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Autor: Bernhard Schlink
Tytuł: Olga
Wydawca: Rebis
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80624-72-6
rebis.com.pl

Autor: Ewa Formella
Tytuł: Muzyka dla Ilse
Wydawca: Replika
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66217-16-4
replika.eu

Wioska na Pomorzu. Olga jest sierotą, Herbert synem
właściciela ziemskiego. Zakochują się w sobie i mimo
oporów jego rodziców próbują być razem, nawet gdy
ona zostaje nauczycielką w Prusach Wschodnich,
a on eksploruje świat. Wkrótce wybucha pierwsza
wojna światowa.
Olga to rozpięta od końca XIX do początków XXI
wieku, od Niemna po Neckar opowieść o silnej,
mądrej kobiecie, która jest świadkiem, jak nie tylko
jej ukochany, lecz cały naród traci związek z
rzeczywistością. Centralnym pytaniem jej życia staje
się: Dlaczego Niemcy myślą w zbyt wielkich
kategoriach? Zawsze i wciąż?

(…) Mała Ilse nie zdaje sobie sprawy, jak potworny
los miał stać się jej udziałem. Cała jej żydowska
rodzina, z wyjątkiem maleńkiego braciszka, została
zesłana do obozu zagłady. Jej samej udało się
wyjechać na Zachód, aby tam służyć rodzinie
pewnego niemieckiego oficera. W maleńkiej wiosce
blisko szwajcarskiej granicy znajduje nie tylko
kryjówkę przed okrucieństwami wojny, ale również
przyjaciółkę. Nie może jednak zapomnieć o swoim
młodszym bracie. Nie traci nadziei, że mały Aron
przetrwał wojnę i żyje gdzieś w Polsce... (…)
Od Wydawcy
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Autor: Marek Krajewski
Tytuł: Dziewczyna o czterech
palcach
Wydawca: Znak
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-24058-15-0
znak.com.pl

Autor: Felix Scherret
Tytuł: Dolar drożeje!
Wydawca: Fundacja Terytoria
Książki
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-79081-34-9
terytoria.com.pl

Rok 1922. Niebezpieczny czas przełomu. Na Kresach
Wschodnich Rzeczpospolitej bandy bolszewików sieją
terror, zostawiając za sobą trupy mężczyzn
i zhańbione kobiety. Na linii Lwów – Warszawa –
Wolne Miasto Gdańsk trwa bezwzględny wyścig
wywiadów. Lwowski śledczy Edward Popielski,
zwany Łyssym, dostaje propozycję nie do odrzucenia.
By ocalić swoją karierę, musi wytropić okrutnego
bandytę i rozwiązać zagadkę podejrzanego
samobójstwa. Wkracza w sam środek szpiegowskiej
rozgrywki. Tu nie ma miejsca na walkę z otwartą
przyłbicą, życie i śmierć są tylko środkami
uświęconymi przez cel, a gra toczy się o najwyższą
stawkę – o zachowanie świeżo wywalczonej polskiej
niepodległości. (…)
Od Wydawcy

„Dolar drożeje!” jest fascynującą powieścią, której
największą wartość stanowi fakt, że oferuje jedyny
w swoim rodzaju wgląd w sytuację Wolnego Miasta
kilka lat po wojnie. Dostarcza dużo nieznanych do
dziś faktów, przede wszystkim jednak pokazuje
atmosferę panującą wtedy w Gdańsku, pokazuje ludzi
tego czasu, życie codzienne i mentalność.
Prawdopodobnie jest też powieścią z kluczem,
chociaż dzisiaj już trudno odgadnąć tożsamość
występujących w niej postaci.
Od Wydawcy
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Autor: Hanna Cygler
Tytuł: Gra na cztery
Wydawca: Rebis
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80624-84-9
rebis.com.pl

Autor: Agnieszka Litorowicz-Siegert
Tytuł: Olszany – droga do domu
Wydawca: W.A.B.
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-28057-51-7
gwfoksal.pl

Wirtuozerska gra na instrumencie niekoniecznie się
przekłada na biegłość w sztuce życia. Przekonują się
o tym bohaterki powieści: dwie skrzypaczki
z gdańskiej filharmonii, menedżerka kwartetu
smyczkowego i dziennikarka.
Trudne relacje z mężczyznami, toksyczne związki
rodzinne, mroczne tajemnice, rywalizacja z kolegami
muzykami, którzy nie przebierają w środkach, by
dostać się na muzyczny top – zajmowanie się na co
dzień kulturą wysoką nie chroni przed takimi
problemami. Czy sobie z nimi poradzą? Gra na
cztery,
współczesna
powieść
obyczajowa,
w charakterystyczny dla autorki lekki sposób –
momentami zabawny, to znowu wzruszający –
opowiada o życiowych i emocjonalnych sprawach
kobiet, które żyją nie tylko muzyką.

Tytułowe
Olszany
to
rodzinna
posiadłość
Borowiczów, której latami nie udaje się sprzedać.
Znajdująca się na życiowym zakręcie Julia
postanawia ostatecznie zakończyć sprawę spadku po
dziadku. Aby tego dokonać, Julia musi poznać
prawdę o dziadku, ta zaś nierozerwalnie łączy się
z pewną tajemniczą historią z przeszłości.
Olszany to opowieść o tym, jak przeszłość przeplata
się z teraźniejszością, a podążanie tropem tej
plątaniny może całkowicie odmienić życie. Kobieca
książka o rodzinnych sekretach, przyjaźni i miłości,
wzbogacona duchem minionych czasów i nutą
współczesnego przepychu.

Od Wydawcy
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Autor: Emma Popik
Tytuł: Królowa Salwatora
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75281-73-6
marpress.pl

Autor: Agatha Rae
Tytuł: Psychopomp
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80756-13-7
marpress.pl

Przejmująca opowieść o ludziach walczących
o uratowanie przepięknej, zabytkowej [gdańskiej]
dzielnicy – Biskupiej Górki – przed rozbiórką
i zagładą. Skłóceni ze sobą nawzajem muszą przejść
wewnętrzną przemianę, by stać się społecznością
zorganizowaną wokół wspólnych celów. Symbolem
tego zjednoczenia staje się cenny zabytek – zegar na
wieży; mieszkańcy Biskupiej Górki muszą znaleźć
sposób, żeby go wyremontować i ocalić. Inspiracją
do ich działania staje się Królowa Salwatora –
dziwaczka, ale zarazem duch dzielnicy.

Dla Aśki, dwudziestoletniej gdynianki, rock to nie
tylko pasja, ale też remedium na życiowe
zawirowania. A tych ma niemało – na głowie matura,
egzaminy na studia, nowa miłość i w dodatku…
zdolności psychopompa, które nieoczekiwanie
odkrywa w sobie pewnej sierpniowej nocy. Okazuje
się, że Aśka rozmawia z umierającymi i pomaga im
„przejść na drugą stronę”. Jak pogodzić zwykłe życie
i niezwykłe umiejętności? Czy stąpająca twardo po
ziemi nastolatka zaakceptuje swój dar?

Od Wydawcy
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Autor: Pola Rewako
Tytuł: Chilli
Wydawca: Jaguar
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-76867-30-4
wydawnictwo-jaguar.pl

Autor: Magdalena Witkiewicz
Stefan Darda
Tytuł: Cymanowski Młyn
Wydawca: Filia
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80756-13-7
wydawnictwofilia.pl

Młoda mieszkanka Gdańska, studentka psychologii,
postanawia wziąć życie swoje i świata w swoje ręce.
Zakłada paraterrorystyczną Grupę Demolka, która
przez destrukcyjne działania ma po pierwsze
pozwolić jej członkom wyładować kipiące w środku
emocje, rozładować frustracje, a po drugie
„paradoksalnie”
pokazać
konsumpcyjnemu,
pozbawionemu
ideałów,
empatii
i
emocji
społeczeństwu, że stoi na skraju przepaści, z której
być może już nigdy nie będzie się mogło wydostać.
Książka w odważny, typowy dla młodych ludzi
sposób, obnaża prawdę o dzisiejszych czasach.
Fabuła (…) jest porywająca jak najlepszy thriller.
Konstrukcja – przewrotna, lecz przemyślana
i przekonująca, a bohaterka wiarygodna w swej
determinacji do osiągnięcia celu.
Od Wydawcy

Małżeństwo Moniki i Macieja przechodzi głęboki
kryzys. Oboje łudzą się, że tajemniczy prezent: urlop
w leśnym pensjonacie, z dala od ludzi i cywilizacji,
może jeszcze wszystko uratować. Początkowo ulegają
romantycznym chwilom, jednak nagły wyjazd
Macieja budzi demony przeszłości. Łukasz, przystojny
syn właściciela, do złudzenia przypomina Monice jej
byłego narzeczonego. Czy to tylko przypadkowe
podobieństwo?
Wyjazd, który miał ratować związek, okazuje się
początkiem trudnych do wyjaśnienia i niepokojących
zdarzeń. Nic nie jest oczywiste, bohaterowie głęboko
skrywają tajemnice, a na światło dzienne wypływają
przerażające wspomnienia o krwawych zbrodniach
sprzed lat.
Od Wydawcy
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Autor: Salcia Hałas
Tytuł: Potop
Wydawca: W.A.B.
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-28060-71-5
gwfoksal.pl

Autor: Leszek Dybowski
Tytuł: Gra w dorosłych
Wydawca: Novae Res
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81473-83-5
novaeres.pl

W gdyńskim Pekinie są trzy, które Wiedzą. Jedna
z nich nawet Opowiada. A Pekin rozsypuje się,
zapada pod ziemię. Pojawia się coraz więcej
tajemniczych lejów. Pani Halina przepowiada potop.
Obudzi się Bestia, która wyjdzie z głębin. Śniący
będą musieli wyśnić swoje sny. Wilcze szczenięta już
się narodziły.
Poza tym chcą zlikwidować Pekin, Zośka ma
depresję, a w oknie zakleszczył się kot. Idzie potop.
Potop to brawurowo napisany prozą poemat
przewlekły o końcu świata. Realizm magiczny
z polskich faweli. To historia trzech kobiet, które
wiedzą więcej. Nie starają się zapobiec rozpadaniu
się świata, skupiają się na tym, co bliżej. Na depresji
Zośki, problemach sąsiadów. O nadchodzącym
potopie mogą jednak opowiedzieć – byle nie telewizji,
bo tam zrobią z nich wariatki.
Od Wydawcy

Początek lat 70. XX wieku. Do jednego
z nadbałtyckich kurortów, pełnego dansingów, na
których królują tanga, fokstroty i… mewki, a przy
barach zamawia się zwykle słynną lornetę z meduzą,
przyjeżdża przystojny student, by dorobić jako
ratownik. Chce zakosztować dorosłości i przeżyć
emocjonującą przygodę. Szczęście mu sprzyja, bo
szybko poznaje dwie wyjątkowe dziewczyny: Izę
i Kasię. Wkrótce z obiema połączy go coś więcej niż
niewinna
przyjaźń…
Którą
wybierze?
Niezdecydowaną Izę, która tak bardzo zawróciła mu
w głowie, czy Kasię, zaradną życiowo studentkę
prawa, z którą bynajmniej nie połączy go miłość od
pierwszego wejrzenia? Jak potoczą się losy
bohaterów uwikłanych w ten skomplikowany,
damsko-męski trójkąt?
Od Wydawcy
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Autor: Zyta Wejer
Tytuł: Gadki Rozaliji.
Felietony zebrane
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-63538-41-5
czec.pl, kaszubskaksiazka.pl

Zawartość publikacji stanowi około 40 felietonów,
których bohaterką jest mająca dystans do siebie i tego
co robi Rozalija. Jej imię, przynajmniej w okolicy
Czarnej Wody, ma charakter pejoratywny. Kojarzy
się z osobą nierozgarniętą, której nie należy
traktować zbyt serio. Tymczasem Rozalija kocha
ludzi, przyrodę, sztukę, kocha cały świat!

Autor: Mariusz Moroz
Tytuł: Endorf (komiks)
Wydawca: Kameleon
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65577-06-1
wydawnictwokameleon.pl

Rok 1320, Saksonia. Młody Endorf nie wiedzie
najlepszego życia. Po tym, jak pomógł w porwaniu
swojej siostry przez kochającego ją mężczyznę – co
skończyło się jej śmiercią – myśli tylko o zemście.
Kiedy więc nadarza się okazja, nie waha się ani
chwili. Ranny, skazany na niełaskę ojca zabitego,
zostaje ocalony przez ludzi swego własnego rodzica.
Niestety los, który na niego czeka już wkrótce, nie jest
wcale lepszy. Endorf ma wstąpić do zakonu Maryi
Panny i wyjechać do Prus. Wydarzenia, które zostają
w tym miejscu zapoczątkowane, prowadzą do
nieuchronnej tragedii…
Michał Lipka
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Autor: Mariusz W. Kliszewski
Tytuł: Bez rozgrzeszenia
Wydawca: Novae Res
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81473-19-4
novaeres.pl

Autor: Piotr Borlik
Tytuł: Boska proporcja
Wydawca: Prószyński i S-ka
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81690-14-0
proszynski.pl

Jest rok 1626. Konrad Machola, syn możnego
szlachcica, by nie zostać wydziedziczonym za dawne
występki, trafia z woli swego ojca do klasztoru
kartuzów nieopodal Gdańska. Przyrzeka sobie, że po
służbie wróci prosić ojca Luizy – kupca gdańskiego
i zaciekłego wroga Macholów – o jej rękę.
Tymczasem czeka go pół roku pracy dla milczących
mnichów w wypełnionej spokojem i modlitwą
kartuzji....
Niespodziewanie monotonię dni odmierzanych
dźwiękiem dzwonu zakłócają wizyta dziwnych
pielgrzymów oraz tajemnicza śmierć jednego z gości.
Konrad otrzymuje od przeora klasztoru zadanie
przesłuchania podejrzanych. Dowody prowadzą
donikąd i gdy wydaje się, że znalezienie winnego
zabójstwa
jest
niemożliwe,
młodzieniec
niespodziewanie odkrywa coś, co stanowi przełom
w sprawie...
Od Wydawcy

W zamkniętej dla zwiedzających palmiarni Parku
Oliwskiego zostają znalezione zaaranżowane
w sposób równie makabryczny jak piękny zwłoki
dziewczyny. Człowiek odpowiedzialny za remont
obiektu znika, a na miejscu zbrodni jako jeden
z pierwszych pojawia się Robert Mazur – zabójca po
wyroku będący pod stałą kontrolą terapeuty.
Sprawę bada komisarz gdańskiej policji Agata Stec,
której alkohol, kac i pobudka w obcym łóżku nie są
obce. Żyje pracą, przeklina i całkiem nieźle radzi
sobie w środowisku zdominowanym przez mężczyzn,
choć nieustannie, jako przełożona grupy śledczej,
musi znosić seksistowskie przytyki. Agata nie
przepada za pracą zespołową, a za jedynego
przyjaciela uważa starszego brata – znanego
psychologa Artura Kamińskiego, którego potajemnie
wciąga w kulisy śledztwa (…).
Od Wydawcy
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Autor: Roma J. Fiszer
Tytuł: Chata nad jeziorem
Wydawca: Edipresse
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81640-14-5
edipresse.pl

Autor: Anna Sakowicz
Tytuł: Dogonić miłość.
Plan Agaty, t. 2
Wydawca: Edipresse
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81640-41-1
edipresse.pl

Vanessa jest trzydziestoletnią malarką, w jej życiu
uczuciowym następuje niespodziewany kryzys.
Rezygnuje ze związku i ślubu z mężczyzną, z którym
była od czasów szkoły średniej. Pokłócona
z rodzicami, załamana, zamyka się na trzy miesiące
w swojej pustelni, małym gdyńskim mieszkanku. Gdy
wreszcie decyduje się dać znać o sobie, na
randkowym czacie poznaje Emilię z Krakowa oraz
rzeźbiarza o nicku Samotny Gbur, gdzieś z Kaszub.
Zanim zauroczy się nim, już jako Pawłem, upłynie
trochę czasu, a zdarzenia i nastroje zmieniać się będą
sinusoidalnie: od złych, poprzez dobre, do
tragicznych, a potem…

Agata z małymi przeszkodami realizuje kolejne
punkty planu. Chce przecież być jak Bridget Jones.
Nie udało się jej schudnąć, nie znalazła jeszcze
mężczyzny swojego życia, ale spodziewa się dziecka.
Ciąża skomplikuje, ale i rozwiąże wiele spraw. Ktoś
zniknie z życia kobiety, ktoś nowy się pojawi. Zacznie
za nią podążać tajemniczy mężczyzna o posturze
niedźwiedzia grizli. A Pola jak zwykle weźmie sprawy
w swoje ręce. Dopuści się aktu wandalizmu,
wynajmie mieszkanie i zacznie żyć wreszcie na
własny rachunek…
Od Wydawcy
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Autor: Magdalena Witkiewicz
Tytuł: Jeszcze się kiedyś spotkamy
Wydawca: Filia
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80756-82-3
wydawnictwofilia.pl

Autor: Karol Kłos
Tytuł: Kot Amadeus w Sopocie
Wydawca: Ridero
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81556-00-2
ridero.eu

Adela, Franciszek, Janek, Rachela, Joachim i Sabina
mieli wielkie plany i marzenia. Przeżywali pierwsze
miłości i prawdziwe przyjaźnie. Nie było ważne, że
ktoś ma nazwisko żydowskie, niemieckie czy polskie.
Po prostu byli przyjaciółmi. Wojna zmieniła wszystko.
Wiele lat później, wnuczka Adeli, Justyna, przeżywa
kryzys małżeński. Dopiero wówczas poznaje historię
swojej babki i jej przyjaciół. Historię, która zmienia
ją na zawsze.

Kot Amadeus jest detektywem, specjalistą od
nawiedzonych domów. W Sopocie przyjdzie mu
zmierzyć się z tajemniczym zniknięciem. Tragiczny
wypadek na jeziorze zakończy się szczęśliwie. Misja
detektywa też zostanie zwieńczona sukcesem.
Od Wydawcy
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Autor: Krzysztof Bochus
Tytuł: Lista Lucyfera
Wydawca: Skarpa Warszawska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66195-04-2
skarpawarszawska.pl

Autor: Anna Klejzerowicz
Tytuł: Pamiętaj o śmierci
Wydawca: Replika
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-662171-1-9
replika.eu

Trójmiastem
wstrząsa
seria
okrutnych,
niewytłumaczalnych zabójstw. Morderca kontaktuje
się z dziennikarzem, red. Adamem Bergiem. Za jego
pośrednictwem informuje opinię publiczną o swoich
kolejnych krokach. Od tej pory zaczyna się nierówny
pojedynek pomiędzy życiem a śmiercią. Co kieruje
poczynaniami okrutnego mordercy, który sam siebie
nazywa „Lucyferem“? Zemsta, nienawiść do świata,
a może fascynacja dziełami pewnego twórcy, który ze
śmiercią był za pan brat?

Charyzmatyczny, obdarzony nieprzeciętną intuicją
dziennikarz śledczy Emil Żądło znów trafia na trop
sensacji!
Gospodarze klubu „Schron” znajdują w swoim
mieszczącym się w dawnym poniemieckim bunkrze
lokalu dwa ludzkie ciała oraz ślady wskazujące, że
ktoś usiłował przedostać się do niższych,
niedostępnych kondygnacji, których penetracja
stanowi poważne zagrożenie. Nikt nie wie, co kryją te
– zasypane gruzem jeszcze przez hitlerowców –
pomieszczenia. Śledztwo w sprawie zagadkowego
morderstwa prowadzi nadkomisarz Marek Zebra.
Początkowo
policjant
zakłada
porachunki
gangsterów, a samo miejsce zbrodni uznaje za
przypadkowe, jednak gdy okazuje się, że ofiar
przybywa, a sprawa ma związki z historią, angażuje
do pomocy zaufanych przyjaciół (…). Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Anita Scharmach
Tytuł: Miłość na gigancie
Wydawca: Prószyński
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81690-63-8
proszynski.pl

Autor: Tomasz Betcher
Tytuł: Tam gdzie jesteś
Wydawca: W.A.B.
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-28062-53-5
gwfoksal.pl

Magda Lewicka jest księgową daleką od typowych
wyobrażeń. Nie nosi grubych szkieł na nosie i nie jest
posiadaczką wielkiego tyłka. To piękna, zabawna
kobieta dobiegająca trzydziestki. Jest też właścicielką
kota Manfreda, z którym mieszka w wynajmowanej
kawalerce. Kot posiada naturę globtrotera i chętnie
zwiedza okolice. W trakcie kolejnych poszukiwań
kociego towarzysza Magda poznaje przystojnego jak
Apollo Jakuba.
Dziewczyna, uradowana, że w jej świecie w końcu
zagościł Człowiek i jest to mężczyzna, przekonuje się,
że życie nie polega tylko na poszukiwaniu szczęścia,
ale i jego dawaniu.

Ania Turska ma trudny okres w życiu. Zamierza na
dobre uwolnić się od męża, domowego tyrana. Za nią
już wyprowadzka z domu i złożenie pozwu
rozwodowego, teraz czas na uporządkowanie reszty
spraw. Powinna wreszcie sprzedać domek letniskowy,
który odziedziczyła po ojcu. Gdy przyjeżdża do
Jantaru, aby zrobić zdjęcia, zastaje tam Adama,
bezdomnego, który znalazł tu schronienie na
nadchodzącą jesień i zimę. Nieoczekiwanie nawiązuje
się między nimi nić porozumienia. Ta znajomość to
czyste szaleństwo. A jednak czują się w swoim
towarzystwie tak dobrze, że tylko szaleństwem byłoby
nie spróbować. Jedno tylko martwi Anię: Adam zdaje
się skrywać jakiś mroczny sekret...
Od Wydawcy

Od Wydawcy

15

Autor: Krystyna Mirek
Tytuł: Tam, gdzie serce twoje
Wydawca: Filia
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80756-32-8
wydawnictwofilia.pl

Autor: Adriana Rak
Tytuł: Uwikłani, t. 2
Wydawca: WasPos
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66070-52-3
waspos.pl

Laura poświęciła wszystko dla swojego małżeństwa.
Stała się mistrzynią kompromisu, w końcu z roku na
rok miała mniej do powiedzenia. Aż pewnego dnia
o czwartej nad ranem coś w niej pękło. Rzuciła
wszystko i udała się w podróż na drugi koniec Polski,
nad morze, by odzyskać swoje serce.
Albert dawno temu znalazł prawdziwy skarb. Wyłowił
z morza wyjątkowe złoże bursztynu. Z nikim się nie
podzielił, ukrył je głęboko. Podobnie zamknął swoje
serce. U schyłku życia postanowił naprawić
wyrządzone krzywdy. Szybko jednak przekonał się, że
to nie takie proste.
W małym nadmorskim pensjonacie Laura spotyka
ludzi, którzy serdecznie ją przyjmują, chociaż
podobnie jak ona, znajdują się na życiowych
rozstajach. (…)
Od Wydawcy

Ona i on
Dwa zranione serca
Namiętność i pożądanie
Miłość, która jest w stanie pokonać wszelkie
przeciwności...
(…) to historia, obok której nie możesz przejść
obojętnie.
Jest
pełna
dramatyzmu,
skrajnych
emocji
i zaskakujących zwrotów akcji.
To opowieść o ludziach, którzy mogą żyć obok Ciebie,
dlatego proszę, wysłuchaj jej do końca...
Od Wydawcy
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Autor: Tadeusz Oszubski
Tytuł: ZakoHanna
Wydawca: Łuczniczka
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94726-44-7

Autor: Max Czornyj
Tytuł: Ślepiec
Wydawca: Filia
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80756-17-5
wydawnictwofilia.pl

facebook.com/wydawnictwoluczniczka/

W pustym mieszkaniu w jednym z gdańskich bloków
zostaje znalezione makabrycznie okaleczone ciało
mężczyzny. Sprawa zostaje przydzielona komisarz
Lizie Langer, która musi zmierzyć się także
z własnymi problemami z przeszłości.
Do zespołu śledczych dołącza Orest Rembert – młody
profiler, który zdaje się bardziej zafascynowany
tworzeniem portretu psychologicznego komisarz niż
zabójcy. Langer i Rembert tworzą szczególny duet,
razem stawiając czoła seryjnemu mordercy.
Sprawa jednak stanęła w martwym punkcie do
momentu, kiedy morderca znowu daje o sobie znać.
Po raz kolejny ze szczególnym okrucieństwem
upodobał sobie oczy swojej ofiary. Kim jest
mężczyzna nazywający siebie Ślepcem? Kto będzie
kolejną ofiarą?

(…) książkę tworzy dwanaście opowiadań
(historycznych, fantasy, grozy), współczesnych
literackich adaptacji polskich legend i przekazów,
które ukazują miłość w różnych postaciach.
(…) dodatkowo uzupełniona została o 12 czarnobiałych ilustracji.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Józef Franciszek Wójcik
Tytuł: Morze, saksy
i „Dar Młodzieży”
(wyd. 9)
Wydawca: Józef Franciszek
Wójcik
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-90410-53-1
czec.pl

Autor: Tomasz Rogalski (tekst)
Tytuł: Opowieści kociewskich
łowców dorszy
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81272-63-6
ksiegarnia.bernardinum.pl

Józef Franciszek Wójcik już w pierwszej swej książce
,,Prezydent Hebryd" (1995) dał się poznać jako autor
bezkompromisowy, odważny, wrażliwy, choć była to
powieść, w której wątki fantastyczne przeplatały się
z realiami marynarskiego żywota. Druga książka,
,,Dar Młodzieży i inne opowiadania", to już raczej
fabularyzowany reportaż literacki... Ogromnym
walorem prozy Wójcika jest szacunek dla prawdy
i przedstawianie rzeczywistości bez owijania
w bawełnę. Autor czarne nazywa czarnym, a białe
białym. Taki warsztat pisarski, taką szczerość
wypowiedzi raczej rzadko się spotyka, zwłaszcza
w relacjach o
kontaktach międzyludzkich.
Opowiadania niezwykle zróżnicowane: zabawne,
refleksyjne i liryczne do łez.
Od Wydawcy

Kiedy w Polsce noce stają się krótsze od dnia, jest na
świecie miejsce, w którym noc prawie zupełnie
zanika. Wtedy kilku zapaleńców wie, że nadszedł już
czas, by spakować sprzęt i ruszyć… na daleką północ
w poszukiwaniu dorszy.
Ta książka to kolejny zbiór przygód Kociewiaków
zakochanych w norweskich fiordach.
Od Wydawcy
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Autor: Jadwiga Łada
Tytuł: Floss. Cz. 1
Wydawca: Poligraf
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78568-30-8
wydawnictwopoligraf.pl

Autor: Henryk Połchowski (oprac.)
Tytuł: Powiew Weny
Wydawca: Miejska Biblioteka
Publiczna
/ Wejherowo
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94067-42-7
biblioteka.wejherowo.pl

Pod koniec listopada z naszej grupy jeńców wybrano
piętnaście osób i wysłano do dużego majątku do
pracy. Tu warunki są paskudne. Do zamieszkania
mamy ciemne pomieszczenie, które kiedyś było
chlewem. Wewnątrz zabudowania, wzdłuż ścian są
prycze zbite z żerdzi, z siatką ogrodzeniową. Na nich
leżą sienniki i po dwa koce. Pośrodku stoi piecyk
żelazny, stoły i ławki z nieheblowanych desek. (…)
Sam majątek znajduje się w zachodniej części wioski
i składa się z dwóch dużych stodół, obory, dwóch
budynków dla służby dworskiej i kilku pomniejszych
budynków. Za zabudowaniami jest odgrodzony
niewielki park z dobrze utrzymanymi alejkami, które
prowadzą do niskiego dworku. Ów dworek niewiele
się różni od dworków często spotykanych u nas
w Polsce. (…)
Fragment

Antologia
tekstów
nagrodzonych
w
XIII
Wejherowskim Konkursie Literackim „Powiew
Weny”, organizowanym przez MBP w Wejherowie.
Z prozaików w kategorii dorosłych najlepsi byli:
Sebastian Imielski z Rumi („Mleczarz”), Krzysztof
Szkurłatowski z Wejherowa („Pod górę”) i Sebastian
Cieślikowski z Redy („Obrączka”).
Wśród
młodzieży najlepsze opowiadania napisali: Paulina
Melcer z Wejherowa (bez tytułu), Adam Terlikowski
z Jantaru („Sens”) i Oliwia Lejman z Wejherowa
(„Dom tańczący w takt skrzypiec”).
Najciekawsze – w opinii oceniających – wiersze
wyszły spod rąk: Piotra Nowaka z Gdańska (cykl
„Trzy listy z epilogiem”), Magdaleny Kubiak
z Wicka (m.in. „W poszukiwaniu straconego czasu”)
i Przemysława Krajewskiego z Gdańska (np.
„Gołębie serce”).
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Książki dla dzieci
i młodzieży
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Autor: Maria Michałowska
Tytuł: Opowieści z Baśniowego
Lasu
Wydawca: Miejska Biblioteka
Publiczna / Lębork
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-60731-27-7
biblioteka.lebork.pl

Autor: Elżbieta Pałasz
Tytuł: Dobra robota
Wydawca: Adamada
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81180-42-9
adamada.pl

Zbiór melodyjnych opowieści z magicznego świata
zwierząt jest pierwszą publikacją lęborskiej biblioteki
adresowaną do dzieci. W tytułowym Baśniowym
Lesie czekają na czytelników przygody z postaciami
ze znanych bajek opowiedziane piękną, nieco
archaiczną polszczyzną.
Pomimo że w podtytule autorka dedykowała swoje
teksty dzieciom w wieku szkolnym, książka świetnie
się sprawdza jako lektura czytana przez rodziców
młodszym dzieciom. Obok kolorowych ilustracji
w książce zamieszczono rysunki do własnoręcznego
pokolorowania przez maluchy.
Od Wydawcy

Książka o ciekawych zawodach na Pomorzu,
wymyślona przez prof. Janusza Górskiego
z gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Prezentacja
poszczególnych profesji odbywa się w niej poprzez
wywiady zilustrowane przez Joannę Czaplewską.
Autorka zapoznaje młodego czytelnika m.in.
z zawodem marynarza, rybaka, budowniczego
statków, ceramika czy opiekunki fok.
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Tytuł: Dzieci dzieciom
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81272-43-8
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autor: Łukasz Kosik
Tytuł: Nasze podwórko
Wydawca: Urząd Miasta
/ Gdynia
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94263-17-1
gdyniarodzinna.pl

Publikacja jest efektem projektu pod tym samym
tytułem, realizowanego przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Trąbkach Wielkich i CEMEX Polska –
Żwirownia Mirowo.
Zawiera prace autorstwa dzieci i młodzieży (5–16
lat), które podczas warsztatów twórczych uczyły się
tworzenia tekstów, ich ilustrowania i projektowania
książki. Dodatkowo wzięły udział w spotkaniach
o tematyce ekologicznej.
Organizatorom
przedsięwzięcia
zależało
na
uświadomieniu uczestnikom warsztatów, jak ważne
jest codzienne czytanie. Książeczkę przekazali
dzieciom przebywającym w szpitalach, hospicjach,
a także bibliotekom szkolnym i przedszkolom z
gminy Trąbki Wielkie.

Jak powstał klub sportowy Arka Gdynia, gdzie
w Gdyni zaczęto grać w piłkę i jak kibicowano –
odpowiedzi na te, wcale niełatwe, pytania najmłodsi
znajdą w nowej książeczce-gdynieczce. Jej autor
dzieli się zaszczepioną w dzieciństwie miłością do
piłki nożnej i gdyńskiego klubu, pisze też o sile
przyjaźni zrodzonej dzięki temu sportowi.
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Autor: Anna Potyra
Tytuł: Zuzia nad morzem
Wydawca: Skrzat
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-79155-97-2
skrzat.com.pl

Sądzicie, że dobre wróżki nie istnieją? Poznajcie
serię książek o przygodach Zuzi! Z pewnością
zmienicie zdanie!
Nadeszły wymarzone wakacje i wyjazd nad morze,
którego Zuzia od dawna nie mogła się doczekać,
skrupulatnie odliczając dni do „wsierpnia”. Lecz cóż
to? Radosną zabawę i beztroski humor mieszkańców
pensjonatu „Mewa” z uporem psuje niejaki
Bronisław Gburek, ponury jak listopadowa noc
staruszek. Nie pomogą figle Hultaja ani wesołe oczka
misia Fredzia – pan Gburek pozostaje nieugięty.
Zrozpaczona Zuzia wzywa na pomoc swoje
czarodziejskie przyjaciółki: Ostróżkę, Wierciuszkę,
Pietruszkę i Łakomczuszkę. Czy moc maleńkich
wróżek wystarczy, by przywrócić panu Gburkowi
dziecięcą radość? Co tak naprawdę przywiezie Zuzia
z wakacji nad morzem?
Od Wydawcy

Autor: Gertruda Skotnicka
Tytuł: Wojciechowym szlakiem
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81272-41-4
ksiegarnia.bernardinum.pl

Powieść nie tylko – jak zaznacza autorka – dla
młodzieży, której bohaterowie podróżują w czasie.
Dotyczy czasów chrystianizacji ziem Polski – św.
Wojciecha, Bolesława Chrobrego, Prusów…
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Autor: Emilia Maszke
Tytuł: Kaszëbsczi Òdkriwca
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-62137-90-9
kaszubskaksiazka.pl

Autor: Jerzy Samp
Tytuł: Gdańsk. Baśniowa stolica
Kaszub
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-62137-78-7
kaszubskaksiazka.pl

Podręcznik – wraz z kartami pracy i płytą – do nauki
języka kaszubskiego w klasie czwartej szkoły
podstawowej. Jego scenariusz opiera się na porach
roku, od jesieni, tj. okresu rozpoczęcia roku
szkolnego, poczynając. Autorka wykorzystała w nim
utwory licznych pisarzy i poetów, m.in. Anny
Łajming, Alojzego Nagla, Antoniego Peplińskiego,
Jerzego Łyska, Danuty Stanulewicz, Tomasza Fopke,
Eugeniusza Pryczkowskiego, Janusza Mamelskiego.

Polskojęzyczne wydanie, poprzedzone w roku 2016
wydaniem w języku kaszubskim, oba ilustrowane
przez Joannę Koźlarską. Książka zawiera ponad
czterdzieści baśni, których fabuła toczy się
w Gdańsku, ale nie brakuje w nich wątków
kaszubskich. Nic w tym dziwnego. Gdańsk leży
przecież na ziemi Kaszubów.
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Autor: Renata Kijowska
Tytuł: Hela Foka. Historie na fali
Wydawca: Znak emotikon
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-24051-42-7
znak.com.pl

Autor: Marta Galewska-Kustra
Tytuł: Pucio na wakacjach
Wydawca: Nasza Księgarnia
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-10133-42-7
nk.com.pl

To pierwszy dzień Heli na wolności! Ciekawska foka
urodziła się w fokarium na Helu pod okiem
najlepszych opiekunów. Teraz czas odkryć morski
świat. Bałtyk jest ekscytujący i pełen zadziwiających
stworzeń – kur diabeł wbrew nazwie okazuje się
sympatyczny, a zabłąkana wielorybica zastępuje
rodzinę nieśmiałemu morświnowi. Jednak wśród fal
czai się też niebezpieczeństwo. Foliowa reklamówka
przypomina meduzę, ale czy aby na pewno jest
przyjazna? Kto może powstrzymać wyciek toksycznej
substancji ze starego wraku? Hela wie, że trzeba
działać! (…)

Poznajcie Pucia i jego wesołą rodzinkę, spędzając
z nimi niezapomniane wakacje na Kaszubach! Ten
sympatyczny maluch stanie się ulubionym
towarzyszem Waszego dziecka w stawianiu
pierwszych kroków w nauce mowy.
Czwarta część przygód Pucia skierowana jest do
dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Czas na
zabawę związaną z artykulacją, czyli umiejętnością
właściwego wymawiania głosek. Książka wspiera
rozwój wymowy dziecka oraz pozwoli rodzicom
sprawdzić, czy ich pociecha mówi prawidłowo czy też
wymaga profesjonalnego wsparcia logopedycznego.

Renata Kijowska

Od Wydawcy
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Autor: Jan Trepczik
Tytuł: Wiérztë starka dlô dzôtk
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-62137-70-1
kaszubskaksiazka.pl

Autor: Grzegorz Chwieduk
Tytuł: Mali górą
Wydawca: Boxpol
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94780-44-9
boxpol.pl

Pięknie ilustrowany przez Joannę Koźlarską tomik
z wybranymi wierszami kaszubskiego poety,
pieśniarza i nauczyciela (1907–1989), wydany dzięki
dotacji
Ministerstwa
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji oraz pomocy rodziny autora.
Dołączona do niego jest płyta, na której
zamieszczone w zbiorku utwory recytuje Tomasz
Fopke.

Zbiór zabawnych, wierszowanych historyjek,
adresowany do dzieci w różnym wieku. Tytuł odnosi
się do sytuacji, kiedy – jak pisze autor – ktoś słabszy,
mniejszy, stojący na straconej pozycji, jednak potrafi
nieraz wygrywać.

26

Autor: Andrzej G. Kruszewicz
Agnieszka Kochanowska
Tytuł: Zapraszamy ptaki do Gdyni
Wydawca: Urząd Miasta Gdyni
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95271-90-8
gdynia.pl

Książka przedstawia ptaki występujące w miastach
na tle ciekawych i charakterystycznych zakątków
Gdyni – w Parku Kolibki, na Bulwarze, nad morzem
czy na terenie użytku ekologicznego Jezioro Kackie.
Poza nietypowym opisem kilkunastu gatunków,
można tam też znaleźć zasady budowania karmników
i budek lęgowych, dokarmiania ptaków oraz porady
dotyczące planowania dla nich przyjaznych
przestrzeni. (…)
Publikacja nie tylko opowiada o przyrodzie, ale sama
także
jest
przyjazna
środowisku.
Została
wydrukowana
na
papierze
powstającym
w certyfikowanym procesie ekologicznym przy użyciu
pozostałości z produkcji wyrobów ekologicznych (…).
Od Wydawcy
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Poezja
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Tytuł: Jak po tym wszystkim
wiersze pisać
Wydawca: Tadeusz Serocki
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65913-12-8
gdanskpolitechnika.ksiegarnienaukowe.pl

Autor: Adela Kuik-Kalinowska
Tytuł: Z pòla dodóm / Ze świata
w dom
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-63538-33-0
kaszubskaksiazka.pl

Zbiór wierszy pióra członków i sympatyków
Gdańskiego
Klubu
Poetów,
dedykowany
zamordowanemu prezydentowi Gdańska Pawłowi
Adamowiczowi.
Antologia jest pokłosiem spotkania poświęconego
pamięci samorządowca, w którym wzięli udział
czołowi trójmiejscy poeci.

Kaszubski debiut poetycki (wiersze opublikowane są
w językach i kaszubskim, i polskim) profesor
Akademii Pomorskiej w Słupsku. W swoich
utworach autorka snuje refleksje o miłości człowieka
do człowieka, człowieka do przyrody i świata, i do
Niebios. Raz nawet opuszcza kaszubski światek,
przywołując średniowiecznych kochanków – Tristana
i Izoldę.
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Autor: Barbara Sienkiewicz-Matusik
Tytuł: Lilia bez słońca
Wydawca: Spes
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65829-24-5
wydawnictwo-spes.com

Autor: Łukasz Konopka
Tytuł: Te wiersze są
jak zwykle o…
Wydawca: Oficyna Wydawnicza
Tysiąclecia
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65420-07-7
tysiaclecia.pl

Poemat, którego główną bohaterką jest matka
słupskiej poetki, Helena. To pierwszy tomik poematu,
docelowo mającego być czteroczęściowym. W druku
jest już II część „Złamana lilia”, skończona jest część
III „Lilia Mateńką”, napisany tomik IV – „Portret
z zaświatów”.

Najnowszy tomik wierszy pochodzącego ze Szczytna
gdańszczanina z wyboru, dwukrotnego zwycięzcy
slamów poetyckich – „Gdynia Slam” (2012) oraz
slamu w ramach III edycji Międzynarodowego
Festiwalu Literatury Europejski Poeta Wolności
(2014).
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Autor: Lipi (Tomasz Lipski)
Tytuł: Prymityw
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81270-57-1
bernardinum.com.pl

Autor: Małgorzata Borzeszkowska
Tytuł: Wpisani w pejzaż
Wydawca: Miejska Biblioteka
Publiczna / Lębork
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-60731-29-1
biblioteka.lebork.pl

Tomik jest czwartym w dorobku autora. Powstał
z okazji 25-lecia jego działalności artystycznej.
Napisany autorską czcionką, zawiera wiersze
z ostatnich kilkunastu lat, wzbogacone ilustracjami
artysty.

Prof. Kazimierz Nowosielski we wstępie do nowych
wierszy Małgorzaty Borzeszkowskiej pisze: Uważny
czytelnik odkryje w nich nie tylko niepowtarzalny
świat kobiecej wrażliwości (nadzwyczaj czułej,
czujnej i nieco ironicznej czasami), ale też
doświadczy spotkania z pięknem poetyckiego języka.
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Autor: Jan Piepka
Tytuł: Twórczość liryczna
Wydawca: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65826-18-3
instytutkaszubski.pl

Autor: Jan Piepka
Tytuł: Całi mój skôrb
Wydawca: Pryczkowscy. Akademia
Kaszubska / Banino
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-60640-72-2

Tom 12 serii „Biblioteka Pisarzy Kaszubskich”
Instytutu Kaszubskiego, opracowany i opatrzony
przypisami przez Hannę Makurat-Snuzik.

Tomik zawiera sto wierszy – po kaszubsku i po
polsku, głównie o tematyce miłosnej.
O ich upublicznieniu (a powstały w ostatnich
kilkunastu miesiącach życia poety i pisarza),
zdecydowała jego żona Jadwiga Knapińska.
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Autor: Jerzy Fryckowski
Tytuł: Treny. Listy od Matki
Wydawca: BUK
Rok wydania: [2018]
ISBN: 978-83-64922-87-9

Ten kolejny tomik Jerzego Fryckowskiego to jeden wielki tren poświęcony zmarłej Matce. Jest on podzielony
na dwie części: pierwsza nosi tytuł „Treny”, druga „Listy od Matki”.
(…) Czytam w Internecie: Treny to dosyć ważny gatunek liryczny. Są to utwory poetyckie, wywodzące się z
poezji żałobnej antycznej Grecji. Pierwotnie były to pieśni obrzędowe, ale później stały się jednym
z elementów greckiej tragedii. Wyrażały one żal z powodu czyjejś śmierci, rozpamiętywały myśli i czyny
zmarłego, sławiły jego zasługi. (…)
Fryckowski napisał cykl znakomity i poruszający.
(…) ta dykcja, ten kunszt równają się z klimatami Tadeusza Nowaka (zwłaszcza z jego Psalmami) lub z
Zachodem słońca w Milanówku Jarosława Marka Rymkiewicza. Czytuję te tomy od lat, nieustannie, bo po
prostu są mądre, wzruszające i piękne. Fryckowski ma własną dykcję i inne „rozliczenia osobiste”, ale
dołączam go od dzisiaj do dwójki tamtych mistrzów.
Leszek Żuliński
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Autor: Maria Szafran (red.)
Tytuł: Gdynia w wierszach
Wydawca: Maria Szafran
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95340-81-9

Antologia 28 autorów, m.in.: Barbary Beleckiej,
Ireny Chejnowskiej, Joanny Cichały, Elżbiety
Ciszewskiej, Gabrieli Cygiert, Waldemara Czernika,
Dawida Czerwińskiego, Celiny Gołębiewskiej, Ireny
Hübner, Marianny Kargul, Andrzeja Kędzierskiego,
Aliny Anny Kuberskiej, Sławomira Lebidy…

34

Wspomnienia
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Autor: Stefan (Paweł) Raszeja
Tytuł: Czapka na gwoździu.
Rozważania kociewskie
Wydawca: Irena Bartnik
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95081-30-9

Autor: Jerzy Konorski (red.)
Józef Woźniak (red.)
Tytuł: Jerzy Seidler – współtwórca
Wydziału Elektroniki
Politechniki Gdańskiej
Wydawca: Politechnika Gdańska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-73487-55-0
pg.edu.pl/wydawnictwo/

Autor tych, wydanych pośmiertnie, wspomnień
najpierw w obszernym wstępie informuje o Borach
Tucholskich, później o Kociewiu, a następnie
przedstawia dzieje swojej rodziny od II połowy
XVIII w. Książkę wieńczą rodzinne zdjęcia,
informacje o zjazdach familijnych, dokumenty
rodzinne, tablice genealogiczne rodziny, a także
tekst, w którym S. Raszeja próbuje wywieść
etymologię swojego nazwiska z… Libanu. Bo
o pochodzeniu stamtąd krąży w jego rodzinie
„legenda”.

Wspomnienia, a także kilka innych opracowań
przedstawionych w tej zbiorowej publikacji, stanowią
w pewnym stopniu spłacenie długu, jaki Wydział
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, sukcesor
wydziałów Łączności, a następnie Elektroniki, ma
wobec profesora Jerzego Seidlera. (…) Mam
nadzieję, że ten zbiór wspomnień jego wychowanków
i
współpracowników
przybliży
młodszym
pracownikom (…) postać prof. Jerzego Seidlera.
(…) Rozwój każdej instytucji, szczególnie naukowej,
w zasadniczym stopniu zależy od pracujących w niej
ludzi, ich kreatywności, pracowitości, ale przede
wszystkim od tego, czy posiadają wizję i możliwości
jej wdrażania.
prof. inż. Jerzy Wtorek
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Autor: Barbara Caillot
Aleksandra Karkowska
Tytuł: Marsz, marsz Batory
Wydawca: Oficyna Wydawnicza
Oryginały
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94323-08-0
empik.com

Autor: Ryszard Markiewicz
Tytuł: Gdynianie w Gotenhafen
Wydawca: Porta Mare
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-62022-31-1
powr.pl

Oczarował nas statek M/S Batory. Legendarny
transatlantyk. 33 lata pływał pod polską banderą, odbył
222 regularne rejsy oceaniczne, przewożąc w nich
ponad 270 tysięcy pasażerów. Dla wielu z tych osób to
była podróż w jedną stronę… podróż na emigrację,
podróż życia. Udało nam się porozmawiać z ponad 50
pasażerami „Batorego” oraz członkami załogi
mieszkającymi dzisiaj w Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie lub Polsce. Podzielili się z nami swoimi
wspomnieniami, wrażeniami, tajemnicami i fotografiami… Wszystkie historie są bardzo przejmujące.
Od Wydawcy

(…) to wyjątkowa książka, napisana przez autora
mieszkającego w Gdyni nieprzerwanie od 1928 r.,
również w najbardziej tragicznym okresie w dziejach
miasta: niemieckiej okupacji w latach 1939–1945. Były
to szczególnie trudne lata dla całej pięcioosobowej
rodziny
Markiewiczów,
która
mimo
ciągłego
nagabywania o podpisanie narodowej listy niemieckiej
(…), skrajnie trudnych warunków życia, wytrwała do
końca wojny przy swojej polskości. (…)
(…) Prezentowane w niej wspomnienia mają dużą
wartość historyczną i dokumentacyjną, ponieważ ich
autor przez ponad 4 lata był uważnym świadkiem
funkcjonowania
gdyńskiego
portu
jako
bazy
Kriegsmarine, również po dwóch ciężkich nalotach na
Gotenhafen, każdy z udziałem kilkuset bombowców. (…)
Jerzy Drzemczewski
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Autor: Aleksandra Skibińska
Tytuł: Kapitanowa na wielkiej
żegludze
Wydawca: Novae Res
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81473-80-4
novaeres.pl

Autor: Johanna Schopenhauer
Tytuł: Gdańskie wspomnienia
młodości (wyd. 2)
Wydawca: Fundacja Terytoria
Książki
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-79081-49-3
terytoria.com.pl

Jestem dziennikarką i żoną kapitana żeglugi wielkiej.
Ciekawość świata i fakt, że mogłam pływać z mężem,
sprawiły, że nie tylko opłynęłam kulę ziemską, ale
także brałam czynny udział w życiu statkowym.
Poznałam sekrety, o jakich żaden szczur lądowy nie
ma pojęcia, zobaczyłam szokujące zwyczaje panujące
w najbardziej egzotycznych portach świata, bawiłam
się w przemytnika i spotykałam ludzi, jakich się nie
spotyka, będąc tylko turystą. Niestety, zostawałam
również sama w najgorszych chwilach życia, gdyż
związek z człowiekiem morza to doświadczenie trudne
i nie zawsze blaski potrafią przysłonić cienie. O tych
blaskach i cieniach jest ta książka.
Od Autorki

(…)
Johanna
Schopenhauer
była
jedną
z najwybitniejszych kobiet swoich czasów –
powieściopisarką, poetką, przyjaciółką Goethego,
ozdobą literacko-artystycznych salonów, matką
sławnego filozofa Arthura Schopenhauera. Pod
koniec swojego barwnego życia spisała pamiętniki,
w których zawarła jeden z najpiękniejszych
literackich portretów Gdańska – miasta, w którym się
urodziła i spędziła lata swojej młodości. Wolny,
republikański, wielonarodowościowy Gdańsk końca
XVIII wieku zniknął ostatecznie wraz z wybuchem
drugiej wojny światowej. Wspomnienia Johanny
Schopenhauer, uzupełnione rycinami innego słynnego
gdańszczanina – Daniela Chodowieckiego –
wskrzeszają go choć na chwilę w naszej wyobraźni.
Od Wydawcy
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Autor: Zdzisław Wajda
Tytuł: Szpital na Łąkowej
czyli Szpital Najświętszej
Maryi Panny, Państwowy
Szpital Kliniczny nr 3
Akademii Medycznej
w Gdańsku
we wspomnieniach
(1949-2003)
Wydawca: VM Media VM Group
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66145-18-4
viamedica.pl
Chodzi oczywiście o Szpital Najświętszej Maryi
Panny Państwowy Szpital Kliniczny nr 3 Akademii
Medycznej w Gdańsku. Oprócz wspomnień
Zdzisława Wajdy o pracy w nim snują je: Andrzej
Basiński, Genowefa Częstochowska, Stanisław Hać,
Brunon Imieliński, Kazimierz Krajka, Barbara
Krupa-Wojciechowska,
Maciej
Markuszewski,
Bolesław Rutkowski, Aleksander Stanek, Janina
Suchorzewska, Krzysztof Sworczak i Grażyna
Świątecka.

Autor: Michał Marusik
Michał Gniadek-Zieliński
Tytuł: Spowiedź buntownika.
Od strajku w rafinerii
do Parlamentu Europejskiego
Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Antex
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-92887-36-2
antex.pl
Bez wątpienia Spowiedź buntownika… jest pozycją
obowiązkową dla wszystkich badaczy dziejów opozycji w
PRL – tak historyków, jak i innych przedstawicieli nauk
humanistycznych. Wpisuje się w nurt od dłuższego czasu
popularnej i coraz bardziej docenianej tzw. historii
mówionej (ang. "oral history"), i stanowi ważny
przyczynek do badań nie tylko nad biegiem wydarzeń
(…), ale przede wszystkim ich odbiorem przez ich
bezpośrednich uczestników i pamięci na temat
minionych zdarzeń. Relacje Michała Marusika i innych
uczestników strajków '80 i '81 roku w Rafinerii
Gdańskiej w sposób oczywisty stanowią jedyne źródło
informacji na temat nastrojów, poglądów i relacji
panujących w strajkującym lub przygotowującym się do
strajku zakładzie. (…)
Od Wydawcy
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Biografie
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Autor: Andrzej Kosecki
Tytuł: Marksowie
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81271-69-1
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autor: Bogdan Wiśniewski (red.)
Tytuł: Wielcy ludzie małego
Pelplina
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81272-26-1
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Głównym tematem tej pracy są dzieje rodziny
Marksów, czyli rodziny mojej matki. Chcąc by praca
zawierała wszystkie informacje o tej rodzinie,
niezbędne okazało się powtórzenie faktów z historii
rodu opisanych wcześniej w mojej książce „Długie.
Pamięci dawnych i obecnych mieszkańców
Długiego”. Treści te są jednak znacznie rozwinięte
(…). Hasło: „Semper fidelis” znalazło potwierdzenie
w czasach powstania styczniowego i to także staram
się opisać.

Materiały pokonferencyjne pióra m.in. Ryszarda
Szwocha,
prof.
Józefa
Borzyszkowskiego
i ks. Władysława Szulista. Autorzy prezentują życie,
twórczość i działalność: Sługi Bożego bp.
Konstantyna Dominika, filozofa ks. Franciszka
Sawickiego, autor słownika kaszubskiego i słownika
kociewskiego ks. Bernarda Sychty, drukarza oraz
księgarza,
działacza
niepodległościowego
i społecznego Walentego Stefańskiego i muzykologa
Oskara Hermańczyka.

Od Autora
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Autor: Ewa Henryka
Kowalewska (red.)
Tytuł: Jubileusz 20-lecia Nagrody
„Pro Ecclesia et Populo”
Archidiecezji Gdańskiej
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81272-42-1
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autor: Przemysław Zientkowski (red.)
Tytuł: 1000 startów w barwach
„Floriana”. Księga pamiątkowa
Zbigniewa Wiśniewskiego
Wydawca: Miasto Chojnice
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-950280-7-6
miastochojnice.pl

Publikacja upamiętniająca dwudziestoletnią historię
przyznawania nagrody „Pro Ecclesia et Populo”,
której patronuje metropolita gdański. Laureatami są
osoby wielkiego serca i niespożytej energii,
zaangażowane we wszystkich sferach działalności
społecznej. Są wśród nich animatorzy, lekarze,
działacze parafialni, artyści, doradcy poradni
rodzinnych i in.
Ponad 120 stronicowa książka zawiera ich krótkie
biogramy, wykaz wyróżnionych chórów, całość zaś
wieńczy krótka galeria zdjęć z uroczystości
wręczenia nagrody.

Zbigniew Wiśniewski ma na swoim koncie 1000
startów w barwach chojnickiego Klubu Biegacza
„Florian”.
Z okazji tego „jubileuszu” miasto wydało książkę –
album. Są w niej biografia bohatera, wywiad z nim
oraz refleksje o nim autorstwa kilku chojniczan.
Sporo tu fotografii z różnych okresów startów
„Wiśniaka”, jak popularnie nazywają go koledzy
z trasy.
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Autor: Krzysztof Strycharski
Tytuł: Moja żona tramwajarka
Wydawca: Agora
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-26827-86-0
wydawnictwoagora.pl

Autor: Piotr Semka
Jan Hlebowicz
Tytuł: Piątka u Semki
Wydawca: Zysk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81165-01-3
zysk.com.pl

(…) To książka jedyna w swoim rodzaju – żyjący
w cieniu znanej żony, nazywany „panem
Krzywonosem” Krzysztof Strycharski opowiada
o wspólnym życiu, wielkiej polityce, która była w nim
stale obecna, o mierzeniu się z dziedzictwem
"Solidarności", o rodzinnych radościach i smutkach.

Piotr Semka, znany dziennikarz i autor, w rozmowie
z Janem Hlebowiczem opowiada o swoim
dzieciństwie w Gdańsku, o pierwszych krokach
reportera i kolejnych wyborach życiowych. Jego
oczyma oglądamy niedawne wydarzenia historii
Polski. Ciekawie i niebanalnie.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Andrzej Chludziński (red.)
Tytuł: Pomorzanie znani
i nieznani… 2
Wydawca: Jasne
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65703-24-8
jasne.nazwa.pl

Autor: Józef Maciej Roślicki
Tytuł: Pragmatyczny wizjoner.
Refleksje o księdzu Janie Zieji
Wydawca: Studio Projektu
Graficznego Art-Wena
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94577-35-3

W tej serii przedstawiamy sylwetki Pomorzan, którzy
zapisali się w historii swojego regionu, kraju,
Europy, a nawet świata, choć dzisiaj nie o wszystkich
z nich pamiętamy. Postacie te miały rozmaite
pochodzenie narodowe i społeczne, wykonywały
różne zawody, piastowały przeróżne funkcje, działały
w innych epokach historycznych. Są to zarówno
osoby, które urodziły się tutaj, choć czasami los rzucił
je potem gdzie indziej, jak i takie, które
przywędrowały tu w czasie swojej życiowej wędrówki.
Od Wydawcy
Omówione postaci: Hermann Haken (samorządowiec),
ks. Alojzy F. Kowalkowski, Otto Puchstein (archeolog),
Dorothe Schwartz (jedna z pomorskich czarownic), Heinrich
von Stephan (pocztowiec)

Bohater książki (1897–1991) to duchowny, działacz
społeczny, tłumacz, publicysta i pisarz religijny.
Także żołnierz wojny roku 1920, obrońca z września
1939 r., kapelan Szarych Szeregów i AK (ps.
Wojciech,
Rybak),
uczestnik
powstania
warszawskiego. W PRL działał w opozycji
demokratycznej,
był
podpułkownikiem
WP,
współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników
i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”.
Po II wojnie światowej trafił do Słupska, gdzie
w latach 1945–1949 był proboszczem w parafii św.
Ottona w Słupsku i Wytownie, aktywnie włączając
się w działalność charytatywną (organizacja Domu
Matki i Dziecka, kuchni dla ubogich) oraz społeczną
(utworzenie biblioteki, Uniwersytetu Ludowego oraz
budowa pierwszego i jedynego przez długi czas
pomnika Powstańców Warszawskich).
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Autor: Antoni Liedtke
Tytuł: Saga pelplińskiej Biblii
Gutenberga. Wojenne losy
biskupa chełmińskiego
Stanisława W. Okoniewskiego
Wydawca: Wydawnictwo
Duszpasterstwa
Rolników,
Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN 978-83-74016-53-7
978-83-81272-25-4
wydawnictwodr.pl
Książka składa się z trzech części. W pierwszej
ks. inf. Antoni Liedtke pisze o Biblii Gutenberga, jej
losach podczas II wojny światowej i powrocie do
Pelplina. Druga poświęcona jest wojennym losom
biskupa chełmińskiego Stanisława Wojciecha
Okoniewskiego, którego ks. Liedtke był bliskim
współpracownikiem,
towarzysząc
mu
(wraz
z kapelanem biskupa ks. Pawłem Świtalskim)
w wojennej tułaczce.
Trzecią część stanowią wspomnienia o ks. Liedtke,
autorstwa m.in. ks. bp. Wiesława Meringa, ks. prof.
Janusza St. Pasierba i ks. abp. Edmunda Piszcza.

Autor: Łukasz Borkowski
Tytuł: „Żelazny” od „Łupaszki”.
Ppor. Zdzisław Badocha
(1925–1946)
Wydawca: Instytut Pamięci
Narodowej
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-8098-155-3
ipn.gov.pl
Ppor. Zdzisław Badocha „Żelazny” to jeden
z najbardziej rozpoznawalnych żołnierzy polskiego
podziemia niepodległościowego po 1944 r. Jego
pogodny wizerunek zachowany na dziesiątkach
fotografii budzi niemal natychmiastową sympatię
i zachęca do poznania jego historii. Książka jest
próbą uporządkowania i usystematyzowania stanu
wiedzy o jednym z najlepszych żołnierzy mjr.
Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. W sposób
naukowo udokumentowany autor przedstawił
szczegółowo cały życiorys ppor. Badochy. Atutem
pracy jest bogata część albumowa, prezentująca
wiele nieznanych zdjęć i dokumentów ilustrujących
postać ppor. „Żelaznego” w różnych okresach życia.
Od Wydawcy
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Autor: Janusz Lewandowski
Adam Leszczyński
Tytuł: Sprinter długodystansowy
Wydawca: Smak Słowa
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65731-71-5
sklep.smakslowa.pl

Autor: Agnieszka Czarnecka
Tytuł: Profesor Janusz Zarębski
Wydawca: Uniwersytet Morski
/ Gdynia
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-92055-52-5
umg.edu.pl

Ta książka to jednak zdecydowanie więcej niż
opowieść o sukcesach i porażkach przemian po 1989
roku. To fascynująca opowieść o chłopaku z Lublina,
który przyjeżdża na studia do Sopotu, a życie
towarzyskie i sport absorbują go w tym samym
stopniu, co studiowanie ekonomii. To także opowieść
o narodzinach polskiego liberalizmu, który podobnie
jak nowy polski konserwatyzm, przyszedł na świat
w Trójmieście. A zważywszy na wpływy postaci
wywodzących się z tego środowiska, trzeba przyznać,
że liberalizm wciąż jest ważny dla myślenia wielu
ludzi o Polsce i jej przyszłości, nawet jeśli sami
twórcy tego ruchu z jego dawnym wcieleniem nie
mają już wiele wspólnego.
Tomasz Lis

To nie jest biografia. Powinnam pójść śladami
Profesora, uczestniczyć w konferencjach (…),
odnaleźć starych przyjaciół, a przede wszystkim
odkryć prawdziwego Janusza, schowanego często za
fasadą chłopięcego uśmiechu i rzadko spotykanej
w środowisku naukowym bezpretensjonalności. Jest
na to za wcześnie. Biograficzna prawda kryje się
wciąż za codziennymi sprawami i emocjami. Podziw
dla rektora odczytywany jest jako egzaltacja, a Jego
zasługi mają wielu ojców.
Myślę, że zrozumienie roli Profesora Janusza
Zarębskiego w rozwoju Uniwersytetu Morskiego
przyjdzie wraz z dystansem, jaki daje czas. Zmiany
w funkcjonowaniu, wizerunku i pozycji Uczelni dla
wszystkich widoczne są gołym okiem. Jednak nie
wszyscy dostrzegają, że stoi za nimi determinacja,
a czasem nawet brawura osoby, która ze swojej
funkcji uczyniła misję.
Od Autorki
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Autor: Wiesław Brzoskowski
Tytuł: Skarszewscy patrioci
Wydawca: Drukarnia Mirotki
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94264-58-1
mirotki.pl

Autor: Błażej Śliwiński
Tytuł: Poczet książąt gdańskich
(wyd. 3)
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75281-58-3
marpress.pl

W XII i XIII wieku Gdańskiem i Pomorzem rządzili
książęta z dynastii Sobiesławiców. Ale kto właściwie
należał do tej książęcej dynastii i czym zasłużyła się ona
dla miasta i regionu?
Profesor Błażej Śliwiński, znany mediewista,
przygotował monografię tej niezwykłej gdańskiej
dynastii, podkreślając ich zasługi dla Polski.
Sobiesławice włączyli się w nurt zjednoczenia państwa
polskiego za czasów Przemysła II, walczyli w pierwszej
wojnie z Zakonem Krzyżackim. Na gruncie lokalnym
wsławili się fundacjami klasztorów w Oliwie, Żukowie
i Pelplinie oraz lokacją miast Gdańska i Tczewa.
Śliwiński w przystępny dla czytelnika sposób przedstawił
sylwetki 27 książąt i księżniczek, w tym Świętopełka,
dzięki któremu Gdańsk otrzymał prawa miejskie.
Od Wydawcy

Dokonany w tym opracowaniu wybór biogramów nie
jest przypadkowy. Drogi życiowe bohaterów tej
publikacji, a często tragiczne ich losy, splatały się
z burzliwymi dziejami Pomorza oraz Polski.
Podejmowane przez nich działania przypominają
swoistą sztafetę, w której z pokolenia na pokolenia
przekazywano patriotyczne wartości i idee dobrze
służące naszej ojczyźnie. (…)
Bohaterowie tego wydawnictwa zdali egzamin
z patriotyzmu.
Od Autora
Książkę można kupić w skarszewskich księgarniach
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Autor: Teresa Borawska
Henryk Rietz
Tytuł: Z Kaszub do Wiecznego
Miasta. Bernard Sculteti
(ca 1450–1518)
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja
Kopernika / Toruń
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-23141-80-8
wydawnictwo.umk.pl
Bernard Sculteti z Lęborka zawędrował w 1472 roku
do Wiecznego Miasta i tam spędził resztę życia.
W Rzymie zdobył doktorat prawa kanonicznego
i pracował w głównym trybunale papieskim – Rocie
Rzymskiej. Otrzymał od papieży wiele zaszczytnych
funkcji, m.in. pokojowca, kapelana, hrabiego
Świętego Pałacu Laterańskiego, a nawet został
nobilitowany. Uzyskał także godności i prebendy
kościelne w Gdańsku, Fromborku, Szczecinie,
w Inflantach, na terenie Rzeszy Niemieckiej i w odległej Hiszpanii. Przez lata był w Kurii
pełnomocnikiem księcia pomorskiego, księcia
saskiego, miasta Gdańska oraz biskupa i kapituły
warmińskiej. Torował również drogę do kariery
Mikołajowi Kopernikowi i jego młodszemu bratu
Andrzejowi. (…)
Od Wydawcy

Autor: Andrzej Janusz
Tytuł: Żelewscy w cieniu
von dem Bacha
Wydawca: Wydawnictwo
Instytutu
Teologicznego
Księży Misjonarzy
/ Kraków
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-78694-19-9
witkm.pl
(…) Opór, z jakim spotyka się przypominanie
szlacheckiej rodziny Żelewskich oraz atmosfera
przemilczania wszystkiego co wiąże się z tym rodem
(z wyjątkiem oczywiście von dem Bacha) oraz swoiste
odium jakie spadło na rodzinę za sprawą generała SS
(…) skłoniły mnie do podjęcia tej tematyki i jej
szerszego przedstawienia. (…) Poszczególne części
książki, których układ jest w zasadzie chronologiczny,
ukazują (…) obrazy z życia tego rodu. Mimo że każdy
z nich mógłby stanowić odrębną całość, to układają
się one w pewien logiczny ciąg (…). Moją intencją
było ukazanie w ten sposób uniwersalnego dla całego
pogranicza Kaszub, a szczególnie „Nordy” – czyli
powiatów lęborskiego, wejherowskiego i puckiego,
losu szlachty kaszubskiej od początku XIX do końca
XX wieku.(…)
Od Autora
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Autor: Szczepan Gapiński
Tytuł: Absolwenci Politechniki
Gdańskiej i ich osiągnięcia
w dziedzinie chemii
Wydawca: Fundacja PZITB
„Inżynieria i Budownictwo”
/ Warszawa
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95034-51-0
inzynieriaibudownictwo.pl

Autor: Alina Ratkowska
Tytuł: Śladami Goldberga
Wydawca: Uniwersytet
Muzyczny Fryderyka
Chopina / Warszawa
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65990-13-6
efryderyk.pl

Impulsem do powstania książki (…) była
przypadająca w roku 2017 dwieście dziewięćdziesiąta
rocznica
urodzin
gdańskiego
klawesynisty
i kompozytora Johanna Gottlieba Goldberga.
Niniejsza publikacja ma na celu podsumowanie
rozproszonych w wielu źródłach informacji na temat
życia i działalności wirtuoza, który stał się postacią
legendarną,
w
powszechnej
świadomości
nierozerwalnie związaną z Wariacjami Goldbergowskimi Johanna Sebastiana Bacha.
Pracując nad tekstem, sięgnęłam między innymi po
materiały wykorzystane w mojej pracy doktorskiej
(…).
Książkę adresuję do miłośników muzyki, ale też do jej
badaczy oraz wykonawców. (…)

(…) Album prezentuje postaci chemików, których sukces
mierzy się uznanymi dokonaniami naukowymi
i technologicznymi służącymi nauce, gospodarce
i społeczeństwu (…).
(…) Znaczące miejsce w albumie poświęcono firmom,
w których zatrudnienie znaleźli i nadal znajdują
absolwenci Wydziału Chemicznego PG; z którymi ściśle
współpracowali bądź współpracują pracownicy naszego
wydziału. (…)
(…) W albumie przedstawiono również absolwentów,
którzy (…) w pełni i z sukcesem realizują się w innych
dziedzinach niż chemia.
Od Autora

Alina Ratkowska
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Autor: Danuta Drywa
Ewa Malinowska
Tytuł: Zawsze wierni. Kim byli
Polacy z Wolnego
Miasta Gdańska?
Wydawca: [Czwarta Fala]
Rok wydania: [2018]
ISBN: 978-83-63139-69-8
stutthof.org
32-stronicowa, w językach polskim i niemieckim,
edukacyjna broszura – towarzysząca wystawie
w Muzeum Stutthof – mająca za zadanie zapoznać
młodzież z polskimi mieszkańcami Wolnego Miasta
Gdańska. Na tytułowe pytanie, kim oni byli, autorki
teksu
odpowiadają
rozdziałami:
Bojownikami
o niepodległość, Obywatelami Wolnego Miasta Gdańska
(WMG), Pracownikami polskich urzędów (poczty
polskiej, kolei, urzędu ceł, członkami polskich
organizacji zawodowych i politycznych, nauczycielami
i uczniami, duchownymi i wiernymi, harcerzami,
sportowcami,
uczestnikami
życia
kulturalnego,
więźniami obozu koncentracyjnego Stutthof…). Nie ma
tu biogramów Polaków, wspomniano o nich przez
pryzmat miejsc, w których pracowali bądź społecznie
działali.

Autor: Adam Czartkowski
Tytuł: Gdańsk przed burzą.
Tom 2. 1935–1939
Wydawca: Fundacja
Terytoria Książki
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-79081-41-7
terytoria.com.pl
Gdańskie korespondencje Adama Czartkowskiego do
„Kuriera Warszawskiego” z lat 1931–1939 to
fascynująca lektura, w najlepszych momentach
porywająca kronika Wolnego Miasta Gdańska
zmierzającego do katastrofy. Autor, pracujący od
1928 roku w Polskim Gimnazjum Macierzy Szkolnej,
okazuje się skrupulatnym obserwatorem wydarzeń
wewnątrzgdańskich i okołogdańskich. Przez osiem lat
nie tylko pisze o czystej faktografii wydarzeń
w Wolnym Mieście, lecz także stara się je przybliżać
i wyjaśniać polskim czytelnikom. Świetnie znający
język niemiecki Czartkowski wykazuje się doskonałą
orientacją zarówno w sprawach polsko-niemieckich,
jak i przede wszystkim gdańskich. Wie, kto jest kim
w tym małym państwie, które nie do końca jest
państwem, ale jest również więcej niż tylko miastem.
(…)
Peter Oliver Loew

51

Autor: Wojciech Zawadzki (red.)
Tytuł: Dysydenci czy decydenci?
Protestanci w obu częściach
Prus i Koronie
w XVI–XVIII wieku
Wydawca: Studio Poligrafii
Komputerowej „SQL”
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-62872-39-8
wsdelblag.pl

Autor: Przemysław Dymek
Tytuł: Zarys historii oddziałów
żandarmerii i taborów
Okręgów Korpusów
II i VIII
w latach 1919–1939
Wydawca: PIU Geoperitus
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95198-70-0
bonito.pl

Praca pokonferencyjna. Dotyczy życia protestantów,
a także katolików m.in. na Pomorzu.

Praca dotyczy wojskowości w rejonie Wielkopolski
i Pomorza w dwudziestoleciu międzywojennym
i podczas kampanii wrześniowej.
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Autor: Sylwia Grochowina
Katarzyna Kącka
Tytuł: Polityka niemieckich władz
okupacyjnych na Pomorzu
Gdańskim. Dokumentacja
wybranych problemów
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja
Kopernika / Toruń
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-23141-57-0 (oprawa twarda)
978-83-23141-13-6 (oprawa miękka)
wydawnictwo.umk.pl
Trzon książki stanowią liczne dokumenty niemieckie –
zarówno w oryginalnym brzmieniu, jak i w polskim
tłumaczeniu. Uzupełnia je tekst ww. autorek
o niemieckiej polityce narodowościowej w Okręgu
Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie w latach 1939–1945.

Autor: Włodzimierz Jastrzębski
Tytuł: Szkice z dziejów Chojnic
i okolic w XX wieku
Wydawca: Miasto Chojnice
Chojnickie
Towarzystwo
Przyjaciół Nauk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-92171-68-3
miastochojnice.pl

Praca ukazała się w serii wydawniczej Biblioteki
Zeszytów Chojnickich. Zawiera 13 tekstów, których
wspólnym mianownikiem jest pokazanie dążenia do
utrzymania polskości i walka o nią na terenie Chojnic
i okolic. Teksty wcześniej opublikowane zostały na
łamach „Zeszytów Chojnickich” i „Kwartalnika
Chojnickiego”. Wyjątkiem jest praca otwierająca
publikację: na temat pierwszego – po odzyskaniu
niepodległości – egzaminu dojrzałości w Państwowym
Gimnazjum Klasycznym w Chojnicach.
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Autor: Aleksandra Pudło (red.)
Waldemar Ossowski (red.)
Ewa Trawicka (red.)
Tytuł: Jatki mięsne w Gdańsku
od XIV do XX wieku
Wydawca: Muzeum Gdańska
Muzeum Archeologiczne
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-61077-62-6
978-83-85824-91-6
muzeumgdansk.pl, archeologia.pl
XVI tom wydany w ramach serii wydawniczej Muzeum
Gdańska „Res Gedanenses. Studia i materiały Muzeum
Gdańska”. Zawiera opracowanie naukowe badań
archeologicznych kwartału znajdującego się przy
kościele pw. Najświętszej Marii Panny – pomiędzy
ulicami Mariacką a Św. Ducha na Głównym Mieście
w Gdańsku – prowadzonych przez Muzeum Gdańska
wspólnie z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Przez ponad 500 lat (do marca 1945 r.) znajdowały się w
tym miejscu jatki rzeźnicze, a także mieszczańskie
kamienice. Teren ten dziś nie jest zabudowany.

Autor: Mieczysław Nurek (red.)
Anna Wałek (współpr.)
Katarzyna Błaszkowska
(współpr.)
Tytuł: Marzec 1968 w Gdańsku
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78657-53-8
kiw.ug.edu.pl

Wypadki marcowe w Trójmieście różniły się od tych,
które miały miejsce w Warszawie czy w innych
ośrodkach akademickich w Polsce. W zajściach
w Gdańsku nie uczestniczył tzw. aktyw robotniczy, a siły
Milicji Obywatelskiej i Zmotoryzowanych Odwodów
Milicji Obywatelskiej nie wkroczyły na teren kampusu
politechnicznego. Na uwagę zasługuje postawa kadry
profesorskiej Politechniki Gdańskiej w tamtych trudnych
dniach. Pułkownik Milicji Obywatelskiej Kazimierz
Górecki w raporcie dotyczącym wydarzeń marcowych
donosił: „Zachowanie najwyższych władz Politechniki
Gdańskiej
nasuwa
wiele
zastrzeżeń
co
do
jednoznacznego zajmowania stanowiska w tych
sprawach”.
Prof. dr. hab. inż. Janusz Rachoń (Wstęp)
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Autor: Janusz Hochleitner (red.)
Karol Polejowski (red.)
Tytuł: Odkrywamy polskość Malborka
Wydawca: Malborskie Centrum
Kultury i Edukacji
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-91898-76-5
kultura.malbork.pl

Autor: Roman Apolinary Regliński
Tytuł: Z dziejów kartuskiego
sądownictwa (1381-8.02.2016)
Wydawca: Nowator
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94540-34-0
nowatordruk.pl/

Praca zbiorowa wydana z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. Karol Polejowski pisze
w niej o Malborku w czasie ostatniej wojny polskokrzyżackiej i ordynacji zamku malborskiego z 1521 r. ,
zaś Joanna Czarnowska o mennicy malborskiej. Z kolei
Aleksandra Siuciak prezentuje m.in. sylwetkę Gerharda
Denhoffa (1590–1648).
Prób fundacji kolegium jezuickiego w Malborku
w XVII wieku dotyczy tekst Rafała Panfila,
a Sierakowskich z Waplewa – Tomasza Bogdanowicza.
Natomiast
Piotr
Szwedowski
omówił
postać
ks. Władysława Łęgi jako badacza polskości ziemi
malborskiej.
Symboliczne znaczenie Malborka w I poł. XX wieku –
to temat artykułu Janusza Hochleitnera, zaś polonika
z terenu Malborka – Bartłomieja Butryna. Książkę
zamyka wywód Arkadiusza Dzikowskiego o konspiracji
wileńskiej na terenie Malborka w latach 1946–1948.

Autor omawia ustrój sądownictwa kartuskiego
w poszczególnych okresach historycznych Pomorza
Gdańskiego w latach 1381–2016.
Na początku był to Landgericht / Sąd Ziemski (1381–
1491–1772), następnie Landgericht / Sąd Krajowy
(1773–1848), Kreisgericht / Sąd Powiatowy (1849),
Amtsgericht / Sąd Rejonowy (1879–1920; 1939–1945)
albo Sąd Powiatowy (1920–1928; 1951 – 1 czerwca
1975); Sąd Grodzki (1929–1939; 1945–1950). Od jego
reaktywowania (1986) jest to Sąd Rejonowy.
Publikacji towarzyszą zdjęcia, ryciny, reprodukcje
polskoi
niemieckojęzycznych
dokumentów
sądowych…
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Autor: Ryszard Lidzbarski
Tytuł: Tczewskie wodociągi dawniej
i dziś
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81272-02-5
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autor: Andrzej Januszajtis
Tytuł: Z dziejów gdańskiej nauki
i techniki (wyd. 3)
Wydawca: Politechnika Gdańska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-73487-59-8
pg.edu.pl/wydawnictwo/

Blisko stustronicowa monografia pióra inżyniera,
absolwenta Politechniki Gdańskiej, autora i współautora
zamieszczonych w branżowych pismach w kraju i za
granicą ponad czterdziestu artykułów z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej. Połowa z nich dotyczyła
historii tczewskich wodociągów. Opublikował też trzy
monografie popularno-techniczne: „W poszukiwaniu
tczewskich wież ciśnień” (2013, 2014), „Prekursor
tczewskiej inżynierii środowiska” (2014), „Tradycja
tczewskich wodociągów” (2016).

Dwuczęściowa publikacja, której pierwsze wydanie
ukazało się z okazji 110-lecia Politechniki Gdańskiej.
W części pierwszej autor w sposób monograficzny
ujmuje osiągnięcia nauki w dawnym Gdańsku,
szczególnie podkreślając dziedziny mające największe
znaczenie dla techniki, tj. nauki ścisłe i przyrodnicze.
W drugiej części zaprezentowane zostały osiągnięcia
techniki, m.in. Fortyfikacje, port, młyny wodne,
wiatraki, mosty, stocznie…
Za cezurę czasową obrany został rok 1945.
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Autor: Jan Schuster
Tytuł: Czarnówko, stan. 5
Wydawca: Muzeum / Lębork,
Fundacja Monumenta
Archaeologica Barbarica,
Państwowe Muzeum
Archeologiczne / Warszawa
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-92997-71-9
978-83-94354-35-0
978-83-60099-89-6
muzeum.lebork.pl
Tom prezentuje osiem bogato wyposażonych
starożytnych grobów, odkrytych podczas pierwszego
etapu badań na stanowisku nr 5 nekropolii
w Czarnówku, pow. Lębork. Uznane one zostały za
obiekty kryjące przedstawicieli ówczesnych elit. Sześć
z nich zawierało pochówki inhumacyjne (szkieletowe),
dwa – ciałopalne. Znajdowały się w nich m.in. kocioł
z ataszami zdobionymi wyobrażeniami głów Swebów,
wiadra z ataszami z twarzami kobiet, szklane żetony do
gry (świadczące o zdeponowaniu w grobie całej gry
planszowej), srebrne puchary do picia, złota bransoleta,
szklane i gliniane naczynia, zapinki, sprzączki, szklane
paciorki, grzebienie, wisiorki, narzędzia…

Autor: Marcin Finc (red.)
Anna Kroczyńska (red.)
Agnieszka Naleźny (red.)
Kamil Niedziółka (red.)
Tytuł: Kontakty interregionalne
w basenie Morza Bałtyckiego
na przestrzeni dziejów
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-78657-24-8
kiw.ug.edu.pl
Niniejsza publikacja obejmuje pisemne wersje
wybranych referatów wygłoszonych w trakcie
ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji
naukowej archeologów zatytułowanej „Kontakty
interregionalne w basenie Morza Bałtyckiego na
przestrzeni dziejów, handel – konflikty – migracje –
dyspersja idei”. Sympozjum odbyło się w dniach 14–15
maja 2015 roku w Gdańsku (…). Było to już drugie
spotkanie tego typu zorganizowane przez gdański
ośrodek akademicki, a niniejsza książka stanowi
kontynuację zbioru artykułów „Stan i perspektywy
badań archeologicznych na Pomorzu” opublikowanego
po poprzedniej sesji, która odbyła się w maju 2013 roku.
Od Wydawcy
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Autor: Janusz Marszalec
(koncepcja, koordynacja)
Tytuł: Westerplatte.
W poszukiwaniu
autentyzmu
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-61077-58-9
muzeumgdanska.pl

Autor: Anna Czapczyk (red.)
Kazimierz Lemańczyk (red.)
Tytuł: Twarze niepodległości
ziemi chojnickiej
Wydawca: Muzeum Historyczno-Etnograficzne / Chojnice
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-60947-32-6
chojnicemuzeum.pl

Polsko-angielski folder do wystawy prezentującej
pomysły zagospodarowania Pola Bitwy na półwyspie
Westerplatte pod kątem rozwoju funkcji muzealnych.
Prace są owocami zadania zleconego trzem trójmiejskim
pracowniom architektonicznym. Przedstawienie ich
studiów ma być początkiem publicznej debaty na temat
zmian na Westerplatte planowanych przez Muzeum
Gdańska.

Wydawnictwo jest efektem projektu realizowanego
w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.
Zawiera
reprint
„Pieśni
narodowych
i obozowych” wydrukowanych staraniem Towarzystwa
Lutnia w Chojnicach w 1919 r., kalendarium z życia
miasta w latach 1918–1920, opracowane przez Marcina
Synaka, oraz karty biograficzne prezentujące 27 osób
twórczo zaangażowanych dla sprawy niepodległości. Są
wśród nich: Anna i Stanisław Sikorscy, Stefan Bieszk,
Franciszek Gierszewski, Stefan Łukowicz, ks. Feliks
Bolt, Władysława Wolszlegier-Obertyńska, Franciszka
Szablewska…
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Autor: Tomasz Gliniecki
Tytuł: Walki Armii Czerwonej
w delcie Wisły.
Styczeń – maj 1945
Wydawca: Region
Muzeum Stutthof
/ Sztutowo
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75916-64-5
978-83-95188-61-9
czec.pl, stutthof.org/publikacje

Autor: Magdalena Zischke
Tytuł: Nieznana historia Żukowa.
Na podstawie wspomnień
mieszkańców (wyd. 2)
Wydawca: Region
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75916-59-1
czec.pl

Pragnę zabrać Cię w podróż w przeszłość, podczas
której poznawać będziemy historię Żukowa i jego okolic.
Książka, którą trzymasz w rękach, jest wynikiem pracy
badawczej, przeprowadzonej w 2012 roku podczas
trwania obchodów 800-lecia Żukowa. Jej podstawą
stały się liczne relacje i zdjęcia przekazane mi przez
dawnych i obecnych mieszkańców gminy Żukowo oraz
niewykorzystane do tej pory materiały źródłowe, do
których udało mi się dotrzeć. Wszystkim tym pragnę się
teraz podzielić. W najnowszej historii Żukowa jest wciąż
wiele białych plam, które – mam nadzieję – ta książka
choć w części wypełni.

Autor w interesujący sposób przedstawił różne aspekty
związane z walkami oddziałów Armii Czerwonej na
Żuławach w 1945 r. W oparciu o rosyjskie dokumenty
ukazał zarówno zasadnicze cele operacji wojskowych,
ich przygotowanie od strony organizacyjnej, jak też
warunki, w jakich były one przeprowadzane. Opis ten
pozwala na uzmysłowienie sobie jak zacięte były walki,
a informacje o różnych incydentach dają bardziej
plastyczny obraz omawianego problemu.
Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski

Wstęp
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Autor: Adam Szelągowski
Tytuł: Z dziejów
współzawodnictwa
Anglii i Niemiec,
Rosji i Polski
Wydawca: Klinika Języka
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-64197-59-8
basnjakniedzwiedz.pl

(…) Dzieje tej rywalizacji zahaczają bezpośrednio
o dzieje Polski, wyświetlają ową rolę pomocniczą,
jaką Polska odegrała w walce ekonomicznej między
Niemcami a Anglią, a po wtóre rzucają światło na
całkiem nieznane początki ekspansji handlowej
Anglii, która się dokonała na morzem Bałtyckim.
Wpływ zaś tego zwycięstwa Anglii pod względem
ekonomicznym był nieobliczalnej doniosłości, jak
o tym świadczą dzieje polityczne Europy w ciągu
trzech ostatnich stuleci, gdyż Niemcy straciwszy
rynek moskiewski, musiały zrezygnować ze swej
przodującej roli pod względem handlowym, a tak
samo ustąpiły z areny dziejów Europy (…).
Od Autora
Reprint wydania z 1910 r.

Autor: Michael North
Tytuł: Historia Bałtyku
Wydawca: Neriton
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66018-16-7
neriton.pl

Region Bałtyku jest przestrzenią efektywnej wymiany.
Od czasów prehistorycznych spotykają się tu
społeczności przynależące do różnych grup językowych:
germańskiej, słowiańskiej, bałtyckiej i fińskiej.
W średniowieczu, a niekiedy dopiero w okresie
nowożytnym wyodrębniły się na tych terenach wspólnoty
narodowe i państwa. Region ten był zarazem miejscem
intensywnej współpracy na wszystkich poziomach życia
społecznego i kulturalnego. Tu wykształciły się
ponadnarodowe kultury wikingów, Słowian, powstała
także Hanza. W XVI i XVII w. obszar ten ulegał
procesom niderlandyzacji, a w XX w. sowietyzacji.
Tematem tej książki są zatem zróżnicowane formy
interakcji ekonomicznej, kulturowej i politycznej na
szeroko rozumianych wybrzeżach Bałtyku. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Maksymilian Grzegorz
Tytuł: Słownik historyczno-geograficzny okręgu
kiszewskiego, kościerskiego
i skarszewskiego wójtostwa
tczewskiego w średniowieczu
Wydawca: Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego
/ Bydgoszcz
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-80182-33-2
wydawnictwo.ukw.edu.pl
Tom opracowany w ramach zakrojonego na ogromną
skalę „Słownika historyczno-geograficznego ziem
polskich w średniowieczu”, stanowiący integralną
część tomu „Słownika historyczno-geograficznego
Pomorza
Gdańskiego
w
średniowieczu”,
obejmującego rdzenne, historyczne ziemie Pomorza
Wschodniego, Pomorza Nadwiślańskiego albo
Pomorza Gdańskiego.

Autor: Mariusz Borowiak
Tytuł: Stalowe drapieżniki.
Polskie okręty podwodne
1926–1947 (wyd. 3)
Wydawca: Alma-Press
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-70205-24-9
almapress.com.pl

(…) Książka przedstawia dzieje polskiej floty podwodnej
w latach 1926–1939, opisuje działania okrętów
podwodnych PMW na Bałtyku we wrześniu 1939 r. oraz
sensacyjne ucieczki ORP „Wilk” i ORP „Orzeł”
z Morza Bałtyckiego do Anglii po zakończeniu działań
u polskich wybrzeży, a wreszcie ich dalsze losy u boku
Royal Navy.
Autor opowiedział także historię trzech okrętów
podwodnych: „Rysia”, „Żbika” i „Sępa” oraz ich załóg
internowanych w Szwecji. Obiektywnie opisał postawy
polskich marynarzy, nawet te kontrowersyjne.
Przedstawił znaczące dokonania bojowych okrętów
przekazanych PMW przez aliantów w czasie II wojny
światowej. Ukazał blaski i cienie służby na okrętach,
błędy w dowodzeniu i naganne zachowanie dowódców
w sytuacjach ekstremalnych (…).
Od Wydawcy
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Autor: Piotr Skurzyński
Tytuł: Zamki krzyżackie
Wydawca: Region
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75915-61-7
czec.pl

To kolejna pozycja z popularnej serii „ABC”, która
w skondensowanej formie prezentuje najważniejsze
informacje
na
temat
warownych
budowli
wznoszonych przez Krzyżaków. Publikacja skupia się
na opisie kolejnych etapów budowy zamków, ich
założeń przestrzennych, walorów obronnych i losów
tych obiektów po tym, jak przestały już pełnić
militarne funkcje.
Od Wydawcy

Autor: Danuta Król (red.)
Tytuł: Zespół osadniczy z epoki
kamienia – Rzucewo,
gmina Puck, stanowisko 1
Wydawca: Muzeum
Archeologiczne
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-85824-94-7
sklep.archeologia.pl
(…) II tom wydany w ramach serii wydawniczej
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku „Fontes
Commentationesque ad Res Gestas Gedani
et Pomeraniae”. Zawiera on opracowanie naukowe
badań archeologicznych prowadzonych na osadzie
w Rzucewie, jedynym stanowisku z epoki kamienia
nad Zatoką Gdańską, niezniszczonym przez procesy
osuwania się klifów nadmorskich. Niezwykłym
walorem osady jest zachowana stratygrafia. Dzięki
temu rzucewski zespół osadniczy jest też jedynym
obecnie stanowiskiem nad Bałtykiem, na którym
możemy ustalić relacje pomiędzy poszczególnymi
kulturami archeologicznymi: późnomezolitycznymi,
kulturą pucharów lejkowatych, kulturą amfor
kulistych, kulturą rzucewską i osadnictwem
z wczesnego okresu brązu. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Witold Koszela
Tytuł: Architektura okrętu.
Transatlantyk m/s Batory
Wydawca: Napoleon V
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81780-22-3
napoleonv.pl
(…) to dość niezwykłe i zarazem nietypowe
opracowanie, w którym autor przedstawia sylwetkę
jednego z najsłynniejszych statków jakie pływały pod
polską banderą. Jego niezwykła historia, która
zaczęła się w 1936 roku spostrzegana jest dzisiaj
niemal jako legenda i niejedna osoba, której bliskie
są dzieje Polski na morzu uważa go za wyjątkowy.
Znany z zamiłowania do dziejów floty polskiej autor
Witold Koszela w swojej książce przedstawia go
w sposób jakiego do tej pory nie znaliśmy. Oprócz
opisu historii powstania i służby oraz serii ciekawych
fotografii na kilkudziesięciu stronach znajdziemy
szczegółowe rysunki przedstawiające zbudowaną
według
szkoły
włoskiej
sylwetkę
statku
z uwzględnieniem zachodzących w niej zmian
podczas służby, a także jego budowę, konstrukcję
i plany pokładów z dokładnym opisem pomieszczeń
oraz szczegółów wyposażenia.
Od Wydawcy

Autor: Joanna Dąbal (red.)
Tytuł: Domy i ich mieszkańcy
Wydawca: Instytut Archeologii
i Etnologii
/ Uniwersytet Gdański
Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-61077-50-3
muzeumgdansk.pl
historia.ug.edu.pl
Badania archeologiczno-architektoniczne przy ulicy
Świętojańskiej 6–7 prowadzone były (…) w związku
z
pozyskaniem
danych
pozwalających
na
uzupełnienie planu zagospodarowania przestrzeni do
planowanych inwestycji. (…)
(…) Codzienność dawnych mieszkańców tych działek
poznajemy przez pryzmat użytkowanych przez nich
przedmiotów oraz danych archeobotanicznych
i archeozoologicznych. Poszczególni autorzy starali
się naszkicować portrety ludzi poprzez estetykę
i dobór przedmiotów osobistych i sprzętów
domowych, a także odsłonić arkana codziennej
kuchni na podstawie pozyskanych podczas
wykopalisk elementów diety roślinnej i zwierzęcej.
(…)
Od Redaktorki
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Autor: Andrzej Trzeciak
Tytuł: Stocznia Gdańska.
Miejsca, ludzie, historie
Wydawca: Europejskie Centrum
Solidarności
/ Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-62853-83-0
ecs.gda.pl

Autor: Adam Walaszek (red.)
Tytuł: Przestrzenie emigracji.
Dworzec Morski
i infrastruktura emigracyjna
w Gdyni
Wydawca: Muzeum Emigracji
/ Gdynia
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65751-03-4
polska1.pl
(…) Opowieść o Dworcu Morskim to jednocześnie
opowieść o 85 latach historii Gdyni i Polski.
Reprezentatywny gmach, wzniesiony w 1933 roku
przy molu Pasażerskim, przy ul. Polskiej 1, był
symbolem odradzającego się państwa, wyrazem
patriotyzmu i śmiałego spojrzenia w przyszłość. Po
czasach świetności Dworca, przypadających na lata
30. XX w., nadszedł czas wojny, a potem dekady PRL,
gdy zabytek ulegał powolnej dewastacji. Przełomową
datą w historii Dworca Morskiego był 2014 rok, gdy
została zakończona przebudowa budynku na wzór
jego przedwojennej postaci, a rok później otwarto
w jego wnętrzu Muzeum Emigracji. (…)
Wojciech Szczurek

Na czym polega wyjątkowe znaczenie Stoczni
Gdańskiej? Tu narodził się największy na świecie
pokojowy ruchu społeczny – Solidarność. Dzięki niemu
stocznia stała się symbolem wolnościowych aspiracji
Polaków, ale i obywateli wszystkich innych krajów
dawnego bloku wschodniego. (...)
W przestrzeni stoczni zarysowuje się także znaczenie
Gdańska – miasta o niezwykle złożonej historii, miejsca
rozpoczęcia II wojny światowej, a dzięki Solidarności
także symbolicznego jej zakończenia. Uniwersalne
przesłanie zapisane w historii i przestrzeni stoczni
polega na ukazaniu polskiej pokojowej rewolucji
Solidarności w kontekście krwawych światowych
konfliktów, w których przygotowaniu uczestniczył
lokalny, niemiecki przemysł okrętowy. (…)
Od Autora
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Autor: Mirosław Gliński
Jerzy Kukliński
Tytuł: Kronika Gdańska,
t. 1 997–1945 (wyd. 2)
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-61007-54-1
muzeumgdansk.pl

Autor: Stanisław Kostka Szymański
Tytuł: O Gdańsku i Gdyni, o budowie
statków i żegludze. O hymnie
Wydawca: Stanisław Szymański
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94300-32-6

Od wydania pierwszego tomu „Kroniki Gdańska”,
której autorami są dwaj emerytowani pracownicy
muzeum (…) minęło już ponad 20 lat. Przygotowana
wówczas z okazji obchodów 1000-lecia Gdańska (…)
wzbudziła ogromne zainteresowanie. Szybko też
zniknęła z księgarń, stając się towarem niemal
deficytowym.
Przez dwie dekady grono zawodowych historyków,
jak i wielu pasjonatów, odkryło i zmieniło
dotychczasowe
postrzeganie
historii
miasta
uzupełniając je o nowe, nieznane fakty. Zostały one
włączone do nowego wydania (…) poszerzając
prezentowaną (…) treść. Zmianie uległa także szata
graficzna.
Od Wydawcy

Książka jest efektem pasji autora, ale też lat pracy jako
główny konstruktor w Toruńskich Zakładach Urządzeń
Okrętowych, współpracownik Stoczni Gdańskiej, nie
tylko remontujący statki, ale też je budujący.
W publikacji autor omówił zarówno wybrane jednostki
pływające, jak też pojazdy remontowane po wojnie
w gdańskiej stoczni, a nawet parowozy z UNRA.
Zamieścił też poezję marynistyczną i tekst piosenki. Do
tego nieco refleksji o Pomniku Poległych Stoczniowców
(którego nazwa, w jego opinii, brzmieć powinna:
Pomnik Pomordowanych Stoczniowców), a także
przemyślenia dotyczące koniecznej, jego zdaniem,
korekty teksu „Mazurka Dąbrowskiego”.
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Autor: Magdalena Semczyszyn
Tytuł: Bunt młodych. Nielegalne
organizacje młodzieżowe
na Pomorzu Zachodnim
1945–1956
Wydawca: IPN / Szczecin
Rok wydania: 2019
szczecin.ipn.gov.pl

(…)
motorem
spontanicznie
powstających
konspiracyjnych organizacji młodzieżowych stał się
sprzeciw wobec komunistycznej dyktatury.
(…)
Sprzeciw budziły jawna niesprawiedliwość, usuwanie
„niewygodnych” nauczycieli i wszechobecne
promowanie osób „miernych, ale wiernych” partii.
(…)
Konspiracja młodzieżowa przybierała różnorodny
charakter. (…) Również formy aktywności organizacji
były
różnorodne.
Sporo
miało
charakter
samokształceniowy i formacyjny. Dotyczyło to przede
wszystkim harcerzy, którzy nie godzili się na
podporządkowanie ZHP partii (…).
(…) Emocje młodzieży były swoistym barometrem
nastrojów społecznych w wymiarze lokalnym. (…)
Od Autorki

Autor: Anna Tomiak
Tytuł: Jurata. Cały ten szpas
Wydawca: Czarne
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80498-29-7
czarne.com.pl

Dziewięćdziesiąt lat temu zauroczeni swoim morzem
Polacy zamarzyli o kurorcie z prawdziwego
zdarzenia. Jurata natychmiast stała się ulubionym
miejscem wakacyjnych pobytów ówczesnych elit.
Można tu było spotkać Wojciecha Kossaka,
zajeżdżającego
przed
swój
dom
lśniącym
automobilem. Plażą przechadzał się prezydent
Mościcki,
a
w
luksusowych
pensjonatach
zatrzymywały największe gwiazdy z Bodo, Smosarską
i Kiepurą na czele.
Krótka przedwojenna historia zakończyła się
we wrześniu 1939 roku. Letnicy wyjechali, a Niemcy
skwapliwie korzystali z jurackiej infrastruktury. (…)
Po wojnie władza ludowa usiłowała zmienić elitarny
charakter kurortu na egalitarny. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Roman Tomaszewski (red.)
Tytuł: Badania regionalne w historii
wychowania – Pomorze
(wyd. 2)
Wydawca: Adam Marszałek
Akademia Pomorska
/ Słupsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-76111-98-8
marszalek.com.pl
Struktura książki oraz jej zamysł metodologiczny jest
pomysłem redaktora naukowego, a zarazem autora
większości tekstów. Strategia badań zawierała
odniesienia do uwarunkowań w opracowaniu
przeszłości i teraźniejszości regionu. Została ona
przybliżona we wprowadzeniu, tam tez zostały
zarysowane
wiodące
problemy
badawcze,
charakterystyka literatury oraz omówiona główna teza
o przerwanej kulturowej ciągłości Pomorza. W pewnym
stopniu dopełnieniem zawartych we wprowadzeniu
rozważań jest obszerna charakterystyka regionu jako
przedmiotu badan historii edukacji. Dalsza konstrukcja
książki ujęta jest w układzie chronologicznym.
Kryterium podziału stanowi zakończenie II wojny
światowej, a więc katastrofa ciągłości kulturowej
Pomorza wyprowadzonej od XI wieku do połowy wieku
XX.
Od Wydawców

Autor: Marcin Szymaniak
Tytuł: Polskie zamachy
Wydawca: Znak Horyzont
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-24057-29-0
znak.com.pl

Polacy to nie jest naród skrytobójców, zamachowców
i terrorystów. Myli się jednak ten, kto sądzi, że zamach
po polsku to danie, którego nam nie serwowano.
Średniowieczni polscy terroryści polują na księcia
Leszka Białego. Polski król zasztyletowany przez
porywaczy.
Piłsudski na celowniku ukraińskich nacjonalistów.
Bierut zamordowany i zastąpiony sobowtórem.
Zamachów nie ustrzegli się polscy książęta, królowie,
naczelnicy, pierwsi sekretarze i prezydenci. Jedne
zamachy nas jednoczyły, bo ginął tyran. Inne
wybudowały między nami mur, który nas trwale
podzielił.
(…) W styczniu 2019 roku życie napisało tragiczny
epilog tej historii. Cała Polska zamarła, patrząc na finał
WOŚP na scenie w Gdańsku.
Od Wydawcy
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Etnografia
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Autor: Wanda Pelowska
Tytuł: W naszych stronach
po naszamu.
Legendy i powiastki
Wydawca: Fundacja
Oko-Lice Kultury
/ Zblewo
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65365-08-8
oko-lice-kultury.pl
Książka ta ma kapitalne znaczenie dla zachowania
dziedzictwa
kulturowego
naszego
regionu.
Opowiadania są napisane w dwóch różniących się
gwarach: Kociewia Polnego (z okolic Zblewa)
i Lasaków (okolice Klanin). Niby drobna różnica „o”
lub „ó” na końcu wyrazu, a melodyka opowiadania
jest inna. Cieszymy się, że pani Wanda Pelowska
spisała i zdecydowała się opublikować teksty, które
od lat były wystawiane przez zblewskie zespoły
i kabarety.
Opisane wydarzenia i legendy są znakomitą
dokumentacją fragmentu barwnej historii Pomorza.
Do książki dołączono film „ZAPUSTY” (Róża
karnawałowa. Występują członkinie KGW Zblewo
i zespół „Rodzina”. Realizacja ODK Spółdzielni
Mieszkaniowej „Kociewie”).
Od Wydawcy

Autor: Tadeusz Sadkowski
Tytuł: Katalog tradycyjnego
budownictwa w Muzeum
– Kaszubskim Parku
Etnograficznym
we Wdzydzach
Wydawca: Muzeum Kaszubski
Park Etnograficzny
im. Teodory i Izydora
Gulgowskich
/ Wdzydze Kisz.
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94550-85-1
kaszubskaksiazka.pl
Kompendium wiedzy o obiektach, które można
zwiedzić we wdzydzkim muzeum pod gołym
niebem. Osadzenie opisywanego budownictwa
w
kontekście
historycznym,
społecznym
i gospodarczym stanowi o wysokim walorze
poznawczym publikacji oraz atrakcyjności jej treści.
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Tytuł: Leonard Brzeziński
Wydawca: Muzeum Historyczno-Etnograficzne
/ Chojnice
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-60947-30-2
chojnicemuzeum.pl

Katalog wystawy poświęconej życiu i twórczości
wybitnego hafciarza i twórcy kaszubskiego z Wiela,
zawierający
sporo informacji o jego kunszcie
hafciarskim oraz sięgającym czasów wojny bogatym
dorobku artystycznym.
Jest tu także kilka informacji o dziejach Muzeum
Kaszubskiego we Wielu, którego był założycielem.
Walorem katalogu jest dokumentacja fotograficzna,
m.in. reprodukcje własnoręcznie wykreślanych na
kalce projektów wzorów hafciarskich, próby
kolorystyczne i kompozycyjne, tablice autorskich
opracowań poszczególnych elementów i motywów.
Na potrzeby katalogu opracowana została biografia
tego artysty i nauczyciela.
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Językoznawstwo

71

Autor: Jadwiga Zieniukowa
Tytuł: Zagadkowa kaszubszczyzna.
Studia o kaszubskim
języku regionalnym
Wydawca: Instytut Slawistyki PAN
Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-64031-11-3
czec.pl

Wybór tekstów prac J. Zieniukowej o języku
Kaszubów. Zawiera studia publikowane w pracach
zbiorowych i czasopismach na przełomie XX i XXI
wieku, w okresie ważnych zmian w społecznym
funkcjonowaniu kaszubszczyzny, która w 2005 r.
uzyskała status prawny języka regionalnego
w Polsce.

Autor: Hanna Makurat-Snuzik
Tytuł: Problemy przekładu
na język zdominowany
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-78657-69-9
kiw.ug.edu.pl

Sądzę, że Hanna Makurat-Snuzik znalazła właściwe
narzędzia
dla przedstawienia interesującego ją
fenomenu, jakim są tłumaczenia literatury pięknej na
regionalny język kaszubski. Spojrzenie bowiem na
problemy tłumaczeń na kaszubszczyznę dzieł
literackich poprzez pryzmat teorii asymetrii
językowej i koncepcji języków oraz kultur
zdominowanych, jakie zaproponowała autorka,
pozwala jej ukazać ich miejsce i wartość we
współczesnym świecie, uwzględniając równocześnie
polityczno-prawną sytuację tzw. języków mniejszych,
do jakich należy etnolekt kaszubski, oraz podkreślić
rolę, jaką on właśnie ma w nim do odegrania. (…)
Prof. dr hab. Ewa Sławkowa
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Kultura / sztuka
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Autor: Lena Dula (koordynacja)
Emilia Orzechowska
(koordynacja)
Tytuł: Prototypowanie przestrzeni
i relacji
Wydawca: Państwowa Galeria
Sztuki / Sopot
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-80400-42-9
pgs.pl

Autor: Tadeusz Jastrzębski
Tytuł: Elementy marynistyczne
w kościołach na Pomorzu
Wydawca: Tadeusz Jastrzębski
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94189-01-3

Polsko-angielskojęzyczna publikacja stanowiąca
podsumowanie festiwalu sztuki ARTLOOP (20112016) w Sopocie, będącego eksperymentem,
procesem, otwartym polem działania i namnażania
różnorodnych rozwiązań – dla miasta, mieszkańców,
widzów, artystów (…).
Jak piszą koordynatorki prac nad książką: ARTLOOP
nie był propozycją rewolucji, raczej dialogiem
z przestrzenią, głosem o ukrytym potencjale miejsca
i ukrytym potencjale użytkowników konkretnej
przestrzeni, którzy konfrontują się ze sztuką (…).

Tadeusz Jastrzębski jest inżynierem, profesorem,
emerytowanym wykładowcą akademickim, autorem
ponad 200 prac naukowych. Niemal całe swoje
zawodowe życie poświęcił projektowaniu konstrukcji
okrętowych. Co sprawiło, że ceniony w Polsce i na
świecie
specjalista
od
budowy
statków
nieoczekiwanie zajął się motywami morskimi
w sztuce sakralnej? Sam odpowiada krótko:
„Natchnął mnie Duch Święty”. – Pewnego razu,
siedząc w kościele dekorowanym przez artystę
rzeźbiarza Czesława Dźwigaja, zachwyciłem się
ołtarzem marynistycznym. Wtedy poczułem, że ktoś
lub coś podsuwa mi myśl: „Przecież takich
wspaniałych obiektów musi być więcej. Trzeba je
odnaleźć, zbadać je i opisać” – wspomina.
Jan Hlebowicz
https://gdansk.gosc.pl/doc/2569597.Kosciol-w-morzu-zanurzony
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Autor: Sławomir A. Kamiński
Tytuł: Obrazy wielkoformatowe
w procesie konserwacji
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja
Kopernika / Toruń
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-23140-72-6
wydawnictwo.umk.pl

Autor: Anna Polańska
Mariusz Wrona
Tytuł: Kadry zapisane w pamięci
Wydawca: Akademia Sztuk
Pięknych / Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65366-82-5
asp.gda.pl

Katalog wystawy habilitacyjnej. Autor omawia
w nim wybrane zagadnienia na przykładach
własnych realizacji w klasztorze pocysterskim
w Oliwie i kościele klasztornym OFM p.w. św. Anny
w Wejherowie.

Katalog do wystawy archiwalnych fotografii Witolda
Węgrzyna, wieloletniego pedagoga Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku, mentora i opiekuna
artystycznego kilku pokoleń studentów, w których
autor przywołał sylwetki pedagogów oraz ważne
wydarzenia i miejsca w uczelni.
Każde
zdjęcie
pokazuje
jedynie
fragment
rzeczywistości, co ważne – niemałe znaczenie przy
jego interpretacji odgrywa kontekst.
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Autor: Elżbieta Kal (red.)
Tytuł: Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce,
literaturze i myśli o sztuce
Wydawca: Akademia Pomorska
/ Słupsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-74672-96-2
wydawnictwo.apsl.edu.pl

Autor: Joanna Puzyna-Chojka (red.)
Katarzyna Kręglewska (red.)
Barbara Świąder-Puchowska (red.)
Tytuł: Teatr Wybrzeże w latach
1996–2016. Zjawiska,
ludzie, przedstawienia
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-78657-77-4
kiw.ug.edu.pl

Praca pokonferencyjna dotycząca szeroko rozumianej
problematyki wernakularnej, tj. kwestii rodzimości
stylów narodowych, budownictwa ludowego,
literatury nieprofesjonalnej i edukacji regionalnej.
Ostatnia, trzecia część, książki poświęcona została
Pomorzu. Daniel Kalinowski podejmuje w niej temat
„wsi piszącej”, natomiast Karolina Keler motywów
sztuki ludowej w nauczaniu języka kaszubskiego
w
szkołach.
Z
kolei
Selina
Tarnowska
zaprezentowała Lwi Dwór z Gdańska Lipców –
najstarszy dom podcieniowy w Polsce (wzniesiony
został ok. 1600 r.), a Elżbieta Kal omówiła
wernakularyzm niemieckiej architektury totalitarnej
na przykładzie schroniska młodzieżowego w Ustce.

Tom (…) jest dedykowany pamięci Puzyny-Chojki
oraz drugiej wybitnej postaci polskiej i gdańskiej
teatrologii, Jana Ciechowicza, który zmarł we
wrześniu 2017 roku. (…) obejmuje zagadnienia,
prezentujące okresy trzech dyrekcji gdańskiej sceny:
Krzysztofa Nazara (1995–2000), Macieja Nowaka
(2000–2006) i Adama Orzechowskiego (od 2006
roku). Autorzy tekstów (…) są teatrologami
i krytykami teatralnymi, reprezentującymi różne
ośrodki (przede wszystkim Uniwersytet Gdański),
a także różne pokolenia oraz odmienne perspektywy
badawcze. Tom jest pokłosiem ogólnopolskiej
konferencji
naukowej
Kreacje.
Ostatnie
dwudziestolecie Teatru Wybrzeże (1996–2016) (…).
Od Wydawcy
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Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: Modernizm w Europie –
modernizm w Gdyni.
Architektura XX wieku,
jej ochrona i konserwacja
w Gdyni i w Europie
Wydawca: Urząd Miasta Gdyni
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94263-18-8
czec.pl
Publikacja zawiera prawie 30 bogato ilustrowanych
artykułów na temat różnych kwestii dotyczących
architektury modernistycznej (w tym architektury
Gdyni). Ich autorami są uczestnicy konferencji, która
odbyła się w Gdyni w 2016 r. Wartość publikacji
podnoszą fotografie Bartłomieja Ponikiewskiego,
ukazujące najbardziej znane przykłady gdyńskiego
modernizmu.
Artykuły podzielone zostały na dwie części: historię
i teorię oraz ochronę i konserwację.

Autor: Jacek Friedrich (red.)
Tytuł: Kościół Mariacki
w Gdańsku.
Malarstwo i rzeźba
Wydawca: Fundacja
Karrenwall
/ Gdańsk
Wydawnictwo VIA
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94017-23-1
karrenwall.eu
Książka przedstawia dzieła rzeźby i malarstwa, które
stanowiły wyposażenie największej gdańskiej
świątyni – kościoła Mariackiego. (…) Mimo wielu
zmian, przełomów i wojen, jakich doświadczył
Gdańsk, a wraz z nim kościół Mariacki, w tym
przełomu reformacyjnego i katastrofy 1945 roku,
duża część tych zabytków przetrwała. Nie wszystkie
wróciły na swoje dawne miejsce, ale to co obecnie
znajduje się w kościele jest cennym świadectwem
zarówno życia Gdańska i regionu od późnego
średniowiecza po schyłek epoki nowożytnej, jak
i przemian artystycznych zachodzących w Europie.
(…)
Prof. Jakub Szczepański
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Autor: Janusz Landowski
Eleonora Lewandowska
Tytuł: Kociewie noszą w sercu
Wydawca: Fundacja Oko-Lice
Kultury / Zblewo
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65365-69-9
oko-lice-kultury.pl

Autor: Jacek Orłowski (tekst)
Tytuł: Kolekcja malarstwa
monumentalnego
Gdańsk_Zaspa
Wydawca: Instytut Kultury
Miejskiej / Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66003-24-8
ikm.gda.pl

Autorzy tekstem i fotografiami uwiecznili ponad
dekadę twórczych działań wokół Festiwalu
Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego,
którego uczestnicy niewątpliwie współtworzą
kulturowy dorobek regionu.

Kolekcja
Malarstwa
Monumentalnego
to
zintegrowana galeria składająca się z 59
wielkoformatowych murali na ścianach szczytowych
bloków oraz 19 aranżacji wejść do klatek. (…)
Pierwsze prace w Kolekcji powstały w 1997 roku
podczas
międzynarodowego
festiwalu
zorganizowanego przez Rafała Roskowińskiego
w ramach tysiąclecia Gdańska. (…)
(…) Kolekcja to także cykliczne spacery prowadzone
przez lokalnych przewodników i przewodniczki,
którzy corocznie pokazują Zaspę i jej murale
tysiącom gości z Polski i świata.
Zaspiańskie
murale
ożywiają
przestrzeń
modernistycznego osiedla, a także pozwalają
obcować z różnorodnością stylów i nurtów
współczesnego malarstwa monumentalnego. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Bronisław Lis
Tytuł: Światło, cień, rysunki
Wydawca: Miejska Biblioteka
Publiczna / Lębork
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-60731-25-3
biblioteka.lebork.pl

Autor: Arkadiusz Kawałko
Tytuł: Siedem dekad
bibliotekarstwa w Kobylnicy
Wydawca: Gminna Biblioteka
Publiczna
/ Kobylnica
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80625-50-1
bibliotakakobylnica.pl

Album zawiera 112 rysunków ołówkiem lęborczanina
Bronisława Lisa. W publikacji zaprezentowano
prace, w których autor operuje niezwykle skromnymi
środkami - czernią i bielą, światłem i cieniem, ale
w sposób precyzyjny i niepozbawiony artyzmu
przedstawia m. in. obrazy przedwojennego Gdańska,
Lęborka, morskie widoki czy portrety.
Rysunki opatrzono podpisami w języku polskim,
angielskim i niemieckim.

Pierwsze biblioteki gminne na terenie powiatu
słupskiego powstały 16 stycznia 1949 r. Była wśród nich
Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy. Początkowo
mieściła się w budynku Urzędu Gminy przy ul.
Głównej 22, zajmując dwa pokoiki o łącznej
powierzchni… 34 m kw. W jednym z nich urządzono
wypożyczalnię książek, w drugim – czytelnię
czasopism.
Obecnie placówka nie tylko gromadzi i udostępnia
swoje zbiory, ale też – jak wiele innych – animuje
działalność kulturalną i edukacyjną.

Od Wydawcy
Album jest do nabycia u autora. Kontakt przez MBP
w Lęborku: mbp@biblioteka.lebork.pl
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Autor: Zygmunt Iwicki
Tytuł: Bedeker oliwski. Część II,
Zabytki
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81271-76-9
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Publikacja zawiera opisy zabytków znajdujących się
w archikatedrze oliwskiej i innych budowlach z okresu
istnienia klasztoru cystersów (1186–1831). Autor zrobił
jeden wyjątek: otóż pod literą „Z” umieścił informację
o oliwskich zabytkach w… szwedzkiej miejscowości
Skokloster, gdzie duchowny był na wycieczce w 1972 r.
Przedmioty zrabowane zostały w czasie wojen polskoszwedzkich. Są to: ambona, dzwony, kropielnica
(chrzcielnica?), kilka ołtarzy, organy i żyrandol.
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Literaturoznawstwo
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Autor: Daniel Kalinowski (red.)
Tytuł: Literatura a polityka.
Casus Pomorza i Kaszub
Wydawca: Akademia Pomorska
/ Słupsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-74673-02-0
wydawnictwo.apsl.edu.pl

Jeżeli dzisiaj zestawiamy literaturę i politykę, to
w sensie odsłonięcia specyficznych relacji, które
czasem zbliżają, czasem zaś oddalają te dwie sfery.
Niekiedy są to stosunki powodujące, że literatura
wraz
ze
swoimi
twórcami,
środowiskiem,
oddziaływaniem staje się wyrazicielką zewnętrznych
wobec niej czynników ideowych i jest traktowana
służalczo jako metoda osiągania jakiegoś efektu
społecznego. Niekiedy z kolei to świat polityki,
głoszone idee, działacze, atmosfera oraz realia
zostają przez literaturę opisane w atrakcyjnych lub
zniechęcających barwach, a więc to literaci
odgrywają wówczas główną i oceniającą rolę .
Fragment Wstępu

Autor: Zofia Tylewska-Ostrowska (red.)
Tytuł: Gdańsk w literaturze.
Bibliografia od roku 997
do dzisiaj, t. 2: 1601–1700,
cz. 2: od 1657
Wydawca: Fundacja Terytoria
Książki
PAN Biblioteka
Gdańska
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-79080-69-4
terytoria.com.pl
Drugi tom bibliografii Gdańsk w literaturze obejmuje
siedemnastowieczne dzieła, w których został
utrwalony obraz miasta budzącego podziw
wspaniałością i urodą, ale także zazdrość swoim
bogactwem. Przekazują one wyidealizowany obraz
Gdańska, ale również rzetelnie opisują miasto i jego
mieszkańców; nie brak też utworów o wysoce
krytycznym
charakterze.
Literatura
piękna
dokumentuje wydarzenia historyczne i społeczne
dziejące się w mieście oraz próby wyjaśnienia
etymologii jego nazwy czy eksplikacji herbu.
Najliczniej uwzględniona została gdańska poezja
okolicznościowa (…).
Od Wydawcy
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Autor: Elżbieta Ewa Grzybowska
Tytuł: Kairos – Kyrios. Człowiek
i jego czas w eseistyce
Janusza Stanisława Pasierba
Wydawca: Płocki Instytut
Wydawniczy
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65397-83-6
wydawnictwo.plock.pl
„Czas jest kategorią ludzką. Chcąc zbliżyć się do
człowieka, Bóg wkracza w czas i wtedy czas
człowieka staje się czasem Boga” – cytuje ks. prof.
Pasierba autorka (…).
I dodaje, odnosząc się do rozważań kapłana
i teologa, a zarazem poety i eseisty: „Punktem
wyjścia jest czas – człowiek żyjący tu i teraz,
a równocześnie żyjący w wieczności. Człowiek, który
ma świadomość egzystencji w określonym czasie
fizycznym, biologicznym, powinien mieć też
świadomość tego, że otacza go ocean czasu –
wieczność, a on sam i jego czas wypełniają się
w Bogu”.
Jak powiedziała PAP dr Grzybowska, książka (…) to
wynik wieloletnich studiów nad dorobkiem kapłana
z Pelplina.
Od Wydawcy
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Społeczeństwo
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Autor: Emilia Maćkowiak
Tytuł: Prawda, pamięć,
pojednanie
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-75281-49-1
marpress.pl

Autor: Nazar M.
Artur Górski
Tytuł: Ruska mafia
Wydawca: Prószyński Media
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81690-12-6
proszynski.pl

Arturowi Górskiemu udało się wejść w struktury
rosyjskiej mafii i namówić Nazara, rezydenta ruskiej
mafii w czasach Pruszkowa i Wołomina w Polsce, na
szczerą
rozmowę
o
krwawych
początkach
zorganizowanej przestępczości w byłym Związku
Radzieckim. Jego bohater nie miał nic do stracenia,
bo pod koniec lat 90. został z Polski wypuszczony,
pod warunkiem że nigdy tu nie wróci. Dziś nie miałby
już po co. Ludzie z otoczenia Władimira
Władimirowicza wiodą zupełnie inne życie…

Książka
poświęcona
20-letniej
działalności
Stowarzyszenia Gdańska Rodzina Katyńska (GRK).
Przez ten czas Stowarzyszenie koncentrowało się
głównie na dokumentowaniu i upowszechnianiu
wiedzy o Katyniu, podejmowało wysiłki o ujawnienie
prawdy o zbrodni katyńskiej i upamiętnianie
pomordowanych
jeńców
wojennych
obozów
w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku i innych
miejscach kaźni.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
W rozmowie z Nazarem pojawiają się też wątki
trójmiejskie.
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Autor: Karolina Krośnicka (red.)
Anna Styszyńska (red.)
Tytuł: Z historii kształtowania
metropolii Trójmiasta
Wydawca: Towarzystwo Urbanistów
Polskich. Oddział Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-95143-50-2
tup.org.pl

Autor: Szczepan Rajski
Szymon Rajski-Miąsko
Tytuł: Różne oblicza
gminy Subkowy
i jej mieszkańców
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81272-00-1
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

(…) Z założenia nie jest to książka o charakterze
monografii,
lecz
publikacja
o
charakterze
problemowym, ewolucyjno-prospektywnym. Zawiera
bowiem krytyczne studium przekształceń metropolii
trójmiejskiej, opisane przez pryzmat wieloletniej
praktyki zawodowej doświadczonych urbanistów,
członków i przyjaciół gdańskiego oddziału TUP. Autorzy
poszczególnych części niniejszej pracy są osobami, które
przez lata badali i kształtowali przestrzeń Trójmiasta,
i w której także mieszkali. Ich wypowiedzi mają zatem
charakter nieco osobisty i zabarwione są refleksjami
o zdarzeniach i osobach, które były współtwórcami
i współuczestnikami przemian przestrzeni Trójmiasta.
(…)

Książka składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi
galeria zdjęć ukazujących sołectwa gm. Subkowy,
pow. Tczew. W drugiej natomiast zamieszczone
zostały wywiady (przeprowadzone w różnym
okresie, nawet 20 lat temu) z osobami
zaangażowanymi na rzecz rozwoju gminy.

Od Redakcji
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Autor: Katarzyna Baza (red.)
Tytuł: Podążać śladami przeszłości
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81271-99-8
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autor: Dorota Wojtowicz-Jankowska
Tytuł: Miejsca ekspozycji
w przestrzeni publicznej
miasta. IV generacja
rozwoju
Wydawca: Politechnika Gdańska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-73487-67-3
pg.edu.pl/wydawnictwo/

Praca powstała z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia
Szkoły Podstawowej nr 7 na osiedlu Stanisława Staszica
w Tczewie, w oparciu przede wszystkim o materiały
przekazane szkole przez jej dawnego dyrektora –
Franciszka Paszka. Włączono do niej również bogatą
twórczość uczniów, a Józef Ziółkowski opisał historię
starej i budowę nowej szkoły. Jest też rozdział
zawierający wspomnienia absolwentów placówki i jej
pierwszych pracowników.
Na końcu książki znajdują się wykazy nauczycieli
zatrudnionych w szkole od 1948 r., nauczycieli
pracujących to obecnie, a także pracowników
administracyjno-obsługowych zatrudnionych w latach
1965–2017 i aktualnie. Całość wieńczą lista
absolwentów szkoły, poczynając od roku 1951/1952,
oraz zdjęcia.

Monografia omawiająca miejsca w przestrzeni
publicznej miast pełniące rolę obszarów ekspozycji.
Podstawę ich wytypowania stanowiły analizy
obiektów instytucjonalnych o takiej funkcji.
Autorka w swoich badania nie zapomniała
o
Gdańsku.
Zajęła
się
pozagaleryjnymi
przestrzeniami ekspozycji w nim, podejmując
następujące kwestie: Gdańsk a kultura eventu;
miejsca ekspozycji w wewnętrznej i zewnętrznej
przestrzeni pozornie publicznej miasta; miejsca
wystawiennicze w zewnętrznej przestrzeni publicznej
miasta;
ściany
–
kolekcja
malarstwa
wielkoformatowego
na
Zaspie;
miejsca
okołokomunikacyjne; tereny postoczniowe; galeria
zewnętrzna; dach jako potencjalne miejsce
ekspozycji.
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Autor: Cezary Obracht-Prondzyński
Karolina Ciechorska-Kulesza
Tomasz Grabowski,
Lesław Michałowski
Krzysztof Stachura
Piotr Zbieranek
Tytuł: Współczesne oblicza
tożsamości Gdańszczan
Wydawca: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65826-25-1
instytutkaszubski.pl
(…) To autorefleksja mieszkańców nad indywidualnymi
i
społecznymi
identyfikacjami
powiązanymi
z przestrzenią społeczno-kulturową symbolicznego
portu. Równocześnie jest to interesujące przedsięwzięcie
badawcze, gdyż jak w soczewce skupia problematykę
tożsamości w odniesieniu do zdefiniowanej przestrzeni
społecznej i jej mieszkańców. (…) Tom może spełniać
trzy kluczowe funkcje: poznawczą, integracyjną
i symboliczną. Pomnaża bowiem wiedzę o Gdańsku,
sprzyjać winien także poczuciu wspólnotowości
mieszczan i mieszkańców. I wreszcie, może wzmacniać
trudną do przecenienia symboliczną autoidentyfikację
gdańszczan ze swoim miastem.
Prof. dr hab. Marek S. Szczepański

Autor: Krzysztof Wójcik
Tytuł: Policjanci i gangsterzy.
Kulisy śledztw
i tajemnice CBŚ
Wydawca: Rebis
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80625-50-1
rebis.com.pl
(…) książka (…) jak w soczewce skupia brutalne
poczynania półświatka przełomu wieków, brzemienne
w skutki romanse i płynne przenikanie się struktur mafii
i policji.
„Willy”, polski Al Capone, bezwzględny morderca
i autor „skoku stulecia” na konwój pocztowy w Gdańsku
w 1999 roku. Czy operacje plastyczne pomogły mu
zmienić tożsamość i uniknąć odpowiedzialności?
Porwanie nastolatki w Gdyni w 2002 roku po
mistrzowsku zaplanował policjant. Czy kret w CBŚ
pomagający porywaczom mógł prowadzić śledztwo
we własnej sprawie?
Dlaczego w 2000 roku zginął król narkobiznesu na
Pomorzu? Jak „Pruszków” przejmował Sopot i legalne
interesy trójmiejskich biznesmenów? (…)
To tylko niektóre wątki najnowszej książki Krzysztofa
Wójcika (…).
Od Wydawcy
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Autor: Leszek Buliński
Tytuł: Budżet partycypacyjny
w obszarze inicjatyw
obywatelskich
Wydawca: Adam Marszałek
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-66220-82-9
marszalek.com.pl
Monografia poszerza nowy, zainicjowany zaledwie kilka
lat temu w polskiej politologii profil zainteresowań
naukowych oraz badawczych sytuujących się w obszarze
nauk społecznych dotyczący polityki publicznej, a w jej
zakresie: wyodrębnienia pola analizy procesu
kształtowania budżetu partycypacyjnego w wymiarze
regionalnym i lokalnym oraz inicjatyw obywatelskich
jako form samorządności. (...) Dobre praktyki obywateli
oraz władz miasta Gdańska są przykładem modelowego
działania i mogą służyć zastosowaniu do działania
w innych regionach kraju, z uwzględnieniem specyfiki
lokalnej. I to podkreśla autor w rekomendacjach oraz
uwagach krytycznych dotyczących pięcioletnich
doświadczeń rozwijania inicjatyw obywatelskich
i tworzenia budżetu obywatelskiego w Gdańsku.

Autor: Władysław Szulist
Tytuł: Drogi na Kaszubach,
abp Henryk Muszyński,
Günter Grass, Swarzewo
Wydawca: Władysław Szulist
Rok wydania: 2019

Mowa tu o kaszubskich drogach, pochodzącym
z Kaszub abp. Henryku Muszyńskim, o Günterze
Grassie, a także o życiu religijnym regionu, np.
o sanktuarium w Swarzewie i o jego historii. Tekstom
towarzyszą fotografie.

Prof. zw. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

89

Autor: Agnieszka Łukomska
Tytuł: Jak będę duża, zostanę sobą
Wydawca: Self Publishing
[Ciuciubabka Cafe /
Gdynia]
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95322-90-7
jakbededuza.pl

Autor: Lech Wałęsa
Leszek Balcerowicz
Katarzyna Kolenda-Zaleska
Tytuł: Lech, Leszek.
Wygrać wolność
Wydawca: Znak Horyzont
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-24057-50-4
znak.com.pl

Przez 15 lat byłam korpokicią, po czym jeden kopniak
od losu wyrzucił mnie ze strefy komfortu, dając mi
szansę na spełnienie swojego marzenia – otwarcie
rodzinnej kawiarni. Szpilki zamieniłam na trampki,
zebrania zarządu na siedzenie na podłodze i lepienia
z ciastoliny. Jestem kobietą po 40-tce. Kobietą, która
idzie swoją drogą rozwoju. Czasami powoli, czasami na
rowerze, czasem we łzach, czasem na skrzydłach,
z poobdzieranymi kolanami, ściskając w dłoni małą dłoń
córki.
Napisałam książkę o mnie i o każdej kobiecie. O tym, jak
to jest spotkać się ze sobą, zaakceptować i pokochać
siebie. O tym, czego się boimy, co nas wzrusza, skąd
czerpiemy siłę i co sprawia, że nie ma dla nas rzeczy
niemożliwych.
Od Autorki

30 lat temu Polacy zdecydowali, że wolność jest
najważniejsza. (…)
Czym jest wolność dla Lecha Wałęsy i Leszka
Balcerowicza? W jaki sposób ich działania i decyzje
doprowadziły do przemian w Polsce? Jaką cenę
zapłacili architekci tych przemian? I czy wolność jest
społeczeństwu dana raz na zawsze?
Na te i inne ważne pytania odpowiada książka będąca
zapisem pierwszej rozmowy autorów polskiej
transformacji. Wałęsa i Balcerowicz odsłaniają kulisy
tamtego okresu, opowiadają o dokonywaniu trudnych
wyborów, osobistym poświęceniu, szalonej pracy
i wzajemnych stosunkach związkowego przywódcy, który
został prezydentem, i naukowca, na którego spadła
odpowiedzialność za odbudowanie zrujnowanego kraju.
(…)
Od Wydawcy
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Autor: Jan Wodecki
Tytuł: Strzelectwo sportowe
w Słupsku w latach
1959–2005
Wydawca: [Jan Wodecki]
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-93787-68-5
Autor: Witold Koszela
Tytuł: Biało-czerwona flota. Współczesne okręty
Polskiej Marynarki Wojennej, t. 1 i 2
Wydawca: Napoleon V
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-8178-005-6 (t. 1)
978-83-8178-020-9 (t. 2)
napoleonv.pl
(…) to bogato ilustrowane opracowanie poświęcone
okrętom jakie znajdują się obecnie w służbie pod
biało-czerwoną banderą. Autor w szczegółowy
sposób przedstawia sylwetki wszystkich typów
polskich okrętów, ich dane taktyczno-techniczne,
historie służby oraz przeznaczenie ilustrując wszystko
ogromną ilością fotografii. (…)
Od Wydawcy

Nie byłoby słupskiego sportu bez wspaniałych wyników
strzelców Gwardii i Gryfa. To był jeden za znaków
rozpoznawczych sportu nad Słupią, znaków, które
wpisały się w historię miasta i historię tej dyscypliny
w Polsce. Dzięki strzelectwu mieliśmy w Słupsku
uczestników igrzysk olimpijskich, przeżywaliśmy emocje
związane z występami zawodników z ulicy Orzeszkowej
(obecnie Zamiejskiej) w mistrzostwach świata, Europy
i kraju. (…) Strzelcy byli wizytówką miasta. (…)
(…) gdyby spojrzeć na historię Słupska i niemieckiego
Stolp głębiej, sięgając nawet XIX wieku, okaże się, że to
właśnie strzelcy – obok kolarzy – rozpoczynali dzieje
kultury fizycznej w naszym mieście (…).
Krystyna Danilecka-Wojewódzka
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Autor: Tomasz Lis
Tytuł: Umrzeć za Gdańsk
Wydawca: Ringier Axel Springer
Polska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80917-10-1
ringieraxelspringer.pl

Zamordowanie Pawła Adamowicza wstrząsnęło Polską.
Dlaczego doszło do takiej tragedii (…), czy z tego
dramatu wyniknie coś pozytywnego. Postanowiłem
poszukać odpowiedzi na te pytania, ale rozmowy z 12
osobami, które znały Pawła Adamowicza, pozwoliły mi
zobaczyć szerszą historię. Gdańska – niezwykłego
miasta, z jego barwną, a często dramatyczną historią,
metafizyką i magiczną siłą, tyle razy promieniującą na
cały kraj. Ale też gdańskiej opozycji, środowiska, które
zmieniło to miasto i całą Polskę. To historia zasługująca
na przypomnienie. Szczególnie teraz, szczególnie w tym,
najważniejszym od 30-tu lat roku.
Od Autora
Rozmówcami byli: Donald Tusk, Aleksander Hall, Magdalena
Adamowicz, Stefan Chwin, Lech Wałęsa, ojciec Ludwik
Wiśniewski, Bogdan Borusewicz, Paweł Huelle, Aleksandra
Dulkiewicz, Antoni Pawlak, Piotr Adamowicz, Jacek Karnowski.

Autor: Renata Mistarz (red.)
Tytuł: Edukacja kaszubska
Wydawca: Centrum Edukacji
Nauczycieli
/ Gdańsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-86526-49-9
cen.gda.pl
Edukacja kaszubska, stanowiąca unikalny w skali kraju
wyróżnik oświaty pomorskiej, została – podobnie jak
i inne przedmioty szkolne – objęta zmianami
programowymi. Wiodą ją one na wyższy, z punktu
widzenia nauczania języka, ambitniejszy poziom
i stanowią, być może, pewną trudność praktyczną.
Pragniemy pomóc Państwu w rozwiązaniu niektórych
problemów i temu służy niniejszy, tematyczny numer
„CENnych Praktyk”.
Znajdziemy tu „Komentarz do podstawy programowej
języka regionalnego – języka kaszubskiego” autorstwa
Renaty Mistarz (…) oraz dr Adeli Kożyczkowskiej (…).
W artykule wyjaśniają między innymi, jak sobie poradzić
z
problemem
treści
kulturowych,
społecznohistorycznych i przyrodniczo-geograficznych, które
uczniowie mieliby nabywać w czasie lekcji, wycieczek
(…) oraz warsztatów edukacyjnych (…).
Renata Ropela
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Autor: Adela Kożyczkowska
Tytuł: Kaszubszczyzna.
Pedagogicznie o języku
i tożsamości
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-78657-85-9
kiw.ug.edu.pl

Książka wpisuje się w tradycje gdańskich badań nad
kaszubszczyzną i nad doświadczeniami językowymi,
społecznymi oraz edukacyjnymi Kaszubów. A te –
tak samo jak doświadczenia innych mniejszości
etnicznych i narodowych – są skomplikowane i po
wielekroć waloryzowane dziejami historycznymi,
zmianą granic, zmianą państwowości itp.
Przedmiotem zainteresowań autorki jest nie tyle
kultura kaszubska, ile wiedza o niej, która
wytwarzana jest instytucjonalnie i funkcjonuje jako
teoretyczne koncepcje kaszubszczyzny.

93

Środowisko
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Autor: Mateusz Ciechanowski
Zuzanna Wikar
Tytuł: Kraina traszki i żurawia.
Użytek ekologiczny
Jezioro Kackie w Gdyni
Wydawca: Urząd Miasta Gdyni
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94263-13-3
gdynia.pl

Między stacją kolejową Gdynia Wielki Kack,
a położonymi na wschód od nich lasami sopockimi
znajduje się jeden z najcenniejszych przyrodniczo
zakątków Gdyni. Jeszcze na początku XX w.
rozciągało się tutaj jezioro (…), z którego,
w kierunku południowo-zachodnim wypływał
strumień, uchodzący do potoku Źródło Marii. Według
niemieckich botaników z XIX w. było ono tzw.
jeziorem lobeliowym. Mianem tym określa się
zbiorniki o bardzo czystej, zazwyczaj przezroczystej
wodzie, skrajnie ubogie w substancje mineralne
(miękkowodne), a zarazem ubogie w rozpuszczony
węgiel organiczny, zasiedlone przez specyficzne
gatunki roślin, takie jak lobella jeziorna (…) czy
poryblin jeziorny (…).
Mateusz Ciechanowski

Autor: Jan Mordawski
Tytuł: Geografia Kaszub
(wyd. 2)
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-62137-86-2
kaszubskaksiazka.pl

Autor opisuje środowisko przyrodnicze Kaszub
(w tym jego ochronę), zapoznaje z ich regionami
naturalnymi (np. Wybrzeżem Słowińskim, Równiną
Słupską czy Borami Tucholskimi), prezentuje podział
administracyjny Kaszub, ich ludność i gospodarkę.
Na końcu przedstawia dwory i pałace, muzea, pisze
też o współpracy międzynarodowej w regionie.
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Autor: Bożena Górczyńska-Przybyłowicz (red.)
Monika Jania-Szczechowiak
(red.)
Fryderyk Mudzo (red.)
Tytuł: Historie (z) lasu
Wydawca: Instytut Historii UAM
/ Poznań
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65663-76-4
historia.amu.edu.pl
Księga pamiątkowa poświęcona śp. Piotrowi Mańce
(1949–2014), którą w dużej mierze stanowią materiały
z międzynarodowego spotkania zorganizowanego
w Warcinie, pow. Słupsk, w pierwszą rocznicę śmierci
leśnika i nauczyciela.
Jaki pisze jego córka, Paulina Helmecke: Kochał
przyrodę, kochał uczyć, szanował młodych ludzi i mocno
wierzył w sens tego, co robi. Pochodził z Górnego
Śląska, lecz całym sercem pokochał Pomorze,
a szczególnie to małe, zielone Warcino. Głęboko
zaangażował
się
we
współpracę
regionalną
i międzynarodową, w kwestię pojednania, w odbudowę
zabytków. Był człowiekiem niezwykle silnej wiary.
Spokój i nadzieję odnalazł w Kościele Ewangelickim,
którego aktywnym członkiem pozostał do końca swych
dni.
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Religia
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Autor: Wojciech Gruba
Tytuł: Z dziejów parafii
Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny
w Wielkim Garcu (wyd. 2)
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81272-30-8
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

(…) Praca ks. dr. Wojciech Gruby, proboszcza
w Wielkim Garcu, obejmuje cztery podstawowe
tematy, a mianowicie historię i organizację parafii,
dalej miejsca kultu, potem prezentację duszpasterzy
i dzieła powołań, a wreszcie charakterystykę samego
duszparsterstwa. A jest o czym pisać, bo historia
parafii Wielki Garc zaczyna się pod koniec XIII
wieku. (…)
Biskup pelpliński śp. Jan Bernard Szlaga

Autor: Halina Niwińska
Tytuł: Zarys dziejów kościoła
i parafii św. Barbary
w Kokoszkowach
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81272-28-5
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

(…) opracowanie składa się z pięciu rozdziałów.
Pierwszy z nich zawiera zarys dziejów miejscowości
wchodzących w skład parafii. Drugi poświęcony
został powstaniu i rozwojowi wspólnoty. (…)
(…) W rozdziale trzecim przedstawiono duszpasterzy
parafii i ich współpracowników. Omówiono również
powołania kapłańskie i zakonne wywodzące się
z parafii. Rozdział czwarty poświęcony jest
działalności duszpasterskiej, a piąty dotyczy
zaangażowania świeckich w życie parafii. (…)
Halina Niwińska
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Autor: Ludmiła Mòdzelewskô
Tytuł: Miłota ùkrziżowónô
Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66052-28-4
muzeum.wejherowo.pl, czec.pl

Zbiór rozważań pasyjnych – nad Drogą Krzyżową
Jezusa.

Autor: Aleksandra Kurowska-Susdorf
Tytuł: Oswoić śmierć. Edukacyjny
potencjał kaszubskich
rytuałów pogrzebowych
Wydawca: PWN
Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-01203-39-9 , 978-83-66052-19-2
muzeum.wejherowo.pl, ksiegarnia.pwn.pl
Publikacja jest pokłosiem pracy doktorskiej autorki
pod tytułem ,,Miejsce śmierci w ponowoczesnym
życiu a edukacyjny potencjał kaszubskich rytuałów
okołopogrzebowych’’, nagrodzonej przez Gdańskie
Towarzystwo Naukowe. Stanowi próbę opisu
i utrwalenia kaszubskich rytuałów funeralnych,
a jednocześnie zmusza do refleksji nad przemijaniem
oraz nad tym, w jaki sposób można wykorzystać
sytuację graniczną do celów edukacyjnych.
Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu
m.in. Powiatu Wejherowskiego.
Od Wydawcy
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Autor: Paweł Kawiński
Tytuł: Sacrum w wyobrażeniach
pogańskich Prusów
Wydawca: Oficyna Wydawnicza
„Pruthenia”
Towarzystwo Naukowe
„Pruthenia”
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-94443-14-6
ow-pruthenia.blogspot.com
Prezentujemy Państwu najnowszą książkę wydaną
przez naszą Oficynę. Jest ona pokłosiem żmudnych
badań prowadzonych przez autora w ramach pracy
doktorskiej. Paweł Kawiński przez precyzyjnie
przeprowadzoną
analizę
historyczno-językową
słownictwa pruskiego dąży do celu, którym jest
„odtworzenie sposobów konceptualizacji sacrum
w świadomości zbiorowej średniowiecznych
Prusów”. W efekcie powstała książka jedyna
w swoim rodzaju, znakomita metodologicznie
i merytorycznie, skutecznie wypełniająca lukę
w historiografii poświęconej Prusom.
Od Wydawcy
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Albumy
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Autor: Anna Śliwa
Tytuł: Medale z kolekcji
Józefa Roszmana
Wydawca: Region
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75916-62-1
czec.pl

Autor: Zbigniew Babiarz-Zych (red.)
Jan Maziejuk (fot.)
Tytuł: Mosty w Słupsku
i powiecie słupskim
Wydawca: Starostwo Powiatowe
/ Słupsk
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-60228-83-8
powiat.slupsk.pl

Album prezentuje wybraną część kolekcji Józefa
Roszmana, mieszkańca Gnieżdżewa. Przez lata zbierał
on medale o tematyce historycznej, które swym
narracyjnym charakterem doskonale dopełniają inną
jego pasję – opowiadanie. Mistrzostwo słowa osiągnął
zwłaszcza w kaszubskich gawędach, w których
przekazuje prawdziwe zamiłowanie do tradycji i dziejów
regionu. Medale, wchodzące w skład kolekcji,
wykraczają jednak daleko poza obszar Kaszub czy
Pomorza. Układają się w zapis ponad tysiąca lat
polskiej historii: od chrztu Polski przez Konstytucję 3
maja, po odzyskanie niepodległości. Pełne urody małe
obiekty niosą w sobie intrygujące historie, losy
nietuzinkowych postaci, przypominają przełomowe dla
naszej ojczyzny momenty.
Od Wydawcy

Album przygotowany w ramach Programu opieki
nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2017–
2020. Ukazuje mosty stare, wymagające napraw
i remontów, niekiedy ochrony konserwatorskiej,
a także odnowione lub całkiem nowe, zbudowane na
drogach krajowych, wojewódzkich i gminnych.
W publikacji znalazły się również zdjęcia mostów,
których już nie ma, albo bardzo niewiele po nich
zostało…
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Autor: Jan Maziejuk
Tytuł: 50 lat minęło
Wydawca: Region
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-75916-68-3
czec.pl

Album ze zdjęciami wykonanymi na przełomie lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego
wieku w Miastku, pow. Bytów, i okolicy.
Zaprezentowanych w publikacji ponad 250 fotografii
wybranych zostało spośród… dwóch i pół tysiąca
negatywów.

Autor: Józef Golicki
Tytuł: Album tczewski.
Fotografie
po 1945 roku. 5
Wydawca: Agencja Impresaryjna
„Pop&Art.” / Tczew
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-94476-65-6

Ukazał się kolejny „Album Tczewski”. Na około 140
stronach można zobaczyć 170 zdjęć od blisko 70
osób i instytucji. Fotografie pokazują życie rodzinne,
widoki różnych części miasta, tczewian w pracy,
szkole oraz podczas ważnych wydarzeń.
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Autor: Adam Chmielecki
Tytuł: Stowarzyszenie „Godność”
1993-2018
Wydawca: Patria Media
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-93888-88-7
patriamedia.pl

Publikacja wydana z okazji 25-lecia istnienia
stowarzyszenia powołanego przez byłych działaczy
NSZZ „Solidarność”, osoby represjonowane
i więźniów politycznych w PRL w latach 80. XX w.
Jak czytamy w albumie: Zgodnie z „Deklaracją
ideową” Stowarzyszenie „Godność” postawiło sobie
za cel m.in. obronę dorobku Sierpnia 1980,
powstrzymanie rekomunizacji Polski, upamiętnienie
ofiar Zbrodni Grudnia 1970 i stanu wojennego oraz
obronę
godności
uczestników
ruchu
antykomunistycznego w latach 80.
Oprócz krótkiej historii i programu stowarzyszenia
są tu liczne zdjęcia dokumentujące wydarzenia, które
odbyły się albo z inspiracji członków stowarzyszenia,
albo z ich udziałem.
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Przewodniki
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Autor: Piotr Kowalewski
Katarzyna Rosińska
Jarosław K. Nowakowski
Tytuł: Kaszuby północne
na 4 pory roku
Wydawca: Stowarzyszenie
Turystyczne
„Kaszuby Północne”
LOT / Puck
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-91549-63-6
kaszubypolnocne.pl

Autor: Cezary Obracht-Prondzyński
Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk
Bogumiła Cirocka
Tytuł: Kaszubski wanożnik
po Gdańsku
Wydawca: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65826-19-0
instytutkaszubski.pl

Smagane surowymi wiatrami brzegi Bałtyku oraz
najbardziej nasłoneczniona zatoka w Polsce – Zatoka
Pucka. Zimą można obserwować zorzę polarną.
Zmiany pór roku zwiastują tu dalecy ptasi przybysze,
zatrzymujący się jesienią i wiosną w drodze między
Arktyką a cieplejszymi krajami. Choć to nie pierwsze
pojezierze, znajdują się tu najczystsze z polskich
jezior. Oto Kaszuby Północne, gdzie można odkrywać
niezwykłe krajobrazy, zjawiska przyrodnicze oraz
rośliny i zwierzęta, których próżno szukać w innych
regionach Polski.
Od Wydawcy

Jedną z form popularyzowania wiedzy o Gdańsku
i poznawania jego tajemnic są spacery historycznokulturowe. (…) dla nas szczególnie interesująca
wydaje się propozycja poznania Gdańska poprzez
jego związki z Kaszubami. Wszak miasto to powstało
na ziemi Kaszubów, przez setki lat intensywnie na
Kaszuby oddziaływało, przyciągając kolejne fale
osadników chcących znaleźć tu dobre miejsce do
życia. (…) Chcemy pokazać bogactwo i różnorodność
tych kaszubskich tropów. Nie chodzi nam przy tym
wyłącznie o przekaz historyczny. Bardzo mocno
zwracamy uwagę na to, co się dzisiaj dzieje, jakie są
współczesne formy kaszubskiej obecności w Gdańsku,
jaki jest wkład społeczności kaszubskiej w kulturę,
życie społeczne i tożsamość Miasta. (…)
Autorzy
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Tytuł: Zamki gotyckie –
oferta turystyczna
Wydawca: Pracownia
Wydawnicza
ElSet
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-66075-05-4
Zamkigotyckie.org.pl
Przewodnik po zamkach gotyckich Pomorza, Warmii
i Mazur, powstały z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin
„Polskie zamki gotyckie”. Z pomorskich warowni
wymienione zostały m.in. te z Malborka, Bytowa,
Gniewu, Dzierzgonia, Sztumu, Człuchowa i Kwidzyna.

Autor: Grzegorz Kałamejka
Marta Pawlik
Marek Witbrot
Michał Franaszek
Tytuł: Trójmiasto i okolice.
Wycieczki i trasy
rowerowe (wyd. 2)
Wydawca: Helion
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-28353-62-6 (druk.)
978-83-28359-39-0 (e-book)
bezdroza.pl
Przewodnik (…) powstał z myślą o wszystkich, którzy
chcą łączyć aktywny wypoczynek z poznawaniem
atrakcji krajoznawczych regionu, w którym
przebywają. Trasy zaplanowano tak, by każdy mógł
znaleźć odpowiednią dla siebie, zarówno rodziny
z dziećmi, jak i bardziej zaawansowani rowerzyści.
Opisom wycieczek towarzyszą zdjęcia, mapy i profile
wysokościowe. Całość uzupełnia zwięzły poradnik.
Przewodnik z pewnością spełni swoje zadanie,
zachęcając do odkrywania niezwykłych miejsc, często
położonych zaskakująco blisko. Zapraszamy na
rowerowy szlak!
Od Wydawcy
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Autor: Karolina Słyszewska (oprac.)
Agnieszka Goleniowska (oprac.)
Alicja Słyszewska-Szybowska
(koncepcja)
Tytuł: Nowe drogi jakubowe
na Pomorzu.
Podręcznik pielgrzyma
Wydawca: Stowarzyszenie Szlaki
Kulturowe
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-81272-44-5
bernardinum.com.pl
Europejski trakt Camino – Droga św. Jakuba jest
jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków
pielgrzymkowych. Szczyt ruchu pielgrzymkowego do
Santiago de Compostella przypadł na wiek XII. Od
dwudziestu lat przeżywamy jego renesans, co
przyczynia się do integracji narodów, regionów
i krajów Europy w kultywowaniu oraz pogłębianiu
wiedzy o wspólnych korzeniach tożsamości
kulturowej.
W Polsce ciągle narasta zainteresowanie
pielgrzymowaniem do Grobu Apostoła w Santiago,
co motywuje do budowania, organizacji i promocji
Dróg św. Jakuba, także na Pomorzu. (…)
Fragment wstępu

Autor: Danuta Popinigis
Tytuł: Gdańskie carillony
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-61077-46-6
muzeumgdansk.pl

Przewodnik po nastrojonych – pochodzenia
niderlandzkiego – dzwonach zlokalizowanych na
terenie Gdańska. W nadmotławskim mieście
pierwszy taki instrument zbudowano już w 1561 r.
Zamontowany został w wieży Ratusza Głównego
Miasta.
Kolejne powstały w kościele św. Katarzyny,
Biskupiej Górce, ostatni natomiast carillon – mobilny
– umieszczony jest na przyczepie ciężarówki. Dzięki
temu koncerty mogą się odbywać w dowolnym
miejscu.
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