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Autor: Michał Wasilewski
T t ł Krzesło
Tytuł:
K
ł Diavellego
Di ll
Wydawca: W Podwórku
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-64134-24-1
wpodworku pl
wpodworku.pl

Autor: Wacław Dobosz-Tempski
Tytuł: Wyzwanie. Listy
z Soliny 1964–1967
Wydawca: BiT
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95031-07-6
978 83 95031 07 6
wydawnictwobit.pl

„Krzesło Diavellego” jest magiczno-groteskową
powieścią sensacyjną, której akcja rozgrywa się na
przestrzeni kilku stuleci w historycznych realiach
Gdańska. Fabularne losy bohaterów oraz
k k ł
karkołomne
zwroty akcji
k ji wiążą
i ż się
i tu nierozerwalnie
i
l i
z dziejami tytułowego krzesła, stworzonego w XVII
wieku przez tajemniczego stolarza-szarlatana. Za
sprawą owego krzesła wydarzają się rzeczy
ludzie którzy weszli w jego posiadanie,
posiadanie
niebywałe; ludzie,
popełniają czyny, o które wcześniej by siebie nie
podejrzewali. Rzeczywistość miesza się z urojeniami,
a wyłaniające się ze snów potwory przejmują władzę
y światem…
nad realnym
Książka zdobyła główną nagrodę w Konkursie
Literackim Miasta Gdańska im. Bolesława Faca za
rok 2017.
Wydanie dzięki mecenatowi Miasta Gdańska.
d
Od W
Wydawcy

Tematem „Wyzwania” Wacława Dobosza, Kaszuby,
absolwenta Politechniki Gdańskiej, wieloletniego
pracownika Instytutu Budownictwa Wodnego PAN
w Gdańsku, jest jego praca przy budowie elektrowni
i zapory wodnej w Solinie oraz życie codzienne poza
nią. Poznajemy je z licznych listów pisanych przez
Autora do dziewczyny, później żony – Ewy, opisów
z retrospekcji oraz… sporządzanych ówcześnie
notatek w podręcznym kalendarzyku.
kalendarzyku Razem tworzą
one nie wspomnienie, a niezwykłą opowieść,
osadzoną w bezludnych, z licznymi pamiątkami po
dawnych mieszkańcach, Bieszczadach. Dużą rolę
odgrywa
odg
ywa w niej
ej ssiłaa zadzierzgniętych
ad e g ę yc pprzyjaźni
yja
–
z pisarzem Kazimierzem Orłosiem (który mieszkał
tam z żoną i synem Maćkiem) oraz Ewą Beynar,
córką… Pawła Jasienicy. To lektura obowiązkowa
dla miłośników Bieszczad!
A dopełniają ją
archiwalne zdjęcia oraz przepiękne akwarele.
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Autor: Stefan Żeromski
Tytuł: Wiatr od morza
Wydawca: Muzeum Narodowe
/ Gdańsk
Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-63185-74-9
978 83 89285 12 6
978-83-89285-12-6
mng.gda.pl, wbpg.org.pl
Kolejne, powstałe z inicjatywy marszałka
województwa pomorskiego, okolicznościowe (na
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości)
wydanie książki, będące efektem współpracy dwóch
gdańskich instytucji kultury: biblioteki wojewódzkiej
i Muzeum Narodowego. Od poprzednich wydań to
różni
pomysł
zilustrowania
poszczególnych
opowiadań, do którego zaproszono pomorskich
artystów malarzy, m.in. Janusza Akermanna,
Kiejstuta Bereźnickiego, Beatę Ewę Białecką, Józefa
C ernia skiego Henryka
Czerniawskiego,
Henr ka Cześnika
C eśnika i Zbigniewa
Zbignie a
Gorlaka. Wprawdzie książka powstała w oparciu
o reprint z 1946 r., ale jej wydawcy zdecydowali
o nadaniu poszczególnym opowiadaniom tytułów.

Autor: Marek Klat
Paweł Paliński
Mirosław Piepka
Michał Pruski
Tytuł: Kamerdyner
Wydawca: Agora
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-26826-91-7
agora.pl
Świat, którego już nie ma. Zakazana miłość
wciągnięta w wir wielkiej historii. Losy trzech
narodów na przestrzeni pięciu dekad. Nieznana,
drastyczna zbrodnia. „Kamerdyner” to powieść
napisana z rozmachem, ale też pełna małych
wzruszeń.
Marita – niemiecka panienka z dobrego domu.
Mateusz – kaszubski chłopak, który po śmierci
rodziców trafia na wychowanie do pruskiego dworu.
Ich miłość musiała być burzliwa. I była. Tak samo jak
wielka historia, na której tle się rozegrała. Narastały
konflikty między narodami,
narodami wybuchła I wojna
światowa i kształt Europy uległ zmianie. Polacy
mogli wreszcie świętować własną niepodległość, ale
po krótkim czasie mieli znów ją stracić.
Od Wydawcy
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Autor: Beata Zdziarska
T t ł Szepty
Tytuł:
S t sumienia
i i
Wydawca: Szara Godzina
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65684-92-9
szaragodzina pl
szaragodzina.pl

Autor: Franciszek Szczęsny
Tytuł: W krainie Gryfa (wyd. 2)
Wydawca: Novae Res
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81471-32-9
novaeres pl
novaeres.pl

Niezwykle prawdziwa powieść o szczęśliwej rodzinie.
Do czasu! Pewnego dnia życie gdańskiego naukowca
rozsypało się na miliony kawałków. Na jednej szali
znalazły
l ł się
i żona,
ż
córka
ó k i kariera,
k i
a drugą
d
d i ż ł
dociążyło
sumienie. Mężczyzna w jednej chwili znalazł się
w schizofrenicznym świecie. Co musi się stać, by
znów zaczął naprawdę istnieć? Przemilczał prawdę
czy zabrnął w kłamstwo? Czy niedopowiedzenie jest
oszustwem?

Pochodzący z Wielkopolski młodzieniec o imieniu
Franciszek doskonale zdaje sobie sprawę, jak wielki
wpływ na życie człowieka ma historia i polityka. Jego
ojciec zginął podczas wyprawy z Napoleonem na
Moskwę, a sam Franciszek wiele lat później wziął
udział w nieudanym zamachu na wielkiego księcia
Konstantego. Młody mężczyzna przeszedł cały szlak
Listopadowego dostrzegając
dostr egając
bojowy Powstania Listopadowego,
wśród ludzi wiele patriotyzmu, ale również
nikczemność i nieudolność, które doprowadziły do
upadku powstania. Kiedy Franciszek dotrze w końcu
do pięknej krainy zwanej Kaszubami, postanowi wraz
z pięcioma przyjaciółmi osiąść tam na stałe i założyć
prawdziwy dom. Czy kiedy historia upomni się o jego
potomków, będą wiedzieli, jak stawić jej czoła?
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Hubert Okonowicz
Tytuł: Katedralne mgły
Wydawca: KryWaj
Krystyna Wajda
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65651-80-8
978 83 65651 80 8
krywaj.pl

Autor: Lesław Furmaga
T ł Zdarzenia
Tytuł:
Zd
i z morza wzięte.
i
Tam gdzie kres
Wydawca: Novae Res
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81470-93-3
novaeres.pl

Rok 1923. Do Paryża przybywa Witold Kowlecki.
Młodzieniec jest zafascynowany miastem, które
ujął w „Katedrze Marii Panny w Paryżu” Wiktor
Hugo. Podróż i lektura romantycznej powieści
inspirują młodego twórcę, aby napisał własne dzieło,
które (być może) odmieniłoby na zawsze nie tylko
polską, ale i światową kulturę. Książka jednak nigdy
nie zostaje
ostaje wydana
wydana.
Rok 2016. W Gdańsku przebywa dwudziestotrzyletni
Rupert. Wydarzenia, których staje się uczestnikiem,
powodują, że jego monotonne życie nabiera nagłego
rozpędu. Zostaje on zaangażowany w poszukiwanie
rękopisu Witolda Kowleckiego, którego istnienie nie
jest pewne. Bohaterowie kierują się jedynie kilkoma
przesłankami i domniemaniami na temat zaginionej
powieści.
Od Wydawcy

Morze – nieprzewidywalne, fascynujące, pełne
tajemnic... To nie tylko bezkresna woda, spienione
fale i szalone sztormy. To również, a może przede
wszystkim
k żywioł,
ł który
k ó bez
b pytania o zgodę
d ingeruje
w życie tych, co nie chcą mieć z nim nic wspólnego
i nieustannie czekają na brzegu.
W swoim nowym zbiorze opowiadań Lesław
Furmaga w urzekający i sugestywny sposób
odmalowuje wszystkie odcienie morza, tworząc
poruszający obraz zmagań z żywiołem i z drugim
człowiekiem, ale także z samym sobą. Bo najlepszym
sprawdzianem
p
człowieczeństwa jjest walka z tym,
y , co
nieznane i niezmierzone.
Od Wydawcy
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Autor: Agata Przybyłek
Tytuł: Dlatego od ciebie odeszłam
Wydawca: Czwarta Strona
Rok wydania: 2018
ISBN: 978
978-83-79767-83-0
83 79767 83 0
czwartastrona.pl

Poznajcie dramatyczną historię Marianny, której
wojna
pokrzyżowała
życiowe
ścieżki
oraz
współc esną historię miłosnego trójkąta – pomiędzy
współczesną
pomięd y
młodą, pełną życia studentką z Gdańska, jej byłym
chłopakiem zmagającym się z problemami oraz
pozornie wymarzonym partnerem.
Czasami miłość, która rodzi się między dwojgiem
ludzi, nie wystarcza, by wszystko mogło potoczyć się
szczęśliwie…
Od Wydawcy

Autor: Marta Handschke
Tytuł: Brzuch Matki Boskiej
Wydawca: Wydawnictwo Czarne
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-80497-43-6
czarne.com.pl

Trzy siostry, Kazia, Wacia i Ziuta, dorastały
w jednym domu. Każda z nich inna, już od
dzieciństwa. Jedna łagodna, zgadzała się na
wszystko druga zamknięta w swoim wewnętrznym
wszystko,
świecie, trzecia harda i nieposłuszna. Tylko Kazia
urodziła dziecko. Dziewczynkę – Gabrysię. Gabrysia
urodziła Martę.
tęę historię.
To Marta opowiada
p
ę ((…)) I to za jjejj sprawą
p
ą
losy trzech pokoleń kobiet układają się w ich wspólną
opowieść o miłości, wierze, śmierci i mężczyznach.
Bo mężczyzna jest potrzebny, ale nie jest niezbędny.
Zwykle są z nim jakieś kłopoty: pije, bije, odchodzi
albo
(…)
lb znienacka
i
k umiera.
i
( ) Prawdziwie
P
d i i ważne
ż
okazują się bowiem więzi między kobietami: sieć
skomplikowanych relacji pełnych bezwarunkowego
przywiązania, ale także nieporozumień, goryczy
nudy
i nudy.
Od Wydawcy
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Autor: Jolanta Knitter-Zakrzewska
T ł Deszczowa
Tytuł:
D
kkołysanka
ł
k
Wydawca: Novae Res
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-80836-43-3
novaeres.pl
novaeres pl

Autor: Jolanta Knitter-Zakrzewska
T ł Miłość
Tytuł:
Mił ść ażż po grób
ób
Wydawca: My Book
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75645-40-8
mybook.pl
mybook pl

Nazywam się Daniel Grot i mam czterdzieści trzy
lata. Od śmierci żony jestem sam, nie chcę z nikim się
wiązać. Jedynym moim towarzystwem wieczorami są
ryby w akwarium, a jedyną przyjemnością –
e-papieros i koniak.
k
k Tak,
T k jestem alkoholikiem
lk h l k
i nie
zamierzam się tego wstydzić. Jestem też detektywem
i działam sam. Praca to moja żona, moje życie
i zapomnienie. Pierwsza sprawa, którą chciałem
rozwikłać to śmierć ukochanej Eli,
rozwikłać,
Eli ale się nie udało.
udało
Moja siostra Anna wierzy w boży plan i że czasem, by
mogło być dobrze, najpierw musi być źle. U mnie
jednak po stracie Eli niewiele się zmieniło, poza tym,
ję
że jjeszcze bardziejj stwardniałem,, zobojętniałem
i coraz rzadziej wypuszczam demona z piwnicy swojej
duszy. Zamiast tego rzuciłem się w wir pracy, zgiełk
miasta i tłum ludzi wokół siebie, żeby nie myśleć, nie
czuć, nie pamiętać.
Fragment tekstu
k

Były policjant Daniel Grot, zwolniony ze służby po
załamaniu spowodowanym tragiczną śmiercią żony,
otwiera prywatne biuro detektywistyczne. Tylko praca
pozwala mu zapomnieć o przebytym koszmarze,
zatem całą
ł energię kieruje
k
na dowody,
d
d ślady,
śl d billingi,
b ll
liczby, fakty. Kiedy wkracza do akcji, żadna sprawa
nie ma prawa pozostać niewyjaśniona.
Kobiety? Po stracie żony żadna się nie liczy. Zresztą,
czy w wieku 47 lat warto zaczynać cokolwiek od
nowa? A może jednak?
Od Wydawcy
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Autor: Izabela Żukowska
T ł Fałszywa
Tytuł:
F ł
nuta
Wydawca: Prószyński i S-ka
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81233-29-3
ksiegarnia.proszynski.pl
ksiegarnia proszynski pl

Autor: Jan Melerski
T ł Fatalny
Tytuł:
F l turnus
Wydawca: Psychoskok
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81191-98-2
wydawnictwopsychoskok.pl
wydawnictwopsychoskok pl

Gdańsk, rok 1939. Lisa Keller jest młodą dziewczyną
marzącą o karierze pieśniarki. Tymczasem jednak
pracuje w knajpie, wieczorami śpiewając dla gości.
Przypadek sprawia, że do lokalu przychodzi Siegfried
L
Lewenhart,
h
znany muzykk i wpływowy
ł
d k teatru.
dyrektor
Przedstawia on dziewczynie z pozoru atrakcyjną
propozycję: w zamian za wyświadczenie mu pewnej
przysługi obiecuje uczyć Lisę śpiewu i zrobić z niej
sławną artystkę.
artystkę Lisa zgadza się i zostaje gospodynią
u jego ojca, niegdyś słynnego, obecnie zapomnianego
kompozytora. Atmosfera starej willi przesiąknięta jest
wielką muzyką, przebrzmiałą sławą, dawnymi
y utworami.
koncertami,, nieznanymi
Wkrótce okazuje się, że stary maestro także ma dla
Lisy zaskakującą propozycję…

Wczasy w Stegnie. Katarzyna i Włodzimierz –
przekorni i niecierpliwi, skłóceni. Napaść na
Katarzynę w nocy na plaży. Nieprzytomna, zabrana
do szpitala. Milicja prowadzi śledztwo. Sprawcy
nieuchwytni
h
– Mariusz,
M
Ad
Adam
i Monika,
M k kelnerka
k l k
z „Oazy”. Dorota, mieszkająca z Moniką i jej nowy
przyjaciel Krzysztof, nagabują Monikę w sprawie
wypadku na plaży. Ona to przekazuje Mariuszowi.
Groźby
zazdrosnego
narzeczonego
Doroty
Doroty,
Zdzisława. Giną kolejno – Krzysztof, w wypadku
drogowym – Dorota, w domku. Kto zabija?
y
y
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Piotr Górski
T ł Gorszy
Tytuł:
G
Wydawca: HarperCollins Polska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-27639-66-0
harpercollins.pl
harpercollins pl

Autor: Małgorzata Fechner-Puternicka
P
i k
Tytuł: Magnum
Wydawca: Poligraf
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78567-80-6
wydawnictwopoligraf.pl

Komisarz Kruk powinien odczuwać satysfakcję, że
prokurator Marta Krynicka została oskarżona
o morderstwo i czeka w areszcie na proces. A jednak
nie wierzy w jej winę, chociaż świadkowie widzieli,
jakk z bronią
b
w ręku
k wybiegła
b ł z domu
d
zastrzelonego
l
mężczyzny. Owszem, Albert Adamiak pisał na nią
skargi i stawiał jej poważne zarzuty, ale czy z tego
powodu posunęłaby się do morderstwa? Kruk
postanawia przyjrzeć się sprawie i rozpoczyna
nieoficjalne śledztwo. Każda zebrana przez niego
informacja rodzi kolejne pytania i wątpliwości.
Dlaczego wpływowi rodzice Krynickiej nie udzielają
y g wsparcia?
p
Czyy świadkowie są
ą
córce należytego
wiarygodni? Dlaczego nikomu nie zależy na
rzetelnym dochodzeniu?

„Od alarmującego telefonu i późniejszych rozmów
z policją i prokuraturą upłynęło nie więcej niż
dwadzieścia pięć minut. Nagle z pokoju Tusi dobiegł
nas jakby głośny huk i tuż po nim w drzwiach salonu
pojawiła
ł się nasza przerażona córka.
ó k Nie
N miałam
ł
pojęcia, co to znaczyło. Tylko Leszek rzucił się
biegiem do pokoju syna, krzycząc po drodze:
– Krzysiu, padnij na podłogę! Nie podchodź do okna,
padnij na podłogę! Wszyscy na podłogę! Strzelają do
nas! (...)”.
(…) to prawdziwa historia nieznanych do tej pory
szczegółów i dramatów związanych z budową fabryki
y pproduktem tego
g
lodów w Baninie. Sztandarowym
producenta lodów jest lód Magnum. Paradoksalnie
do morderczego szantażu bandyci wybrali broń o tej
samej nazwie.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Roma J. Fiszer
T t ł: Listy
Tytuł:
Li t sprzed
ed lat
l t
Wydawca: Edipresse Polska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81177-48-1
edipresse.pl

Autor: Anita Scharmach
Tytuł: Sukces rysowany szminką
Wydawca: Lucky
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65351-63-0
wydawnictwolucky.pl
wydawnictwolucky pl

Dramatyczne okoliczności powodują, że Iwonie
i Ewie, po latach wzajemnej niechęci, udaje się
odbudować przyjaźń, a skrywana dotąd w listach
sprzed lat, wielka tajemnica jednej z nich, wreszcie
wychodzi
h d i na jaw.
j
Dzięki sile przyjaźni, powraca odwaga by zawalczyć
o siebie, uwolnić się od wcześniejszych złych
wyborów. Odwaga, by spróbować podążyć drogą
wielkiego uniesienia z młodości… Szczęśliwy zbieg
okoliczności sprawia, że w życiu Iwony pojawia się
mężczyzna sprzed lat. Ten sam, o którym dotąd
odważała się tylko śnić, ukradkiem zaglądać
w przechowywane od niego listy, powraca niczym
książę z bajki...
Od Wydawcy

Niespełna czterdziestoletnia Julia to kobieta sukcesu.
Wciąż piękna, inteligentna i bajecznie bogata. Od
czasu, gdy jej narzeczony zginął w wypadku
samochodowym mieszka sama, prowadząc niezależne
życie singielki. Ambicji i determinacji Julii nie
brakuje, więc szybko pnie się w górę po szczeblach
kariery zawodowej. Dba o swój wizerunek, panując
nad wszystkimi sferami własnego życia.
życia
Przewrotny los jednak sprawi, że wkrótce ten
luksusowy, uporządkowany kobiecy świat stanie na
głowie. Co więcej, ten chaos nie będzie Julii nawet
bytnio pprzeszkadzał!
es kad ał!
zbytnio
Od Wydawcy

Akcja książki toczy się m.in. nad jeziorem Mausz na
K
b h
Kaszubach.
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Autor: Emilia Smechowski
T t ł: My,
Tytuł:
M superimigranci
ei i
i
Wydawca: Prószyński i S-ka
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81233-69-9
ksiegarnia.proszynski.pl

Autor: Monika A. Oleksa
T t ł Tylko
Tytuł:
T lk morze zapamięta
i t
Wydawca: Filia
Rok wydania: 2018
ISBN: 78-83-80755-39-0
wydawnictwofilia.pl
wydawnictwofilia pl

Emilia była jeszcze Emilką, kiedy jej rodzice wsadzili
ją do samochodu i zostawiając za sobą szarą Polskę,
pojechali do Berlina Zachodniego. Był rok 1988.
Kilka miesięcy później miała już nowe nazwisko,
nowy język,
j k nowy kraj:
k j była
b ł teraz
t
Ni k wszystko
Niemką,
tk
co polskie było niemile widziane, marzenie o lepszym
życiu przekształciło się w codzienną walkę o to, żeby
tylko nie rzucać się w oczy. Kiedy nowi znajomi
obiad zamiast pierogów
rodziców przychodzili na obiad,
podawano mozzarellę z pomidorami. A kiedy Emilia
przyniosła do domu dyktando z niemieckiego
z dwoma błędami, jej mama była przerażona.
(…) Emilia Smechowski wzruszająco opowiada
osobistą historię zbiorowego doświadczenia: historię
wstydu i zawziętej woli odniesienia sukcesu, dążenia
do emancypacji i budowania wiary we własne
możliwości.
d
Od W
Wydawcy

Po dwunastu latach za granicą Maks wraca do
rodzinnego, nadmorskiego miasteczka, aby zająć się
chorą matką. Wyjechał stąd z zamiarem, by nigdy nie
wrócić, po tym, jak odeszła od niego kobieta jego
ż i
życia.
Odl ł Islandia
Odległa
I l di wydawała
d
ł się
i idealnym
id l
miejscem, by zapomnieć i odzyskać spokój, którego
zabrakło mu po rozstaniu z Beatą. Teraz jednak musi
porzucić uporządkowane i wtłoczone w surowe ramy
obecne życie i zmierzyć się z przeszłością,
przeszłością która nie
daje o sobie zapomnieć. (…)
Akcja powieści toczy się w małej rybackiej wiosce
nad Bałtykiem, który późną jesienią wygląda zupełnie
inaczej niż latem. Nieodmiennie jednak czaruje
swoim surowym pięknem i potęgą żywiołu,
w naturalny sposób splatając się z życiem głównych
bohaterów – Maksa, Beaty i Irki.
Od W
Wydawcy
d
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Autor: Magdalena Knedler
T ł Tylko
Tytuł:
T lk oddech
dd h
Wydawca: Novae Res
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-8-381470-05-6
novaeres.pl
novaeres pl

Autor: Krzysztof
y
A. Zajas
j
Tytuł: Wiatraki
Wydawca: Marginesy
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65973-77-1
marginesy.com.pl

Choć Ninę i Izę dzieli duża różnica wieku, między
tymi dwiema siostrami wytworzyła się szczególnie
mocna i wyjątkowa więź. W niedalekiej przeszłości
zdarzył się bowiem wypadek, który zostawił w ich
psychice
h
głębokie
ł b k blizny
bl
i sprowokował
k
ł pytania, na
które do dziś żadna z nich nie poznała szczerej
odpowiedzi. Aby spróbować je odnaleźć, kobiety
ruszają razem w podróż przez Mazury, Mazowsze
i Półwysep Helski.
Helski Ta wyprawa będzie niczym
katharsis – rzuci nowe światło na ich przeszłość
i pomoże spojrzeć z innej perspektywy na bolesne
wydarzenia sprzed dwóch lat.
Ale czyy pprawda,, którąą odkryją,
yją, ppozwoli im w końcu
odnaleźć spokój ducha i wyzwolić się od ciężaru
przytłaczających wspomnień, żalu i wyrzutów
sumienia?
Od Wydawcy

Podkomisarz Lucjan Bałyś, wysłany na konferencję
na Pomorze, zostaje wmieszany w porachunki
miejscowych gangsterów. Z początku uznaje to za
szczęśliwy
ę
y
traff
–
uwielbia
adrenalinęę
i praworządność. Tyle że to nie zabawa.
W tym samym czasie blisko Słupska ktoś w sposób
bestialski i makabryczny morduje trzech mężczyzn,
a Bałyś znika bez śladu…
Inspektor Krzycki wyrusza na pomoc. Obudził zmory
ponurej przeszłości, z którymi w końcu trzeba się
zmierzyć. Musi działać na pograniczu policyjnej
logiki i irracjonalnej intuicji, bo tylko w ten sposób
zdoła odnaleźć i uratować przyjaciela.
przyjaciela Co było
dawno i wydawało się błahe, okazuje się
najważniejsze dla rozwiązania krwawej zagadki. Tak
mu się przynajmniej wydaje.
y
y
Od Wydawcy
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Autor: Adriana Rak
Tytuł: Uwikłani, t. 1
Wydawca: WasPos
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-66070-15-8
waspos.pl

Agata jest młodą kobietą, którą los od samego
początku nie traktował dobrze. Nieudany związek
z Michałem,
Michałem przy którym doświadczyła ogromnego
cierpienia pozostawił w jej sercu i pamięci wiele
nieprzyjemnych wspomnień i uczuć. Niestety los
ponownie chce z niej zadrwić, podstawiając na jej
drodze kogoś, kto wywróci jej świat do góry nogami.
Piotr to szczęśliwy ojciec Jasia, który żyje tylko dzięki
niemu. Każdego dnia musi udawać, że wszystko jest
w porządku, że jest członkiem kochającej się rodziny.
S
Stwarza
pozory przedd najbliższymi,
jbliż
i co nie
i do
d końca
k ń
pozwala mu być szczęśliwym. Uwięziony między tym,
co trzeba, a tym, co chce, długo nie może wybrać
właściwej drogi.
Od Wydawcy
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Książki
dla d
dzieci
K i żki dl
i i
ż
i młodzieży
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Autor: Agata Półtorak
Tytuł: Bajki z dna Bałtyku
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75281-56-9
marpress.pl

Autor: Bòżena Ùgòwskô (red.)
Tytuł: W krôjnie kaszëbsczich
brawãdów (wyd. 2)
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-87258-24-5
kaszubskaksiazka.pl

Bogato ilustrowana książeczka dotycząca fauny
Bałtyku przygotowana na poziomie percepcji małego
dziecka (przedszkolnego i wczesnoszkolnego).
wczesnoszkolnego)
Bajeczki – jakkolwiek pełne antropomorfizacji
i elementów zmyślonych – przemycają wiele faktów
dotyczących historii, zagrożeń i ekologii Bałtyku.
Zawierają duży potencjał edukacyjny i mogą
wypełnić lukę w książkach dla dzieci związanych
z Bałtykiem.
Autorka zabiera dzieci w podróż w głębiny Morza
Bałtyckiego. Dowiedzą się, jak ono powstało,
poznają
j wielu
i l jego
j
mieszkańców
i k ń ó i podsłuchają
dł h j
o czym rozmawiają, gdy nikt nie widzi.

Zbiór bajek i baśni napisanych w języku kaszubskim
z ilustracjami Natalii Krzyżanowskiej.
Krzyżanowskiej
Ich autorami są m.in.: Florian Ceynowa (np. „Ò
trzech bratach”), Franciszek Sędzicki (np. „Mądri
swiôdk”), Stefan Ramułt („Mądri òwczôrz”), Leon
Heyke (np. „Król kaszëbszczi”), Jan Patock (np.
„Kôłpie”) i Klemens Derc („Pòwiôstka ò pùcczich
krôsniãtach”).

Od Wydawcy
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A t Katarzyna
Autor:
K t
K
Kulikowska
lik
k
Tadeusz Sadkowski
Tytuł: Małe światy
Wydawca: Muzeum – Kaszubski
Park Etnograficzny
/ Wdzydze Kisz.
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94550-80-6
muzeum-wdzydze.gda.pl

Autor:
A
t Dorota
D t Majkowska-Szajer
M jk
k S j
Tytuł: Bolek i Lolek na szlaku
polskich kultur
Wydawca: Znak
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-24050-52-9
znak.com.pl

To propozycja dla dzieci, które zechcą poznać
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny
we Wdzydzach
Wd d h Kiszewskich.
Ki
ki h Autorzy
A t
t j ciekawie
tej
i k i
zilustrowanej książki wyjaśniają, co to jest muzeum,
w tym muzeum na wolnym powietrzu, pytają m.in. –
skąd pochodzi nazwa „skansen”, dlaczego takie
znaleźć
muzea powstawały i co można w nich znaleźć,
udzielając przy tym krótkich, acz wyczerpujących
odpowiedzi.
Zapoznają oczywiście z założycielami wdzydzkiego
skansenu oraz z propagowanymi przez nich
rzemiosłami i rękodziełem. Na końcu natomiast
prezentują dzisiejszy stan muzeum.

Pora na kolejną przygodę!
Tym razem Bolek i Lolek szukają skarbów rozsianych
po całej
ł j Polsce.
P l
J
Jest
i h bardzo
ich
b d
d ż dlatego
dużo,
dl
chłopakom przyda się pomoc. Przyłączysz się do
wyprawy?
Czeka Cię tradycyjne malowanie chat w Zalipiu,
uczta z pyszną roladą i modrą kapustą na Śląsku oraz
najlepsza zabawa w rytm radomskiego oberka.
Natłok wrażeń? Wspólne słuchanie kaszubskich
opowieści będzie doskonałym zakończeniem dnia.
gę
Pakujj pplecak i w drogę!
Polska jest piękna i różnorodna. Poznaj ją z Bolkiem
i Lolkiem!
Od Wydawcy
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Autor: Monika Kubisiak
Tytuł: Tajemnica grodu Wejhera
czyli Losy pewnego
pościgu
y
Drukarnia Perfekta
Wydawca:
Info
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-63657-66-6
perfekta.info.pl

Autor: Monika Kubisiak
Tytuł: Durwidal. Tajemnica
pierścienia Wejherów
Wydawca: Drukarnia Perfekta
Info
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-63657-91-8
perfekta.info.pl

Powieść
przygodowa‚
będącą
jednocześnie
przewodnikiem dla dzieci i ich rodziców po
Wejherowie
Wejherowie.

Detektywistyczno-fantastyczna – o podróżach przez
wrota czasu – powieść obyczajowa dla dzieci
i młodzieży,
młodzieży której akcja toczy się w Wejherowie.
Wejherowie
Młodzi czytelnicy podczas jej lektury poznają
ciekawe miejsca w mieście.
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Autor: Natalia Fiedorczuk-Cieślak
Tytuł: Koronkowa parasolka
z Gdyni.
Opowieść o mieście
Wydawca: Egmont
R k wydania:
Rok
d i 2018
ISBN: 978-83-28136-28-1
egmont.pl
Tytułowa
parasolka
nie
jest
zwyczajnym
przedmiotem,
lecz
przewodniczką
czytelnika
w podróży w przeszłość. Szybuje nad miastem i z jej
perspektywy oglądamy Gdynię sprzed stu lat.
Unoszona przez morski wiatr ucieka kolejnym
postaciom (np. Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu),
a w tle trwa budowa portu i wre miejskie życie.
Przepięknie zilustrowana opowieść o mieście –
I b l Kaczmarek-Szurek,
K
kS
k która
któ
j li j się
i
Izabela
specjalizuje
w ilustracji wydawniczej oraz plakatach, z humorem
oddaje styl epoki. Natalia Fiedorczuk, laureatka
Paszportu Polityki w kategorii literatura za „Jak
pokochać centra handlowe
handlowe” (2016),
(2016) z właściwą sobie
błyskotliwością i zmysłem obserwacyjnym oprowadza
młodego czytelnika po młodym mieście.
Od Wydawcy

Autor: Magdalena
g
Witkiewicz
Tytuł: Lilka i spółka (wyd. 3)
Wydawca: Od Deski do Deski
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65157-97-3
oddeskidodeski.com.pl

Wakacyjne przygody Lilki, czyli Mikołajka
w spódnicy. Lilka, Wika i Matewka spędzają wakacje
w Jastarni u ciotki Jadźki. A ciotka,, jjak to ciotka,,
oprócz pypcia na nosie ma swoje zasady –
sprzątanie, sprzątanie, sprzątanie, a słodycze tylko
w sobotę. Które dziecko to wytrzyma? Dzieciaki
obmyślają sprytne plany, jak wyrwać się z Jastarni.
Tym bardziej, że pogoda nie dopisuje, a do ciotki
przyjeżdża „Pan Mądraliński”, czyli Wojtuś. Niestety
wkrótce okaże się, że znienawidzona ciotka
i przemądrzały Wojtuś, to najmniejszy problem Lilki
i spółki...
spółki
Od Wydawcy
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Autor: Magdalena Witkiewicz
Tytuł: Lilka i wielka afera (wyd. 2)
Wydawca: Od Deski do Deski
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65157-96-6
oddeskidodeski.com.pl

Autor: Magdalena Witkiewicz
Tytuł: Mateusz i zapomniany
skarb
Wydawca: Od Deski do Deski
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65157-69-0
oddeskidodeski.com.pl

Druga część niesamowitych i zabawnych przygód
Lilki Czy tym razem wymarzone wakacje nad
Lilki.
jeziorem u ciotki Franki będą beztroskie? Wszystko
wskazuje na to, że tak… dopóki nie pojawią się
tajemniczy poważni panowie w garniturach i równie
podejrzany Johnny...
Od Wydawcy

Matewka z radością kończy drugą klasę i czeka na
k j które
któ wreszcie
i nadchodzą.
d h d Jak
J k zawsze jedzie
j di
wakacje,
na Kaszuby, gdzie tym razem wraz z siostrą, Stasiem,
Antosiem i Jurkiem szuka skarbu.
Co to jest równouprawnienie? Czy dorośli zawsze
mówią prawdę (a skądże!)? Dlaczego ciotka Franka
mówiła czule do ryżu i czy skarb okaże się wielkim
bogactwem, czy czymś zupełnie innym? O tym
możecie przeczytać w tej książce!
Od Wydawcy

21

Autor: Antoine de Saint-Exupéry
(tł. Maciej Bandur)
Tytuł: Môłi princ
Wydawca: Vëdôvjizna SKRA
Rok wydania: 2018
ISBN:
ISBN 978-83-95124-30-3
978 83 95124 30 3
czec.pl

Autor: Anna Gliszczyńska
y
Tytuł: Bycio herbu Kasztan.
Na zamku w Bytowie
Wydawca: Urząd Miasta Bytów
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-92896-43-2
bytow.com.pl

Tłumaczenie klasyki światowej literatury na język
y
zawiera również część
ę
kaszubski. Wydanie
poświęconą wymowie j. kaszubskiego, słowniczek
kaszubsko-polski
z
trudniejszymi
słowami
występującymi w tekście oraz posłowie Artura
Jabłońskiego.

To druga, napisana w językach kaszubskim i polskim,
część
ę pprzygód
yg bajkowego
j
g symbolu
y
Bytowa,
y
, opiekuna
p
tamtejszego zamku. Bycio – odważny kasztanek,
maskotka gminy Bytów – kontynuuje w niej swoją
podróż, odwiedzając najciekawsze w mieście
miejsca, m.in. cerkiew św. Jerzego, most nad rzeką
Borują oraz kościół św. Katarzyny.
Książka, którą zilustrowała Aleksandra Gliszczyńska,
zawiera audiobook ze słuchowiskiem.
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Autor: Zenon Gołaszewski
Tytuł: Baśnie z grodu Neptuna
(wyd. 3)
Wydawca: Wimana
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95053-50-4
wimana.pl

Książka zawiera 12 baśni, których akcja rozgrywa się
na Pomorzu,
Pomorzu w Gdańsku.
Gdańsku Ich bohaterami są m.in.
m in
Kaszuba, Gdanisław i rusałka Gedania, gdańska
syrenka zwana Wodną Panną, Gracja i Szymon,
świętojański skąpiec, Dyl Sowizdrzał czy kamienny
pies. Mowa to również o zamczysku krzyżackim,
zaczarowanym teatrze (szekspirowskim), skrzatach
i… bibliotekach.
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Poezja
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Autor: Piotr Wiesław Rudzki (red.)
Tytuł: Pociąg pośpieszny
AWANGARDA do Poznania
Głównego
W d
Wydawca:
B
Bernardinum
di
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81270-97-7
księgarnia.bernardinum.com.pl

Almanach powstały w ramach Pomorskiego Projektu
y
g „Pantograf”.
g
Zawiera tekstyy różnych
y
Poetyckiego
autorów pozyskane w wagonie pociągu pośpiesznego
AWANGARDA
„użyczonym”
na
potrzeby
przedsięwzięcia od spółki PKP Intercity. W końcu
września ubiegłego roku odbyli nim podróż z Gdyni
Głó
j przez Sopot
S
d Poznania
P
i Głównego
Głó
i
Głównej
do
m.in.:
Ewa Lipska, Piotr Wiesław Rudzki, Artur
Nowaczewski, Paweł Baranowski, Krzysztof
Kuczkowski, Karina Lewandowska, Kazimierz
Nowosielski,
Nowosielski Andrzej Fac,
Fac Wojciech Boros,
Boros Jarosław
Jakubowski i Antoni Pawlak.

Autor: Wanda
A
W d Lew-Czedrowskô
L C d
kô
Tytuł: Ze zymkù na jeséń
Wydawca: Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo
y
2018
Rok wydania:
ISBN: 978-83-66052-14-7
muzeum.wejherowo.pl
Jest to pierwszy, kaszubskojęzyczny
k
bk
zbiór
b ó poetycki
k
Wandy Lew-Kiedrowskiej, nauczycielki, członka Rady
Języka
Kaszubskiego,
kaszubskiej
działaczki
społecznej oraz samorządowej. Zawarte utwory
przyrody
poruszają różnorodną tematykę: piękno przyrody,
miłość do małej ojczyzny – Kaszub czy przeżycia
religijne. Utwory te nie są też jednorodne pod
względem formy. W całości stanowią refleksję nad
ją y nas światem oraz ludzkimi odczuciami.
otaczającym
Od Wydawcy
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Autor:
A
t Bogumiła
B
ił Skomoroko
Sk
k
Tytuł: Dotyk
Wydawca: Starostwo
Powiatowe
/ Słupsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-60228-81-4
powiat.slupsk.pl

Autor:
A
t Gabriela
G b i l Szubstarska
S bt k
Tytuł: Gdańskie kresy
Wydawca: Zajder.pl
Rok wydania: 2018
ISBN: 978
83 93671 47 2
978-83-93671-47-2
zajder.pl

Wiersze Bogumiły Skomoroko to apetyty na życie,
zachwyt
h t nadd otaczającymi
t
j
i zjawiskami
j i k i przyrody
d
i uczucie szczęścia, którymi Autorka dzieli się
z czytelnikami. A źródłem inspiracji, zadumy czy
refleksji bywa oglądanie starych zdjęć, spacer po
lesie zatrzymanie się i spojrzenie w górę,
lesie,
górę by
podziwiać obłoki mknące po niebie. We wszystkim,
w każdej porze dnia, we wspomnieniach Bożego
Narodzenia, w przedmiotach i roślinach razem
z Autorką odkrywamy piękno otaczającego nas
świata.

Gabriela Szubstarska – z zawodu nauczycielka,
autorka jedenastu tomów poetyckich. Współautorka
wydań
d ń książkowych
k i żk
h międzynarodowych
i d
d
h programów
ó
poetyckich. Pomysłodawczyni i reżyser montaży
słowno-muzycznych. (…) Laureatka konkursów
poetyckich. Przekładana na j. niemiecki i szwedzki.
Do jej utworów pisana jest muzyka.
muzyka Organizuje
i prowadzi w Trójmieście spotkania literackie. Jest
członkiem polskich literackich stowarzyszeń oraz
Międzynarodowej Grupy Poetyckiej „QuadArt”.
Założycielka i prezes Gdańskiego Klubu Poetów.
Wspaniały Człowiek.
Od Wydawcy

Dr Marianna Borawska
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Autor:
A
t Maria
M i JJolanta
l t Etmańska
Et ń k
Tytuł: Jeszcze powrócisz
do Matki Bożej
Wydawca: Wydawnictwo Jasne
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65703-17-0
wydawnictwo-jasne.pl

Autor: Maria Szymańska
Tytuł: Słupsk wierszem malowany
Wydawca: Parafia Ewangelicko-Augsburska
św. Krzyża / Słupsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-92601-89-0
slupsk.luteranie.pl

Niniejszy zbiór prezentuje utwory poetyckie
poświęcone
pamięci
wybitnych,
a
często
zapomnianych
i
h mieszkańców
i k ń ó Kościerzyny.
K ś i
Z i
Zawiera
także bardzo osobiste liryki religijne, będące zapisem
wzruszeń i refleksji, inspirowanych postaciami
niektórych świętych, głównymi wydarzeniami roku
liturgicznego i kaszubskich sanktuariów,
sanktuariów lecz te
najważniejsze są skupione wokół postaci Matki
Boskiej. Mottem twórczości poetyckiej autorki są
słowa św. Jana Bosko: „Kto ufa Matce Bożej, nigdy
nie dozna rozczarowania”.
Od Wydawcy

Słupszczanie odnajdą w liczącym prawie 170 stron
tomiku znane sobie miejsca, między innymi
kawiarenkę przy
pr y Mostnika,
Mostnika
lod iarnię przy
lodziarnię
pr y
Nowobramskiej, ratusz, ulicę Długą, kino Milenium,
Stawek Łabędzi, aleję brzozową, a także Basztę
Czarownic - w wierszu w konwencji horroru. Są także
strofy poświęcone Ustce i najbliższym okolicom
Słupska. Wśród bohaterów poezji jest wielu zwykłych
mieszkańców, których poetka lubi pasjami
obserwować, podsłuchiwać i opisywać, pies ze
schroniska i słupski kot, ale także znany
z działalności charytatywnej Ireneusz Borkowski
(wiersz „Dobrodziej”) i Barbara Stefanowicz („Pani
Basia”). Wiele wierszy jest nostalgicznych,
refleksyjnych, ale równie dużo humorystycznych.
A
C
e
M e k
Anna
Czerny-Marecka
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Tytuł:
y
Pamiętniki
ę
Józefa
Wybickiego
Wydawca: Wimana
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95053-54-2
wimana.pl

Wszyscy Polacy wiedzą, że Józef Wybicki (1747–
1822)) jjest autorem ppolskiego
g hymnu
y
narodowego
g –
Mazurka Dąbrowskiego. Ten gorący patriota wsławił
się również wystąpieniem na sejmie w 1768 r.
przeciwko działaniom ambasadora rosyjskiego, był
uczestnikiem konfederacji barskiej i insurekcji
kościuszkowskiej oraz współzałożycielem Legionów
Polskich we Włoszech. Ale pozostawił też po sobie
interesujące „Pamiętniki”, w których opisuje dzieje
swego życia od lat najmłodszych do czasu utworzenia
Księstwa Warszawskiego.
Warszawskiego
Obecne wydanie Pamiętników J. Wybickiego jest
nowym opracowaniem dokonanym przez historyka
i pisarza Zenona Gołaszewskiego.
y
y
Od Wydawcy

Tytuł: Pamiętniki Józefa
Wybickiego Senatora
Wojewody Królestwa
Polskiego
Wydawca: Gdańsk [wydaw.
nieznany]
i
]
Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65770-02-8
ksiegarnia bernardinum com pl
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Kolejne,
j
okolicznościowe – z okazji
j 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości – na nowo
zredagowane wydanie pamiętników z przedmową
Henryka Mościckiego (1881–1952) i słowem ks. abp.
Sławoja Leszka Głódzia.
J k podano
Jak
d
na stronie
i tytułowej,
ł
j są to: „Dzieje
D i j
porozbiorowe narodu polskiego w żywym słowie”.
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Autor: Elżbieta Wisławska
T t ł W drodze.
Tytuł:
d d Moje
M j
podróże z literaturą
w tle
Wydawca: Stowarzyszenie
Bibliotekarzy
Polskich
/ Słupsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-88783-27-2
(…) to podziękowanie ludziom spotkanym w wielu
krajach (…). Pięknie zachwyca się [autorka]
miejscami,
i j
i o których
k ó h zwiedzaniu
i d i marzyła
ł i do
d których
kó h
odkrywania była zawsze świetnie przygotowana. (…)
interesująco opowiada o ludziach, których poznała,
o miejscach i przyrodzie, zabytkach i historii,
sprawiając że chcemy podążyć śladami jej
sprawiając,
wędrówek.
Maria Pietryka-Małkiewicz

Autor: Stefan Gełdon
Ed
Edmund
d Zieliń
Zieliński
ki
Tytuł: Z Kręga przez
Sant’Omero
do Nowego
Wydawca: Edmund Zieliński
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-92814-82-5
czec.pl
Książka (…) stanowi podsumowanie długiego,
twórczego życia człowieka urodzonego kilka lat po
odzyskaniu niepodległości. Bohater książki, zanim
wkroczył
k
ł
w swoje
j naprawdę
d dorosłe
d
ł życie,
ż i
doświadczył „zabawy w wojsko i wojnę” – tylko że
nie była to zabawa, a twarda rzeczywistość.
(…) Czytelniku, zapoznaj się z jego przeżyciami, bo
warte (…) Pan Stefan wspomina kolegów
są tego warte.
z Kręga. Mieli szczęście w nieszczęściu.
W większości, z Frontu Zachodniego, wprawdzie
przez Włochy czy Anglię, wracali do kraju. Ci,
walczący na Wschodzie byli w znacznie gorszej
sytuacji. Byli, brzydko mówiąc, „mięsem armatnim”.
Polakami, którzy umierali za hitlerowskie Niemcy.
Gertruda Stanowska
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Autor: Charles Ogier
T ł Dziennik
Tytuł:
D i ik podróży
d óż
do Polski 1635–1636
(wyd. 3)
Wydawca: Wimana
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94807-90-0
wimana.pl

Autor: Katarzyna Konieczka (red.)
Tytuł: Marzec 1968 na Politechnice
Gdańskiej oczami uczestników
Wydawca: Instytut Pamięci
Narodowej
R k wydania:
Rok
d i 2018
ISBN: 978-83-80984-04-2
ipn.gov.pl

Jako jedni z inicjatorów i aktywnych uczestników
marcowego protestu 1968 r. gdańskiej społeczności
ppostanowiliśmy,
y
ppo
niemal
akademickiejj
pięćdziesięciu latach, zaprezentować dramatyczne
wydarzenia tamtego przedwiośnia, które na zawsze
stało się częścią historii nie tylko naszej uczelni.
Spisując te wspomnienia, staraliśmy się jak
najwierniej
j i i j oddać
dd ć przebieg
bi ówczesnych
ó
h wypadków
dkó
i atmosferę tamtych dni, a także okoliczności
i motywy, które skłoniły nas wtedy do działania.
Od autorów

Charles Ogier (1595–1654), sekretarz poselstwa
francuskiego, mającego za zadanie doprowadzenie
d pokoju
do
k
między
d Szwecją
S
a Polską.
P l k Poselstwo
P l
to
(pod przewodnictwem Klaudiusza de Mesmesa,
hrabiego d’Avaux) dotarło do Polski wiosną 1635 r.
i po podpisaniu traktatu pokojowego w Sztumskiej
Wsi przebywało w Polsce do czerwca 1636 r.
r
Charles Ogier podczas tej podróży spisywał
wszystko, co zaobserwował i uznał za godne
odnotowania. Dzięki temu dzisiejsi Czytelnicy jego
„Dziennika” uzyskują
„
y ją znakomityy szkic obyczajowy
y j y
z życia codziennego w XVII-wiecznej Polsce, opis
odwiedzanych
przez
niego
miejscowości,
znajdujących się w nich budowli i dzieł sztuki.
Odd Wydawcy
d
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Autor: Kalina Zabuska
Tytuł: Daniela
i l Chodowieckiego
h d i ki
przypadki
Wydawca: Fundacja
Terytoria Książki
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-79081-21-9
terytoria.com.pl

Autor: Daniel Kalinowski (red.)
Tytuł: Ksiądz
Ksiąd prałat Jan Giriatowicz.
Giriato ic
Kapłan i społecznik
Wydawca: Akademia Pomorska
/ Słupsk
Miejska Biblioteka
Publiczna / Słupsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-74672-93-1
978-83-88783-26-5

Znakomity rysownik i rytownik Daniel Chodowiecki
urodził się w Gdańsku. Tu został ukształtowany przez
wartości kultywowane w jego rodzinnym domu. Stąd
przed blisko trzystu laty wyruszył w drogę, która
zaprowadziła go na szczyty europejskiej sławy. Po
ojcu był Polakiem, po dziadkach ze strony matki
Niemcem i Francuzem. Zawodowo i rodzinnie
Berlinem Pozostawiony przezeń
związał się z Berlinem.
dorobek artystyczny traktowany jest dzisiaj jako
fundament wiedzy na temat XVIII wieku.
Książka Kaliny Zabuskiej to próba przedstawienia
g nie tylko
y
jjako artysty,
y y, ale również
Chodowieckiego
jako człowieka, którego życie stanowiło ucieleśnienie
ideałów mieszczańskiego oświecenia.
Od Wydawcy

Ksiądz Jan Giriatowicz [proboszcz parafii św. Jacka
w Słupsku w latach 1981–2015] (…) był i jest
odbierany jako współczesny Człowiek Boży. Żyjąc
w Europie,
E
i w Polsce
P l
powojennej
j
j i dzisiaj,
d i i j przyszło
ł
księdzu Janowi odnowić cnoty chrześcijańskie
i zastosować je w aktualnej rzeczywistości
kulturowej, społecznej i politycznej. W świadomy
sposób sięgając do Biblii i decydując się być
katolickim kapłanem, stawał przed zadaniem
głoszenia i popierania czynem tego, co niesie ze sobą
Ewangelia. Zdążył przekonać do niej bardzo wielu
ludzi. Niektórzy z nich pojawiają się na łamach
książki. Wielu jest pod wrażeniem także postawy
księdza Jana, czując się zainspirowanymi Jego
działaniami,
zachęconymi
do
głębokiego
postrzegania życia na tej ziemi…
P f D
Prof.
Daniel
i l Kalinowski
K li
ki
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Autor: Sylwia Bykowska
G
Grzegorz
JJedlicki
dli ki
Katarzyna Kurkowska
Piotr Paluchowski
Tytuł: Poczet radnych
miasta Gdańska
1990–2018, t. I
Wydawca: Stowarzyszenie
Rajcy Gdańscy
y
2018
Rok wydania:
ISBN: 978-83-95218-31-6 (t. I)
978-83-95218-30-9 (całość)
Publikacja
P
blik j prezentuje
j w kolejności
k l j ś i alfabetycznej
lf b
j
sylwetki członków Rady Miasta Gdańska od roku
1990 po ostatnią kadencję.
Autorzy pracy są świadomi jej niedoskonałości. Jak
tłumaczą barierą nie do pokonania był brak dystansu
tłumaczą,
pozwalającego spojrzeć na niedawną lub wręcz
„dziejącą się” historię. Główne źródło stanowiło dla
nich Archiwum Miasta Gdańska, oprócz niego były
y
rozmowyy z nimi
ankietyy rozesłane do radnych,
i korespondencja. Nieumieszczenie biogramu danej
osoby w tym tomie wynika, jak wyjaśniają, ze stanu
prac badawczych. Uzupełnienie stanowić ma tom
drugi.

Autor: Krzysztof Godon (red.)
Tytuł: Leon Jak Ł
Łuka
ka
Wydawca: Muzeum Archeologiczne
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978
978-83-85824-89-3
83 85824 89 3
archeologia.pl

Zeszyt 1 nowej muzealnej serii – „Archiwum
pamięci archeologii Pomorza”, poświęcony żyjącemu
w latach 1918–1983 założycielowi placówki.
Publikacja ma cztery rozdziały. W pierwszym –
d t
dotyczącym
ż i
życia
zawodowego
d
archeologa
h l
–
przedstawione zostały m.in. jego zainteresowania
okresem przedrzymskim i wpływami rzymskimi,
badania pradziejów społeczności w dorzeczach Odry
i Wisły, epoki kamienia na Pomorzu Wschodnim oraz
jego dorobek w dziedzinie badań nad kulturą
łużycką.
Część drugą stanowią wspomnienia, m.in. Konrada
Jażdżewskiego,
Aleksandry
SzymańskiejBukowskiej, Janiny Kamińskiej i Krzysztofa
Walenty.
Trzecia część traktuje o początkach gdańskiego
ośrodka archeologicznego. Na końcu zaś znajduje się
album.
lb
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Autor: Paweł Janikowski
T t ł 1958.
Tytuł:
1958 Będzie
B d i muzeum!,
! cz. 2
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół
Narodowego Muzeum
Morskiego
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94702-60-1
tpnmm.pl
Publikacja prezentująca biografie siedmiu postaci:
zarówno tych najbardziej aktywnych w początkach
działalności Towarzystwa Przyjaciół Narodowego
M
Muzeum
M ki
Morskiego
(
(wcześniej:
ś i j
C t l
Centralnego
Muzeum Morskiego) i samego muzeum, jak i tych,
którzy wnieśli ogromny wkład w działalność
towarzystwa. Są to: Witold Bublewski, Zdzisław
Ćwiek Władysław Antoni Drapella,
Drapella Aleksander
Ćwiek,
Rylke, Zbigniew Leszek Grzywaczewski, Andrzej
Benesz, Józef Kuszewski.
Książka wydana została równo 60 lat od czasu, gdy
y o ppowołaniu w Gdańsku Muzeum
rodziła sięę myśl
Morskiego, które – początkowo małe i skromne – po
kolejnych
dziesięcioleciach
zyskało
status
narodowego.

Autor: Grażyna Gzella
Tytuł: Dziennikarze
D iennikar e i redaktorzy
redaktor
odpowiedzialni polskiej
prasy Pomorza
Nadwiślańskiego w okresie
zaboru pruskiego.
Słownik biograficzny
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja
Kopernika
/ Toruń
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-23140-98-6 (twarda oprawa)
978-83-23140-45-0 (miękka oprawa)
wydawnictwo.umk.pl
Do chwili przedłożonego przez Prof. Grażynę Gzellę
opiniowanego
„Słownika”
brak
podobnego
opracowania
stanowił
dostrzegalną
lukę
w prasoznawczej historiografii tyczącej dziejów
pomorskiego czasopiśmiennictwa. Toteż w mojej
opinii nie będzie egzageracją, jeśli stwierdzę, że
oceniania praca jest nie tylko „wypełnieniem” owego
braku, lecz także, a może przede wszystkim, jawi się
jako opracowanie o stosunkowo szerokim spectrum
poznawczym, wskazującym i umożliwiającym
podjęcie szczegółowych już kierunków badań nad
biografiami historycznymi wybranych postaci.
P f A
Prof.
Andrzej
d jR
Romanow
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Autor: Łukasz Maciejewski
D t Stenka
Danuta
St k
Tytuł: Flirtując z życiem (wyd. 2)
Wydawca: Znak
Rok wydania: 2018
ISBN: 978
978-83-24048-35-9
83 24048 35 9
znak.com.pl

Autor: Krzysztof Skiba
Jakub
k b Jabłonka
bł k
Paweł Łęczuk
Tytuł: Skiba. Ciągle na wolności
Wydawca: Sine Qua Non
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81292-93-1
wsqn.pl

Piękna, emocjonalna, wrażliwa, kobieta sukcesu,
gwiazda ekranu. Wykreowany przez media wizerunek
Danuty Stenki nawet w połowie nie oddaje prawdy
o jej
j j niezwykłej
i
kł j osobowości.
b
ś i Szczere
S
rozmowy
z Łukaszem Maciejewskim odsłaniają jej inne,
nieznane oblicze. Aktorka opowiada o swoim
dzieciństwie spędzonym w maleńkiej kaszubskiej wsi,
kariery o fascynującej pracy
o wyboistej ścieżce kariery,
w teatrze, na planie filmowym, w telewizji. Anegdoty
z życia zawodowego przeplatają się z wyznaniami na
temat prywatnych spraw.

Krzysztof Skiba w swojej autobiografii rozśmiesza,
edukuje i puszcza oko do czytelnika, a przede
wszystkim zabiera nas w niezwykłą podróż na
„backstage” swojego życia. Opowiada o udanym
dzieciństwie, działalności konspiracyjnej, więzieniu,
do którego trafił w latach 80., kulisach działalności
Big Cyca i polskiego show-biznesu czy powstawaniu
Lalamido
legendarnego Lalamido.
Jest rozrywkowo i politycznie. Latają kamienie
i ulotki. Unosi się gaz nad niespokojnymi ulicami i na
scenie podczas koncertu. Tysiące ludzi skanduje
j pprzeciwko władzy,
y, ale też
hasła na demonstracji
świetnie bawią się, śpiewając przeboje Big Cyca.

Od Wydawcy
Wydanie uzupełnione o nowe rozmowy.

Od Wydawcy
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Autor: Anna Krzysztofik (red.)
T t ł Konstanty
Tytuł:
K t t Andrzej
A d j Kulka.
K lk
Doktor Honoris Causa
Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina
Wydawca: Chopin University Press
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65990-05-1
efryderyk.pl
(…) Dwadzieścia cztery lata temu Konstanty Andrzej
Kulka uczynił nam honor, przyjmując propozycję
objęcia klasy skrzypiec w naszej uczelni. W tym
czasie otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych.
P
Przez
trzy kadencje
k d j kierował
ki
ł Katedrą
K d Instrumentów
I
ó
Smyczkowych UMFC [w Warszawie].
(…) jest jednym z najwybitniejszych polskich
skrzypków na przestrzeni dziejów. Liczne koncerty
świecie niezwykle bogaty dorobek
grane na całym świecie,
fonograficzny,
aktywność
pedagogiczna
w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina,
nagrody i wyróżnienia otrzymywane na prestiżowych
ę y
y
konkursach skrzypcowych
yp
y
od
międzynarodowych
początków
jego
kariery
artystycznej
są
niekwestionowanym wkładem Konstantego Andrzeja
Kulki w kulturę narodową naszego kraju.
Klaudiusz Baran
R k
Rektor

Autor: Andrzej Zawilski (red.)
Tytuł: Konstanty Andrzej
d j Kulka
lk
– doktor honoris causa
Akademii Muzycznej
im. Stanisława Moniuszki
w Gdańsku
Gdańsku, Gdańsk,
Gdańsk
13 maja 2017 roku
Wydawca: Akademia Muzyczna
/ Gdańsk
y
2017
Rok wydania:
ISBN: 978-83-64615-23-8
wydawnictwo.amuz.gda.pl
Publikacja okolicznościowa ukazująca się z okazji
nadania tytułu doktora honoris causa wybitnemu
skrzypkowi – Konstantemu Andrzejowi Kulce. Jak
zwykle w podobnego typu wydawnictwach w książce
zamieszczona jest laudacja i recenzje z postępowania
o nadanie tytułu, co przybliża postać tego wirtuoza,
jednego z najwybitniejszych absolwentów gdańskiej
Akademii Muzycznej.
y
y
Od Wydawcy
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Autor: Marek Zagalewski
T t ł Skowrońska
Tytuł:
Sk
ńk
Wydawca: Polska Press
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94528-84-3
polskapress pl
polskapress.pl

Autor: Kazimierz Robak
Tytuł: Żeglarskie KTO JEST KIM:
Krzysztof Baranowski
Wydawca: Megas
Rok wydania: 2018
ISBN 978-83-92609-13-1
ISBN:
978 83 92609 13 1
wydawnictwomegas.pl

Wywiad rzeka z mecenas Anną Bogucką-Skowrońską
ze Słupska, byłą senator RP, o Polsce i zwykłym
życiu. Wspólnie z Markiem Zagalewskim doskonale
oddała klimat opisywanych przez siebie czasów.
W
Wspomniała
i ł przy tym
t
całą
ł galerię
l i znanychh jej
j j
postaci: od Anny Walentynowicz i Lecha Wałęsy
przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego po Jana
Olszewskiego czy Lecha Kaczyńskiego.
Adwokatka przewodniczyła pierwszemu w wolnej
Polsce, jak dotąd jedynemu, postępowaniu przed
Trybunałem Stanu, dotyczącemu tzw. afery
alkoholowej.

Niniejszą edycję –
uzupełnioną aneksami
i przypisami – oparto na pierwszym, internetowym,
wydaniu w portalu Żeglujmy Razem. To swoiste
kalendarium z życia na wodzie Krzysztofa
Baranowskiego – żeglarza, kapitana jachtowego,
dziennikarza, nauczyciela, krótkofalowca SP5ATV.
Poprzedza je również kalendarium, ale rodzinne,
w którym osobno z podziałem na lata przedstawiono
ż i jego
życie
j
ojca
j
B l ł
Bolesława,
matki
tki Katarzyny
K t
z d. Rużyckiej, dziadka Tadeusza i babci Anny,
Rosjanki z pochodzenia.
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Autor: Jarosław Abramow-Newerly
T t ł Profesor
Tytuł:
P f
W
Wacław
ł Szybalski
S b l ki
o Lwowie, genach,
istocie życia i noblistach
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78656-02-9
kiw.ug.edu.pl

Książka o znakomitym polskim uczonym pracującym
w Stanach Zjednoczonych, pionierze nowoczesnej
biologii molekularnej, znanym wielu pokoleniom
naukowców
k
ó na całym
ł
ś i i
świecie.
Urodził się w 1921 r. we Lwowie, w rodzinie
inteligenckiej polskiej szlachty (herb Prus I).
Bezpośrednio po zakończeniu wojny przyjechał do
Gdańska gdzie pracował równocześnie na czterech
Gdańska,
posadach: na Politechnice Gdańskiej, w Urzędzie
Wojewódzkim, w Inspektoracie Standaryzacji i w
Izbie
Przemysłowo-Handlowej.
Zorganizował
g
Środków Spożywczych
p y
y
Katedręę Technologii
Politechniki Gdańskiej. Tutaj też w 1949 r. otrzymał
tytuł doktora nauk chemicznych. Promotorem był
prof. Ernest Sym.
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Autor: Edmund Kizik (red.)
Mi ł G
Mirosław
Golon
l ((red.)
d)
Tytuł: Gdańsk 1945–1990. Materiały –
Studia – Analizy, t. 1
Wydawca: Instytut Historii
Polskiej Akademii Nauk
Instytut Pamięci
Narodowej
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65880-19-2
ihpan.edu.pl, ipn.gov.pl
Seria źródłoznawcza w zamyśle jej redaktorów
mająca towarzyszyć postępom prac nad t. 6 „Historii
Gd ń k ” To
Gdańska”.
T wspólny
ól projekt
j kt Instytutu
I t t t Historii
Hi t ii PAN
i IPN, obejmujący lata 1945–1970 i 1971–1990. Jego
zakończenie planuje się w 2025 r.
W periodyku zamieszczone zostały materiały
zaprezentowane podczas konferencji „Gdańsk
Gdańsk 1945
1945–
1960. Problemy źródłoznawcze”, zorganizowanej
w grudniu 2016 r. przez IH PAN i Muzeum
Historyczne Miasta Gdańska. Mowa tu m.in.
o źródłach statystycznych dla pierwszych dekad
powojennego Gdańska, masowych migracjach
gdańszczan,
gospodarce
komunalnej
miasta,
Kościołach i związkach wyznaniowych, składzie
Miejskiej Rady Narodowej oraz nowych dekoracjach
f d
fasadowych
h kamienic.
k i i

Autor: Hans Vogels
g
Tytuł: Poczta Polska w Wolnym
Mieście Gdańsku 1920–1939.
IV. Stemple ręczne,
formularze, druki i nalepki
Wydawca: Hans Vogels
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94840-50-1

Praca otrzymała Nagrodę Specjalną na XXII
g
p
j Wystawie
y
Filatelistycznej
y
j Poznań
Ogólnopolskiej
2018 dla najlepszego eksponatu w klasie literatury
filatelistycznej wraz z dużym medalem złotym,
dwiema nagrodami dodatkowymi oraz gratulacjami
jury. Powstała m.in. w oparciu o materiały Oddziału
Poczty Polskiej Muzeum Gdańska. Wieńczą ją:
polsko-angielski słowniczek terminologii pocztowej,
spis formularzy pocztowych z lat 1921, 1927, 1933
i
1939,
wykaz
nalepek
dobroczynnych
sprzedawanych w urzędach pocztowych w Polsce w
latach 1924–1939 oraz bibliografia.
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Autor: Andrzej Januszajtis
Tytuł: Gdańskie ABC…
Wydawca: Stowarzyszenie
„Nasz Gdańsk”
Rok wydania: 2018
ISBN 978-83-94513-41-2
ISBN:
978 83 94513 41 2
nasz.gdansk.pl

Książka (…) powstała z zamysłem, aby na 90.
urodziny prof. Andrzeja Januszajtisa, osobowości
niezwykłej, wydać zbiór Jego artykułów na temat
Gdańska, publikowanych (…) głównie w ukazującym
się od ponad 20 lat Miesięczniku „Nasz Gdańsk”.
Warto, aby te bezcenne perełki, wydobyte z archiwum
były dostępne Czytelnikom.
k i ż ułożono
ł ż
lf b t
i po dwa
d
t k ł
W książce
alfabetycznie
artykuły,
przypisane każdej literze. W publikacjach tych
znajdują się różnorodne tematy, wydobyte z archiwów
i na nowo odkrywane historie, fascynujące
ciekawostki oraz fachowe oceny.
oceny W ten sposób
chcieliśmy zachować przesłanie Autora, ukazującego
wielokulturowość,
różnorodność
społeczności,
dbałość o architekturę, tradycję oraz piękno
Gdańska.
Od Wydawcy

Autor: Eugeniusz
g
Pryczkowski
y
Tytuł: Banino, Miszewo, Pępowo
Rębiechowo . Dzieje
dramatyczne i piękne
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie / Banino,
Pryczkowscy Akademia
Kaszubska
/ Banino
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-63940-07-2
978-83-60640-70-8
zkpbanino.pl
Banino
jest
najszybciej
rozwijającą
się
miejscowością w województwie pomorskim. Na
koniec 2017 roku we wsi zameldowanych było 6232
mieszkańców, w tym 3178 kobiet i 3054 mężczyzn. Z
dnia na dzień zmienia się struktura wsi. Uprawne
pola przestają istnieć, powstają nowe osiedla. Do
Banina przybywają mieszkańcy z różnych stron kraju.
Wśród nich jest też sporo Kaszubów, którzy do
niedawna mieszkali w Trójmieście lub w innych
miejscowościach. Zdecydowana większość ma jednak
korzenie w innych regionach.
Od Autora
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Autor: Małgorzata Sokołowska
T t ł Polski
Tytuł:
P l ki cudd nadd Bałtykiem
B łt ki
Wydawca: Verbi Causa
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-60494-76-9
czec pl
czec.pl

Autor: Edmund Kizik (red.)
T t ł Król
Tytuł:
K ól jjedzie!
d i ! Wizyty
Wi
władców polskich
w Gdańsku XV–XVIII w.
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-61077-30-5
muzeumgdansk.pl

Bogato ilustrowana opowieść obejmująca lata 1914–
1939, którą autorka snuje w oparciu o wybrane
artykuły prasowe z tamtych czasów. Dotyczą one
P l ki i Pomorza,
Polski
P
a w szczególności
ól ś i Gdyni,
Gd i sporo tu
t
również odniesień kaszubskich.
Tytuł książki pochodzi z czasopisma „Wielkopolska
Ilustracja” z 1930 r. poświęconego Gdyni.

Katalog do wystawy w Ratuszu Głównego Miasta,
prezentującej dokumenty i ślady wizyt władców
polskich w Gdańsku XV–XVIII w. W sumie ponad
200 sprowadzonych
200,
d
h z całej
ł j Polski,
P l ki eksponatów.
k
ó
Część wystawy zatytułowana „Królewskie miasto
Gdańsk” wprowadzała do dziejów związków
nadmotławskiego grodu z Polską, inna – „Theatrum
ceremoniale” – dotyczyła wjazdów królów polskich
ceremoniale
do miasta. Monety, medale oraz donatywy
z wizerunkami królów polskich można było zobaczyć
w części „Gdańsk królom polskim”, natomiast
j
zaginionego
g
g ppomnika króla Augusta
g
III
o dziejach
Wettina z Dworu Artusa dowiedzieć się można było
w części „Królu! Tyś nam blaskiem i ochroną”.
Ostatnia część – „Ars emblematica” – pomagała
w odczytywaniu ukrytych treści w literaturze
i sztuce.
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Autor: Tomasz Rembalski
Tytuł: 625 lat parafii św. Mikołaja
w Niezabyszewie
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65825-16-9
instytutkaszubski.pl

Autor: Eckardt Opitz
p
Tytuł: Austria i Brandenburgia
w wojnie polsko-szwedzkiej
1655–1660. Przygotowanie
oraz przebieg kampanii
w Danii i na Pomorzu
Wydawca: Napoleon V
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78897-68-2
napoleonv pl
napoleonv.pl

W roku 2018 przypada 625. rocznica nadania
Niezabyszewu przywileju lokacyjnego na prawie
chełmińskim, w którym pierwszy raz w jego dziejach
pojawiła się informacja o miejscowej parafii. To
okazja do uczczenia tego wydarzenia w formie
historycznego opracowania. Mimo iż o Niezabyszewie dotąd napisano sporo, tak wieś, jak i jej
okolica nie doczekały się osobnej monografii.
monografii Nieco
napisano o sąsiednim Płotowie, w którym mieszkała
zasłużona dla polskości Ziemi Bytowskiej rodzina
Styp-Rekowskich.
Istnieje
kilka
publikacji
p
y oraz opracowań
p
o charakterze wspomnieniowym
naukowych, w których omówiona została propolska
działalność płotowskiej rodziny i Kaszubów
bytowskich.
Od Autora

Celem
niniejszego
opracowania
nie
jest
przedstawienie przebiegu całej wojny. Autor postawił
sobie za cel rozpatrzenie
p
tylko
y
niektórych
y
jjejj
aspektów, dotychczas pomijanych lub potraktowanych w innych pracach tylko ogólnikowo.
Starał się jednak w pierwszych, wprowadzających
w zagadnienie fragmentach, naszkicować cały zakres
polsko-szwedzkiego konfliktu i przedstawić jego
wpływ na całokształt sytuacji w Europie
w
dziesięcioleciu
po
podpisaniu
Pokoju
Westfalskiego.
Od Wydawcy

44

Autor: Dariusz Piasek
Tytuł: Dzieje Bożegopola
Wielkiego, Bożegopola
Małego i Chmieleńca
od średniowiecza
do współczesności
Wydawca: Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75916-49-2
p
czec.pl

Tytuł: Pielgrzym.
Pielgrzym Dni
Niepodległości 1918
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81271-21-9
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Książka Dariusza Piaska to historyczna monografia
miejscowości, których wyjątkowość związana jest
z ich położeniem na ziemiach pogranicza (i to od
najdawniejszych czasów). Mieszały się na nim
żywioły narodowe i religijne, co było przyczyną wielu
gwałtownych wydarzeń,
wydarzeń których kulminacja nastąpiła
w pierwszej połowie XX wieku. Śledzenie tej historii
to lekcja nie tylko pouczająca, ale i zajmująca.
y
y
Od Wydawcy

„Pielgrzym” to czasopismo o charakterze religijnym
i społeczno-narodowościowym, wydawane na
Pomorzu od 1869 do 1939 i wznowione w 1989 roku
w Pelplinie. Czasopismo to ukazywało się w języku
polskim jako jedno z nielicznych w zaborze pruskim.
Początkowo był to tygodnik, od 1876 „Pielgrzym”
ukazywał się dwa razy, a w latach 1877–1939 trzy
razy w tygodniu (wtorki, czwartki, soboty).
(…) Bieżące opracowanie stanowi wydanie
faksymilowe 15 numerów z okresu odzyskania
niepodległości przez Polskę. Edycja ta ma pomóc w
l
lepszym
poznaniu
i tamtych
t t h historycznych
hi t
h dni.
d i
Każdy egzemplarz tego kolekcjonerskiego wydania
jest numerowany.
Od Wydawcy
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Autor: Stanisław Bodniak
Tytuł: Polska a Bałtyk
za ostatniego Jagiellona
(wyd. 2)
y
Napoleon
p
V
Wydawca:
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-7889-777-4
napoleonv.pl

Autor: Zygmunt Szultka
Tytuł: Szkoły z polskim
językiem nauczania
w synodzie słupskim
od reformacji
do początku XIX wieku
Wydawca: Akademia Pomorska
/ Słupsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-74672-97-9
978 83 74672 97 9
apsl.edu.pl

W niniejszej rozprawie przedstawiono genezę, treść
i wykonanie programu morskiego przez kierownictwo
polityczne Polski w osobie króla Zygmunta Augusta.
Autor próbuje wniknąć w charakter i organizację sił
użytych w blokadzie na Bałtyku, ustalić ich wielkość,
przebieg
i ocenić
p
g działań na morzu,, ich wyniki
y
znaczenie. Uzyskana suma faktów oświetla związki
Polski z Bałtykiem w omawianej epoce.

Celem pracy jest próba przedstawienia głównych
linii
rozwoju
ewangelickiego
szkolnictwa
elementarnego z polskim/kaszubskim językiem
nauczania na kaszubskim obszarze językowym od
czasu proklamowania reformacji w Księstwie
Pomorskim w 1534/1535 r. do czasu jego likwidacji
jako samodzielnego państwa w 1648 r., a następnie
w przejętej przez monarchię Hohenzollernów jego
prawoodrzańskiej połaci do początków XIX w.,
(umownie 1806 r.). Zachodnia i południowa granica
zasięgu
i
j k
języka
k
kaszubskiego
b ki
w tych
t h ramachh
chronologicznych
ulegała
ciągłym
zmianom
i w całym tym okresie kaszubski obszar językowy
przekraczał granice synodu słupskiego.
Ze Wstępu

Od Wydawcy
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Autor: Witold Hubert
Tytuł: Wojny
j bałtyckie
b ł ki (wyd.
( d 2))
Wydawca: Napoleon V
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78897-43-9
napoleonv pl
napoleonv.pl

Tytuł: Szwedzkie wojny
1611–1632.
Tom II/2
Wojny z Polską
Wydawca: Napoleon V
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78897-90-3
napoleonv.pl
Z wielką przyjemnością oddajemy w ręce
Czytelników drugą część drugiego tomu polskiej
edycji Sveriges Krig 1611–1632 [opracowanej przez
Szwedzki Sztab Generalny]. W niniejszym tomie
będzie można zapoznać się z dalszymi opisami walk
w Prusach, w okresie 1627–1629 (rozdziały VI, VII
i IX) oraz kampaniami w Inflantach w latach 1626–
1629 (rozdział VIII).
W tym wydaniu zdecydowaliśmy się na jak
najmniejszą ingerencję w oryginalny tekst.
Tłumaczenie i redakcja nie obejmują poprawiania
zawartych w Sveriges Krig błędów merytorycznych
ppopełnionych
p
y
pprzez autorów (p
(poza drobnymi
y
wyjątkami), dodaliśmy tylko garść informacji
wyjaśniających pewne zagadnienia przedstawione
wyłącznie ze szwedzkiego punktu widzenia.
Od Wydawcy

Zagadnienie morskie w Polsce wysunęło się na
stanowisko niemal przodujące z chwilą wskrzeszenia
Rzeczypospolitej po wielkiej wojnie światowej.
W związku z powyższym powstała szybko
wyczerpująca na ogół literatura fachowa w tej
dziedzinie. (…) jednak jest pewna luka, a mianowicie
zbyt znikoma ilość prac, poświęconych sprawom
wojskowego
morskim z punktu widzenia wojskowego.
Nie dość jest umieć morze wykorzystać, o czym piszą
liczne nasze rozprawy gospodarcze i – pojawiające
się coraz częściej – techniczne; nie dość jest
y
y y
morze
wiedzieć,, jjak sięę u nas wykorzystywało
w przeszłości, o czym mówią niemal wszystkie obecne
prace historyczne; trzeba również zdać sobie jasno
sprawę, w jaki sposób się tego użytkowania morza
broniło i broni.
Od Autora

47

Autor: Piotr Semków (red.)
Tytuł: Pruszcz Gdański – miasto
i powiat w latach
II wojny światowej
1939–1945
Wydawca: Powiat Gdański
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65769-13-8
powiat-gdanski.pl

Autor: Zygmunt Iwicki
Tytuł: Bedeker oliwski,
Część I, Osoby i instytucje
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81271-75-2
978 83 81271 75 2
ksiegarnia.bernardinum.pl

Publikacja w dokładny i ciekawy sposób przybliża
dzieje
małych
ojczyzn
wchodzących
w skład powiatu gdańskiego w latach 1939–1945.
Przygotował ją zespół naukowców pod redakcją prof.
dr. hab. Piotra Semkowa, dodatkowo opatrzona jest
recenzjami prof. dr. hab. Bogdana Chrzanowskiego
i prof. dr. hab. Andrzeja Gąsiorowskiego.
Opracowanie powstało na zlecenie starosty
gdańskiego, burmistrza Pruszcza Gdańskiego oraz
wójtów: gminy wiejskiej Pruszcz Gdański, Trąbki
Wielkie, Cedry Wielkie i Suchy Dąb.

W alfabetycznej kolejności autor przedstawia osoby,
które żyły, pracowały i pozostawiły po sobie
w Oliwie jakieś ślady (np. Antoni Abraham, Ernst
Borchert, Franciszek Xawer Kamiński), a także
obiekty i oliwskie przestrzenie (np. cmentarz
oliwski). Zapoznaje też czytelnika z pielgrzymkami,
odpustami i kazaniami – głoszonymi w językach
niemieckim i polskim.
polskim Pisze również o szkołach,
szkołach
twórcach zabytków oliwskich, księżach i in.
Publikację kończą przypisy i indeks nazwisk.
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Etnografia
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Autor: Daniel Kalinowski
Tytuł: Bestiariusz Pomorski
Wydawca: Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75915-73-0
czec.pl

Autor: Władysław Łęga
Tytuł: Ziemia malborska.
Kultura ludowa
Wydawca: Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75916-33-1
czec.pl

To bogato ilustrowana przez Tomasza Góreckiego
publikacja - album o nadprzyrodzonych bohaterach
pomorskich wierzeń i legend. Opisy bóstw oraz
innych magicznych istot wywodzą się zarówno
z przekazów utrwalonych w tradycji ludowej, jak
przetworzonych
y w tekstach kulturyy XIX i XX w.
i p
Mowa tu o krośniętach, stolemach i wieszczich,
dawnych bogach, bóstwach domowych, duchach pól
i powietrza, morza i wody, a także lasu, demonach,
upiorach i… czarach.

Autor ocalił od zapomnienia obraz dawnego Powiśla,
z jego kulturą materialną i niematerialną.
niematerialną Prezentuje
życie codzienne oraz świąteczne zwyczaje dawnych
mieszkańców tego regionu, pokazuje ich domostwa,
warsztaty pracy oraz to, jak się zachowywali,
wypełniając codzienne obowiązki i jak spędzali czas
wolny.
Wydanie zostało uwspółcześnione i opatrzone
komentarzami.
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Autor: Anna
A
A
K
Kwaśniewska
ś i
k (red.)
( d)
Tytuł: Niematerialne dziedzictwo kulturowe
Pomorza Wschodniego
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2017
ISBN 978-83-94821-60-9
kiw.ug.edu.pl
Obszerna trzyczęściowa publikacja (Katalog. Część I,
Katalog. Część II, Monografia) będąca rezultatem
badań terenowych prowadzonych w latach 2013–
2017 na całym Pomorzu Wschodnim, w skład
kó
którego
wchodzą:
h d
Kaszuby,
b
Kociewie,
i i
Bory
Tucholskie, Żuławy, Powiśle, ziemie człuchowska
i słupska. W katalogach w sposób opisowy
i tabelaryczny przedstawiono występowanie, stan
i tendencje wybranych zjawisk niematerialnego
dziedzictwa kulturowego w 16 powiatach
województwa pomorskiego i 2 kujawskopomorskiego. W części trzeciej – monograficznej
y
y
– w ośmiu rozdziałach dokonano analizyy wybranych
zjawisk niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
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Autor: Krystyna Gierszewska (oprac.)
(oprac )
Tytuł: Buraczkowe potrawy
na kociewskim stole
Wydawca: Bernardinum
y
2018
Rok wydania:
ISBN: 978-83-81271-96-7
ksiegarnia.bernadinum.com.pl
forumkobiet.org.pl

Publikacja ta jak poprzednie daje mi dużo radości
i satysfakcji.
satysfakcji Zawarte w niej potrawy z wykowyko
rzystaniem buraka ćwikłowego przyczyniają się do
jego popularyzacji i poznania cudownych
właściwości tego warzywa. Można z niego gotować
py, pprzyrządzać
y ą
zapiekanki,
p
, ppastyy na kanapki,
p , soki,,
zupy,
kiszonki i placuszki. Książka powstała w ramach
projektu pt.: „Sympozjum kulinarne »O jeściu na
Kociewiu«”.
Krystyna Gierszewska
i
k
(Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet)
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Językoznawstwo
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Autor: Anita Gostomska (red.)
Dorota Żyłko
Ż łk ((red.)
d)
Tytuł: Języki i kultura Słowian.
Pamięci Profesora
Leszka Moszyńskiego
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-786-5600-5
kiw.ug.edu.pl

Publikacja
jest
pokłosiem
spotkania
upamiętniającego osobę wybitnego polskiego
slawisty prof. Leszka Moszyńskiego w dziesiątą
rocznicę jego śmierci. W jej skład wchodzą artykuły
w zróżnicowany sposób nawiązujące do naukowych
dokonań profesora, autorstwa jego przyjaciół
i uczniów oraz autorów reprezentujących gdańskie
slawistyczne środowisko naukowe.

Autor: Edward Breza
Tytuł: Nazwiska Pomorzan.
Pochodzenie i zmiany.
Tom IV. Część I
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78655-46-6
kiw.ug.edu.pl

Po ukazaniu się NP III otrzymywałem dalej pytania
o pochodzenie wielu nazwisk (…), odpowiadałem
albo prywatnie (…), albo w GK bądź w periodykach
naukowych.
Z
własnej
także
inicjatywy
zastanawiałem się nad spotykanymi w TV, prasie czy
na wizytówkach służbowych nazwiskami. Nadto do
czerwca 2011 r. pracowałem ciągle w Wyższej Szkole
Ciechanowie na jej zamiejscowym
amiejscowym
Zawodowej w Ciechanowie,
Wydziale Humanistycznym w Mławie, gdzie
prowadziłem wykład monograficzny z onomastyki
i seminarium licencjackie, na którym słuchacze
spisywali nazwiska z nagrobków cmentarnych
własnych parafii i opracowywali je w postaci prac
licencjackich.
Te właśnie przemyślenia (…) przedstawiam w t. IV
i na pewno ostatnim.
Od Autora
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Kultura / sztuka
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Autor: Jarosław Balcewicz (red.)
Maria Mendel (red.)
Tytuł: Miasto (dla) sztuki. Sztuka
(dla) miasta
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78656-67-8
kiw.ug.edu.pl

Praca zbiorowa wydana z okazji 60 lat działalności
Gdańskiego
Towarzystwa
Przyjaciół
Sztuki.
Zaproszeni do jej współtworzenia autorzy
zaprezentowali m.in. kontekst narodzin Towarzystwa
Przyjaciół Nauki i Sztuki w Wolnym Mieście
Gdańsku, architekturę WMG w latach 1920–1933,
środowiska plastyczne, literackie i muzyczne z lat
1945 2017 Nie zapomniano o Ogólnopolskim
1945–2017.
Konkursie Poetyckim o Laur „Czerwonej Róży”,
przypomniano „Gdański Rocznik Kulturalny”,
zamieszczono źródła do historii GTPS z zasobów
c wu
Państwowego
a s wowego w Gda
Gdańsku
s u i Instytutu
syuu
Archiwum
Pamięci Narodowej. Pracę wieńczą wspomnienia
o osobach związanych z GTPS oraz wydarzeniach,
w których członkowie towarzystwa uczestniczyli,
np. Marcu 1968.

Tytuł:
y
Galeria osobowości
Wydawca: Biblioteka i Centrum
Kultury Gminy
Wejherowo
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94798-82-6
bckgw.pl

Album wydany z okazji 5-lecia plenerów malarskorzeźbiarskich i 10-lecia plenerów malarskich
organizowanych przez Bibliotekę i Centrum Kultury
j
Zaprezentowano
p
w nim wybrane
y
Gminyy Wejherowo.
prace osób uczestniczących w tych wydarzeniach,
pochodzących nie tylko z Pomorza Gdańskiego,
a także ich krótkie biogramy.
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Autor: Artur Wyszecki
Tytuł: Jedna druga wieku – dyptyki.
Różni fotografowie
Franciszek Kluz, Artur
Wyszecki, jedna modelka
Teresa Kluz-Wyszecka,
Kluz Wyszecka
ta sama pasja
Wydawca: Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
y
Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-66052-04-8
muzeum.wejherowo.pl
To piękny ukłon syna, absolwenta Wydziału
Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku,
Gdańsku miłośnika fotografii,
fotografii względem
rodzicielki. Oto bowiem zestawił on zdjęcia swoje
i dziadka, które z jednej strony dzieli ponad 50 lat,
z drugiej – łączy występująca na nich matka autora.
jedne,
e, i ddrugie
ug e fotografie
o og a e pows
powstały
ay w G
Gniewowie,
ewow e,
I jed
na terenie tamtejszej szkoły, którą kiedyś kierowała
i wraz z rodziną w niej mieszkała, energiczna babcia
A. Wyszeckiego.

Autor: Karolina Aszyk
Tytuł: Autografia
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78656-91-3
ki
kiw.ug.edu.pl
d l

Malarstwo tworzone przez Karolinę jest bardzo
trudne, bo przeznaczone dla osób wierzących
i niejako z góry skazane na porażkę, gdyż nawet
najwięksi malarze XX wieku podejmujący tematy
religijne mieli świadomość niedoskonałości swej
wypowiedzi artystycznej. Mogą budzić zastrzeżenia
eksploracje na temat Przejścia. Ale powinnością
artysty jest zgłębianie problemu tajemnicy śmierci
t
b d i po (…).
( )
i tego,
co będzie
Twórczość, której nie znałem aż do marca 2009,
mimo że znałem Autorkę, wywołała we mnie uczucie
radości o przesłaniu religijnym, dlatego bardzo
gorąco ją polecam wszystkim poszukującym w sztuce
wartości teologicznych, a nie rozrywki.
Fragment „Autoportretów wobec śmieci”
Krzysztofa Jureckiego
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Autor: Janusz Trupinda
Dariusz Kula
Tytuł: Bazylika Mariacka.
Korona Gdańska
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół
Bazyliki Mariackiej
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95140-30-3
bazylikamariacka.gdansk.pl

Album prezentujący piękno architektury i cenne
wyposażenie Bazyliki Mariackiej.
Fotografie – autorstwa Dariusza Kuli, który ujął
w obiektywie również miejsca niewidoczne dla
zwiedzających – są oprawą do tekstu pióra dr. hab.
Janusza Trupindy, nakreślającego dzieje kościoła
i opisującego wybrane zabytki. Autor ten przybliża
także postacie związane z tym miejscem, tym samym
ukazując jego wpływ na życie gdańszczan.
Tekst został przetłumaczony na język angielski.

A t Katarzyna
Autor:
K t
K
Kaczor ((red.)
d)
Barbara Świąder-Puchowska (red.)
Tytuł: Na szlakach kultury.
Sztuka – antropologia
– teoria
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78656-99-9
kiw.ug.edu.pl
Tom
–
dedykowany
twórcy
kierunku
Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim, prof.
Mi h ł i Błażejewskiemu
Michałowi
Bł ż j
ki
– obejmuje
b j j pięć
i ć bloków
bl kó
tematycznych: O czytaniu, O opowieściach dla
dzieci, O grozie, O muzyce, teatrze i filmie oraz
O kulturach świata. Jaki informuje wydawca:
Prezentowane w nich eseje są poświęcone
różnorodnym zagadnieniom (…): motywacjom
stojącym za lekturą tekstów literackich, sztuce
epistolarnej, filmowej adaptacji „Władcy pierścieni”,
ę
g
jjako źródła
tematowi dziecka wewnętrznego
twórczości, mechanizmom budzenia lęku (…), XIXwiecznej operze, gdańskim teatrom studenckim, kinu
Krzysztofa Kieślowskiego, obrazowi obcych kultur
w polskim malarstwie współczesnym oraz wpływowi
globalizacji
l b l
na funkcjonowanie
f k
k l tradycyjnych.
kultur
d
h
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Autor: Andrzej Januszajtis
Tytuł: O kościele Św.
Św Katarzyny
prawie wszystko
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2018
ISBN: 978
978-83-75281-55-2
83 75281 55 2
marpress.pl

Autor: Ewa Barylewska-Szymańska
S
ń k ((red.)
d)
Tytuł: Gdańskie ogrody
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978
978-83-61077-42-8
83 61077 42 8
muzeumgdansk.pl

Kościół Św.
Ś
Katarzyny w Gdańsku istniał przed
rokiem 1227. Budowę obecnej świątyni zaczęto
zapewne w 1379 r. Wzniesiono halowy korpus
z kaplicą Biedaków od południa i jednonawowym,
pięcioprzęsłowym,
i i
ł
wielobocznie
i l b
i
zamkniętym
k i t
prezbiterium, do którego od północy przylegała
zakrystia.
Kościół poświęcono na Zielone Świątki 1432 r.
W następnym roku od korpusu dobudowano kaplicę
Trzech Króli (od północy), a przed 1445 kaplicę Rady
(od południa). Około roku 1450 zaczęto budowę
kaplic zachodnich i wieży, którą w 1459 r. przykryto
prowizorycznym dachem. W tym samym czasie (do
1463 r.), mimo trwającej wojny, rozbudowano do
trzech naw prezbiterium (obecnie trójprzęsłowe)
i wzniesiono nową zakrystię z przylegającą do niej od
wschodu kaplicą św. Jerzego.
Od W
Wydawcy
d

Publikacja (…) przybliża historię gdańskich
prywatnych założeń ogrodowych, a także parków
i miejskich zieleńców. Ukazuje najbardziej znane
ogrody obecne w świadomości gdańszczan do dziś,
j k Ogród
jak
O ód Opacki
O ki w Oliwie,
Oli i
oraz założenia
ł ż i
nieistniejące, zapomniane lub zachowane jedynie
w pamięci wąskiego grona fachowców, jak choćby
ogród Rottenburgów w Strzyży.
Książka ukazuje także kulturę ogrodową,
ogrodową wprowadza
w świat uprawianych w ogrodach i oranżeriach
roślin, przybliża ofertę sprzedaży sadzonek, nasion,
cebulek kwiatowych, zwraca uwagę na budowle
ję ogrodów.
g
wznoszone w pparkach i dekorację
Waldemar Ossowski
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Autor: Jerzy Litwin
Tytuł: Modele
d l okrętów
k ó
z Dworu Artusa
w Gdańsku
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-61077-38-1
muzeumgdansk.pl
Gdański Dwór Artusa to jedna z najstarszych
zachowanych na świecie budowli związanych
z legendą arturiańską. (…)
Wyposażenie Dworu Artusa w postaci kolekcji
podwieszonych
d
h modeli
d l okrętów
k
nadało
d ł temu wnętrzu
specyficzny, morskich charakter. Modele żaglowców
(…), pochodzące z okresu od XVI do połowy XIX
wieku, tworzą najcenniejszą tego typu kolekcję
w Polsce i jedną z najciekawszych w Europie,
Europie dając
świadectwo wielorakich związków Gdańska z morzem
(…).
Autor opracowania od początku swojej działalności
y
zaangażowany
g
y w pprace nad
naukowejj był
rekonstrukcją tej części Dworu Artusa, która obecnie
z dumą jest prezentowana zarówno zwiedzającym, jak
i ważnym osobistościom odwiedzającym nasze
miasto.
Waldemar Ossowski

Autor: Paweł Koñjo Konnak
Tytuł: Explozja zlewu, vol. 2
Wydawca: Centrum Sztuki
Współczesnej „Łaźnia”
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-61646-02-0
laznia.pl

To kronika polskiej popkultury w latach 2007–2017
oraz zapis wzlotów i upadków gwiazd estrady
i twórców alternatywy.
Autor, funkcjonujący jednocześnie w wielu
artystycznych światach, opisuje takie kontrastowe
postaci i zespoły jak Michał Wiśniewski i Ich Troje
czy Robert Brylewski i Izrael.
Izrael Na kartach książki
topowi celebryci mijają się w książce z legendarnymi
postaciami niegdysiejszej Nowej Ekspresji.
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Literaturoznawstwo
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Autor: Jerzy Leszin-Koperski
Andrzej K. Waśkiewicz
Tytuł: Relacje: Warszawa –
Zielona Góra, Gdańsk
Wydawca: ANAGRAM,
Wspólny
W ól Stół
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65554-25-3
978-83-65572-08-0
anagram.com.pl, wspolnotagdanska.pl
Byli
redaktorami czasopism, organizatorami
konkursów poetyckich i seminariów krytycznych. Ich
nazwiska widniały na tytułowych stronicach antologii
i prac zbiorowych poświęconych studenckiemu
ruchowi
literackiemu.
(…)
Nazywano
ich
„akuszerami” nowych autorów i pokoleń. Nie zawsze
i
im
t
to
pamiętano
i t
d b
dobrze.
W
prawie
i
pięćdziesięcioletniej przyjaźni intensywnych było
pierwszych lat trzydzieści.
(…) Czytając tom listów, wierszy, notatek Jerzego
Leszina-Koperskiego
Leszina
Koperskiego i Andrzeja K.
K Waśkiewicza,
Waśkiewicza
myślę, że otrzymujemy ważną opowieść o przyjaźni,
która w czasach trudnych musiała się potoczyć tak,
jak potoczyła. (…)
Prof. Marian Kisiel

Autor: Kazimierz Nowosielski
T ł Pożegnanie
Tytuł:
P ż
i z Uniwersytetem
U i
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78657-03-3
kiw.ug.edu.pl
kiw ug edu pl

(…) to swoista próba bilansu naukowej,
nauczycielskiej i krytycznoliterackiej działalności
prof. dra hab. Kazimierza Nowosielskiego.
Z bogatego
b
publikacyjnego
bl k
d bk (9 książek,
dorobku
k
k
przeszło 300 artykułów i recenzji) Autor wybrał
teksty, które wydawały mu się – po 46 latach pracy
na Uniwersytecie Gdańskim — z rozmaitych
powodów najważniejsze.
najważniejsze A owe powody,
powody jak być może
zauważy Czytelnik, są zarówno natury osobistej, jak
i wspólnotowej. W ich centrum: refleksja nad treścią
i kształtem łacińskiej cywilizacji, pytania o sens
i doświadczenie ppolskości,, troska o ziemskie
i wiecznościowe cele życia. Chodzi też o to, jak
powiada Autor, aby to wszystko było rzetelnie,
z czułością oraz mądrze podjęte i wypowiedziane.
Odd Wydawcy
d
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Autor: Janusz Mosakowski (red.)
Bartosz Dąbrowski (red.)
Radosław Młynarczyk (red.)
Artur Nowaczewski (red.)
Tytuł: O Gdańsku literackim
1945–2015.
1945 2015
Wydawca: Fundacja Terytoria
Książki
Rok wydania: 2018
978-83-79080-95-3
ISBN: 978
83 79080 95 3
terytoria.com.pl
Niniejszy tom stanowi rezultat obrad konferencji,
która odbyła się 19–20 listopada 2015 roku
w ramach działań Pracowni Badań nad Literacką
Obecnością Gdyni, Gdańska i Sopotu „Literackie
Trójmiasto”, działającej przy Instytucie Filologii
P l ki j
Polskiej
U i
Uniwersytetu
t t
Gd ń ki
Gdańskiego.
C l
Celem
organizatorów konferencji była próba prześledzenia
kolejnych odmian i etapów kształtowania się obrazu
miasta w tekstach literackich, obejmujących okres
ostatniego siedemdziesięciolecia (1945
(1945–2015)
2015).
Od Wydawcy
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Społeczeństwo
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Autor: Zdzisław Kopacz
Wacław Morgaś
Tytuł: Zabezpieczenie
nawigacyjno-hydrograficzne
działalności ludzkiejj
na morzu, cz. II,
System obronny
Wydawca: Akademia
Marynarki
W j
Wojennej
j
/ Gdynia
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94886-06-6
amw gdynia pl
amw.gdynia.pl
Autorzy najpierw charakteryzują środowiska działań
sił morskich, zadania Marynarki Wojennej RP,
pprzedstawiają
ją jjejj strukturęę organizacyjną
g
yj ą i rodzaje
j
zadań sił morskich. Następnie przechodzą do opisu
Biura Hydrograficznego MW – m.in. jego roli
i zadań, struktury, a także informacji nawigacyjnej
i hydrograficznej w systemach ZNH. W dalszej
kolejności
polskich
k l j
i zajmują
j j się
i podziałem
d i ł
l ki h obszarów
b
morskich ze względu na wymagania systemu
obronnego w zakresie ZNH oraz ogólnymi zasadami
zabezpieczenia nawigacyjno-hydrograficznego, także
kontaktowych
przy użyciu trałów kontaktowych.

Autor: Wiesław Kosakowski
Tytuł: 25 lat matury
międzynarodowej
w Polsce i gdyńskiej
Trójce 1993–2018
y
III Liceum
Wydawca:
Ogólnokształcące
/ Gdynia
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95195-10-5
lo3.gdynia.pl
Przed 25 laty w gdyńskiej Trójce (…) powstały
warunki do tego, aby każdy polski licealista mógł się
uczyć według programu IBO bez konieczności
opuszczania swojego kraju.
Program IBO cechuje holistyczne podejście do
przekazywania wiedzy oraz ćwiczenia umiejętności.
(…)
Głównym celem edukacji w ramach klas IB (matury
międzynarodowej) jest
wyposażenie
uczniów
w wiedzę z zachowaniem właściwych proporcji
między niezbędną liczbą informacji a umiejętnością
operowania nimi, a także promowanie wzajemnego
zrozumienia między różnymi narodami (…).
Od Autora
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Autor: Beata Symbor i in. (red.)
Tytuł: Doskonale(nie)
z CENem
Wydawca: Centrum Edukacji
Nauczycieli
/ Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-86526-48-2
ISSN 2450-7709
ISSN:
2450 7709
cen.gda.pl
Publikacja wydana w serii „CENne
CENne praktyki
praktyki” (t.
(t VI)
z okazji 65-lecia istnienia CEN w Gdańsku. Jej
autorzy
–
redaktorzy
zapoznają
m.in.
z networkingiem edukacyjnym (zintegrowaną
informacją
pedagogiczną,
dwumiesięcznikiem
„Edukacja Pomorska”, przedsięwzięciem „CENne
Praktyki”, blogami dla nauczycieli), ofertą placówki,
różnymi projektami w niej realizowanymi. Ponadto
chwalą swoje wyposażenie, bazę noclegową
i catering,
t i
a na koniec
k i poruszają
j temat
t
t zdalnego
d l
nauczania.

Autor: Zenon Kuligowski (red.)
Tytuł: Leksykon Chorągwi
Gdańskiej ZHP
y
Komenda Chorągwi
ąg
Wydawca:
Gdańskiej ZHP
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94210-75-5
gdanska.zhp.pl

Zbiór ciekawych, poukładanych alfabetycznie,
informacji
o
najważniejszych
wydarzeniach
w historii gdańskiego harcerstwa. Poprzedza je tekst
Gdańskiejj ZHP,, jjejj zasięgu
o ggenezie Chorągwi
ąg
ęg
terytorialnym i wizytówce.
Do książki dołączona jest płyta „Hymn do Bałtyku”,
nagrana przez Chorągiew Gdańską ZHP i Grupę
Muzycznego Wsparcia.
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A
Autor:
J k b Kufel
Jakub
K f l
Przemysław Ruchlewski
Tytuł: Samorząd powiatowy
w powiecie tczewskim
w latach 1998–2018
1998 2018
Wydawca: Powiat Tczewski
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95180-50-7
powiat.tczew.pl
p
p

Książka
prezentuje
dokonania
tczewskich
samorządowców
d
ó
w poszczególnych
ól h kadencjach,
k d j h
pokazując przez nie rozwój powiatu – liczne
inwestycje, a także działalność na niwach
gospodarczej, kulturalnej i społecznej.
Publikację zamykają fotograficzny – z krótkimi
biogramami – „poczet” radnych powiatu oraz
archiwalne zdjęcia.

Autor: Krzysztof Ligęza
Rafał Miętkiewicz
Krzysztof Gawrysiak
Tytuł: Działania sił morskich
Wydawca: Akademia Marynarki
Wojennej / Gdynia
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94886-08-0
g y p
amw.gdynia.pl
Publikacja
(…)
stanowi
próbę
zebrania
w skondensowanej formie usystematyzowanej wiedzy
z zakresu teorii taktyki marynarki wojennej. (…) ma
przybliżyć zasady wykorzystania sił morskich
w działaniach samodzielnych i we współdziałaniu
z innymi rodzajami sił zbrojnych, zarówno
narodowym jak i sojuszniczym.
sojuszniczym
w wymiarze narodowym,
Opracowanie ma charakter jawny. Celem autorów
było przedstawienie (…) najnowszej wiedzy zawartej
w dokumentach doktrynalnych i normalizacyjnych
oraz utrzymanie aktualności publikacji w dłuższej
perspektywie czasowej.
Ze Wstępu
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Autor: Jerzy Brodowski
Tytuł: Dzieje Liceum Morskiego
w Gdyni
w latach 1973–1985
W d
Wydawca:
P li f
Poligraf
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78568-29-2
wydawnictwopoligraf.pl

Autor: Mirosław Marek Kuczkowski
Tytuł: Pszczelarze na Kaszubach
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN 978-83-81270-98-4
ISBN:
978 83 81270 98 4
ksiegarniabernardinum.pl

Autor opisuje krótki okres „życia” Liceum
Morskiego. Zapoznaje czytelników z jego genezą,
lokalizacjami, nauczycielami i uczniami. Dokładnie
przedstawia program nauczania – z podziałem na
przedmioty zawodowe i ogólnokształcące, wspomina
też życie codzienne placówki. Przytacza losy
ió po jej
j j likwidacji.
lik id ji
uczniów
Na końcu zamieszcza listę osób zrekrutowanych do
nauki w liceum, wśród których nie brakowało
mieszkańców… Wietnamu.

Publikacja została przygotowana z okazji rubinowej
rocznicy założenia Rejonowego Koła Pszczelarzy
w Sierakowicach, pow. Kartuzy, w których
dwukrotnie – w 1996 i 2008 r. – odbył się
Wojewódzki Dzień Pszczelarza.
Ciekawostkę stanowią zamieszczone w książce dane
t t t
W ik z nich
i h np. że
ż w kwietniu
k i t i 1978 r.
Wynika
statystyczne.
w kole było 54 pszczelarzy posiadających 499 pni
(rodzin pszczelich), zaś w 2017 r. do sierakowickiej
organizacji należało 56 pszczelarzy mających pod
opieką…
opieką 1096 pni.
pni
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Autor: Małgorzata Zabawa
Waldemar Rumiński
Tytuł: 70 lat Koła Łowieckiego
„Szarak” w Gdańsku.
Historia koła i ludzi
o wielkim sercu
1948–2018
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN 978-83-81271-78-3
ISBN:
978 83 81271 78 3
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autor: Dariusz Iwanicki (oprac.)
(oprac )
Tytuł: Historia Wojskowego Koła
Łowieckiego nr 326 „Łoś”
w Gdyni (wyd. 2)
y
Bernardinum
Wydawca:
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81271-28-8
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Czas przemija bardzo szybko (…), a z nim i nasze
życie, które można porównać do pór roku. Dziś, po
latach jego [koła] istnienia,
istnienia
nie ma już wśród
polujących tych, którzy zakładali nasze koło.
Młodniki sprzed lat stały się wysokim lasem, a Ci,
którzy kładli podwaliny pod dzisiejsze łowiectwo
łowów i z ggóryy
odeszli do krainyy wiecznych
y
spoglądają na swoich spadkobierców. Dziś poluje już
drugie i trzecie pokolenie, które ten bieg tradycji
kontynuuje i na trwałe wpisuje się w krajobraz
i środowisko, podtrzymując i wzbogacając tradycje
rodzinne.

(…) Było nas wielu, wszyscy wstępowali w szeregi
łowieckie z przeogromnym pragnieniem przeżycia
niecodziennej przygody łowieckiej, spotkania
z ogromnym i groźnym zwierzem.
(…) W roku Jubileuszu Koła prowadzimy gospodarkę
łowiecką na dwóch obwodach nr 254 (Prabuty) i 88
(Załakowo). Łączna powierzchnia (…) zagospodarowanych przez nas obwodów wynosi 11 201 ha,
z czego lasy stanowią 3735 ha.

Dariusz Iwanicki
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Autor: Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (red.)
Cezary Obracht-Prondzyński (red.)
Tytuł: Gedania Cassubia
– kaszubskość Gdańska
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65826-15-2
instytutkaszubski.pl

Autor: Anna Lehmann
Tytuł: Bezinteresowni bohaterowie.
Historia Ochotniczych
Straży Pożarnych
w gminie Kartuzy
Wydawca:
Urząd
W d
U d Miejski
Mi j ki
/ Kartuzy
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-80562-05-9
kartuzy.pl

Praca
zbiorowa
zawierająca
materiały
pokonferencyjne ze spotkania w Ośrodku Kultury
Morskiej w Gdańsku, 17 listopada 2017 r.
Wystąpienia
dotyczyły
m.in.
historycznych
związków Gdańska z Kaszubami, kaszubskiego
Gdańska w świetle wspomnień, pamiętników, relacji
reportaży Gdańska i Kaszub
z podróży i reportaży,
w twórczości Güntera Grassa. Mówiono też
o Gdańsku w kulturze tradycyjnej Kaszub, znakach
i symbolach kaszubskiej pamięci w krajobrazie
Gdańska,, kaszubskiejj obecności w Gdańsku
i obecności Gdańska na Kaszubach, a także
o Kaszubach w powojennym
i współczesnym
Gdańsku. Dyskusja toczyła się m.in. na temat
rozwoju Gdańska w kontekście Kaszub oraz
medialnych obrazów kaszubskości Gdańska.

Dziś trudno sobie wyobrazić system ochrony
przeciwpożarowej w Polsce bez ochotniczych straży
pożarnych. To strażacy-ochotnicy najczęściej są
pierwsi na miejscu zdarzeń. Stosunek aktywności
jednostek Państwowej Straży Pożarnej a Ochotniczej
Straży Pożarnej zawsze wypada na korzyść OSP.
Wi k ść zdarzeń
d
ń na swoje
j barki
b ki biorą
bi
ł ś i
Większość
właśnie
ochotnicy. Co ważne, ich aktywność nie sprowadza
się tylko do akcji ratowniczo-gaśniczych, bardzo
często wnoszą też ogromny wkład w życie lokalnej
społeczności prowadząc działalność edukacyjną,
społeczności,
edukacyjną
prewencyjną oraz kulturalną i angażując się w różne
inicjatywy.
Od Wydawcy
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Autor: Anna Maria Trzaskowska
Arkadiusz Borowiec
Tytuł: Determinanty i efekty
uczenia się wydziałów
ekonomicznych publicznych
szkół wyższych
województwa pomorskiego
Wydawca: Politechnika Gdańska
Rok wydania: 2018
ISBN 978-83-73487-40-6
978 83 73487 40 6
ISBN:
pg.edu.pl/wydawnictwo

Autor: Janusz Szostak
Tytuł: Co się stało
z Iwoną Wieczorek?
Wydawca: Wydawnictwo Harde
y
2018
Rok wydania:
ISBN: 978-83-66012-32-5
facebook.com/hardewydawnictwo/

Ślad po Iwonie Wieczorek zaginął w nocy z 16 na 17
lipca 2010 roku. Znajomi widzieli ją po raz ostatni
o 2:50 nad ranem.
ranem O godzinie 4:12,
4:12 20 minut od
domu kobiety, monitoring zarejestrował, jak wracała
z imprezy w Sopocie. Siedem lat po całym zdarzeniu
policja pokazała nagranie, na którym widać
idącego
mężczyznę
ę y ę z ręcznikiem
ę
ą g za zaginioną.
g
ą
Janusz Szostak jako jedyny dziennikarz zapoznał się
z aktami sprawy. Co z tego wynikło, jakie są tropy
i co się stało z Iwoną?
Od Wydawcy

Organizacja oparta na wiedzy jest związana
z koncepcją zarządzania wiedzą,
wiedzą która nieodłącznie
wiąże się z nowoczesnymi modelami zarządzania.
(…) Niniejsza monografia składa się z sześciu
rozdziałów
mających
charakter
teoretycznoempiryczny. Układ taki umożliwia przejrzystą
realizację postawionych celów pracy oraz sprawną
weryfikację hipotez (…). Część objęta badaniem
empirycznym pozwala na weryfikację pierwszej
hipotezy, dotyczącej poziomu zdolności do uczenia
się,
i natomiast
i
część
ść dotycząca
d
oceny i kierunków
ki
kó
działań wskazuje na konieczność zmian.
Od Wydawcy
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Autor: Wojciech Sumliński
Tomasz Budzyński
Tytuł: Niebezpieczne związki
Donalda Tuska
y
Wojciech
j
Sumliński
Wydawca:
Reporter
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94582-99-9
sumlinski.com.pl
Wojciech Sumliński, najbardziej inwigilowany
dziennikarz śledczy w Polsce, i Tomasz Budzyński,
major Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Wewnętrznego
w swojej najmocniejszej książce odsłaniają nam
niebezpieczne związki Donalda Tuska z niemieckim
wywiadem, światem służb specjalnych i mafijnym
ppółświatkiem.
Starannie przygotowane 300 stron (…) najwyższej
tajności
informacji
dotyczących
jednego
z najważniejszych europejskich polityków od
kilkudziesięciu lat odgrywającego kluczową rolę
w wydarzeniach, które miały i wciąż mają wielki
wpływ na polską rzeczywistość.
Od Wydawcy

Autor:
A
t Tomasz
T
Bąkowski
B k
ki
Tytuł: Planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne polskich
obszarów morskich
morskich.
Problematyka
administracyjnoprawna
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78657-16-3
kiw.ug.edu.pl
Książka w sposób wszechstronny poddaje analizie
k ti
kwestie
planowania
l
i
i
zagospodarowania
d
i
przestrzennego na polskich obszarach morskich,
podejmując
zwłaszcza
problematykę
administracyjnoprawną zagadnienia. Autor wyjaśnia
kwestiami
motywy podjęcia rozważań nad owymi kwestiami.
Uzasadnia objęcie planowaniem przestrzennym
polskich obszarów morskich, a także charakteryzuje
perspektywę planowania przestrzennego i planów
zarówno w ogólności, jak i konkretnie na polskich
obszarach morskich. Przedstawia regulacje prawne
zagadnienia,
a
także
konstrukcję
prawną
zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów
morskich.
d
Od W
Wydawcy
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Autor: Jan Papież (red
(red.))
Tytuł: Społeczeństwo, kultura,
wychowanie
Wydawca: Uniwersytet Gdański
y
2018
Rok wydania:
ISBN: 978-83-78656-16-6
kiw.ug.edu.pl

Książka zasługuje na uwagę każdego, kto zajmuje się
szeroko rozumianymi zagadnieniami pedagogiki
(wychowania) w jej różnych kontekstach –
społecznym,
kulturowym,
psychologicznym,
filozoficznym. Autorzy, zaproszeni do udziału w tej
publikacji, zwracają uwagę na podstawowe problemy
żyjącego
istotne dla społeczeństwa
p
yją g w kulturze
ponowoczesnej (neoliberalnej), a jednocześnie
w swoich analizach diagnozują zagadnienia bardziej
szczegółowo, powiększając w ten sposób obszar
(nie)wiedzy.
Od Wydawcy

Autor: Maria Radomska-Nawrot
Radomska Nawrot (red.)
(red )
Tytuł: Dzieje Koła
Związku Sybiraków
w Pruszczu Gdańskim
1989–2018
1989
2018
Wydawca: Gmina Miejska
Pruszcz Gdański
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65769-11-4
pruszcz-gdanski.pl

Książka powstała na podstawie kronik będących
własnością Koła Sybiraków w Pruszczu Gdańskim.
Prezentuje nie tylko krótką historię koła, ale też
zawiera wiele tabel, biogramy członków, wykazy
miejsc i dat deportacji, znaki pamięci, a także
testament Związku Sybiraków Koła Pruszcz Gdański.
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Środowisko
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Autor: Jerzy Bolałek (red.)
(red )
Tytuł: Zalew Wiślany
Wydawca: PWN
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-01199-74-6
ksiegarnia.pwn.pl

Publikacja [dzieło zespołowe 35 specjalistów]
stanowi
wszechstronne
kompendium
wiedzy
o ekosystemie Zelewu Wiślanego. Obejmuje
zagadnienia od genezy powstania tego zbiornika,
zbiornika
poprzez
jego
właściwości
klimatycznometeorologiczne, fizyczne, chemiczne oraz organizmy
w nim żyjące. Książka jest skierowana do teoretyków
zajmujących
sięę szeroko rozumianąą
i ppraktyków
y
j ją y
problematyką związaną ze środowiskiem i jego
ochroną oraz zachowaniem zasobów naturalnych,
a
także
zarządzaniem
środowiskowym.
Z powodzeniem może służyć, jako pomoc
pracownikom administracji rządowej i samorządowej, a także studentom i wykładowcom
akademickim zajmującym się sprawami środowiska
i zasobów naturalnych lub infrastrukturą.
Od Wydawcy
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Religia
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Autor: Małgorzata Krzyżanowska
Krzyżanowska-Witkowska
Witkowska
Łukasz Wyszomirski
Tytuł: Drogi krzyżowe
diecezji pelplińskiej (t. I–III)
y
Ikona
Wydawca:
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94535-55-1 (t. I),
97-88394535-56-8 (t. II)
978-83-94535-58-2 (t. III)
ikonastudio.pl
Ziemia pelplińska naznaczona wyjątkowo tragicznie
podczas ostatniej wojny usiana jest miejscami
wstrząsających wydarzeń, o których pamięć
przechowywana jest jak cenne relikwie. Ostatnia
Droga Jezusa zmaterializowała się po wielokroć
mieszkańców oraz duchownych,
wśród tutejszych
j y
y ,
których okupant szczególnie doświadczył...
Fragment wstępu
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Autor: Adam Ryszard Sikora
(przekład na j. kaszubski)
Tytuł: Knéga Lëczbów
/ Księga Liczb
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
P
ki
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-62137-66-4
kaszubskaksiazka.pl

Autor: Wojciech Pikor (red.)
Tytuł: Kultura materialna
i duchowa sanktuarium
w Piasecznie
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81271-80-6
księgarnia.bernardinum.com.pl

Księga Liczb (…) jest czwartą księga Tory, a tym
samym Starego Testamentu i Biblii. (…) W odróżnieniu od poprzedniej Księgi Kapłańskiej, (…)
zawiera nieco więcej wydarzeń, choć i tu Jahwe
przekazuje pewne elementy prawa swojemu ludowi.
(…) zawiera również przestrogi: Jahwe karze tych,
którzy odstąpili od Niego, zsyłając na nich węże, ale
t ż ostatecznie
t t
i okazuje
k j swoje
j miłosierdzie.
ił i d i
też
(…) Obecny przekład całości Księgi został dokonany
na język kaszubski z języka hebrajskiego na
podstawie najlepszych współczesnych wydań Biblii
Hebrajskiej.
Hebrajskiej Jest to tłumaczenie o charakterze
filologicznym, przyjmującym ustalone normy
językowe
i
wykorzystujące
właściwości
kaszubszczyzny domowej.
Od Wydawcy

Znaczny wpływ na sytuację parafii Piaseczno
i tutejszego kultu maryjnego wywarła reformacja.
Wtedy podjęto próby przejęcia kościoła Narodzenia
Najświętszej Marii Panny i prawdopodobnie usunięto
z niego figurę Matki Boskiej. Jednak opór parafian
sprawił, że Piaseczno pozostało nadal przy kościele
katolickim, a kult maryjny, po okresie zastoju, zaczął
znaczenia Przyczynił się też do tego biskup
nabierać znaczenia.
włocławski Hieronim Rozrażewski, udzielając
w 1583 r. odpustu dla parafii Piaseczno, który można
było uzyskać w święto Narodzenia MB, „ponieważ
wielu ludzi nawiedzało to miejsce
miejsce”..
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Autor: Michał Ceszke
Jan Perszon
Tytuł: Misterium Wejherowskie
Wydawca: Stowarzyszenie
Mi
Misternicy
i Kaszubscy
K
b
/ Wejherowo
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-93498-09-3
wck org pl
wck.org.pl
Autorzy piszą o Misterium Męki Pańskiej, od 2002 r.
y
y
na
Kalwarii
Wejherowskiej.
j
j
wystawianym
Występujący w nim aktorzy, przebrani w stylizowane
stroje, przedstawiają poszczególne wydarzenia Drogi
Krzyżowej. Najbardziej rozbudowana jest scena
pierwsza – Skazanie Chrystusa przed Piłatem – oraz
i stacji
ji odd Obnażenia
Ob
i do
d Zdjęcia
Zdj i z Krzyża.
K
ciąg
Inscenizacji, w której udział biorą tysiące wiernych,
towarzyszy muzyka skomponowana przez znanego
muzyka jazzowego Cezarego Paciorka do słów
Tomasza Pohla.
Pohla

Autor: Maciej Kurpiewski
Marek Czoska
Tytuł: Misteria Wejherowskie.
15 lat
Wydawca: Stowarzyszenie
S
i
Misternicy Kaszubscy
/ Wejherowo
Rok wydania: 2017
978 83 93498 08 6
ISBN: 978-83-93498-08-6
wck.org.pl
j – album wydana
y
j 15-lecia
z okazji
Publikacja
organizowania misteriów. Każdy z uczestników
uroczystości otrzymał na pamiątkę po jednym
egzemplarzu tego wydawnictwa. W albumie znajduje
się wiele informacji o działalności Stowarzyszenia
i
i
b
i i związanych
i
h
Misternicy
Kaszubscy,
wspomnienia
z nim osób, a przede wszystkim liczne zdjęcia
ilustrujące wejherowskie uroczystości religijne,
autorstwa kilkunastu wejherowskich fotografów.
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Autor: Marian Miotk
Tytuł: Recepcja kaszubskich
przekładów Biblii
Wydawca: Muzeum
Piś i i
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-66052-10-9
czec.pl, muzeum.wejherowo.pl
Praca doktorska autora, poświęcona recepcji
przekładów Biblii na język kaszubski, które mają
duży wpływ na status języka oraz rozwój kultury.
Teksty biblijne – zdaniem ks. M. Miotka –
dd i ł
j
d i ł l ść poetów,
ó
l
oddziaływają
na działalność
malarzy,
muzyków. Słowem – stanowią ogromne źródło
inspiracji.

Autor: Patrycja Białk (red.)
Michalina Rumpca (red.)
Piotr Syrocki (red.)
Tytuł: Apokalipsa św. Jana.
I
Impresje
j artystyczne
t t
Macieja Tamkuna
Wydawca: Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-64829-67-3
czec.pl, muzeum.wejherowo.pl
Album zawiera polskie i kaszubskie (w przekładzie
Ad
Sik ) teksty
t k t z Apokalipsy
A k li
ś Jana,
J
któ
Sikory)
św.
które
o. Adama
zilustrował swoimi obrazami Maciej Tamkun.
Oprócz
nich
znajdują
się
tu
fotografie
przedstawiające wyspę Patmos, gdzie według tradycji
przebywał św.
św Jan.
Jan
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Autor: Leszek Jażdżewski
Tytuł: Dzieje Chłapowa i parafii
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978
978-83-81271-24-0
83 81271 24 0
ksiegarnia.bernardinum.pl

Około 150-stronicowa praca popularnonaukowa,
w której dzieje Chłapowa stanowią przyczynek do
ukazania czasów powstania w 1993 r.
r parafii pw.
pw
Miłosierdzia Bożego i jej rozwoju w dalszych latach.
Autor zapoznaje też czytelnika z dziejami sąsiednich
parafii – w Pucku, Łebczu, Swarzewie
i Władysławowie – do których przynależało niegdyś
Chłapowo.
Jest
tu
ponadto
niezilustrowany
rozdział
o kapliczkach na terenie chłapowskiej parafii.
Książeczkę kończą wykaz źródeł oraz galeria
parafialnych fotografii.
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Albumyy
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Autor: Dorota Cieplińska (red.)
Tytuł: Człuchowianie
1945–2015
Wydawca: Urząd Miejski
/ Człuchów
T
Towarzystwo
t
Miłośników
Ziemi Człuchowskiej
Vega Studio Adv. Tomasz Müller
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95120-50-3, 978-83-80562-04-2
czlochow.eu, grupavega.pl
To pisana fotografiami opowieść o ludziach, którzy
po 1945 r. tworzyli historię i budowali polskość
miasta leżącego przez 173 lata poza granicami naszej
Ojczyzny. O ludziach, którzy pod człuchowskim
niebem przeżywali swoje zachwyty i euforie, swoje
d
t i niepowodzenia,
i
d i wyjątkowe
j tk
d
i
dramaty
wydarzenia
i zwyczajne dni. Nie tylko kilkadziesiąt lat temu, ale
również całkiem niedawno. Obecni mieszkańcy
również tworzą historię tego miasta, dlatego bardzo
nam zależało na tym,
tym żeby bohaterami naszego
albumu były nie tylko osoby, które już go nie zobaczą.
Wiktor Zybajło – prezes TMZC
Ryszard Szybajło – burmistrz Człuchowa

Autor: Rafał Tomczyk
y
Tytuł: Gdynia - 99 miejsc
Wydawca: Księży Młyn
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-77293-56-0
km.com.pl
k
l

Miasto którego historia liczy niecałe 100 lat.
lat Miasto,
Miasto
Miasto,
które od czasów przedwojennych jest dumą
Rzeczypospolitej. Gdynia zachwyca unikalną
architekturą i szczególnym położeniem. Co roku
pprzyciąga
y ąg turystów,
y
ją zabytkowe
y
którzyy ppodziwiają
wille i kamienice, obowiązkowo przechadzają się
reprezentacyjną ulicą Świętojańską, docierają także
do urzekających zakątków Kamiennej Góry.
Te niezwykłe klimatyczne miejsca i unikalna
hi k
d i
ł uwiecznione
i
i
architektura
modernistyczna
zostały
na
fotografiach Rafała Tomczyka, który uchwycił
ponadczasowe piękno Gdyni. Ten album wydobywa
również wszystko to, co dziś jest symbolem
nowoczesności „miasta
miasta z morza
morza”.
Od Wydawcy
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Autor: Katarzyna
y Kulikowska
Piotr Zatoń
Tytuł: Boże Narodzenie
w przestrzeni publicznej
Kaszub
Wydawca: Muzeum – Kaszubski
Park Etnograficzny
/ Wdzydze Kisz.
Rok wydania: 2018
978 83 94550 83 7
ISBN: 978-83-94550-83-7
muzeum-wdzydze.gda.pl
W ostatnich latach na Pomorzu pprowadzone były
yy
szeroko zakrojone badania nad niematerialnym
dziedzictwem kulturowym, w tym obchodzeniem
świąt, np. Bożego Narodzenia. Wyniki ankiet
świadczą, że respondenci chcą obchodzić zimowe
święta „tradycyjnie”. Jak owa tradycja wygląda
w przestrzeni publicznej, pokazują fotografie Piotra
Zatonia zamieszczone w niniejszym albumie.
Zdaniem
K.
Kulikowskiej:
Nie
są
one
przeestetyzowane czasem
przeestetyzowane,
robią wrażenie,
wrażenie że
zrobiono je nieco przypadkowo. (…) Zdjęcia zostały
zgrupowane w cztery rozdziały: Wokół domu,
Przestrzeń wodna, Kup mnie oraz W poszukiwaniu
sacrum.

Autor: Jacek Klajna
Tytuł: Chojnice na starych
fotografiach, t. I
Wydawca: Urząd Miejski
/ Chojnice
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95028-03-8
miastochojnice.pl

(…) niniejszy album jest owocem mojego
wieloletniego zainteresowania historią Chojnic
i kolekcjonerskiej pasji. (…) Zebrałem tu fotografie
Chojnic, które na co dzień rozproszone u właścicieli,
(…) po raz pierwszy występują w kompleksowym
ujęciu. (…) W zdecydowanej większości są to
papierowe pocztówki i fotografie (…). Nadrzędnym
moim celem było pokazanie architektury oraz
wyglądu ulic i placów Chojnic w XIX i na początku
XX wieku.
( ) Oglądając
(…)
O l d j
f
fotografie
fi
( ) trzeba
(…),
b
mieć
i ć
świadomość, iż są to kopie kopii. Materiał pierwotny
– płyty szklane czy negatywy nie zachowały się.
Jacek Klajna

84

Autor: Jerzyy Drzemczewski
Halina Wasielke-Cieślak
Tytuł: Gdynia morzem pachnąca,
cz. 2
Wydawca: Porta Mare
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-62022-27-4
powr.pl
Polsko-angielski album z... 522 zdjęciami,
pokazujący Gdynię jako nowoczesne, dynamicznie
rozwijające się miasto, atrakcyjne, zarówno dla jego
ją y jje ggości.
mieszkańców,, jjak i odwiedzających

Autor: Karina Kowalska
Wiesław Wachowski
Tytuł: Nurkowie Marynarki
Wojennej RP 1919–1939
w fotografii
Wydawca: Muzeum Nurkowania
przy Stowarzyszeniu
Warszawski Klub
Płetwonurków
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94261-64-1
muzeumnurkowania.pl
Pierwsza pozycja wydawnicza poprzez starannie
dobrany zbiór fotografii podejmująca temat służby
nurków
Polskiej
Marynarki
Wojennej
w okresie międzywojennym. Zaprezentowane
w książce fotografie pochodzą z kolekcji prywatnych
autorów, ze zbiorów rodzin nurków MW oraz
archiwów państwowych i muzeów. Część albumową
poprzedza kalendarium z dziejów nurkowania
w Marynarce Wojennej w latach 1919
1939,
1919–1939,
a podpisy wszystkich fotografii uzupełnione są
o zwięzłe informacje wzbogacające wiedzę
czytelnika o służbie nurków w tamtych czasach.
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Tytuł: Nowoczesność w duchu
pszczelarskiej tradycji.
Jak zmieniała się
Gmina Pszczółki
od 2000 roku
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81271-74-5
ksiegarnia bernardinum com pl
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Album odzwierciedlający
ją y zmiany,
y, jjakie zaszłyy
w gminie Pszczółki dzięki licznym inwestycjom
w latach 2000–2018 oraz przedstawiający
najważniejsze wydarzenia tego okresu.
Publikację wieńczą wykaz radnych i wójtów gminy
w latach 1990–1018 oraz… gra „Pszczela Gmina”,
do której instrukcja i plansza znajdują się na tylnej
okładce.

Autor: Mariusz Borowiak
Tytuł: Polska Marynarka
Wojenna w fotografii
1918–1946,
Tom 1, Okres
międzywojenny
Wydawca: Napoleon V
Rok wydania: 2018
978 83 78898 24 5
ISBN: 978-83-78898-24-5
napoleonv.pl
Niniejsze dwutomowe wydawnictwo, które ukazuje się
w stulecie powstania Polskiej
olskiej Marynarki
a yna ki Wojennej,
jest pierwszą próbą tak szerokiego przedstawienia
zbioru różnorodnych fotografii związanych z rodzimą
flotą wojenną na Bałtyku w latach 1918–1939
i podczas działań wojennych na morzach i oceanach
podczas II wojny światowej. W jednym miejscu
znalazło się kilkaset fotografii sylwetek wszystkich
okrętów PMW oraz najważniejszych dowódców
i marynarzy. Unikalne zdjęcia, które są zamieszczone
w tomie I,
I pochodzą m.in.
m in z albumów rodzinnych
admirała Józefa Unruga, jednego z najbardziej
cenionych i szanowanych wyższych oficerów PMW
w czasach przedwojennych.
Od Wydawcy
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Przewodniki
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Autor: Ryszard Struck
Tytuł: Półwysep Helski od A do Z
(wyd. III)
Wydawca: Region
y
2018
Rok wydania:
ISBN: 978-83-75915-63-1
czec.pl

Autor: Piotr Skurzyński
Tytuł: Zamki Kociewia
i Borów Tucholskich
Wydawca: Region
y
2018
Rok wydania:
ISBN: 978-83-75915-64-8
czec.pl

Uaktualnione i kolorowe wydanie bedekera
prezentującego najważniejsze informacje na temat
Półwyspu Helskiego w kolejności alfabetycznej.
alfabetycznej
Znajdziemy tutaj hasła poświęcone miejscowościom,
atrakcjom turystycznym, a także historii, wybitnym
postaciom i obyczajom kultywowanym przez
Niezbędne
wyposażenie
mieszkańców Półwyspu.
yp
ę
yp
każdego turysty udającego się w tamten rejon.

Kolejna książka z popularnej serii „Zamki –
Vademecum krajoznawcze” Piotra Skurzyńskiego
zabiera czytelnika na wyprawę po warownych
siedzibach Zakonu NMP rozrzuconych w południowej
części Pomorza Gdańskiego. Prezentuje zarówno
obiekty świetnie zachowane, jak i takie, z których
pozostały
po
ostały
jedynie
relikty.
elikty.
Niemniej
każde
ka
de
z opisywanych miejsc godne jest odwiedzenia
i zapoznania się z jego historią.

Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Danuta Ślipy
py
Tytuł: Rodzinny przewodnik
po Gdyni
Wydawca: Urząd Miasta / Gdynia
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94263-15-7
gdyniarodzinna.pl

Niezwykle pomysłowo i starannie wydana, według
pomysłu
Beaty
Szadziul,
ponadę
książeczka
ą
zachęcająca
ę ją
sześćdziesięciostronicowa
rodziny do odwiedzenia Gdyni. Jej część pierwsza
zawiera informacje o tym, co dzieci lubią najbardziej,
czyli o przestrzeniach do zabaw i nauki przez
zabawę. Dalej zaprezentowano miejsca godne
spacerów i jazdy na rowerze, a za nimi pokazano
niezwykłe domy gdyńskie. Autorka zachęca też do
odwiedzenia muzeów: Miasta Gdyni, Emigracji,
Marynarki Wojennej. Ponadto wskazuje rodzinne
punkty na mapie Gdyni,
Gdyni np.
np fontanny,
fontanny Gdynię
InfoBox, ławeczkę Jakuba i Elżbiety Scheibów. Są tu
miejsca na notatki, kolorowanie, a na końcu
załączona jest mapa miasta, w której łatwo rozeznać
ę ą mogli
g młodsi turyści.
y
sięę będą

Tytuł:
y
Gmina Choczewo.
Przewodnik turystyczny
Wydawca: Havran Wydawnictwo
Domowe
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94118-79-2
havran.pl

Polsko-niemiecko-angielski
g
pprzewodnik ppo jjednym
y
z najbardziej wysuniętych miejsc na północ w Polsce,
opracowany przez Urząd Gminy Choczewo.
Prowadzi on turystę nie tylko przez nadmorskie
plaże, ale też wsie z ich zabytkowymi, pięknymi
zespołami dworsko-pałacowymi oraz rezerwaty.
Zachęca również do skosztowania miejscowej
kuchni.
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Autor: Marcin Synak
Tytuł: Bazylika Mniejsza
w Chojnicach
Wydawca: Urząd Miejski
j
/ Chojnice
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94088-54-5
miastochojnice.pl

Przewodnik po zabytkowej chojnickiej świątyni –
pw.
pw Ścięcia św.
św Jana Chrzciciela – wydany z okazji
25. rocznicy nadania jej tytułu bazyliki mniejszej.
Autor pisze o genezie jej powstania, losach na tle
dziejów miasta, a także wystroju i… skarbach. Nie
zapomina o jej duszpasterzach, bractwach
i organizacjach. Całość uzupełniają zdjęcia zabytku.

Autor: Jarosław Ellwart
Tytuł: Powiat wejherowski
Wydawca: Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75916-45-4
czec.pl

Powiat wejherowski leżący centralnie w północnej
części województwa pomorskiego to poniekąd
Kaszuby w pigułce – jest tu wszystko,
wszystko czego turyści
spodziewają się (i nie spodziewają) na Kaszubach,
począwszy od doskonałych plaż koło Choczewa,
rozległych lasów pod Strzebielinem i jezior
wśród wzgórz
Pojezierza
malowniczo ppołożonych
y
g
j
Kaszubskiego po nowoczesne miasta, jak najbardziej
współczesne korki na drogach oraz dożywające
swych dni XIX-wieczne założenia dworskofolwarczne, które po latach państwowej gospodarki
PGR i przemian ustrojowych nie doczekały się
renowacji.
Wstęp
Publikacja wydana we współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Wejherowie.
Wejherowie
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Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: Muzeum Gdańska.
Przewodnik ilustrowany
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-62559-29-9
muzeumgdansk.pl

Publikacja zaprasza do zwiedzenia obiektów,
w których działa Muzeum Gdańska. Mowa tu m.in.
o Ratuszu z jego Wielką Salą Rady, Dworze Artusa,
Katowni, Domu Uphagena. Także o Muzeum Poczty
Polskiej w Gdańsku, upamiętniającym Polaków
żyjących w Wolnym Mieście Gdańsku, kościele
s. Katarzyny, w którym mieści się Muzeum Nauki
Gdańskiej z zabytkowymi mechanizmami zegarów
wieżowych i carillonem, czy Twierdzy Wisłoujście.
Najnowszym oddziałem muzeum jest Kuźnia Wodna
nad Potokiem Oliwskim, kiedyś zakład przemysłowy.
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