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Beletrystyka

3

Autor: Stach Szulist
Tytuł: List z Limbaži
Wydawca: Poligraf
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81590-14-3
wydawnictwopoligraf.pl

Autor: Małgorzata Warda
Tytuł: Dziewczyna z gór
Wydawca: Prószyński i S-ka
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81233-51-4
proszynski.pl

Ela jest pięćdziesięciolatką, miłośniczką klimatów
rockowych i dobrej literatury, która za sprawą kilku
przypadkowych kliknięć w sieci nawiązuje
niezobowiązującą znajomość przeradzającą się
w rodzaj flirtu. Zdaje sobie sprawę z lekkomyślności
działania pod fałszywym imieniem, budząc w sobie
zarazem impuls do przemyśleń nad swym
dotychczasowym życiem: (…) wypalonym uczuciowo
małżeństwem, monotonią egzystencji, skomplikowaną
przeszłością rodziny. Kiedy przypadkiem wychodzą
na jaw oszustwa męża – (…) – rewiduje swe życie
z jeszcze głębszą skrupulatnością, odkrywając przy
okazji prawdę o swoim pochodzeniu. (…)
Ciekawostką może być fakt, że powieść z perspektywy
kobiety napisał mężczyzna.

Nadia była tylko jedenastoletnim dzieckiem, kiedy
młody mężczyzna porwał ją z przyczepy
kempingowej, stojącej na tyłach domu rodziców,
i wywiózł na pustkowie w górach, do chaty położonej
w rozległych lasach, gdzie nie docierały dźwięki
cywilizacji, żadna droga nie prowadziła do innych
zabudowań, a nocami pojawiały się wilki. Sama ze
swoim porywaczem dziewczynka musiała nauczyć się
nie tylko życia w lesie, ale też zrozumieć, kim jest ten
mężczyzna i dlaczego to właśnie ją skazał na taki los.
Odkrycie tajemnicy zmieniło wszystko.
Po latach porwanie Nadii pozostaje nierozwiązaną
sprawą w policyjnych kartotekach. Tymczasem młoda
kobieta w górach prosi przypadkowego kierowcę
o pomoc. Sprawa Nadii może zyskać nowe oblicze.
Dlaczego dopiero po tylu latach?
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Izydor Zaczykiewicz
Tytuł: Historia Kaszëby
Bronka Kąkola
nurka Biura
Odbudowy Portów
Wydawca: Muzeum
Nurkowania
/Warszawa
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-64134-24-1
muzeumnurkowania.pl

Autor: Stefan Chwin
Tytuł: Opowiadania
dla Krystyny
Wydawca: Tytuł
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-89859-57-0
znak.com.pl

To oparta na faktach powieść o nurkach Biura
Odbudowy Portów (lata 1945–1947), napisana
w 1962 r. przez jednego z nich, Izydora
Zaczykiewicza, i do tej pory nigdy nie wydana. Jej
maszynopis przekazały kustosz Muzeum Nurkowania
Karinie Kowalskiej (redaktor książki) dzieci
zmarłego w 1991 r. autora.
Powieść składa się z dwóch części. Pierwsza
opowiada losy nurka z Kaszub, druga – sięgająca
czasów średniowiecza – to legenda rodu Kąkoli,
która świadczy o przywiązaniu Kaszubów do Polski.
Niektóre postaci, w tym główny bohater, nierzadko
posługują się językiem kaszubskim. Jego pisownia na
potrzeby niniejszej książki została zweryfikowana.

Nowy zbiór opowiadań autora Hannemanna –
o tematyce żartobliwej i poważnej, spojrzeniu
ironicznym
i
refleksyjnym,
głębokich
przemyśleniach i cennych obserwacjach.
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Autor: Aleksander Jurewicz
Tytuł: Samotnia
Wydawca: Oficyna Wydawnicza
Tysiąclecia
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65420-06-0
tysiaclecia.pl

Autor: Janusz Gryz
Tytuł: Przy drodze
Wydawca: Janusz Gryz
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-93314-18-8

„Samotnia” Aleksandera Jurewicza jest książką
wyjątkową. Z jednej strony są tu przepełnione
liryzmem
rozważania
dotyczące
przemijania
i śmierci. Z drugiej próby obserwacji tego, co tak
unikalne i wyjątkowe w świecie zewnętrznym. Takie
połączenie powoduje, że powstało, coś, co w sposób
niezwykły połączyło, głęboko wewnętrzne rozważania
samego autora z na wskroś realistycznym ujęciem
rzeczywistości w której żyje. Wszystko to spaja
postawa duchowa Jurewicza. Można powiedzieć, że
jest to właściwie postawa poety – filozofa, który
przyglądając się sobie i światu stara się pamiętać
o własnym człowieczeństwie. Tytuły rozdziałów tej
książki ( „Życie i liryka” oraz „Popiół i wiatr”)
wydają się to podkreślać.

Antologia opowiadań, refleksji i przemyśleń, których
część wcześniej drukowana była w miesięczniku
literackim „Akant”. Akcję niejednego z nich autor
osadził na Pomorzu.

Od Wydawcy
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Autor: Stanisław Janke
Tytuł: Język u wagi. Opowieści
o Kaszubach nieznanych
Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-66052-17-8
muzeum.wejherowo.pl

Tytuł: Zakochane Trójmiasto.
Antologia
Wydawca: Novae Res
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81472-74-6
novaeres.pl

Na książkę złożyło się 50 reportaży, powstałych na
kanwie już istniejących tekstów, opublikowanych
przez autora w latach 1979-2015 na łamach
„Pomeranii”, dwutygodnika literackiego „Sycyna”
i dwutygodnika katolickiego „Pielgrzym”.

(…) Majestatyczny orłowski klif, tajemnicze jeziora
i lasy Borów Tucholskich, słoneczna sopocka plaża,
urokliwe zakątki gdańskiego Starego Miasta czy
gwarny skwer Kościuszki w Gdyni – oto wymarzona
sceneria dla pierwszej randki. A może długo
oczekiwanego spotkania po latach?
To właśnie w okolicach Trójmiasta (a czasem też
z jego pomocą) odmieni się los bohaterów
opowiadań z tego zbioru: zbuntowanej pary
outsiderów po przejściach, samotnego autora
powieści romantycznych, młodego mężczyzny
zafascynowanego tajemniczą dziewczyną ze swoich
snów czy perfekcjonistki, której życie w jednej chwili
wymyka się spod kontroli.
Od Wydawcy
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Autor: Anna Sakowicz
Tytuł: Postawić na szczęście
Wydawca: Edipresse Polska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81176-49-1
edipresse.pl

Autor: Karolina Załuska
Tytuł: Nad lawendowym morzem
Wydawca: Novae Res
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81472-68-5
novaeres.pl

Rok na schudnięcie, rok na złowienie faceta i rok na
urodzenie dziecka, żeby wyrobić się do czterdziechy.
Niezły plan.
Agata jest dziennikarką, która z powodu braku etatu
w gazecie, zajmuje się blogowaniem. Pisze o mało
atrakcyjnych pracach. Była więc już „babcią
klozetową”, operatorem karuzeli i petsitterką.
Dziewczyna zakłada się ze swoją młodszą siostrą
Polą, że w ciągu trzech lat schudnie, znajdzie męża
i urodzi dziecko. Chce być jak Bridget Jones. Powoli
zaczyna realizować swój plan. Jednak nie jest to takie
proste. A sprawy dodatkowo komplikują się po
spotkaniu byłego chłopaka Emila…

(…) Wypalenie zawodowe, frustracja, uzależnienie od
alkoholu, poczucie braku sensu w życiu... Oto
problemy, z jakimi borykają się bohaterowie powieści
(…). Pewnego dnia ich drogi się przetną, a za
drzwiami jednej ze starych gdańskich kamienic
zaczną płynąć słowa, które ułożą się w fascynującą
opowieść pełną skrajnych emocji. Opowieść, w której
rzeczywistość nieustannie przeplata się ze snem,
a radość – z przygnębieniem i lękiem.
Jak radzić sobie z depresją? Czy da się wygrać z
nieustępliwym losem? Jak zawalczyć o swoje
szczęście, gdy wydaje się, że nie ma już szans na
lepsze jutro? Nie sposób udzielić prostych odpowiedzi
na te pytania. Pewne jest tylko jedno: łatwiej wyjść
na prostą, gdy ma się wokół siebie ludzi, którzy chcą
pomóc.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Agata Przybyłek
Tytuł: Siedem cudów
Wydawca: Czwarta Strona
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-79760-25-1
czwartastrona.pl

Autor: Agata Przybyłek
Tytuł: W promieniach szczęścia
Wydawca: Czwarta Strona
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-79769-54-4
czwartastrona.pl

Zostało siedem dni do świąt, lecz Monice daleko do
świątecznego nastroju. Ciągle wpada na byłego
chłopaka, dlatego marzy, by już pojechać do
rodzinnego domu. Jednak tam, mimo aromatu
pieczonych już przez mamę pierników, nikomu nie
udziela się radosna atmosfera. Tata Moniki stracił
pracę, ale nie chce nikomu o tym powiedzieć. A brat
niefortunnie myli datę urodzin swojej ukochanej
z urodzinami dawnej partnerki, co stawia pod
znakiem zapytania skrzętnie planowane zaręczyny.
Co jeszcze może pójść nie tak?

Chwytająca za serce opowieść o poświęceniu,
prawdziwej miłości i szczęściu. I o tym, że czasem
rezygnując z siebie można zyskać najwięcej.
Kiedy Łucja znajduje porzucone dziecko, jej życie
diametralnie się zmienia. Ponieważ dziewczynka jest
chora i żadna rodzina nie decyduje się na adopcję,
Łucja postanawia wziąć za nią odpowiedzialność.
Niestety, otwierając się na miłość, musi porzucić
swoje marzenia i plany. Czy będzie gotowa na tyle
poświęceń?
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Ruta Sepetys
Tytuł: Sól morza
Wydawca: Nasza Księgarnia
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-10130-92-1
nk.com.pl

Autor: Barbara Piórkowska
Tytuł: Szklanka na pająki (wyd. 2)
Wydawca: Bernardinum,
Spółdzielnia
Literacka Baba
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95250-00-2
978-83-81272-03-2
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Druga wojna światowa zbliża się ku końcowi. Tysiące
uchodźców szukają ratunku przed nadciągającą
Armią Czerwoną. W trakcie ewakuacji Prus
Wschodnich krzyżują się drogi trojga nastolatków.
Emilia, Joana i Florian – każde z innego kraju, każde
dręczone poczuciem winy, strachem i wstydem –
muszą zrobić wszystko, by dostać się na pokład
Wilhelma Gustloffa. Tylko czy zdołają sobie zaufać?
I czy to wystarczy, żeby przetrwać?
Od Wydawcy

W jednym z gdańskich szpitali przychodzi na świat
mała dziewczynka, Aleksandra. Jest niezwykła. Od
pierwszej chwili po urodzeniu wie i widzi wszystko.
Nie tylko świat realny, który znamy – widzi także coś
więcej. Anioła o imieniu Julek, diabła S., życia bez
wyraźnych granic. Wie czyim jest wcieleniem
i dlaczego. Obserwuje swoją trochę nieobecną
duchem rodzinę, a jej wrażliwość nie ułatwia relacji.
Nierozumiana
przez
rodziców,
rówieśników
i nauczycieli, dorasta w Gdańsku, który w tamtym
czasie staje się kolebką nowej historii. Solidarność,
strajki, internowanie. Lech Wałęsa wraz z rodziną
mieszka w tym samym bloku na Zaspie, z okna widać
tłumne manifesty. Grozy dodaje fakt, że ojciec
dziewczynki jest po tej niewłaściwej stronie.
Od Wydawcy
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Autor: Wojsław Brydak
Tytuł: Poste restante
Wydawca: Rebis
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-80624-10-8
rebis.com.pl

Autor: Anna Klejzerowicz
Tytuł: Ogród świateł
Wydawca: Edipresse Polska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81176-50-7
edipresse.pl

Nadzwyczajna powieść przesiąknięta klimatem trzech
zupełnie różnych miast: Rzeszowa, Krakowa
i Sopotu. Idealna dla czytelników kochających
twórczość Pilcha i Myśliwskiego.
Rzeszów, naznaczony austro-węgierską Galicją;
wyidealizowany Kraków sprzed wojny; wreszcie Sopot
w
roli
przyczółka
przyszłości.
Nadzieje
i
rozczarowania
pojawiające
się
przy
akompaniamencie raz modlitw, a kiedy indziej fraz
Johna Coltrane’a. Ta historia to zagadka „małych
ojczyzn”, do których jedni tęsknią, a inni uciekają
z nich w popłochu. Zagadka odchodzenia. I miłość –
ta najciekawsza, która spełnia się w niespełnieniach.

W niedużym turystycznym miasteczku dochodzi do
brutalnego morderstwa: ginie cała rodzina pewnego
biznesmena (…). Co kryje się za tą krwawą zbrodnią?
Nieporozumienia rodzinne? Zawiść? Porachunki
finansowe? Zemsta? Czy będzie więcej ofiar? Czy
śledczy zdołają powstrzymać bestię?...
Na marginesie policyjnego śledztwa nieoficjalne
dochodzenie w tej sprawie prowadzi ekscentryczna
rzeczniczka prasowa urzędu gminy, Felicja Stefańska.
(…) Tropy zaprowadzą ją w niebezpieczne rewiry:
w zawikłaną kryminalną przeszłość z czasów
przemian ustrojowych na Wybrzeżu oraz… na skraj
przepaści, gdzie będzie musiała walczyć również
o własne życie.

Od Wydawcy
Od Wydawcy
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Autor: Dobiesław Konieczny
Tytuł: Krótki wstęp do apokalipsy
Wydawca: Dygresje
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-66024-02-1
dygresje.pl

Autor: Augustyn Necel
Tytuł: Nie rzucim ziemi (wyd. 4)
Wydawca: BiT
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95301-80-3
wydawnictwobit.pl

Świetna wizja literacka o uniwersalnym przekazie
i epickim rozmachu, a jednocześnie, spójna
wewnętrznie, dynamiczna, fabularna przypowieść,
stanowiąca ostrzeżenie przed konsekwencjami
ludzkich szaleństw.
Pełnokrwiste postacie ziemskich bohaterów na tle
walk o sprawy ostateczne ektoplazmicznych niebian
z demonicznymi siłami podziemi.

Praca popularnonaukowa stylem nawiązująca do
staropolskiej gawędy. Autor próbuje zobrazować
jeden z aspektów walki o polskość Kaszub. Zaczyna
od lat 70. XIX w., czasów bismarckowskiego ucisku
i kulturkampfu, a kończy na latach okupacji
hitlerowskiej. Jak czytamy we wstępie do pierwszego
wydania książki z 1969 r.: Naczelnym motywem,
spajającym w jedną całość narrację Necla jest
uporczywe dążenie ludu kaszubskiego do wykazania,
że stanowi on zdrowy konar, wyrosły z polskiego
drzewa (…).
Wydrukowanie wydania czwartego poprzedziła
żmudna praca nad m.in. weryfikacją pisowni nazwisk
osób i nazw miejscowości wymienianych przez
Autora. Większość z nich udało się zidentyfikować
i w przypadku błędnej pisowni poprawić.

Dariusz Wróblewski
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Autor: Andrzej Kasperek
Tytuł: Mój płaski kraj Żuławy
Wydawca: Klub Nowodworski
/ Nowy Dwór Gdański
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65377-06-7
klubnowodworski.pl

Ilustrowany pięknymi zdjęciami i obrazami zbiór
opowiadań i esejów dotyczących Żuław – o ludziach,
budynkach, potrawach i krajobrazach.
Do sięgnięcia po tę lekturę niech zachęci fragment
recenzji Krzysztofa Czyżewskiego: Stronicie
od prowincji, bojąc się że umrzecie z nudów?
Staracie się zapomnieć o szarych podwórkach
i błotnistych drogach peryferii, szukając piękna
i ekscytacji w wielkim świecie? Nie wierzycie, że
skrawek Polski z depresją i wiatrakami pompującymi
wodę z wiślanego żułu może skrywać bogactwa
równe siedmiu cudom świata? Weźcie za
przewodnika Andrzeja Kasperka i wyruszcie z nim
w podróż na Żuławy.
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Książki dla dzieci
i młodzieży
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Autor: Zofia Daniel
Tytuł: Za tęczowymi drzwiami.
Wiersze dla dzieci
Wydawca: Sprzedaż Dobrej
Książki / Tczew
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-93436-88-0
sdk.info.pl
Co wprawiło w zły nastrój rosnącą na miejskim
trawniku stokrotkę?
Na te i na wiele podobnych pytań znajdziemy
odpowiedzi na kartach (…) tomiku, ale znajdziemy
tam coś jeszcze, coś równie ważnego, jeśli nie
ważniejszego... emocje. Miłość macierzyńska,
tęsknota,
brak
zrozumienia
dla
ludzkiego
okrucieństwa, poczucie straty, życzliwość, samotność,
złość, współczucie. To tylko niektóre spośród całej
gamy odczuć, reakcji, przeżyć, o których niekiedy
wprost, niekiedy poprzez ujęte w poetycką formę
doświadczenia opowiada tczewska poetka.
Od Wydawcy

Autor: Elżbieta Pasterska
Tytuł: Bajki po kociewsku
Wydawca: VEGA Studio Adv.
Tomasz Müller,
Lokalna Grupa
Działania
„Chata Kociewia” / Starogard Gdański
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-80562-23-3
grupavega.pl , chatakociewia.pl
Autorka niniejszego tomiku wierszy, jako urodzona
skarszewianka, a później mieszkanka Gminy Kaliska,
związana jest od lat z regionem Kociewia. Jest to
związek
ścisły
i
niezwykle
emocjonalny,
przejawiający się wieloletnim zaangażowaniem
w krzewienie kultury, języka i tradycji Regionu;
zarówno wśród dorosłych, jak i młodszego pokolenia,
ze szczególnym uwzględnieniem tych najmłodszych.
Obserwując z okien swojego domu maszerujące do
przedszkola maluchy, pomyślała, że warto byłoby
stworzyć teksty w gwarze kociewskiej dla
najmłodszych, w myśl zasady: „czym skorupka za
młodu…”.
Od Wydawców
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Autor: Juliusz Woźny (scen.)
Martin Venter (rys.)
Tytuł: Pierścień generała
Hallera
Wydawca: Wojskowe Centrum
Edukacji
Obywatelskiej
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-765409-71-3
wceo.com.pl

Bohaterowie komiksu, trzej pasjonaci polskiego
okrętownictwa, jadą do Gdyni, by być świadkami
wciągnięcia bandery na pierwszym od lat okręcie
Marynarki Wojennej, zbudowanym w polskiej
stoczni. Na miejscu poznają staruszka, który
opowiada im o wciągnięciu bandery na pierwszym
polskim okręcie Marynarki Wojennej po I wojnie
światowej – ORP „Pomorzanin”. Młodzi ludzie przy
okazji z ust mężczyzny poznają okoliczności
odzyskania przez Polskę niepodległości. Bo mimo że
I wojna światowa się skończyła, o Polskę trzeba było
nadal walczyć: i podczas negocjacji w Wersalu,
i z karabinem.

Autor: Piotr Schmandt
Tomasz Mering
Tytuł: O Muzeum w Wejherowie
snuta komiksem opowieść
Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-66052- 21-5
muzeum.wejherowo.pl
Komiks poświęcony historii oraz aktualnej
działalności Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie, wydany
z okazji 50-lecia działalności placówki.
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Poezja
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Autor: Zenon Sapała
Tytuł: Pan Zy bez reszty
Wydawca: Zenon Sapała,
Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna
/ Kartuzy
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-93474-47-9
biblioteka.kartuzy.pl
O Panu Zy mogę napisać tylko tyle,
że od jakiegoś czasu towarzyszy
mi. Od jak dawna, nie pamiętam,
ale wystarczająco długo, żeby się
przyzwyczaić.
Czasami wydaje mi się, że to on
jest autorem, a ja tylko zapisuję
to, co się z nim dzieje, co myśli
i co czuje. Ot, taki klasyczny
przykład odwrócenia roli.
Mnie to nie przeszkadza. A jemu?
Nie wiem, jeszcze nie pytałem.

Autor: Bolesław Leśmian
(tłum. Ida Czaja)
Tytuł: W malënowim chróscewim
i wëbróné baladë
Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-66052-18-5
muzeum.wejherowo.pl
Publikacja zawiera zbiór utworów Bolesława
Leśmiana,
polskiego
poety
i
prozaika,
przetłumaczonych na język kaszubski. Tłumaczenia
podjęła się Ida Czaja, poetka, nauczycielka,
tłumaczka i recytatorka. Wiersze cechuje osobliwy
język, pełen neologizmów i metafor. W książce
zawarto
posłowie
prof.
Jerzego
Tredera.
Od Wydawcy

Autor
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Autor: Zbigniew Jankowski
Tytuł: Podobny do fali. Modlitwy
i wiersze pokrewne
Wydawca: Narodowe Centrum
Kultury
/ Warszawa
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-79823-23-9
sklep.nck.pl

Autor: Tadeusz Karmazyn
Tytuł: Agape
Wydawca: Agni
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65769-02-2
agni.net.pl

(…) Zbigniew Jankowski obdarzył nas naprawdę
wielką poezją metafizyczną, ale zdecydowanie
protestowałbym, gdyby ktoś tę wspaniałą twórczość
chciał traktować jako poezję religijną, czy może
nawet katolicką. Owszem, Poeta jest katolikiem i ze
swoją wiarą się nie kryje, jednak bezpośrednim
źródłem jego poetyckiej mądrości nie jest ani Pismo
Święte, ani wiara Kościoła. (…) wiersze pisze
dlatego, że po prostu tak widzi i doświadcza.

(…) Zbiorek zawiera utwory pisane w latach 2013–
2017. wiersze ujęte są w dwa bloki tematyczne: liryki
osobiste przepełnione miłością do matki, żony, córki
i przyjaciela oraz liryki refleksyjno-filozoficzne
z akcentem liryki osobistej i bezpośredniej. Poezję
autor przeplata prozą, której treść stanowią obrazy
z przeszłości i są poetyckim ornamentem zdobiącym
wzruszające otwory z lirycznymi wyznaniami. Bardzo
luźne konstrukcje akcji wzbogacają epizody
z dzieciństwa, których motywy odnajduje czytelnik
w wielu utworach tego zbiorku.

Jacek Salij OP

Halina Goral-Rybkowska
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Autor: Stanisław Janke
Tytuł: Kaszëbskô dwigô sã
w spiéwie
Wydawca: Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-66052-20-8
muzeum.wejherowo.pl
Publikację stanowi zbiór wierszy z lat 1977-2017,
wybranych i ułożonych przez samego Stanisława
Janke. Wiersze wybrane zostały ze wszystkich
tomików autora z dodatkiem utworów publikowanych
w antologiach oraz niepublikowanych.
Od Wydawcy
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Autor: Stefan Bieszk
Tytuł: Krwią kapłańską.
Dramat w trzech aktach
z dziejów Chojnic r. 1555
Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania”
/ Chojnice
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95028-00-7
Wśród wielu podań dotyczących miasta Chojnice
bardzo często (…) wraca historia z burzliwych lat
reformacji, kiedy to w roku 1555 najznamienitsza
miejscowość starostwa człuchowskiego – Chojnice,
przyjęła urzędowo narzucone mieszkańcom wyznanie
augsburskie. Wśród (…) obrońców katolicyzmu prym
wiódł (…) proboszcz chojnicki (…) Schnitke (…),
który to wszelkimi dostępnymi środkami bronił
Kościoła Parafialnego w Chojnicach (…) przed
oddaniem go w ręce luteran. (…)
Przekaz ten (…) ocalił od zapomnienia ksiądz doktor
Paweł Panske (…). Zapewne to na podstawie tego
opracowania nauczyciel (…), ale nade wszystko
regionalista i patriota, Stefan Bieszk napisał swój
dramat (…).
Bogdan Kuffel (red. i oprac.)
Przemysław Zientkowski (red. i oprac.)
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Wspomnienia
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Autor: Danuta Domańska
Tytuł: Duża buźka, telewidzowie.
Moja prywatna historia
Telewizji Gdańsk
Wydawca: Gdański Kantor
Wydawniczy
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-62129-72-0
czec.pl, maszoperia.org

(…) to zbiór wspomnień (…) z ponad trzydziestu lat
spędzonych w telewizji. To krótkie, lecz emocjonalne
podróże w czasy dziennikarstwa, które powoli
odchodzi
w
przeszłość
wraz
z
ludźmi
o nietuzinkowych osobowościach, którzy tworzyli
klimat ówczesnych mediów, głównie telewizji.
Wspomnienia Danuty Domańskiej to także wielkie
nazwiska lat 60., 70. i 80. oraz kultowe miejsca jak
chociażby sopocki Spatif. To również wycieczki
w przeszłość osobistą, trochę niedopowiedziane,
wzbogacające i tak niezwykle esencjonalne życie
zawodowe autorki.
Od Wydawcy

Autor: Barbara Caillot
Aleksandra Karkowska
Tytuł: Mewy na patyku
Wydawca: Muzeum Sopotu
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-61385-14-1
muzeumsopotu.pl

Opowieść o życiu codziennym mieszkańców Sopotu
w latach 1945–1960, na którą składają się –
przeplatane anegdotami – wspomnienia bohaterów
z czasów dzieciństwa i młodości. Teksty zostały
zilustrowane licznymi fotografiami, rysunkami,
listami i innymi materiałami pochodzącymi
z archiwów sopocian.
Publikacja skierowana jest również do młodych
czytelników. Jej adaptację ułatwiają przejrzysty styl
i narracja znoszące międzypokoleniowe bariery.
Książka uczy młode generacje otwartości oraz
zachęca do zgłębiania historii, również tej rodzinnej.
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Autor: Teresa Remiszewska
Tytuł: Z goryczy soli moja radość.
Opowieść o samotnym
rejsie Komandorem
przez Atlantyk (wyd. 3)
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81271-88-2
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autor: Aleksander Rylke
Tytuł: Wspomnienia z dawnych
lat
Wydawca: Politechnika Gdańska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-8373487-22-2
pg.edu.pl/wydawnictwo

Teresa Remiszewska (1928–2002) (…) jako pierwsza
Polka (i czwarta kobieta na świecie) samotnie
przepłynęła Atlantyk, biorąc udział w 1972 roku
w prestiżowych regatach OSTAR (…) – największej
tego typu imprezie w świecie. Opis tego rejsu stanowi
treść książki (…). Teresa Remiszewska podczas rejsu
dowiodła, jak znakomitą jest żeglarką. Opisując to,
co wydarzyło się podczas 57 dni spędzonych sam na
sam z oceanem, ujawniła swój talent literacki. W tym
rejsie aż nadto było trudnych sytuacji –
niekorzystnych splotów okoliczności, usterek, których
usunięcie na oceanie było niemal niemożliwe,
sztormów i dni bez wiatru – równie trudnych dla
regatowego żeglarza. Opis tych wydarzeń stanowi sól
wartkiej narracji i jest świadectwem ogromnego
hartu ducha żeglarki, jej wielkiej woli walki
i nieustępliwości.
Od Wydawcy

Aleksander Rylke ps. Piotr (1887–1968) – polski
oficer marynarki, komandor porucznik, profesor
zwyczajny, inżynier okrętownictwa.
Urodził się w Równem (obecnie na Ukrainie).
W 1893 jego rodzina przeniosła się do Warszawy. Po
maturze w 1904 r. podjął studia na Wydziale Budowy
Okrętów Szkoły Inżynierów Marynarki Wojennej
w Kronsztadzie.
Po II wojnie światowej był organizatorem
i pierwszym dziekanem uruchomionego we wrześniu
1945 r. Wydziału Budowy Okrętów Politechniki
Gdańskiej. Był też kierownikiem utworzonej przez
siebie Katedry Projektowania Okrętów. W czerwcu
1946 r. zyskał tytuł profesora zwyczajnego.
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Autor: Urszula Piskorzyńska
Tytuł: Zamalowane freski (wyd. 2)
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81271-71-4
bernardinum.com.pl

Urodzona i wychowana w Czersku autorka,
emerytowana pracownica największej w Europie
stacji dializ w Hamburgu, opisuje przeżycia trzech
pokoleń jej polsko-niemieckiej rodziny na tle
dramatycznych wydarzeń ostatniego stulecia na tych
terenach.
Jak mówi, książkę tę napisała dla swych dzieci,
urodzonych
w
Gdańsku,
a
wychowanych
w Niemczech. By wiedziały, skąd wywodzą się ich
korzenie.

Autor: Gabriel P. Oleszek
Tytuł: Kiedy byłem średnim
chłopcem
Wydawca: Jasne
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65703-19-4
wydawnictwo-jasne.pl

To niesamowita, szczerze i z humorem napisana
książka [której akcja toczy się w Sopocie], cenna nie
tylko dla przyjaciół autora z ławy szkolnej, ale warta
sięgnięcia po nią przez wielu uczniów z drugiej
połowy XX wieku.
Wspomnienia, wspomnienia... Tyle ich odświeżył
autor, one z kolei wydobyły z zakamarków pamięci
obrazy własnych przeżyć z tamtych lat „chmurnych
i durnych”, marzenia, wzloty i upadki, przyjaźnie
i sympatie... Tacy byliśmy – pokolenie bez
komputerów, komórek i internetu – gdy osobiste
kontakty były najważniejsze.
Teresa Kreft
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Autor: Barbara Kanold
Tytuł: Wizjoner
Wydawca: Gdański Kantor
Wydawniczy
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-62129-68-3
maszoperia.org, czec.pl
Czytając „Wizjonera”, opowiadającego o znakomitym organiście Romanie Peruckim, przenosimy
się w świat muzyki, wrażliwości i łączenia
artystycznej duszy z wyzwaniami funkcji dyrektora
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka
Chopina. Perucki opowiada o sobie, rodzinie,
koncertach, miłości do dźwięków. Pokazuje też kulisy
przebudowy elektrowni na Ołowiance, gdzie dziś
swoją siedzibę ma Filharmonia – przebudowy, która
zapewniła mu tytułowy przydomek.
Od Wydawcy

Autor: Przemek Dyakowski
Kamil Wicik (współaut.)
Mariusz Nowaczyński
(współaut.)
Tytuł: Sax Club Pana
Dyakowskiego
Wydawca: Kosycarz Foto Press
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94899-76-9
978-83-94899-74-5
kfp.pl
Pełna anegdot opowieść o życiu zawodowym
i prywatnym artysty wywodzącego się z ziemiańskiej
rodziny o ciekawych tradycjach. Przemek Dyakowski
wspomina
dzieciństwo
w
podkrakowskiej
Masłomiącej i dorastanie w Zakopanem, współpracę
z Piwnicą pod Baranami i odkrycie Ewy Demarczyk,
koncerty w gdańskim Żaku, wyjazdy zagraniczne
i występy z zespołem Rama 111, tworzenie
gdańskiego Sax Clubu, animowanie jazzowej sceny
w Trójmieście i współpracę z Radiem Gdańsk. (…) to
także opowieść o przyjaźni i współpracy
Dyakowskiego z innymi ikonami jazzu: Wojciechem
Karolakiem, Adamem Makowiczem, Leszkiem
Możdżerem,
Maciejem
Sikałą,
Michałem
Urbaniakiem czy Janem Ptaszynem Wróblewskim.
Od Wydawcy
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Autor: Elżbieta Maria Grot
Tytuł: Doktor Franciszek Leon
Kręcki
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-62137-86-2
kaszubskaksiazka.pl

Ten wybitny przedstawiciel kaszubskiej drogi do
niepodległości Polski, w przeciwieństwie do
Majkowskiego czy Wryczy, nie kreował się na
bohatera, nie zabiegał o uznanie czy zaszczyty i nie
budował swojej legendy za życia. (...)
Rok 2018 – ogłoszony przez Zrzeszenie KaszubskoPomorskie rokiem doktora Franciszka Kręckiego –
kieruje naszą uwagę ku jego osobie i prowokuje do
poszukiwania śladów jego wielorakiej działalności.
Wraz z poznawaniem kolejnych faktów z życia
Kręckiego rodzi się spostrzeżenie, że prezentacja jego
postawy życiowej i dokonań jako współtwórcy ruchu
kaszubskiego może być argumentem w wielu
współcześnie toczonych dyskusjach o roli Kaszubów
w historii Gdańska i Pomorza I połowy XX wieku.

Autor: Józef Borzyszkowski
Tytuł: Teodora z Fethków
i Izydor Gulgowscy
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Muzeum – Kaszubski
Park Etnograficzny
/ Wdzydze Kisz.
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94550-84-4
instytutkaszubski.pl, muzeum-wdzydze.gda.pl
(…) to najobszerniejsza jak dotąd publikacja
opisująca dzieje słynnego, wdzydzkiego małżeństwa,
które założyło pierwsze na ziemiach polskich muzeum
na wolnym powietrzu.
Wartościowym uzupełnieniem tekstu są cenne
fotografie i materiały archiwalne, w tym odnaleziona
przez autora „Kronika szkolna” z Wdzydz.
Od Wydawcy

Łukasz Grzędzicki (fragment Wstępu)
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Autor: Grzegorz Janowczyk
Tytuł: Lotnik. Śladami sierżanta
Jana Mikszy
Wydawca: Urząd Miejski
/ Człuchów
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95120-51-0
czluchow.eu

Opowieść o losach żołnierza z Wilna, który po
wojnie prawie pół wieku spędził w Człuchowie.
Wielu człuchowian pewnie mijało go na ulicy, nie
zastanawiając się jednak kto zacz. Nieliczni słyszeli
o lotniku Royal Air Force (Królewskich Sił
Lotniczych), służącym m.in. w dywizjonach 305
i 307.
Pamiątki po Janie Mikszy przez lata skrzętnie
przechowywała jego żona. Dzisiaj syn Krzysztof
chętnie opowiada o ojcu. Tą drogą jego losami
zainteresował się Grzegorz Janowczyk, człuchowski
dziennikarz związany m.in. z redakcją „Dziennika
Bałtyckiego”.

Autor: Stanisław Salmonowicz
Tytuł: Ludwik Muzyczka
„Benedykt” (1900-1977)
Wydawca: Instytut Pamięci
Narodowej
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-80985-33-9
ipn.gov.pl

Ludwik Muzyczka był jednym z najmłodszych
legionistów, walczył podczas wojny 1918-1921
i II wojny światowej. W okresie dwudziestolecia był
działaczem
młodzieżowym,
lewicowym,
piłsudczykiem, urzędnikiem, członkiem Związku
Strzeleckiego. Podczas II wojny światowej odegrał
dużą rolę w tworzeniu Państwa Podziemnego,
szczególnie
na
obszarach:
organizacyjnym,
politycznym i społecznym.
Prezentowana publikacja jest szerszym ujęciem
biografii Muzyczki, koncentruje się zwłaszcza na
okresie od 1939 r. Autor wykorzystał w niej notatki
z rozmów z Muzyczką, rozmowy zapamiętane,
dokumenty prywatnych archiwaliów oraz akta IPN,
opracował też kilka szczegółowych szkiców.
Od Wydawcy
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Tytuł: Edmund Kamiński.
Katalog dokonań (wyd. 2)
Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo,
Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-66-052-08-6
muzeum.wejherowo.pl, czec.pl

Edmund Kamiński – znany działacz społeczny,
dokumentalista,
muzeolog,
bibliofil,
edytor
i fotografik, od 1961 r. mieszkaniec Wejherowa.
Wieloletni radny miasta Kartuz i Wejherowa.
Inicjator i współorganizator Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
(1968) oraz przewodniczący Społecznego Komitetu
Budowy Pomnika Jakuba Wejhera (1982–1991),
członek wielu organizacji społecznych i towarzystw,
a także wydawca kilku monografii, biografii oraz
antologii poezji.

Autor: Kazimierz Klawiter (oprac.)
Tytuł: Pro memoria –
Grzegorz Szalewski
(1956–2017)
Wydawca: Fundacja „Słowo”
/ Rumia,
Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
/ Rumia
Rok wydania: 2018
ISBN: brak
czec.pl
Monografia poświęcona pierwszemu staroście
wejherowskiemu,
przedsiębiorcy,
pediatrze,
właścicielowi NZOZ nr 1 w Rumi. Przede wszystkim
filantropie i mecenasie, bez reszty oddanemu swojej
małej ojczyźnie – Kaszubom.
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Autor: Michał Hinc
Tytuł: Tadeusz Staniewski
(1886-1978)
Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-66052-22-2
czec.pl, muzeum.wejherowo.pl

Autor: Janusz Jasiński (red.)
Tytuł: Wojciech Kętrzyński
(1838-1918)
w świetle życiorysów,
recenzji i nekrologów
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65826-12-1
instytutkaszubski.pl

Monografia oparta jest na niepublikowanych
dokumentach
przekazanych
do
zbiorów
wejherowskiego Muzeum. Jest to niezwykle barwna
opowieść o życiu człowieka urodzonego na Wołyniu
w dawnym zaborze rosyjskim, organizatorze
gimnazjum w Dziśnie na Wileńszczyźnie, dyrektorze
gimnazjum i liceum w Wejherowie, i wreszcie twórcy
wejherowskiego Archiwum Państwowego.

Dr Wojciech Kętrzyński – urodzony i wychowany na
Mazurach, wybitny historyk, poeta, humanista
i działacz narodowy – zasłużony w walce na rzecz
odzyskania
niepodległej
Polski,
korzeniami
rodzinnymi związany z Kaszubami (kaszubska
rodzina herbu Cietrzew). Wieloletni dyrektor Zakładu
im. Ossolińskich we Lwowie.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Jolanta Musiał
Tytuł: Od krakowskiego Podgórza
po warszawskie salony.
Historia kariery
politycznej Kazimierza
Rusinka
Wydawca: Instytut Pamięci
Narodowej
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-80985-08-7
ipn.gov.pl

Tytuł: Robert Biedroń
Tytuł: Nowy rozdział
Wydawca: Edipresse Polska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81176-40-8
edipresse.pl

Potrzebujemy większej i głębszej zmiany: musimy
uruchomić nasze marzenia, przypomnieć sobie, po co
nam wspólne państwo i zacząć je razem budować.
Chcę Polski, w której nikt nie jest pozostawiony
w tyle. Polska jest przecież dobrem wspólnym –
musimy ją zatem uzdrowić!
Nie ma już czasu – trzeba zacząć pisać nowy rozdział.
Zróbmy to razem.
Jestem gotowy.
Od Autora

Książka prezentuje działalność polityczną (…)
przedwojennego socjalisty, który po wojnie przystąpił
do lubelskiej PPS, a następnie został prominentnym
działaczem PZPR i sprawował różne funkcje
państwowe, m.in. ministra pracy i opieki społecznej
(…) oraz wiceministra kultury i sztuki (…).
Od Wydawcy
Kazimierz Rusinek od 1935 do 1939 r. był
wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Związku
Transportowców,
Marynarzy
i
Robotników
Portowych w Gdyni, od 1937 r. przewodniczącym
Komitetu Miejskiego PPS w Gdyni. Członek
prezydium gdyńskiego oddziału Towarzystwa
Uniwersytetu Robotniczego. Od lutego 1939 r. radny
miasta Gdyni.
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Autor: Zbigniew Sobisz
Tytuł: Józef Cieplik – twórca
i działacz LOP
w regionie słupskim
Wydawca: Jasne
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65703-12-5

Autor: Marcin Domański
Krzysztof Guzowski
Tytuł: Poczet zasłużonych
dla gdańskiego sportu
Wydawca: WL
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95204-50-0
wl.gda.pl

Mam głębokie przekonanie, że lektura niniejszego
opracowania skłoni do zadumy, czy i w jaki sposób
spełniamy cele postawione przez założycieli
Stowarzyszenia Ligi Ochrony Przyrody. Gdy
analizuje się dokonania dr. inż. Józefa Cieplika,
wyłania się także obraz Ligi Ochrony Przyrody jako
silnej organizacji opiniotwórczej, współdziałającej
z samorządami i instytucjami przy podejmowaniu
decyzji dotyczących środowiska oraz aktywnie
współpracującej
z
innymi
organizacjami
ekologicznymi.

Dla wielu gdańskich sportowców uprawianie sportu
na najwyższym poziomie było i jest szansą na lepsze
życie (…). Gdy schodzą ze sceny, rozpoczynają swoje
drugie życie. Jednym ta zmiana udaje się bezboleśnie,
znajdują dla siebie miejsce, w którym czują się
równie dobrze, jak wtedy, gdy uprawiali sport. Inni
mają kłopoty, czasem olbrzymie, prowadzące do
wyklęcia przez dotychczasowe środowisko, a nawet
samobójczej śmierci.
Nie staraliśmy się stawiać czempionom pomników.
Potraktowaliśmy ich jak mistrzów z krwi i kości,
ludzi, którzy mają zwyczajne życie i słabości.

Zdzisław Kołodziejski
Starosta słupski

Od Autorów
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Autor: Robert Domżał (red.)
Maria Dyrka (red.)
Anna Ciemińska (red.)
Tytuł: Opus opificem probat.
Księga pamiątkowa
dedykowana Jerzemu
Litwinowi, dyrektorowi
Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdańsku
Wydawca: Narodowe Muzeum
Morskie / Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-64150-32-6
nmm.pl
Polsko-angielskojęzyczna publikacja poświęcona, jak
napisała w jej wstępie Paulina Florianowicz –
dyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego
MKiDN, Człowiekowi, który nie boi się
podejmowania
wyzwań
i
wbrew
wielu
przeciwnościom inicjuje projekty nie tylko kończące
się sukcesem, ale też trwale poszerzające pole
aktywności muzealniczej w Polsce. Człowiekowi, jak
napisała w innym miejscu Maria Dyrka, wytrwałemu,
konsekwentnemu w rozwijaniu swoich pasji
i wiedzy, niespotykanie pracowitemu i zdeterminowanemu w dążeniu do celu.

Tytuł: Zwyczajni niezwyczajni
mieszkańcy ziemi
lęborskiej
Wydawca: Stowarzyszenie
na 102
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-6731-50-5
nastodwa.eu

W książce zaprezentowanych zostało 121 sylwetek
ludzi związanych z powiatem lęborskim. Ludzi
kultury, edukacji, samorządowców, przedsiębiorców
i społeczników.
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Autor: Janusz Morkowski
Tytuł: Nie rzucim ziemi…
Przypadłości pomorskie
1850–1939
Wydawca: 7 Pomorska Brygada
Obrony Terytorialnej
Muzeum 2 Pułku
Szwoleżerów
Rokitniańskich
/ Starogard Gd.
Parafia św. Katarzyny / Starogard Gd.
Biuro Poselskie Jana Kiliana
Fundacja Obrona Terytorialna
Introligatornia Mirex Leszek Chmielewski
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-93752-22-5
fundacjaot.pl
Organizację i dowództwo Batalionu ON „Starogard”
powierzono na początku 1937 r. (…) komendantowi
obwodu Przysposobienia Wojskowego ‘Starogard” kpt.
Emilowi Niemcowi (…). (…) Dowództwo batalionu
miało siedzibę w pomieszczeniach Biura Obwodu
Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego
[w Starogardzie Gd.] (…).
Od Autora

Autor: Wojciech Turek
Tytuł: 18. Pułk Ułanów
Pomorskich
Wydawca: Muzeum II Wojny
Światowej
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65957-08-5
muzeum1939.pl

Kiedy powstawała niepodległa Polska, odrodzona jak
feniks z popiołów, ułani pomorscy – nie wiedząc
o rozstrzygnięciu losów Bitwy Warszawskiej – „dla
ojczyzny ratowania” wrócili „przez morze”
i stanąwszy w Gdańsku, złożyli wzruszające
świadectwo
swego
patriotyzmu
(„cnoty
obywatelskiej”).
Dwudziestoletnia historia 18. Pułku Ułanów
Pomorskich (1919–1939) wypełniła chlubną kartę
w dziejach polskiej kawalerii, tej najbardziej polskiej
formacji wojskowej.
Od Wydawcy

Praca jest hołdem oddanym ojcu autora – sędziemu
Feliksowi Morkowskiemu, poległemu w 1939 r.
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Autor: Adam Chmielecki
Tytuł: Solidarni i niepodlegli
Wydawca: Patria Media
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-93888-85-6
patriamedia.pl

W książce zaprezentowanych zostało kilkadziesiąt
sylwetek działaczy antykomunistycznych z lat 70.
i 80. Są wśród nich i ci znani (np. Andrzej Kołodziej,
Lech i Jarosław Kaczyńscy), jak i niemal kompletnie
zapomniani.
Jak pisze wydawca: Bogato ilustrowana zdjęciami
i dokumentami (m.in. z Archiwum IPN i zbiorów
prywatnych) książka przypomina, że niepodległość
odzyskaną w 1918 r. straciliśmy zaledwie po 21
latach, a ponownie odzyskaliśmy dzięki ludziom
„Solidarności”.
Publikacja ukazała się w ramach związkowego roku
„Solidarność dla Niepodległej”.

Autor: Daniel Wicenty
Tytuł: Zgniłe jabłka, zepsute
skrzynki i złe powietrze.
Dysfunkcje w Służbie
Bezpieczeństwa w latach
siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych
XX wieku
Wydawca: Instytut Pamięci
Narodowej / Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-80984-67-7
ipn.gov.pl
Czy Służba Bezpieczeństwa działała sprawnie?
Dyskusje na ten temat pełne są uproszczeń
i
schematycznych
ocen.
Autor
proponuje
interdyscyplinarne ujęcie problemu. Łączy badania
historyczne z analizą socjologiczną. Opisuje
dysfunkcje Służby Bezpieczeństwa, szukając
jednocześnie odpowiedzi na pytanie, które z nich
miały charakter strukturalny.
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Autor: Leszek Sarnowski
Tytuł: Ocalona pamięć. Żydzi
na ziemi sztumskiej
Wydawca: Stowarzyszenie
Inicjatyw
Obywatelskich
„TAKA GMINA”
/ Sztum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94157-36-4
prowincja.com.pl
Żydzi na ziemi sztumskiej. To bardzo smutna historia.
Pokazuje to, co było i czego próżno by szukać
w dzisiejszym krajobrazie. Pokazuje zwykłych ludzi,
z ich codziennymi radościami i troskami, ale przede
wszystkim, w finale (w smutnych statystykach
i rodzinnych wspomnieniach), dramat ich powolnego
znikania i pustkę. Byli i nie ma. O tym jest ta książka.
Od Autora

Autor: Dariusz Dolatowski
Tytuł: Z dziejów sołectwa
Trąbki Wielkie
w gminie Trąbki Wielkie
od czasów
najdawniejszych
do 1945 roku
Wydawca: Region,
Gdański Kantor
Wydawniczy
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75916-38-6
978-83-62129-71-3
czec.pl
Jak dotąd Trąbki Wielkie nie doczekały się szerszego
opracowania swych dziejów. (…) Zadania tego (…)
podjął się autor niniejszego opracowania
o charakterze popularnonaukowym (…), w którym
wykorzystał m.in. mało znane lub niewykorzystane
dotąd archiwalia, dokumenty z życia społecznego, np.
informacje z prasy niemieckiej i polskiej, wyniki
pruskich i niemieckich spisów statystycznych, książki
adresowe i telefoniczne, komunikaty sztabu armii
niemieckiej z okresu I wojny światowej itp.
Od Wydawcy
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Autor: Patryk Klein
Jadwiga Klim
Radosław Paternoga
Wojciech Ronowski
Tytuł: Uzbrojone rzeki.
Flotylle Niepodległej
Wydawca: Narodowe Muzeum
Morskie
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-64150-31-9
nmm.pl
Katalog do wystawy czasowej w Narodowym
Muzeum Morskim w Gdańsku pokazującej flotylle
rzeczne Marynarki Wojennej: Pińską i Wiślaną. Jej
autorzy podjęli próbę wskazania podobieństw
pomiędzy polityką morską ostatnich Jagiellonów
oraz Zygmunta III Wazy a działalnością władz
odradzającego się w 1918 r. państwa polskiego.
Dążenia te wynikały z potrzeby zbudowania silnej
floty wojennej, prężnej administracji morskiej,
a także stabilnego i trwałego zaplecza dla rozwoju
handlu morskiego.
Dokumenty prezentowane na wystawie (potrwa ona
do 1 XII 2019) pochodzą ze zbiorów Archiwum
Głównego Akt Dawnych w Warszawie oraz
Archiwum Państwowego w Gdańsku.

Autor: Maciej Kobyliński
Tytuł: Księstwo Słupskie
(1368–1478)
Wydawca: Maciej Kobyliński
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95304-20-0
ratuszowa.osdw.pl (Księgarnia
Ratuszowa)

Popularnonaukowa praca o jednym z księstw
pomorskich, obejmującym ziemie dzisiejszych
powiatów: słupskiego, sławieńskiego, bytowskiego,
lęborskiego oraz fragmentów wejherowskiego
i koszalińskiego (w gminie Polanów).
Księstwo położone było w dorzeczach trzech rzek
pobrzeża: Słupi, Wieprzy i Łeby. Południową granicę
wyznaczał skraj Puszczy Miasteckiej. W skład tego
małego
„państwa”
wchodziło
kilka
jezior
przybrzeżnych, m.in. Łebsko. Główne grody to
Słupsk, Darłowo, Sławno oraz Ustka, a później także
Lębork i Bytów, znajdujące się na terenie nadanej
jako lenno książętom słupskim ziemi lęborskobytowskiej.
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Autor: Piotr Samól
Tytuł: Młode Miasto Gdańsk
(1380–1455)
i jego patrymonium
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78657-52-1
wyd.ug.edu.pl

Autor: Daniel Dempc
Tytuł: Straty wojenne wśród
ludności powiatu
wejherowskiego
w latach 1914–1919
Wydawca: Jasne
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65703-18-7
wydawnictwo-jasne.pl

Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym
autor opisuje genezę powstania, przestrzeń i ustrój
Młodego Miasta. W drugim natomiast zajmuje się
organizacją kościelną na jego terenie. O demografii
Młodego Miasta, jego elicie politycznej i gospodarczej, źródłach dochodów mieszkańców,
rzemiośle i działalności wytwórczej, rynku
budowlanym i kapitałowym (kredytach) traktuje
rozdział trzeci. Czwarty z kolei dotyczy likwidacji
Młodego Miasta – pierwszych zniszczeń przed wojną
trzynastoletnią, potem w czasie jej trwania. Na
koniec Piotr Samól zajmuje się problematyką jego
lokacji, relacjami „nowego miasta” z władcą
terytorialnym i sąsiednią gminą oraz likwidacją
samodzielności gmin.

Praca zawiera opatrzone komentarzami, umieszczone
w tabelach, dane dotyczące strat osobowych
poniesionych podczas Wielkiej Wojny (żołnierze
pochodzący
z
powiatu
wejherowskiego).
Opracowane one zostały przez autora na podstawie
list strat opublikowanych w internecie na niemieckiej
stronie:
des.genealogy.net/eingabe-verlustlisten/
search.
Na listach znajdują się m.in. osoby, które potem
rządziły III Rzeszą, np. ranny w roku 1916 i 1918
Adolf Hitler czy późniejszy niemiecki minister spraw
zagranicznych – Joachim von Ribbentrop.
Publikację złożono czcionką Brygada 1918,
zaprojektowaną w 1928 r., a zdigitalizowaną w roku
2018 w celu uczczenia 100-lecia niepodległości
Polski.

41

Autor: Mariusz Borowiak
Tytuł: Ścigacze torpedowo-artyleryjskie S-5 – S-10
Wydawca: Napoleon V
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78898-70-2
napoleonv.pl

Autor: Beata Płotka (red.)
Tytuł: Oblicza Niepodległej
Wydawca: Wejherowskie
Centrum Kultury
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-90762-25-8
wck.org.pl

Oddajemy w ręce czytelników nową serię
wydawnictwa Napoleon V poświęconą historii
polskich okrętów wojennych w Wielkiej Brytanii
w latach 1939-1945. W jej ramach opublikowanych
zostanie 20 tomów. Omówione zostaną wszystkie
znaczące wydarzenia, patrole bojowe oraz starcia
jednostek nawodnych i podwodnych „małej floty”,
które składają się na dzieje biało-czerwonej bandery
na Zachodzie podczas II wojny światowej.
Dodatkową atrakcją opracowania są kolorowe
grafiki okrętów i uzbrojenia, unikalne fotografie,
relacje naocznych świadków wydarzeń oraz kopie
dokumentów przechowywane w archiwach krajowych
i zagranicznych.

Publikacja jest pokłosiem projektu edukacyjnego
o tej samej nazwie, skierowanego m.in. do młodzieży
szkolnej z Wejherowa. W jego ramach, za sprawą
warsztatów
pisarsko-kaligraficznych,
powstała
wielobarwna, okraszona dawnymi i współczesnymi
fotografiami oraz dokumentami opowieść dotykająca
czasu dwudziestolecia międzywojennego XX wieku,
niezwykle bogatego w aktywność społeczną
i bujnego okresu rozwoju miasta. Mowa tu m.in.
o burmistrzu Teodorze Bolduanie i jego rodzinie oraz
życiu codziennym w Wejherowie, o szkolnictwie
w latach 1920–1939 i przedwojennym harcerstwie na
ziemi wejherowskiej.
Od Wydawcy

Od Wydawcy

42

Autor: Marcin Woźny
Tytuł: Akta skarszewskiego Sądu
Miejskiego z XVII
i XVIII wieku
Wydawca: Gminny Ośrodek
Kultury i Biblioteka
Publiczna / Skarszewy ,
Bank Spółdzielczy
/ Starogard Gd.
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94507-91-6
gokskarszewy.pl
Materiały wykorzystane w (…) publikacji stanowią
jedynie
ułamek
zbioru
przechowywanego
w gdańskim archiwum, na co miała wpływ objętość
wydawnictwa. Ponadto ograniczyłem się do
dokumentów, które odnoszą się do Skarszew
i najbliższych okolic. Aby możliwie wiarygodnie
przybliżyć realia owych czasów w opracowanych
materiałach, zachowano pisownię i język z epoki.
Pisownię nazwisk pozostawiono tak, jak w oryginale.
(…) Niewątpliwe omyłki pisarza poprawiono dla
lepszego
odbioru
treści
przez
Czytelnika.
Opracowanie
dokumentów
zamieszczono
chronologicznie według wpisów dokonywanych
w księgach, począwszy od roku 1643, a na 1772
kończąc.
Od Autora

Autor: Józef Borzyszkowski (red.)
Cezary Obracht-Prondzyński (red.)
Tytuł: Pomorskie drogi
do Niepodległej
Wydawca: Gdańskie Towarzystwo
Naukowe
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-60693-26-1
gtn.cba.pl
Zbiór referatów – materiałów pokonferencyjnych,
przybliżający wybrane aspekty odradzania się
polskiej państwowości przed stu laty. Autorzy
w swoich tekstach przywołali osoby, które wniosły
duży wkład w rozwój II Rzeczypospolitej, a także
ówczesne wydarzenia, ukazane z perspektywy
Pomorza.
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Autor: Dariusz Nawrot
Tytuł: Zakon dżentelmenów
morskich II Rzeczy-pospolitej
Wydawca: Muzeum Marynarki
Wojennej
/ Gdynia
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94433-31-4
muzeummw.pl

Autor: Jerzy Paweł Kornacki
Tytuł: Żuławskie owoce
Wydawca: Agni
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65796-12-1
agni.net.pl

Autor swoją pracę poświęca genezie, rozwojowi
i końcu istnienia korpusu oficerskiego Polskiej
Marynarki Wojennej w latach 1918–1947. Pisze
o jego początku pod obcą banderą, kształceniu
w okresie międzywojennym, dekrecie Józefa
Piłsudskiego i aferze minowej, funkcjonowaniu pod
komendą Jerzego Świrskiego (1925–1939). Zaznacza
udział oficerów w wojnie obronnej 1939 roku,
a następnie przytacza ich losy w niemieckiej niewoli,
sowieckich łagrach i w obozach dla internowanych
na terenie Szwecji.
W dalszej części prezentuje działania kadry
oficerskiej PMW w portach Wielkiej Brytanii
w latach 1940-1945. Ostatni rozdział książki traktuje
o losach oficerów po 1945 r. – rozwiązaniu korpusu
w Anglii i życiu w PRL.

Jerzy Paweł Kornacki jest nie tylko mieszkańcem
Wiśliny – żuławskiej wsi, ale też miłośnikiem
i piewcą jej historii. W swojej książce zaprezentował
plon badań nad dziejami tej miejscowości,
przeprowadzonych przezeń w ostatnich latach.
Wśród wielu bohaterów opracowania znaleźli się
m.in. Iwo Roweder czy Jan oraz Jerzy Forsterowie.
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Autor: Przemysław Pragert
Tytuł: Herbarz szlachty
kaszubskiej. T. 5
Wydawca: BiT
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95031-03-8
wydawnictwobit.pl

Tom I „Herbarza szlachty kaszubskiej” ukazał się
w 2005, tom IV – w 2015 roku. W tym czasie
zdołałem znacznie rozszerzyć podstawę źródłową
(…). Okazało się, że liczba znanych herbów szlachty
kaszubskiej i ich odmian jest większa, niż zakładałem
w początkach pracy (…). Objętość IV tomu
powiększyła się, nie pozwalając na zamieszczenie
uzupełnień haseł znajdujących się we wcześniej
wydanych tomach, jak i na sprostowania czy
poprawienie dostrzeżonych błędów. Stąd też
uzupełnienia i sprostowania dotyczące strony
heraldycznej publikacji, czyli wizerunków i opisów
herbów i ich odmian, znalazły się w V tomie
„Herbarza”, w części zatytułowanej „Uzupełnienia
do Herbarza tom I–IV”. Lista kaszubskich nazwisk
szlacheckich (…) również się powiększyła. (…)
Od Autora

Autor: Martyna Milewska (red.)
Michał Starski (red.)
Tytuł: Puck. Przewodnik
archeologiczny
Wydawca: Instytut Archeologii
Uniwersytetu
Warszawskiego
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-61376-94-1
archeo.uw.edu.pl
Publikacja powstała dzięki wieloletniej współpracy
Miasta Puck z Uniwersytetem Warszawskim,
z którego archeolodzy od lat prowadzą tam
wykopaliska.
W pierwszej części autorzy piszą m.in. o najstarszym
osadnictwie człowieka na terenie Pucka, pierwszych
osadach i cmentarzyskach, próbują też odpowiedzieć
na pytanie, czy Puck zawsze leżał nad wodą.
Ponadto
prezentują
pozostałości
portu
wczesnośredniowiecznego, zapoznają z zamkiem
krzyżackim i starościńskim oraz mieszczańskim
domem i jego zapleczem.
Druga cześć to już przewodnik archeologiczny – po
poszczególnych stanowiskach starego miasta, zamku
oraz obszaru podmiejskiego.
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Autor: Wojciech Gruszczyński
Tytuł: Leibhusaren. Historia
Czarnych Huzarów
Wydawca: Region,
Gdański Kantor
Wydawniczy
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75916-52-2
czec.pl

Autor: Irena Warmowska (red.)
Brygida Knopik (red.)
Jarosław Jóskowski (red.)
Tytuł: Kronika Szkoły
Powszechnej w Tuchlinie
1886-1935
Wydawca: Szkoła Podstawowa
/ Tuchlino
Rok wydania: 2018
ISBN: 9788395243806
zstuchlino.edupage.org

Pruscy Czarni Huzarzy w futrzanych czapkach
z trupią główką przez wiele lat byli symbolem
Gdańska i powodem do dumy jego mieszkańców.
Kres istnienia tej elitarnej jednostki położyło
zakończenie I wojny światowej. Sto lat po tym
wydarzeniu znany gedanista i pasjonat historii
huzarskich regimentów znad Strzyży, Wojciech
Gruszczyński, publikuje efekty swojej wieloletniej
pracy, która wypełnia lukę w polskojęzycznej
literaturze poświęconej tej formacji. Obszerna,
bogato ilustrowana i udokumentowana opowieść
przybliża
wojenne
przewagi
niepokonanych
kawalerzystów oraz pokazuje ich bojowe czyny od
chwili powołania w I połowie XVIII wieku, do
momentu rozwiązania jednostki. (…)

Publikacja przedstawia nie tylko historię szkoły, ale
też społeczności Tuchlina w latach 1856-1945.

Od Wydawców
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Autor: Stanisław Salmonowicz
Tytuł: Polnische Preussen
oder Westpreussen
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65826-14-5
instytutkaszubski.pl

Zbiór studiów autorstwa nestora polskich historyków,
związanego z Toruniem. Teksty w języku niemieckim
(jeden w angielskim) były wcześniej publikowane
w różnych pracach zbiorowych i periodykach
o charakterze naukowym. Ich tematyka koncentruje
się wokół dziejów Prus Królewskich w XVI-XVIII
w., w obszarze kultury, nauki, oświaty, społeczeństwa…
Stanisław Salmonowicz ukazuje rolę Torunia,
Gdańska, Elbląga, a także położonego w Prusach
Wschodnich Królewca. Możemy przeczytać np.
o sławnym naukowcu i podróżniku Jerzym Forsterze.

Autor: Antoni Romuald
Chodyński
Tytuł: Broń drzewcowa
i obuchowa
w zbiorach Muzeum
Zamkowego w Malborku
Wydawca: Muzeum Zamkowe
/ Malbork
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65826-14-5
instytutkaszubski.pl
Praca prezentująca zbiory Muzeum Zamkowego
w Malborku ze szczególnym uwzględnieniem broni
drzewcowej i obuchowej oraz wystawiennictwo
dotyczące militariów: ekspozycje stałe i czasowe
oraz sprowadzane z zagranicy.
W pierwszej części autor przedstawia stań badań nad
bronią drzewcową i obuchową, analizuje ich
występowanie w piśmiennictwie i ikonografii,
a także w heraldyce polskiej.
Część druga stanowi swoisty katalog, dopełniony
wykazem skrótów technicznych i ogólnych.
Publikację wieńczą słownik terminów, spis ilustracji
do katalogu oraz bibliografia.
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Autor: Helena Leman
Tytuł: W każdym końcu jest
początek. Lutry
na Kaszubach
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81272-36-0
bernardinum.com.pl

Autor: Andrzej Januszajtis
Tytuł: Dzieje Gdańskich Wód
Wydawca: Region,
Gdańskie Wody
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75916-44-7

Jest w tej książce wszystko, co może się kojarzyć
z określeniem „gdańskie wody”. Jest o ciekach,
wałach, rowach odwadniających, powodziach
i zabezpieczeniach przeciwpowodziowych, wodociągach, fontannach, studniach miejskich, kunsztach
wodnych, groblach, stawach, młynach, transporcie
wodnym, przystaniach, portach, statkach, promach.
Jest to więc fascynująca – jak zawsze
u tego autora – opowieść o Gdańsku. Bo, jak pisze
profesor Januszajtis we wstępie do „Dziejów
Gdańskich Wód”: „Dzieje gdańskich wód to
właściwie dzieje Gdańska wodami pisane. Bez wód
nie byłoby miasta”.

(…) Historie opowiedziane przez Helenę Leman są
wspaniałymi obrazami, pokazującymi czym jest
człowiek i jak daleko działają stereotypy wynikające
z niewiedzy, ze skażenia złem, do którego ma człowiek
ciążenie, predylekcję. Sceną znakomitej i literacko
oryginalnej prezentacji jest miejsce, które wydaje się
nam znane – Kaszuby. Miejsce, gdzie przez kilka
stuleci żyły obok siebie dwie społeczności: większość
– katoliccy Kaszubi i mniejszość – przybysze,
osadnicy niemieccy, luteranie, potocznie nazywani
wtedy Lutrami – co sugeruje emocjonalny dystans,
a nawet obcość. (…)

Od Wydawców

Ewa Polińska-Mackiewicz
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Autor: Paweł Dziechciarz
Tytuł: Gnieżdżewo. Stanowiska 1 i 4
Wydawca: Wydawnictwo i Pracownia
Archeologiczna
Profil-Archeo,
Instytut Archeologii
Uniwersytetu
Warszawskiego,
Muzeum Archeologiczne
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-61376-90-3
978-83-85824-93-0
978-83-95233-91-3
archeologia.pl
Monografia (…) dostarcza wszechstronnej analizy
kompleksu źródeł osadniczych związanych z tzw. fazą
wielkowiejską (fazą Władysławowo wg J.T.
Podgórskiego) oraz kulturą pomorską (fazą
Karczemki) – zjawiskami taksonomiczno-kulturowymi
typowymi dla Pomorza Gdańskiego u schyłku epoki
brązu i we wczesnej epoce żelaza (900-500 p.n.e.).
W odróżnieniu od wielu słabiej zachowanych
zespołów, stanowiska w Gnieżdżewie pozwalają
zaobserwować pewną dynamikę osadnictwa, być
może wręcz jego ciągłość, w obrębie tego okresu
czasu.
Od Wydawców

Autor: Andrzej Januszajtis
Tytuł: Domek Młynarzy i inne
gdańskie różności
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75281-58-3
marpress.pl

Piąty zbiór felietonów autora – publikowanych
regularnie w lokalnym dodatku „Gazety Wyborczej”
– odkrywa tajemnice nie tylko tytułowego Domku
Młynarzy, lecz także innych skarbów Gdańska.
Zajrzymy na pierwszy dworzec kolejowy, zwiedzimy
wszystkie ratusze, poznamy tajemnice płyt grobowych
w kościele Mariackim oraz dowiemy się, gdzie
znajdował się Bastion Piaskowy.
Od Wydawcy
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Autor: Konrad Knoch (red.)
Jakub Kufel (red.)
Wojciech Polak (red.)
Przemysław Ruchlewski (red.)
Magdalena Staręga (red.)
Andrzej Trzeciak (red.)
Tytuł: Historia Stoczni Gdańskiej
Wydawca: Europejskie Centrum
Solidarności
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-62853-84-7
archeologia.pl
Publikacja pokonferencyjna. Autorzy prezentują
polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturowe
i architektoniczne losy Stoczni Gdańskiej. Są tu
informacje o wykorzystaniu zakładu przez
Kriegsmarine, o działających na jego terenie klubach
sportowych, o codzienności pracujących kobiet oraz
o kulisach walki politycznej po roku 1945.
W publikacji omówione też zostało współczesne
znaczenie terenów postoczniowych oraz zakreślono
ich perspektywy na przyszłość.

Autor: Tomasz Kajzer, Piotr Kajzer
Tytuł: Historia tczewskich „Górek”
Wydawca: Stowarzyszenie
Gospodarcze Kociewie
/ Tczew
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95235-00-9
gospodarczekociewie.pl

Niemal stustronicowa książka opisuje historię nie
tylko majątku Górki i późniejszego osiedla Witosa,
ale także parafii św. Franciszka z Asyżu.
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Autor: Marta Cichocka
Tytuł: Kościół rzymskokatolicki
w procesach integracyjnych
na Pomorzu Zachodnim
w latach 1945-1956
Wydawca: Uniwersytet
Szczeciński
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-79722-41-9
us.szc.pl/main.php/wydawnictwo

Autor: Zenon Kachnicz
Tytuł: Konspiracja antykomunistyczna na Pomorzu
Zachodnim 1945-1956
Wydawca: Volumen
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-64708-38-1
owvolumen.pl

Celem pracy jest ukazanie udziału Kościoła
rzymskokatolickiego w procesach integracyjnych
zachodzących w powojennym społeczeństwie
Pomorza Zachodniego (…).
Dodatkowe zadanie stanowi ukazanie siły aktywności
Kościoła w ramach oddziaływania na procesy
integracyjne, słabych i mocnych stron jego pracy
oraz próba oceny skuteczności podejmowanych
działań.
W monografii z jednej strony zaprezentowano
możliwości, ograniczenia, metody i narzędzia
stosowane przez Kościół w jego posłudze
duszpasterskiej w regionie. Z drugiej – starano się
przeanalizować i dokonać oceny wpływu duchownych
na procesy integracyjne (…).
Od Wydawcy

Pierwsza i niezwykle wnikliwa monografia
poświęcona funkcjonowaniu podziemia zbrojnego
i organizacji niepodległościowych na Pomorzu
Zachodnim w latach 1945–1956. Obejmuje tereny
z takimi miastami jak: Szczecin, Koszalin, Słupsk,
Kamień Pomorski, Gryfice, Wolin, Sławno, Miastko,
Szczecinek, Białogard, Człuchów, Wałcz. Dogłębnie
przedstawia genezę i przebieg tworzenia struktur
antykomunistycznych, skład osobowy, działalność
podziemia zbrojnego, uwarunkowania
celów
politycznych, a także form walki prowadzonej przez
organizacje niepodległościowe. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Jan Daniluk
Tytuł: Kasyno w Sopocie
(1919-1944)
Wydawca: Muzeum Sopotu
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-61385-09-7
muzeumsopotu.pl

Autor: Wigand von Marburg
Sławomir Zonenberg (oprac)
Krzysztof Kwiatkowski (oprac.)
Tytuł: Nowa kronika pruska
Wydawca: Towarzystwo Naukowe
/ Toruń
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65127-28-0
tnt.torun.pl

Katalog do wystawy w Muzeum Sopotu, która trwała
od 20 maja do 28 sierpnia 2018 r. Zdaniem jej
kuratora, Jana Daniluka, chociaż o kasynie
w Sopocie słyszał praktycznie każdy, to
w rzeczywistości niewiele o tej „jaskini gier” do tej
pory wiadomo.
Wystawa
czasowa
była
pierwszą
próbą
przedstawienia historii tej intrygującej atrakcji
dawnego Sopotu. Była ona jednocześnie pretekstem
do opowiedzenia o historii hazardu oraz innych
kasyn w Europie i na świecie.

Właściwy tekst kroniki, zarówno w języku łacińskim,
jak i w polskiej translacji, poprzedzają dwa wstępy.
W pierwszym – źródłoznawczym i historycznym,
autorstwa Sławomira Zonenberga – mowa jest m.in.
o funkcji historii w średniowieczu i miejscu kroniki
Wiganda von Marburg w dziejopisarstwie
krzyżackim, o stanie badań nad nią oraz o jej autorze.
We wstępie historyczno-militarnym z kolei Krzysztof
Kwiatkowski pisze o aktywności militarnej
człowieka w kronice, o reprezentacji w niej zakonu
niemieckiego, jego strukturze militarnej i czynnikach
geośrodowiskowych
krzyżackiej
aktywności
wojskowej. Autor ten porusza też kwestię pojęcia
„wojny” w kronice Wiganda von Marburg.
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Autor: Paweł Janicki
Tytuł: Umundurowanie Marynarki
Wojennej. Cz. 2
Wydawca: Edipresse
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81173-88-9
edipresse.pl

Autor: Tadeusz Maciejewski
Tytuł: Ustrój konstytucyjny
wolnych miast (państw,
terytoriów) Europy
w latach 1806-1954
Wydawca: C.H. Beck
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81287-93-7
ksiegarnia.beck.pl

„Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939” to
unikatowe
wydawnictwo
przedstawiające
najciekawsze przykłady uzbrojenia Wojska Polskiego
w kampanii 1939 roku. Po raz pierwszy zebraliśmy
w jednej serii szczegółowy opis polskiego oręża,
którym polscy żołnierze w 1939 roku próbowali
wykonać niewykonalny wówczas rozkaz – obronę
Ojczyzny. Zapraszamy do poznania historii
uzbrojenia Wojska Polskiego z 1939 roku oraz
osiągnięć polskiej myśli technicznej dwudziestolecia
międzywojennego, z których do dziś dumne są
następne pokolenia Polaków.

Problematyka ustroju konstytucyjnego wolnych miast
(…) Europy w XIX i XX w. (…) nie doczekała się
dotychczas odrębnej monografii (…). (…)
dotychczasowi Autorzy koncentrowali się przede
wszystkim na ustroju politycznym poszczególnych
wolnych miast, głównie niemieckich (Brema,
Frankfurt/Main, Hamburg, Lubeka) oraz polskich
(dwukrotnie Gdańsk, Kraków), rzadziej pozostałych
(Fiume/Rijeka,
Kłajpeda
i
Triest).
Takie
potraktowanie
problemu
doprowadziło
do
zniekształceń tematu, gdyż nikt z badaczy nie starał
się ujrzeć ani analogii, ani przeciwieństw w skali
ogólnoeuropejskiej, traktując zagadnienie wyłącznie
partykularnie, a wręcz niekiedy z emocjonalnym
lokalnym patriotyzmem. Na tym tle niniejsza
monografia ma charakter pionierski (…).
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Jacek Knopek (oprac.)
Tytuł: Wypisy do „Dziejów Chojnic”
Wydawca: Urząd Miejski / Chojnice
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95028-04-5
miastochojnice.pl

Po 15 latach od wydania „Dziejów Chojnic” ukazał
się obszerny suplement – 900 stron treści, źródeł,
wypisów, akt oraz sprawozdań.
Jak czytamy we wstępie pracy: Zasadniczym celem
niniejszego opracowania stało się upowszechnienie
przekazu
pisanego,
formowanego
przez
poszczególnych autorów, od średniowiecza do
współczesności. W okresie książęcym pojawiają się
pierwsze dokumenty odnoszące się do bliskiego
sąsiedztwa Chojnic, aby później przez okres
krzyżacki, szlachecki i pruski przejść do materiałów
XX-wiecznych.
Każda
epoka
historyczna
pozostawiała na ziemi chojnickiej trwały ślad, czego
istotnym pokłosiem są dokumenty, które zostały
oddane do rąk Czytelników.

Autor: Małgorzata Grzywacz
Tytuł: Z dziejów ewangelicyzmu
na Pomorzu Zachodnim
do 1945 roku
Wydawca: Uniwersytet Adama
Mickiewicza / Poznań
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-23233-65-7
press.amu.edu.pl
Reformacja wpłynęła na obszary dzisiejszego
Pomorza Zachodniego w sposób zasadniczy,
określając ich historię na następne czterysta lat.
Autorka podejmuje refleksję nad wybranymi
elementami obecności ewangelicyzmu na tych
terenach, uwzględniając osoby, miejsca i procesy,
które zachodziły w historii tej denominacji na
przestrzeni ostatnich stuleci. Analizuje m.in. media
kultury religijnej protestantów (pieśni i kancjonały),
podstawowe zjawiska kultury, m.in. plebanii i domu
pastorskiego,
ruchy
odnowy
wewnątrz
ewangelicyzmu na Pomorzu (neopietyzm) oraz
kwestię laikatu w procesie kształtowania Kościoła
Ewangelicko-Unijnego w XIX i XX stuleciu. W pracy
pojawiają się najważniejsze wątki związane z losami
pomorskich ewangelików w III Rzeszy (…).
Od Wydawcy
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Autor: Maciej Krzeptowski
Janina Krzeptowska
Tytuł: Zasolony król (wyd. 3)
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81271-89-9
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autor: Piotr Schmandt
Tytuł: Zdarzyło się na Kaszubach.
Z muzealnej prasy
Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-66052-16-1
muzeum.wejherowo.pl

Książka (…) w obrazowy sposób przedstawia dzieje
rybołówstwa śledziowego, sięgającego początkami
bardzo odległych czasów. W kolejnych rozdziałach
przeczytamy o zmieniającej się technice połowów
śledzi, ich konserwacji i przygotowaniu do spożycia.
Jest mowa o narodach, które bogaciły się dzięki
rybołówstwu śledziowemu, o wymianie handlowej,
monopolach i wojnach o łowiska śledziowe. Sporo
informacji dotyczy rybołówstwa kaszubskiego,
organizacji rybołówstwa dalekomorskiego w okresie
II Rzeczpospolitej i po drugiej wojnie światowej. (…)
przypomniano także sukcesy naszego przemysłu
stoczniowego, którego dziełem były liczne serie
małych i dużych statków rybackich. (…)

W okresie dwudziestolecia międzywojennego rynek
prasowy na Pomorzu był niezwykle bogaty.
Publikację
stanowi
zbiór
artykułów
wraz
z komentarzami. W książce znajdziemy teksty
pochodzące z ówczesnych gazet, odwołujące się do
życia codziennego Kaszubów.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Tomasz Gliniecki (red.)
Marcin Owsiński (red.)
Tytuł: Żuławy w 1945 roku.
Niedomknięte księgi
Wydawca: Muzeum Stutthof
/ Sztutowo
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94698-69-0
czec. pl, stutthof.org

Autor: Zygmunt Miszewski
Tytuł: Nasza droga
do niepodległości
Wydawca: Zygmunt Miszewski
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-93261-62-8

Autorami artykułów w czwartym tomie serii „Żuławy
1945 roku” są zarówno zawodowi historycy, jak
i muzealnicy, archeolog, antropolog i nauczycielspołecznik. W ich narracji proces zmian
zapoczątkowany na Żuławach w 1945 roku jest
w badaniach i obserwacjach praktycznych
kontynuowany do dnia dzisiejszego, także w analizie
pamięci współczesnych żuławiaków, ich stosunku do
przeszłości,
poszukiwaniu
materialnych
i niematerialnych śladów przeszłości, czy nauki, jaka
płynie z poznawania niedalekiej przeszłości regionu.
Wydaje się nam, że zaproponowana w ostatnim tomie
konwencja i kolejność opowieści będzie właściwym
podsumowaniem
wspólnych,
personalnych
i instytucjonalnych wysiłków wielu „żuławskich”
ludzi w ostatnich latach.
Od Wydawcy

Opracowanie niniejsze zostało pomyślne jako „nasza
– kaszubska droga do niepodległości”. Szkicuję ją
przez optykę celu nadrzędnego, tj. walki narodowej
Polaków o odzyskanie utraconego w końcu XVIII
wieku bytu państwowego. Nie należy przy tym unikać
stwierdzenia podstawowego: bytu utraconego
w głównej mierze z naszej, polskiej winy! Druga
prawda brzmi: nie byłoby polskich, niepodległych
Kaszub bez wolnej Polski!
Od Autora
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Autor: Mirosław Kuczkowski (red.)
Tytuł: 100-lecie Niepodległości
Polski a gmina
Sierakowice
Wydawca: Gmina Sierakowice
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-62042-28-9
sierakowice.pl
Publikacja
zawiera
wystąpienia
prelegentów
z konferencji naukowej „Niepodległa Polska – nie
ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski”, która
odbyła się w październiku 2018 r. w Sierakowicach.
Podczas spotkania zapoznali oni słuchaczy m.in.
z problemem granicy północnej odradzającej się
Rzeczypospolitej na stronicach ważniejszych tytułów
polskich gazet Prus Zachodnich, z konspiracją na
Kaszubach po 1939 r. Mowa też była o trwaniu
polskiej tożsamości narodowej w Sierakowicach
w XIX–XX wieku i 25 latach działalności na tym
terenie gminnego samorządu.
Na końcu książki znajdują się kalendarium wydarzeń
w gminie z okazji odzyskania przez Polskę
niepodległości, fotorelacje z obchodów Święta
Niepodległości i konferencji naukowej oraz zdjęcia
pokazujące Sierakowice dawniej i dziś.
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Etnografia

58

Autor: Stefan Pappelbaum
Jarosław Rywalski
Ireneusz Stromski
Tytuł: Melodie z Kociewia
w opracowaniu na orkiestrę
dętą
Wydawca: Nadbałtyckie Centrum
Kultury
/ Gdańsk,
Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94531-66-9, 978-83-89692-83-2
muzeum.wejherowo.pl

Tytuł: Powiślański stół
bożonarodzeniowy
Wydawca: Gmina Kwidzyn,
VEGA Studio Adv.
Tomasz Müller
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-80561-95-3
gminakwidzyn.pl, grupavega.pl
Tytuł książki jest jednocześnie nazwą wydarzenia
kulinarnego, w którym każdego roku biorą udział
koła gospodyń wiejskich z Powiśla. Publikacja jest
pokłosiem spotkań. Zaprezentowane zostały w niej
co ciekawsze i smakowitsze potrawy świąteczne
przygotowane przez powiślanki.

Teczka (t. III) wydana w ramach Biblioteki
Orkiestrowej Kaszub, Kociewia i Powiśla.
Wybór utworów do niej, jak pisze redaktor publikacji
Witosława Frankowska, został dokonany z myślą
o różnych uroczystościach – patriotycznych
i obrzędowych – odbywających się na Kociewiu
z udziałem amatorskich orkiestr dętych.
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Językoznawstwo
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Autor: Danuta Pioch (red.)
Lucyna Radzimińska (red.)
Tytuł: Polsko-kaszubski słownik
nazw miejscowych
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-62137-50-3
kaszubskaksiazka.pl
(…) to niezwykle ważna pozycja opracowana przez
Radę Języka Kaszubskiego. (…) jest odpowiedzią na
(…) coraz większe zainteresowanie dwujęzycznymi
(polsko-kaszubskimi)
nazwami
miejscowości.
Używany kiedyś w sytuacjach domowych [język],
pojawia się obecnie w wielu dziedzinach życia
społecznego i gospodarczego. Jego istnienie daje się
zauważyć w niemal każdej z aktywności mieszkańców
regionu,
jest
też
obecny
coraz
częściej
w poczynaniach administracji i samorządów. To one
w coraz szerszym zakresie podejmują inicjatywy
zmierzające do stosowania na swoich terytoriach
dwujęzycznych nazw (polskich i kaszubskich).
Od Wydawcy

Autor: Tadeusz Białecki
Andrzej Chludziński
Tytuł: Słowiańskie nazwy
geograficzne w Niemczech.
Cz. 1A, Pomorze Przednie
(bez Rugii), Meklemburgia
i Holsztyn
Wydawca: Jasne,
Szczecińskie
Towarzystwo Kultury
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65703-09-5
wydawnictwo-jasne.pl
Zdaniem większości uczonych, zajmujących się
etnogenezą Słowian, nie później niż w drugiej
połowie pierwszego tysiąclecia (VI–VIII w.)
Słowianie zachodni dotarli bardzo daleko w swej
wędrówce, po ominięciu lub przekroczeniu Nysy
Łużyckiej i Odry, osiągając linię Łaby, czyli dzisiejsze
wschodnie tereny Niemiec. Tu często kończyli
migrację, zakładając osady. Wiele szczepów
wędrowało jednak dalej, na północ i północnyzachód. Potwierdzeniem osadnictwa są setki nazw
geograficznych, przede wszystkim miejscowych,
np. „Berlin”, „Lipsk”, „Rostock”, „Schwedt”,
„Schwerin” (…).
Fragment Wstępu
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Kultura / sztuka
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Autor: Zaza Wilczewska
Tytuł: Szkice po-sopockie. 2,
Artyści
Wydawca: Muzeum Sopotu
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-613850-60-6
muzeumsopotu.pl

Zebrane w tej książce szkice i rozmowy są zapisem
bardzo osobistego odbioru sztuki umieszczonego
w szerszym kontekście kulturowym. Istotę recepcji
stanowi tutaj doświadczanie tak pojedynczego dzieła
jak całości dorobku artysty. Wspiera ją przeżycie
spotkań z twórcami.
(…) Autorka [w latach 1976-91 wicedyrektor
i dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Sopocie]
składa tu wrażliwe świadectwo dziejów sopockiej
i okołosopockiej sztuki tworzonej przez różne
pokolenia niezwykle przywiązane do swego miejsca
na ziemi.
Piotr W. Lorkowski
Redaktor naczelny
„Rocznika Sopockiego”

Autor: Piotr Sobierski
Tytuł: Więcej niż musical.
Teatr Wojciecha
Kościelniaka
Wydawca: Gdyńskie
Centrum Kultury
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-92552-03-1
gck.gdynia.pl
Książka prezentuje wszystkie dotychczasowe reżyserie
Wojciecha Kościelniaka [reżysera związanego m.in.
z Teatrem Muzycznym w Gdyni] wraz z koncertami
i spektaklami dyplomowymi (…).
O współpracy z reżyserem opowiadają m.in. Leszek
Możdżer, Hanna Śleszyńska, Przemysław Bluszcz,
Natalia Grosiak, Justyna Steczkowska, a także
studenci, aktorzy i najbliżsi współpracownicy (…).
Wojciech Kościelniak to jeden z najwybitniejszych
polskich reżyserów musicalowych. Choć realizował
na scenie brodwayowskie hity jak „Hair”, „West Side
Story” czy „Chicago”, zasłynął przede wszystkim
jako specjalista od adaptacji wielkiej literatury na
język współczesnego teatru muzycznego. Stworzył
musicale z takich dzieł, jak: „Chłopi” W. Reymonta,
„Lalka” B. Prusa, „Idiota” F. Dostojewskiego, „Sen
nocy letniej” W. Szekspira (…).
Od Wydawcy
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Autor: Wacław Bielecki
Tytuł: Zapiski melomana
z prowincji (2010–2018)
Wydawca: Stowarzyszenie
Inicjatyw
Obywatelskich
„TAKA GMINA”
/ Sztum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94157-35-7
prowincja.com.pl

Autor: Grażyna Szcześniak (red.)
Tytuł: Stefan Stankiewicz.
Malarstwo
Wydawca: Muzeum Narodowe
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-63185-78-7
mng.gda.pl

Meloman z prowincji? Prowincja, tym bardziej
prowincjonalizm,
to
stany
mentalne,
nie
geograficzne, wyznaczone przez odległość od
jakiegoś centrum. Próbowałem odnaleźć je
w pisarstwie Wacława Bieleckiego, skoro używa tych
określeń – daremnie. Nie ma tu cienia
zaściankowości, spoglądania z dołu, niepewności
własnych sądów. Jednak co do tego, że jest
melomanem, nie mam najmniejszych wątpliwości.
(…) Notatki muzyczne Bieleckiego (…) nie dotyczą
tego, co usłyszał w głośniku odtwarzacza. One biorą
się z trudnych czasami podróży do bardziej i mniej
znanych miejsc, gdzie muzyka właśnie się rodzi, jest
zmartwychwstaniem znaczków rozrzuconych na
pięcioliniach. (…)
Andrzej C. Leszczyński

Polsko-angielski
katalog
do
retrospektywnej
wystawy malarstwa Stefana Stankiewicza w Pałacu
Opatów w Oliwie, zaaranżowanej przez Grażynę
Szcześniak i samego artystę, absolwenta Wydziału
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu i PWSSP w Łodzi.
Galerię prac poprzedzają teksty o ich autorze pióra
Grażyny Szcześniak („Malarstwo jako sposób na
życie”) i Kazimierza Nowosielskiego („Radość
tworzenia”). Za obrazami i rysunkami znajdują się
natomiast: ilustrowany rodzinnymi fotografiami
biogram malarza, wykaz wystaw indywidualnych,
i ważniejszych – polskich i zagranicznych –
zbiorowych oraz instytucji, które posiadają prace
artysty. Wymienione także zostały nagrody
i wyróżnienia. Całość wieńczy spis katalogowy
obrazów.
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Tytuł: 60 lat. Teatr Muzyczny
im. Danuty Baduszkowej
w Gdyni
Wydawca: Teatr Muzyczny
im. Danuty
Baduszkowej / Gdynia
Rok wydania: 2018
ISBN: brak
muzyczny.org.pl

Autor: Andrzej Macur
Tytuł: Pół wieku z zabytkami
w życiu i pracach
konserwatorskich
gdańskiego architekta
Wydawca: Fundacja Terytoria
Książki
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-79080-99-1
terytoria.com.pl

Album zawiera bogato ilustrowaną fotografiami
historię teatru od 2008 r. Wcześniejsze wydarzenia
ujęte zostały w albumie „Musicale, operetki,
wodewile…”, wydanym przez Wydawnictwo Alter
Ego Sławomir Kitowski z okazji jubileuszu 50-lecia
teatru.
Do publikacji dołączona jest płyta z nagraniami
dokonanymi podczas spektakli: „Francesco”,
„Lalka”, „Chłopi”, „Zły”, „Notre Dame de Paris”
i „Wiedźmin”.

Książka
prezentuje
doświadczenia
znanego
gdańskiego architekta Andrzeja Macura, związane
z konserwacją zabytków na Pomorzu oraz Warmii
i Mazurach, a także z ochroną dóbr światowego
dziedzictwa kultury w Estonii, Macedonii, Egipcie
i Algierii. Autor ukazuje, jak kształtował się jego
profil zawodowy, oraz przestawia wybrane projekty,
omawiając historię obiektów, wyniki badań
architektonicznych, przyjęte zasady i metody
konserwatorskie, a także polemiki towarzyszące
procesowi konserwacji. Prezentacja wybranych
projektów nie ma charakteru rozprawki naukowej na
temat doktryn konserwatorskich, ale ukazuje
zdarzenia i koncepcje związane z możliwością
uratowania niektórych obiektów zabytkowych przed
całkowitą degradacją.
Od Wydawcy
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Autor: Bożena Brzostowska-Gierada (red.)
Izabela Wensierska-Łajca (red.)
Tytuł: Stanisław Gierada
Wydawca: Związek Polskich
Artystów Plastyków
Okręg Gdański,
Stanisław Gierada
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94202-69-9
zpap-gdansk.pl
Album ten ma przybliżyć całokształt twórczości
artystycznej i sylwetkę rzeźbiarza Stanisława Gierady
tym wszystkim, którzy nie pozostają obojętni na
estetyczne przeżycia.
W dziełach Stanisława Gierady odzwierciedlenie
znajduje wiele zjawisk. Na przemian przeplatają się
w nich osobiste refleksje autora wynikające
z
obserwacji
kondycji
człowieka,
zdarzeń
politycznych, jak i otaczającej przyrody. (…) jako
rzeźbiarz tworzy w różnych materiałach. Ulubionymi
są granit i brąz, jednak twórcze poszukiwania
zaowocowały także stworzeniem przez artystę szeregu
własnych eksperymentalnych tworzyw na bazie żywic
syntetycznych. (…)
Bożena Brzostowska-Gierada

Autor: Krzysztof Krzempek
Jakub Szczepański
Klaudiusz Grabowski
Karolina Mizerska
Helena Szczepańska
Katarzyna Wojtczak
Tytuł: Detale Politechniki
Gdańskiej. Zdobienia
architektoniczne
Wydawca: Politechnika Gdańska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-64333-27-9
pg.edu.pl
Autorzy albumu skupili się na dekoracjach
architektonicznych obiektów zabytkowych uczelni,
przedstawiając detale budynków w historycznej
części kompleksu. To o tyle ważne, że wielu z nich
nie widać z poziomu terenu.
Zamieszczone w publikacji zdjęcia umożliwiają
docenienie kunsztu niegdysiejszych architektów,
artystów i rzemieślników.
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Autor: Marian Sarnowski
Roman Liebrecht
Tytuł: Dłutem i pędzlem Roberta
Peplińskiego
Wydawca: Wydawnictwo Pomorskie
Rok wydania: 2018
wpomorskie.pl

Autor: Dorota Ciecholewska (red.)
Marzenna Mazur (red.)
Elżbieta Zonia Zajelska (red.)
Tytuł: Biały Spichlerz. Zapiski
z rewaloryzacji 2016–2018
Wydawca: Muzeum Pomorza
Środkowego
/ Słupsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95130-81-6
muzeum.slupsk.pl
W 2012 roku Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku otrzymało nowe obiekty – dwa duże
spichlerze przy ulicy Szarych Szeregów. (…) Pierwszy
zaadaptowany został Biały Spichlerz, a teraz na
swoją kolej czeka drugi – zwany Czerwonym. (…).
Bogato ilustrowana publikacja zawiera kilkanaście
tekstów związanych z unijnym projektem rewitalizacji
i adaptacji spichlerzy na cele muzealne.
Napisane zostały
(…) przez muzealników,
konserwatorów, architektów i projektantów wnętrz
bezpośrednio zaangażowanych w nadanie Białemu
Spichlerzowi jego obecnego kształtu. (…)

Album o twórcy Pomnika Poległych Stoczniowców
odsłoniętego w 10. rocznicę Grudnia 1970. To jego
dziełem są płaskorzeźby umieszczone na pomniku
i w jego otoczeniu.
Publikacja przybliża również inne prace artysty.

Od Wydawcy
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Autor: Piotr Oczko
Jan Pluis
Tytuł: Holenderskie flizy
na dawnych ziemiach
polskich i ościennych.
T. 1, Umywalnia na Zamku
Wysokim w Malborku,
jej historia i wystrój
Wydawca: Muzeum Zamkowe
/ Malbork
Rok wydania: 2018
ISBN: 978083-60518-97-7
zamek.malbork.pl

Autor: Piotr Oczko
Tytuł: Holenderskie flizy
na dawnych ziemiach
polskich i ościennych.
T. 2, Mody i wnętrza
Wydawca: Muzeum Zamkowe
/ Malbork
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-60518-98-4
zamek.malbork.pl

Flizy to płyty do wykładania ścian i podłóg. Mogą być kamienne, ceramiczne (glazurowane i nieglazurowane),
szklane, z tworzyw sztucznych i innych. I o nich traktują dwa tomy wydawnictwa malborskiego. Mowa w nich
m.in. o warsztatach holenderskich, w których flisy „produkowano” (rotterdamskich, amsterdamskich, utrechckich
i fryzyjskich), o zdobnictwie fliz, datowaniu, fałszerstwach… Autorzy omawiają flizy z malborskiej umywalni
i Domu Furtiana, a także przytaczają przykłady ich występowania w Prusach Królewskich i Wschodnich, na
ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, na Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Prezentują też holenderskie płytki będące
w posiadaniu Muzeum Zamkowego w Malborku.
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Autor: Artur Matys
Tytuł: Polski Chór Kameralny
Schola Cantorum
Gedanensis . Publikacja
z okazji 40-lecia zespołu
(1978-2018)
Wydawca: Polski Chór
Kameralny / Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94072-21-6
polskichorkameralny.pl
W tym jubileuszowym wydawnictwie znalazły się
wywiady z dziesięcioma wybitnymi polskimi
kompozytorami, m.in. z Krzysztofem Pendereckim.
Wszyscy rozmówcy wypowiadają się na temat ich
współpracy z Polskim Chórem Kameralnym oraz
jego wieloletnim dyrektorem i dyrygentem prof.
Janem Łukaszewskim.
Całość poprzedza historia założenia zespołu.

Autor: Barbara Świąder-Puchowska
Tytuł: Myślenie obrazem.
Gdańskie teatry plastyków
w latach 50. i 60.
XX wieku
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78657-61-3
wyd.ug.edu.pl
Rozważania Autorki tyczą nie tylko dorobku
omawianych zespołów, ale są także przyczynkiem do
rozpoznania bardziej ogólnych mechanizmów
kulturowych, inspirowanych życiem społecznym,
polityką i... lokalną (…) specyfiką miejsca.
(...)
Książka
jest
bardzo
interesującym,
wartościowym, porządkującym przewodnikiem po
historii
pięciu
scen
studenckich,
mocno
posadowionym w rozproszonych wcześniej badaniach
źródłowych, rozpoznającym i przybliżającym
w czytelny (…) sposób jeden z najważniejszych
rozdziałów w polskiej kulturze alternatywnej.
Od Wydawcy

69

Literaturoznawstwo
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Autor: Katarzyna Banucha (red.)
Bartosz Filip (red.)
Tytuł: Czytanie Pomorza # 3
Wydawca: Nadbałtyckie Centrum
Kultury
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94531-67-6
nck.org.pl

Autor: Zenon Lica (red.)
Aneta Lica (red.)
Karolina Czemplik (red.)
Tytuł: Językowy, literacki
i kulturowy obraz
Pomorza. T. 4
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78657-45-3
kiw.ug.edu.pl

Kolejny tom przewodnika będący efektem
„literackich wizji lokalnych”. W ich trakcie
pomorscy literaci oprowadzali po ważnych dla siebie
miejscach, związanych z ich własną twórczością oraz
twórczością inspirujących ich pisarzy.
Byli to Dorota Karaś (Pomorze szlakiem literatury
faktu), Hanna Cygler (Pomorze tropem własnej
twórczości), Tadeusz Dąbrowski (Gdańsk szlakiem
historii i poezji) i Cezary Łazarewicz (rodzinne
Darłowo).

Pytanie o obecny stan i status języka kaszubskiego
oraz odbiór pomorskiej kultury stało się przedmiotem
czwartej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
z cyklu „Językowy, literacki i kulturowy obraz
Pomorza dawniej i dziś” poświęconej prof. dr. hab.
Edwardowi Brezie w 85. rocznicę urodzin. Spotkanie
badaczy, które odbyło się 22 września 2017 roku na
Uniwersytecie
Gdańskim,
dało
możliwość
wypowiedzi
zarówno
językoznawcom,
jak
i
literaturoznawcom
oraz
kulturoznawcom
zainteresowanym problematyką pomorską.
Efektem twórczej wymiany myśli jest niniejszy tom
zawierający 25 tekstów ukazujących refleksje nad
pomorskim językiem, literaturą, kulturą, historią,
a także nad przeobrażeniami i nowymi tendencjami
oraz perspektywami badawczymi.
Od Wydawcy
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Autor: Grażyna i Feliks
Tomaszewscy (red.),
Mirosława i Stanisław
Modrzewscy (red)
Tytuł: Pośród nas. Twórcy pomorscy
i gdańscy. Rozmowy
niedokończone . II
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78656-97-5
wyd.ug.edu.pl
Oddajemy czytelnikom kolejny tom będący efektem
spotkań z twórcami gdańskimi i pomorskimi,
w którym uwadze interpretacyjnej związanej
z wybranymi tekstami towarzyszą rozmowy/dyskusje
z kolejnymi bohaterami spotkań: Tadeuszem
Dąbrowskim, Andrzejem Kasperkiem, Kazimierzem
Nowosielskim, Jerzym Limonem, Teresą Ferenc
i Zbigniewem Jankowskim, Aleksandrem Jurewiczem
oraz Adamem Kamińskim. Ich tematykę w dużym
stopniu
zdominowały
zagadnienia
związane
z tajemnicą, źródłami aktu twórczego, przemianami
konwencji
literackich,
formami
uczestnictwa
w kulturze, problemami swojskości i obcości, ale
rytmem przewodnim okazała się specyfika
obecności/nieobecności w przestrzeni kulturowej (…).
Od Wydawcy
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Społeczeństwo
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Autor: Paweł Adamowicz
Tytuł: Gdańsk jako wspólnota
Wydawca: Słowo/Obraz Terytoria
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-74535-06-9
terytoria.com.pl

Autor: Anna Kulka-Dolecka
Tytuł: Wyjrzeć przez okno
Wydawca: Fundacja Hospicyjna
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94299-61-3
fundacjahospicyjna.pl

Po dziesięciu latach od napisania książki „Gdańsk
jako wyzwanie” i dwadzieścia osiem lat od
rozpoczęcia najpiękniejszej przygody życia –
samorządowej pracy dla Gdańska – podejmuję
ryzyko napisania drugiej książki. Czy moja wizja
Gdańska Anno Domini 2008 się spełniła? Co w moim
myśleniu było dostatecznie dojrzałe, a co naiwne?
Czy i jak zmieniłem się jako człowiek, obywatel,
prezydent miasta? (…)
Ta książka nie ma być jednak prostym rozrachunkiem
ze zrealizowanych programów wyborczych. Gdańsk
jako wspólnota jest raczej podziękowaniem dla
mieszkańców Gdańska, którzy aż siedmiokrotnie mi
zaufali, wybierając mnie na radnego i prezydenta
miasta.
Od Autora

(…) Książka pokazuje drogę, jaką musi pokonać
opiekun rodzinny, aby oswoić codzienną grozę lęku
o dziecko i jednocześnie zadbać o szczęśliwe życie
własne i swoich bliskich. Zawarte teksty, napisane z
nieprzeciętnym literackim talentem, splatają osobiste
doświadczenie autorki z posiadaną wiedzą
merytoryczną. Każdy rozdział-opowieść otwierają:
zdjęcie wykonane przez Grzegorza Doleckiego, męża
Ani, oraz rozmowa autorki z redaktorką Magdą
Małkowską, w której kolejne teksty są uzupełniane
lub komentowane.
Każdy rozdział-opowieść porusza inny temat,
wskazuje trudny moment („smoła lęku”) i proponuje
rozwiązanie („zielone doliny życia”). I chociaż
zrodziły się one z określonej sytuacji autorki, mają
charakter uniwersalny (…).
Alicja Stolarczyk
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Autor: Henryk Sołkiewicz (red.)
Tytuł: Ewolucyjny rozwój sił
okrętowych Marynarki
Wojennej w latach
1945–2010 (wyd. 2)
Wydawca: Akademia Marynarki
Wojennej / Gdynia,
Wojskowe Centrum
Edukacji Obywatelskiej
/ Warszawa
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65409-84-3
amw.gdynia.pl , wceo.com.pl

Autor: Henryk Sołkiewicz (red.)
Tytuł: Ewolucyjny rozwój sił
okrętowych Marynarki
Wojennej w latach
2010–2030 (suplement)
Wydawca: Akademia Marynarki
Wojennej / Gdynia
Wojskowe Centrum
Edukacji Obywatelskiej
/ Warszawa
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-88698-28-6
amw.gdynia.pl , wceo.com.pl

W monografii scharakteryzowane zostały wszystkie
rodzaje sił okrętowych, które na przestrzeni kilku
dekad tworzyły Marynarkę Wojenną: podwodne,
artyleryjsko-rakietowe,
torpedowo-rakietowe,
okrętowe siły zwalczania okrętów podwodnych,
przeciwminowe, desantowo-transportowe, zabezpieczenia bojowego i pomocnicze jednostki
pływające.
(…) Obecnie przygotowywany jest suplement
poświęcony jednostkom brzegowym MW, który wraz
z „Ewolucyjnym rozwojem sił okrętowych Marynarki
Wojennej w latach 1945–2010” ma upamiętnić 100lecie odtworzenia morskiego rodzaju sił zbrojnych.
Kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht

Zarówno wydanie pierwsze, jak i drugie
„Ewolucyjnego rozwoju sił okrętowych MW…”
obejmuje swoim zakresem różnorodne rodzaje sił
okrętowych, pomocniczych jednostek pływających
i bazowych środków pływających. Powyższa
koncepcja (…) stanowiła z jednej strony zaletę
opracowań, zaś z drugiej implikowała pytanie
dotyczące innych elementów struktury (…) MW (…).
Usunięcie powyższych luk zapewnia (…) suplement,
który (…) uzupełnia brakujące osiem lat rozwoju MW
(…), (…) przedstawia aktualne trendy, plany i decyzje
modernizacji i rozwoju sił morskich, (…) opisuje
rozwój jednostek brzegowych MW (…).
dr Henryk Sołkiewicz
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Autor: Andrzej Chludziński (red.)
Tytuł: Co najmniej 32 powody,
aby pokochać Niemcy
Wydawca: Jasne
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65703-13-2
wydawnictwo-jasne.pl

Redaktor pracy zainspirowany książką „111
powodów, by kochać Polskę. Wyznania niemieckiego
pisarza” autorstwa Matthiasa Kneipa postanowił
przygotować publikację mówiącą o relacji odwrotnej
– o powodach kochania Niemiec przez Polaków.
Dlatego zwrócił się do blisko 30 osób, w tym wielu
z Pomorza, z prośbą o podzielenie się przez nie
doświadczeniami w kontaktach z
Niemkami
i Niemcami w kontekście polskiej historii
i współczesności. Płynące z tych wynurzeń wnioski
warto głęboko wziąć sobie do serca.

Autor: Paweł Gil (red.)
Tytuł: 85 lat Zawodowej Straży
Pożarnej w Gdyni
1933–2018
Wydawca: Berda
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-91752-23-4
berda.pl

Ta bogato ilustrowana praca zaczyna się od
przedstawienia historii straży ogniowej w Gdyni oraz
Zawodowej Straży Pożarnej. Na dalszych jej
stronach znajdują się: charakterystyka komendy,
jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz wybranych
akcji ratowniczo-gaśniczych z okresu PSP.
Mowa tu również o zakładowych strażach pożarnych
(portowej Straży Pożarnej oraz Zakładowej Straży
Pożarnej Stoczni Wojennej) oraz ochotniczych
strażach pożarnych. Pracę wieńczy wykaz osób
zatrudnionych w latach 1945–2018.
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Autor: Grzegorz Grzelak (red.)
Tytuł: Pomorskie. Twarzą
do przyszłości
Wydawca: Sejmik Województwa
Pomorskiego
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65804-96-9
pomorskie.eu

Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej
w 2018 r. z okazji dwudziestolecia powstania
samorządu regionalnego w III Rzeczypospolitej.
Dotyczą m.in. tradycji odrębności prawnopolitycznej Pomorza w okresie I Rzeczypospolitej,
ustroju
administracyjnego
ziem
pomorskich
w okresie zaboru pruskiego i samorządu
terytorialnego
w
województwie
pomorskim
w II Rzeczypospolitej. Ponadto mowa tu o rodzimej
ludności woj. gdańskiego w polityce lokalnej
administracji w latach 50. XX w., o regionalnej myśli
politycznej na Pomorzu przed 1989 r. czy polityce
regionalnej woj. pomorskiego w latach 1998–2018.
Na końcu książki wymienieni są radni sejmiku
i zarządu województwa z lat 1998–2018, a także
zamieszczono biogramy marszałków pomorskich
i przewodniczących sejmiku.

Autor: Dariusz R. Bugajski
Tytuł: The Polish Naval Academy
Wydawca: Akademia Marynarki
Wojennej / Gdynia,
Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94886-07-3
978-83-75916-41-6
amw.gdynia.pl

Angielskojęzyczna publikacja o historii i współczesności Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Autor zapoznaje czytelnika z misją i kierunkami
kształcenia w szkole oraz działalnością studencką.
Chwali placówkę za otwartość na żaków z zagranicy,
np. z Kuwejtu, Kataru, Libii, Wietnamu czy Arabii
Saudyjskiej.
Tekst jest bogato ilustrowany współczesnymi
i archiwalnymi zdjęciami.
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Autor: Edmund Golecki
Tytuł: 25 lat Unii Pracy
na Pomorzu. 1992-2017
Wydawca: brak
Rok wydania: 2018
ISBN: brak

Autor: Władysław Szulist
Tytuł: Tornado na Kaszubach.
Przemyślenia
Wydawca: brak
Rok wydania: 2018
ISBN: brak

Jak napisał w słowie wstępnym autor, do napisania
książki skłoniła go chęć podzielenia się
z czytelnikami małą historią partii politycznej, partii
czystej ideologicznie, nie ubabranej w afery
i przekręty.
Pomocne w pisaniu było bogate archiwum partyjne:
18 tomów dokumentów, zdjęć, notatek prasowych,
wywiadów.

Autor pisze nie tylko o kataklizmie, jaki spotkał
przyrodę południa Kaszub w 2017 roku. Daje też
upust swoim przemyśleniom – na różne tematy,
z dziedziny kultury, życia społecznego, czasami
polityki…
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Autor: Janusz Domaszewski
Tytuł: Historia Ludowego Klubu
Sportowego Żuławy
1946–2016
Wydawca: Klub Nowodworski
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65377-05-0
klubnowodworski.pl

Autor: Karina Kowalska
Tytuł: Meduza. Pierwszy
polski eksperyment
batynautyczny
Wydawca: Muzeum
Nurkowania
/ Warszawa
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94261-65-8
muzeumnurkowania.pl

Książka o dziejach klubu z Nowego Dworu
Gdańskiego, sportowcach, którzy w nim trenowali,
a także o działaczach sportowych, dzięki którym klub
funkcjonował.
Prace nad publikacją trwały 3 lata. Ukazała się
dzięki pomocy osób obecnie i kiedyś z klubem
związanych, posiadających dokumenty i pamiątki,
które można było w publikacji pokazać.

Pomysł
zbudowania
domku
podwodnego
ułatwiającego dłuższy pobyt nurka pod wodą powstał
w Polsce w latach 60. XX wieku wśród amatorów
nurkowania swobodnego (…).
Nie ma wątpliwości, że od samego początku duszą
projektu był mechanik okrętowy i płetwonurek
amator Antoni Dębski. Wspomagał go inż. chemii
Aleksander Lassaud, który wraz z Antonim Dębskim
zanurzył się w Meduzie I w jeziorze Kłodno.
Meduza I, ogromna „samoróbka”, realizowana po
godzinach pracy w czynie społecznym, spełniła po
części te marzenia, ujawniając jednakże słabości
konstrukcyjne domku. Meduza II powstała już
z udziałem mgr. inż. hydrotechniki Jerzego
Kulińskiego i była realizowana z wszelkimi
wymogami sztuki inżynieryjnej. (…)
Od Autorki
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Środowisko
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Autor: Georg Gotthlif Jacob
Homann
Tytuł: Rośliny trujące Pomorza
(wyd. 2)
Wydawca: Muzeum Pomorza
Środkowego
/ Słupsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94854-96-6
muzem.slupsk.pl

Album wydany na podstawie zielników pastora
z Budowa, Georga Gotthilfa Jacoba Homanna (zbiory
mniejszy i większy), sporządzonych w latach 18111812.

Autor: Kamil Zmuda Trzebiatowski
(oprac.)
Tytuł: Rok po nawałnicy
z 11 sierpnia 2017 roku
Wydawca: Nadleśnictwo Czersk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95279-10-2

Był las i będzie las. My, czerscy leśnicy, zapewniamy,
że odbudujemy to, co zniszczyła siła natury. Chcemy,
aby
w
pełni
powrócił
urok
tutejszych
przedklęskowych krajobrazów lasów leżących nad
jeziorami, nieśmiało wkraczających na grunty
bagienne, troskliwie otaczających śródleśne łąki
i zagubione wśród drzew osady.
Autorzy
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Autor: Ryszard Szadziewski (red.)
Robert Pytlos (red.)
Jacek Szwedo (red.)
Tytuł: Bursztyn bałtycki – skarb
Zatoki Gdańskiej
Wydawca: Związek Miast i Gmin
Morskich
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-90679-19-8
zmigm.org.pl
W publikacji „Bursztyn bałtycki – skarb Zatoki
Gdańskiej” znalazły się artykuły prezentowane 29
czerwca 2016 roku podczas seminarium o tym samym
tytule, zorganizowanym przez Światową Radę
Bursztynu w Gdańsku. Warto podkreślić, że
interdyscyplinarne
seminarium
z
udziałem
zaproszonych prelegentów odbyło się w roku
jubileuszy: 10-lecia pracy Światowej Rady Bursztynu,
10-lecia pracy Muzeum Bursztynu w Gdańsku oraz
20-lecia pracy Międzynarodowego Stowarzyszenia
Bursztynników.
Wstęp
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Religia
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Autor: Stefan Duda
Tytuł: Żagiel Trójmiasta
Wydawca: Dom Wydawniczy
„Rafael”
Rok wydania: 2018
ISBN: 65889-51-5
rafael.pl

Autor, duchowny, „wspomina” swoją – jako
proboszcz – przygodę z budową kościoła
Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku i o tym,
jak świątynia ta stała się Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego. Dzieli się z czytelnikiem kwestiami
poszukiwania projektu i lokalizacji kościoła,
a także… finansów. Pisze o mobilizowaniu parafian,
kontaktach z Klubem Gdańskim w Chicago,
parafialnej organizacji pracy, ufundowaniu nowych
dzwonów i figury Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny.
Swoje wspomnienia kończy na konsekracji nowego
kościoła w 2001 r., ustanowieniu w nim
sanktuarium i pożegnalnym kazaniu z 2005 r.

Autor: Wiktor Szponar (red.)
Jakub Wojewódka (red.)
Tytuł: Księża bez cenzury.
Rozmowy pod koloratką
Wydawca: AA
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78643-70-8
aa.com.pl

Intrygujące wywiady z czterema kapłanami
archidiecezji gdańskiej [Antonim Misiaszkiem,
Jerzym Kownackim, Andrzejem Kowalczykiem
i Stanisławem Ziębą]. Księża opowiadają o swoich
osobistych doświadczeniach, odkrywają realia życia
kapłańskiego we współczesnym świecie, ujawniają
wiele nieznanych faktów (dotyczących często bardzo
znanych osób) oraz odpowiadają na trudne
i dociekliwe pytania, nie unikając tematów trudnych
i krępujących jak np. pieniądze, celibat, pedofilia
wśród duchownych, kariera itp.
Od Wydawcy
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Autor: Maria Jolanta Etmańska
Tytuł: Dzieje parafii pod
wezwaniem Świętej Trójcy
w Kościerzynie
w latach 1914-2018
Wydawca: Jasne
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-91311-66-0,
978-83-65703-21-7
wydawnictwo-jasne.pl

Autor: Jozef Borzyszkowski (red.)
Bronisława Dejna (red.)
Tytuł: Reformacja i ewangelicyzm
nad Bałtykiem.
1517–2017
Wydawca: Nadbałtyckie Centrum
Kultury / Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81271-90-5
nck.org.pl

W tej książce autorka przedstawia stuletnie dzieje
fary kościerskiej pw. Świętej Trójcy. Pokazuje w niej,
jak ważna jest historia kapłanów i ludzi, którzy
tworzyli lokalny Kościół w Kościerzynie. Pisze, w jaki
sposób trzeba w jedności budować Kościół i wszelkie
dobro wśród parafian. W publikacji znajduje się
wiele zdjęć-dokumentów z życia i działalności parafii
Świętej Trójcy w Kościerzynie. To kronika z lat 19142018, czyli do roku, w którym Polska przeżywała 100
lat swej niepodległości i suwerenności.

Dokumentacja projektu zrealizowanego w roku
obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji na
Pomorzu. Składa się z trzech części: I – Konferencja
– zawiera artykuły przedstawicieli różnych dyscyplin
nauki z ośrodków akademickich Wielkiego Pomorza
i z Polski oraz środowiska kościelno-naukowego
północnych Niemiec; II – Panel pastorów – to zapis
rozmowy pastorów reprezentujących kościoły
protestanckie różnych konfesji; III – Szlaki
kulturowe Reformacji – teksty o charakterze
popularnonaukowym
będące
pokłosiem
edukacyjnych wędrówek i wyjazdu studyjnego.

Od Wydawcy
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Autor: Małgorzata Borkowska
Tytuł: Żarnowiec. Dzieje klasztoru
1224-1246-2018
Wydawca: Zgromadzenie Zakonne
Sióstr Benedyktynek
/ Żarnowiec
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94715-31-1
benedyktynki-zarnowiec.pl

Autor: Andrzej Liberadzki
Tytuł: Papież z nami!
Gdańsk-Zaspa 1987
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81271-95-0
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Dwunastego czerwca 1987 roku na gdańskiej Zaspie
odbyła się wielka msza papieska dla miliona ludzi.
Jan Paweł II odwiedził ojczyznę po raz trzeci.
Przybył do kraju pogrążonego w głębokiej stagnacji,
do rodaków żyjących bez nadziei na lepsze jutro,
zmęczonych przedłużającym się dogorywaniem
systemu komunistycznego. Przybył i jeszcze raz – jak
w 1979 roku – obudził Polaków do wolności, mówiąc
wtedy w Gdańsku „o nas i za nas”. „Przyszliśmy na
Zaspę dla Niego, dla Boga i przeciwko nim” –
wspomina Andrzej Liberadzki, autor wyjątkowego
reportażu o tym wydarzeniu, doświadczony gdański
dziennikarz, w tamtym czasie działacz podziemnej
„Solidarności”. (…) Przeżyjmy to jeszcze raz!
Od Wydawcy

Album, do którego tekst napisała Małgorzata
Borkowska OSB, przedmowę Krzysztof Stachowski,
a autorem fotografii jest Edmund Kamiński.
Publikacja słowem i zdjęciami prezentuje historię
miejsca, którego początki sięgają I poł. XIII w., kiedy
to cystersi oliwscy uczynili fundację dla mniszek.
W bulli papieża Innocentego IV z 1245 r.
skierowanej do cystersów oliwskich znajduje się
zapis mówiący: „o siedzibie mniszek blisko jeziora”.
Budowę murowanego kompleksu klasztornego
i kościoła rozpoczęto w II poł. XIII w.
Po rozbiorach, w 1834 r., nastąpiła kasata klasztoru.
Rząd pruski zakazał przyjmowania kandydatek do
nowicjatu, wyboru ksieni oraz odebrał osobowość
prawną i cały majątek. Ostatnia mniszka zmarła
w klasztorze w 1866 r.
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Gospodarka
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Autor: Monika Spychalska-Wojtkiewicz (red.)
Monika Tomczyk (red.)
Tytuł: Innowacyjne
i pozainnowacyjne
uwarunkowania
przedsiębiorczości
regionalnej na przykładzie
regionu Pomorza
Zachodniego
Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania: 2018
ISBN 978-83-79722-08-2
wydawnictwo.univ.szczecin.pl
Temat ten został zbadany również przez pryzmat
regionu Pomorza Zachodniego, co ma na celu
ukazanie praktycznych aspektów powyższych
zagadnień. Autorki kierują niniejszą monografię do
przedstawicieli nauki oraz instytucji otoczenia
biznesu i przedsiębiorców. Grono adresatów jest
szerokie, ponieważ badania, w tym przeprowadzone
przez autorki, wskazały, że w budowie potencjału
innowacyjnego oraz pozainnowacyjnego regionu
niezwykle istotny jest ekosystem sprzyjający
innowacyjności, złożony z wielu interesariuszy
przedsiębiorczości.
Od Wydawcy

Autor: Justyna Martyniuk-Pęczek
Olga Martyniuk
Tomasz Parteka
Tytuł: Gniazda przedsiębiorczości
w polskim modelu
miasta krawędziowego
Wydawca: Politechnika Gdańska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-73487-51-2
pg.edu.pl /wydawnictwo
Ostatnie dwie dekady w Polsce to okres
dynamicznego rozwoju zarówno sektora małych
i średnich przedsiębiorstw, jak i przeobrażeń
przestrzeni wokół miast. Przemieszczanie się ludności
i podmiotów gospodarczych z miasta centralnego
spowodowało, że w niektórych polskich strefach
podmiejskich wytworzyły się struktury terytorialne,
które określamy jako gniazda przedsiębiorczości.
Może to oznaczać, że aktywność gospodarcza ich
mieszkańców może być wyższa niż aktywność
mieszkańców miasta centralnego. (…)
Temat relacji pomiędzy procesami suburbanizacji
a
rozwojem
sektora
małych
i
średnich
przedsiębiorstw (MSP) jest efektem pracy autorów
nad projektem naukowym pt. Wytwarzanie gniazd
przedsiębiorczości
w
Trójmiejskim
Obszarze
Metropolitalnym. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Damian Otta
Renata Anisiewicz
Tadeusz Palmowski
Tytuł: Powstanie i rozwój węzła
kolejowego w Chojnicach
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81271-90-5
wyd.ug.edu.pl
Ustawa o budowie linii kolejowej z Piły do Tczewa
przez Chojnice, skracającej przebieg Kolei
Wschodniej z Berlina do Królewca, została przyjęta
przez sejm pruski w lutym 1868 roku. Prace
prowadzono zarówno od strony Piły, jak i Tczewa.
Pierwszy odcinek Złotów – Chojnice oddano do
użytku 15 listopada 1871 roku, a dzięki temu
Chojnice zostały włączone do sieci kolejowej. Dwa
lata później w sierpniu 1873 roku przedłużono trasę
w kierunku północnym i oddano odcinek z Chojnic do
Zblewa.
Dzięki temu Chojnice połączono z Gdańskiem.
W latach 1875-76 na linii Piła – Tczew funkcjonował
już drugi tor. W 1873 roku Chojnice uzyskały
połączenie ze Szczecinem przez trasę Człuchów –
Szczecinek – Drawsko – Węgorzyno. (…)
Źródło: dworzecchojnice.pl

Autor: Jan Sosna
Tytuł: Z ludźmi i dla ludzi.
Bank Spółdzielczy
w Ustce 1948-2018
Wydawca: Biomal
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-62061-28-0

Dzieje Banku Spółdzielczego w Ustce sięgają 1948 r.
Jego siedzibą stał się budynek, który już przed wojną
pełnił taką funkcję.
W 1975 r. bank miał już swoje odziały na terenie
okolicznych gmin. W 1992 r. budynek, w którym
bank mieścił się od początku swojego istnienia został
nabyty od gminy Ustka i stał się jego własnością.
W 1997 r. ustecki BS zrzeszył się z Bałtyckim
Bankiem Regionalnym w Koszalinie. Obecnie Bank
Spółdzielczy w Ustce jest zrzeszony z SGB-Bankiem
S.A. w Poznaniu.
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Autor: Romuald Szymkiewicz
Tytuł: Dolna Wisła. Rzeka
niewykorzystanych
możliwości (wyd. 2)
Wydawca: Politechnika Gdańska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-73487-37-6
pg.edu.pl /wydawnictwo
Kwestia gospodarczego wykorzystania potencjału
Wisły i ograniczania generowanych przez nią
zagrożeń nie jest czymś wyjątkowym, bo dotyczy
wszystkich rzek. Z tego powodu autor niniejszej
monografii proponuje Czytelnikom nieco inne
spojrzenie na dolną Wisłę (…). Wydaje się, że zamiast
koncentrować się wyłącznie na możliwościach
i dotychczasowym stanie dolnej Wisły, warto
przynajmniej częściowo zapoznać się z tym, co
w zakresie gospodarki wodnej na rzekach podobnych
do Wisły zrobili wcześniej inni, w jaki sposób to
zrobili i co robią obecnie. Być może takie spojrzenie
pozwoli Czytelnikowi wyrobić sobie bardziej
obiektywną opinię na temat dolnej Wisły i nie ulegać
nie tylko niesprawdzonym, ale często doktrynerskim,
a nawet fałszywym opiniom wielu uczestników
dyskusji publicznej.
Od Wydawcy
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Autor: Zbigniew Kosycarz
Maciej Kosycarz
Tytuł: Fot. Kosycarz. Niezwykłe
zwykłe zdjęcia
Oruni, Chełma
i Siedlec
Wydawca: Kosycarz Foto Press
/ KFP
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94899-72-1
kfp.pl
To już trzynasty album wydany w ramach cenionej
przez czytelników serii, pokazującej życie codzienne
i odświętne w gdańskich dzielnicach. Ci z Oruni
zobaczą w nim m.in. jak zmieniał się Trakt Świętego
Wojciecha i wcześniejszą, zadrzewioną, ul. Jedności
Robotniczej, którą jeździł tramwaj linii 6. Młodszych
zaskoczyć mogą zabudowane domami mieszkalnymi,
dziś puste, place.
Mieszkańcy Chełma natomiast dowiedzą się m.in., że
zanim powstały ich domy, w miejscach tych
pracowali… saperzy.
Z kolei Siedlce to nie tylko ul. Kartuska. Album
przypomina tragiczny wybuch gazu w budynku na ul.
Struga, a także popularne dzielnicowe kluby nocne,
jak Rondo czy Lido.

Autor: Władysław Czarnowski
Tytuł: Był sobie Krëban. T. 2,
Album fotograficzny
Wydawca: Kaszubski Zespół
Folklorystyczny
„Krëbane” / Brusy
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94866-62-4
krebane.pl

Niniejsze wydanie albumowe ma na celu
zaprezentowanie bogatej gamy kolorów strojów
kaszubskich, ale także strojów ludowych innych
regionów Polski. Zdjęcia ukazują piękno ruchu
scenicznego, a także urodę kaszubskich dziewcząt
oraz sprawność i zwinność kaszubskich tancerzy. Dla
szerokiego grona odbiorów album ten będzie miał
wartość wspomnieniową. Na pewno wielu
mieszkańców gminu Brusy odnajdzie siebie lub
swoich bliskich na stronach tej bogatej galerii
postaci.
Ze Wstępu
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Autor: Marzenna Bracka-Kondracka
(red.)
Grzegorz Krzyżowski
(oprac. hist.)
Monika Bławat-Krzyżowska
(oprac. hist.)
Tytuł: Gdynia dawniej i dziś
Wydawca: Uran
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94710-94-1
uran.pl

W albumie umieszczono te same kadry ulic, placów
i promenad Gdyni wykonane od lat 20. do 40. XX
wieku oraz współcześnie. Książka pozwala
uzmysłowić sobie, jak dynamicznie rozwinęło się
miasto przez ten czas i jak wiele jego budynków
przetrwało, choć nierzadko w zmienionej formie.

Autor: Andrzej Regliński (red.)
Tytuł: Gdynia – z żelaza,
z betonu… 100 fotografii
Gdyni na 100-lecie
niepodległości
Wydawca: Archiwum Państwowe
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95060-00-7
gdansk.ap.gov.pl
(…) Album ilustruje wszystkie najważniejsze zjawiska
rozwoju miasta i portu w Gdyni. Na jego kartach
można dostrzec wytrwałą i rzetelną pracę pionierów
budujących własny port morski. Fotografie obrazują
systematyczny rozrost rybackiej wioski do rozmiarów
wielkiego portowego miasta. Czytelnicy poznają
niepowtarzalną dynamikę rozwoju gdyńskiego portu.
Są świadkami nie tylko tego jak powstawały baseny
i nabrzeża, jak stawiano dźwigi, magazyny, chłodnie,
czy inną infrastrukturę portową, ale też w jaki sposób
powstawało miasto. Sukces Gdyni sprawił bowiem, że
„ożywczy wiatr od morza” powiał na całe polskie
społeczeństwo doby II RP. Ten przysłowiowy „wiatr”
odmienił dusze Polaków, którzy zrozumieli, że morze
daje potężny instrument gospodarczy, o który należy
dbać, jak o źrenicę własnego oka. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Tadeusz Lipski
Tytuł: Gmina Karsin. Opowieści
dawnych fotografii
Wydawca: Region,
Urząd Gminy
/ Karsin
Rok wydania: [2018]
ISBN: 978-83-75916-46-1
czec.pl
W albumie pokazano 200 fotografii ukazujących
gminę Karsin w ostatnich stu latach. Do jego
powstania przyczynili się byli i obecni uczniowie
karsińskiej szkoły, którzy szukali w rodzinnych
zbiorach ciekawych zdjęć. I znaleźli!

Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: Hel w obiektywie 2018
Wydawca: Stowarzyszenie
„Przyjaciele Helu”,
BiT
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95031-08-3
wydawnictwobit.pl
Publikacja stanowi wybór fotografii przesłanych
przez grupę fotograficzną na Facebooku, do której
należą helanie i miłośnicy Helu. Światło dzienne
ujrzało 88 zdjęć prezentowanych również w Muzeum
Helu.
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Autor: Mariusz Borowiak
Tytuł: Polska Marynarka
Wojenna w fotografii
1918-1946. T. 2,
II wojna światowa
i rozwiązanie PMW
na Zachodzie
Wydawca: Napoleon V
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-78898-79-5
napoleonv.pl
Niniejsze dwutomowe wydawnictwo, które ukazuje się
w stulecie powstania Polskiej Marynarki 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.
Od Wydawcy

Autor: Jerzy Drzemczewski
Tytuł: Ostatni transatlantyk
„Stefan Batory” (wyd. 2)
Wydawca: Porta Mare
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-62022-19-9
powr.pl

Album poświęcony ostatniemu transatlantykowi
pływającemu pod polską banderą. Przeszedł on
również do historii żeglugi światowej jako jeden
z dwóch ostatnich pasażerskich liniowców,
utrzymujących stałe, regularne połączenie między
Europą a północną Ameryką i jednocześnie statek,
który zakończył trwającą blisko 150 lat historię
pasażerskiej żeglugi liniowej między portami
Wielkiej Brytanii i Kanady i 30-letnią między tym
krajem a Polską. Zakończył też trwającą 58 lat
historię całej polskiej oceanicznej żeglugi
pasażerskiej. Album zawiera blisko 900 zdjęć.
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Autor: Violetta Tkacz-Laskowska
Tytuł: Muzeum Wsi Słowińskiej
w Klukach. Cztery
pory roku
Wydawca: Muzeum Pomorza
Środkowego
/ Słupsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94854-99-7
muzeum.slupsk.pl
Album ze zdjęciami wykonanymi w skansenie w
Klukach. Publikacja wydana została w językach
polskim i niemieckim.

Autor: Ryszard Siwiec
Tytuł: Powiat bytowski
Wydawca: Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75916-58-4
czec.pl

Powiat bytowski charakteryzuje się znakomicie
zachowanymi obszarami leśnymi oraz dużymi
skupiskami jezior lobeliowych położonych wśród
malowniczych wzgórz morenowych, które są
magnesem przyciągającym turystów szukających
piękna krajobrazu oraz wyciszenia od zgiełku dnia
codziennego. Fascynująca, często tragiczna historia
tych ziem, bogate dziedzictwo kultury materialnej,
a także coraz bogatsza baza noclegowa powodują, że
odwiedzający znajdą tu wymarzone miejsce
aktywnego wypoczynku. Swój obecny kształt powiat
bytowski zawdzięcza reformie administracyjnej kraju,
która weszła w życie 1 stycznia 1999 roku.
W dwudziestolecie tamtych wydarzeń zapraszamy na
fotograficzny spacer po powiecie.
Od Wydawcy
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Autor: Tomasz Żmuda-Trzebiatowski (tekst)
Tytuł: Wejherowo. Miasto
z przyszłością
Wydawca: BiT
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95031-04-5
wydawnictwobit.pl

(…) Na kartach tego albumu pokazujemy
zrównoważony wizerunek miasta: od wspaniałych
zabytków włącznie z Kalwarią i Rynkiem – po
współczesne osiedla, parki oraz obiekty i tereny
rekreacyjne. Pokazujemy dynamicznie rozwijające się
miasto XXI wieku, które dbając o potrzeby
współczesnych, z szacunkiem odnosi się do tradycji
i historii. Przybliżamy miasto nowym mieszkańcom
oraz przybywającym tu licznie gościom i turystom.
Zachęcam gorąco do przejrzenia kart tego
wyjątkowego albumu i zapraszam do spaceru po
Wejherowie szlakiem prezentowanych obrazów.
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa

Autor: Ewa Kujaszewska (oprac.)
Anna Wołosiak-Tomaszewska (oprac.)
Tytuł: Ziemia choczewska
w poezji i fotografii
Wydawca: Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75916-34-8
czec.pl
Trzeba mieć szczęście, by żyć i pracować wśród ludzi,
którzy widzą i czują więcej, a swoje doznania
potrafią przetłumaczyć na język zrozumiały dla
innych.
Mam zaszczyt zaproponować Państwu zaledwie
namiastkę dzieł stworzonych przez mieszkańców
gminy Choczewo, które są pokłosiem konkursów
literackich (2013-2017) oraz fotograficznych (20142018) organizowanych przez Gminna Bibliotekę
Publiczną w Choczewie. Prace te ukazują nie tylko
urodę naszej niezwykłej gminy, ale są też
zwierciadłem pięknych wnętrz ich autorów. Natura
jest tylko natchnieniem – prawdziwy oddech tej ziemi
tkwi w duszach i sercach jej mieszkańców (…).
Wiesław Gębka
Wójt gminy Choczewo
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