomorza
Środkowego
/ Słupsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94854-95-9
czec.pl

Kolorowy album zawiera ponad sto zdjęć
przedmiotów związanych z życiem codziennym
przedwojennego Miastka, które pochodzą z jednej
z największych prywatnych kolekcji związanych z tym
tematem, należącej do Jana Kwaska. Wszyscy ci,
którzy interesują się historią tej miejscowości, czy też
kolekcjonerstwem, poznają za jego sprawą ciekawe
pamiątki przeszłości.
Od Wydawcy

Album ukazujący na fotografiach zagrody znajdujące
się w tej unikatowej, pomorskiej wsi. Opisy w języku
polskim i niemieckim.
Od Wydawcy
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Przewodniki
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Autor: Ewelina Marciniak
Tytuł: Gdynia. Spacery
po dawnym letnisku
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75915-87-7
czec.pl

Autor: Roman Drzeżdżon
Tytuł: Kaszuby. Kilka słów
o Kaszubach i ich ziemi
(wyd. IV)
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75916-17-1
czec.pl

Książka Eweliny Marciniak to niespotykany
i zaskakujący w swej konstrukcji rodzaj publikacji.
Z jednej strony to mała popularnonaukowa
monografia rodzącego się w okresie międzywojennym
miasta Gdyni, a z drugiej przewodnik po nim.
Wszystkie opisy gdyńskich miejsc „kąpieliskowoletniskowych” są oparte na solidnych studiach i
przewodnickim doświadczeniu autorki, a do tego
napisane pięknym językiem. Książka opatrzona jest
licznymi ilustracjami, głównie reprodukcjami
pocztówek i starych zdjęć, ale i też obrazów, a nadto
mapami, planami i wycinkami z gazet lub publikacji.

Kieszonkowa publikacja opracowana w ramach
popularnej serii ABC. Zawiera podstawowe
informacje na temat ludu zamieszkującego od ponad
tysiąca lat Pomorze, zachęca do poznania historii,
obyczajów oraz kultury, również tej współczesnej,
Kaszub.

dr Tomasz Rembalski
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Autor: Alicja Breske
Zofia Breske
Jarosław Ellwart
Tytuł: Kamienne kręgi Gotów
(wyd. V)
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75916-23-2
czec.pl

Autor: Jacek Jarosz
Tytuł: Artyleria nadbrzeżna
polskiego wybrzeża
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75916-24-9
czec.pl

Zaktualizowane wydanie popularnego vademecum
opisującego kamienne kręgi pozostawione na
Pomorzu przez Gotów. Książeczka zawiera
podstawową wiedzę na temat tego ludu i wskazówki
dla turystów odwiedzających pomorskie kręgi.
W porównaniu z poprzednim wydaniem książka
została poszerzona o informacje na temat odkrytego
w 2015 r. cmentarzyska w Pławnie koło Czaplinka.

Publikacja
jest
połączeniem
przewodnika
turystycznego
i
kompendium
całościowo
przedstawiającym
dostępne
do
zwiedzania
pozostałości
jednostek
artylerii
nadbrzeżnej
współczesnego polskiego wybrzeża. Zawiera opisy
ponad 100 baterii, uzupełnionych informacjami
użytkowymi, zdjęciami i mapkami lokalizacyjnymi.
Od Wydawcy
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Autor: Aleksandra Arendt
Tytuł: Bałtyk. Historie
zza parawanu
Wydawnictwo: Wydawnictwo
Poznańskie
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-79769-56-8
wydawnictwopoznanskie.com

Autor: Anna Ryś
Agnieszka Witczak
Bartłomiej Siek
Tytuł: Droga Królewska
Wydawnictwo: Instytut Kultury
Miejskiej / Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-64610-98-1
ikm.gda.pl

Morze intryguje, zachwyca i przeraża. Czas odkryć
jego tajemnice i sprawdzić, ile prawdy jest
w legendach. „Bałtyk. Historie zza parawanu” to
zbiór historii o ludziach, których losy splotły się
z Wybrzeżem.
Autorka przemierza Polskę od Wolina po Hel.
Pokazuje jak zmieniały się nadmorskie kurorty
i moda plażowa. Sprawdza jak wygląda praca
latarnika i co robią w morzu lokomotywy. A przy
okazji udowadnia, że skakać na nartach można nie
tylko w górach…
Lektura doskonała zarówno dla tych, którzy
w domowym zaciszu po pracy chcą poczuć zapach
morskiej bryzy, jak i tych, którzy szukają książki do
poczytania podczas słonecznych kąpieli na plaży.
Od Wydawcy

Droga Królewska to wizytówka Gdańska. Po
zniszczeniach
II
wojny
światowej
została
odbudowana w formie nawiązującej do okresu
świetności miasta w XVII wieku. Jak przekonują
autorzy, ulice Długa i Długi Targ to nie tylko
architektura, ale też zapis przekonań i filozofii
dawnych gdańszczan, którzy budowali tu swoje
siedziby. Zwracając uwagę na elementy wystroju
fasad czy postaci historyczne i mitologiczne
przedstawione w formie posągów, portretów czy
popiersi, możemy odkryć świat wartości, które miały
zapewnić
pomyślność
Gdańskowi
i
jego
mieszkańcom. Wartości, które nie zestarzały się do
dziś, choć mogą już nie być takie oczywiste.
Od Wydawcy
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Autor: Katarzyna Szroeder-Dowjat
Tytuł: Kolegiata w Kartuzach.
Dawny klasztor kartuzów.
Muzeum Kaszubskie
Wydawnictwo: Foto Liner s.c.
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-62559-22-0
fotoliner.pl

Przewodnik po najważniejszych zabytkach Kartuz –
Kolegiacie i dawnym klasztorze kartuzów oraz
Muzeum Kaszubskim.
Książka w całości w kolorze, wydana na kredowym
papierze. Jej sporym atutem poza tekstem są setki
pięknych zdjęć.

Autor: Ryszard Struck
Tytuł: Półwysep Helski od A do Z
(wyd. III)
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75915-63-1
czec.pl

(…) uaktualnione i kolorowe wydanie bedekera
prezentującego najważniejsze informacje na temat
Półwyspu Helskiego w kolejności alfabetycznej.
Znajdziemy tutaj hasła poświęcone miejscowościom,
atrakcjom turystycznym, a także historii, wybitnym
postaciom i obyczajom kultywowanym przez
mieszkańców Półwyspu. Niezbędne wyposażenie
każdego turysty udającego się w tamten rejon.
Od Wydawcy
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Autor: Maria Giedz
Tytuł: Pomorze mniej znane
Wydawnictwo: Patria Media
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-93888-84-9
patriamedia.pl

Ponad 100 miejscowości i 122 trasy na weekendowe
lub dłuższe podróże po Pomorzu! Podział na pięć
rozdziałów: Trójmiasto, Kaszuby, Kociewie, Żuławy
i Mierzeja Wiślana, Powiśle. Przyjemna lektura
i szybka nawigacja po interesujących miejscach. Przy
każdej
trasie
czytelne
ikony
informujące
o najważniejszych atrakcjach i praktyczne wskazówki
na temat dojazdu. Pomorze śladami polskiej historii,
kultury i tradycji. Na gotyckim szlaku Krzyżaków
i joannitów. Od „krainy w kratę” po „bursztynowe
wybrzeże”.
Śladami
kaszubskich
stolemów,
pomorskich Madonn, mennonitów i Gotów.
Wyjątkowa przyroda, tajemnicze zamki, dwory
i
pałace.
Najpiękniejsze
latarnie
morskie
i najważniejsze sanktuaria.
Od Wydawcy
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