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Autor: Adam Ubertowski
Tytuł: Sopocki rajd
Wydawnictwo: Oficynka
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-64307-47-8

19 lipca 2014 r. tuż przed północą Michał L. z Redy
rozpoczął swój wariacki rajd hondą civic po sopockim
Monte Cassino i molo. Ranił ponad dwadzieścia osób. Jego
najbardziej poszkodowaną ofiarą jest Adam Ubertowski,
który w „Sopockim rajdzie” przedstawia całe dramatyczne
zdarzenie w formie powieści, starając się zrozumieć
motywację sprawcy, a także pokazać, jak bardzo spotkanie
z szaleńcem zmieniło życie jego i wielu innych osób.

Autor: Dominika Kraska
Tytuł: Opowieści magicznego Trójmiasta
Wydawnictwo: Jasne
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-61508-70-0

Do napisania zamieszczonych tu opowieści zainspirowało
mnie moje rodzinne Trójmiasto, jego koloryt, historia,
legendy, tajemnice miejsc i ludzi. Bohaterami są postacie
znane z wielu szlaków spacerowych: kamienni Staruszkowie
siedzący na ławeczce w Gdyni, Parasolnik z Sopotu,
dziewczynka spoglądająca zza szkolnej szyby na Gdańsk,
Dyrygent Fal, gdyński ksiądz Zawacki, mieszkańcy pewnej
sopockiej willi. Bohaterem jest też samo Trójmiasto.
Zafascynowana historią tych postaci i miejsc postanowiłam
trochę pofantazjować i wpleść w ich życie magię...
Od Autorki
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Autor: Agnieszka Kosko-Hołowczyc
Tytuł: Szczęściarz z rocznika 1917
Wydawnictwo: Muzeum Stutthof
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-93707-66-9

Autor: Stefan Fikus
Tytuł: Dola młodego Skowrona
Wydawnictwo: MPiMKP
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-89692-95-5

Przez napisanie tej książki chciałem przekazać potomnym
niewłaściwy stosunek niektórych rodziców do swych
dzieci,
pojmowanie
tego dziecka oraz możliwość
wynagrodzenia w starszym już wieku.
Rzecz dzieje się na Wybrzeżu w regionie kaszubskim.
W moim zamierzeniu było oddać prawdziwy obraz
wydarzeń na przełomie lat międzywojennych i wojennych,
z właściwym oddaniem narzecza kaszubskiego w tej części
Kaszub. Rozpocząłem wtedy pisać z wielkim zapałem, bo
widziałem cały obraz życia młodego Skowrona. Tymczasem
stanęły mi na przeszkodzie inne trudności. Zbliżał się
czas egzaminów semestralnych, w dodatku zachorowała
moja żona. Spadły na mnie większe obowiązki rodzinne.

To ilustrowana opowieść biograficzna oparta na losach
Felicjana
Łady,
którego
życiorys
wpisuje
się
w najważniejsze wydarzenia historii ostatniego wieku.
Książka jest próbą ukazania zwykłego człowieka
o niezwykłym charakterze, a pod jego nietypową formą
kryje się zapis wspomnień głównego bohatera. Z jej kart
przemawia sam narrator, a dzięki rysunkom dodatkowo
patrzymy na świat jego oczami. Opowieść wykracza jednak
poza ramy „zwykłego” pamiętnika, choć zachowuje bardzo
emocjonalny, osobisty charakter. Mówi o czymś więcej –
osią narracji jest człowiek i jego życiowe wybory, będące
w
sytuacji
granicznej
niejako
sprawdzianem
człowieczeństwa.

Stefan Fikus
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Autor: Magdalena Tarasiuk
Tytuł: I nie mów do mnie Dżordżyk
Wydawnictwo: Terytorium Słowa
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7908-014-4

Autor: Jerzy Bandrowski
Tytuł: Zolojka. Powieść z nadmorskiej Polski
Wydawnictwo: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-63538-32-3

(…) to napisana świetną nowoczesną polszczyzną, niebanalnie
skomponowana, a do tego skrząca się inteligencją opowieść
o uczuciu, które rodzi się ze zderzenia rzeczywistości
i literatury, kiedy życie płynnie przechodzi w tekst, w fikcję,
a fikcja niepostrzeżenie obleka się w ciało. To także portret
mieszkańców rozpędzonej, poddanej dyktatowi zysku
i sukcesu współczesności, w której – jak się szczęśliwie okazuje
– bliskość wciąż jest możliwa.
Tadeusz Dąbrowski
Nagroda w Konkursie Literackim
im. Bolesława Faca za 2013 rok

Miasta

Według Autora, to pierwsza prawdziwie morska polska
powieść opowiadająca o życiu, zwyczajach i pracy
mieszkańców Jastarni w pierwszych latach po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości i dostępu do morza.

Gdańska
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Autor: Barbara Piórkowska
Tytuł: Utkanki
Wydawnictwo: Instytut Kultury Miejskiej
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-64610-07-3

Publikacja zainspirowana jest rozmowami przeprowadzonymi podczas seminarium „Wspólny Pokój”, które w 2012
r. Instytut Kultury Miejskiej zorganizował z Uniwersytetem
Gdańskim. Projekt poświęcony był trudnej, powojennej
historii Gdańska i otrzymał oficjalne wsparcie Güntera
Grassa.
– Wspólnie ze Sławkiem Lipnickim, który zaprojektował
ilustracje do książki, uznaliśmy, że w dyskusji o przeszłości
Miasta brakuje wielu tropów prowadzących do miejsc,
z których przyszły tu nasze rodziny, to jest Lwowa i Wilna,
a my nadal nie czujemy się do końca zakorzenieni w obecnej
przestrzeni. „Utkanki” próbują odpowiedzieć na pytanie,
dlaczego tak jest – mówi Barbara Piórkowska.

Autor: Tomasz Słomczyński
Tytuł: Miejsca przeklęte
Wydawnictwo: Polskapresse
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-60203-26-2

Autor kroczy tropem zabójstw niewyjaśnionych albo
tych, które – choć znalazły swój finał w sądowych
wyrokach – on sam uważa za niewyjaśnione. Pisze nie
tylko o morderstwach, zastanawia się nad przestępstwami
wobec dzieci, kobiet, więźniów, stawiając pytanie o
postawę człowieka wobec spotykającego go zła.
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Autor: Roman Klebba
Tytuł: Z Kłanina w świat – między
Gdańskiem a Gdynią
Wydawnictwo: Muzeum Miasta Gdyni
Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63368-41-8, 978-83-937119-9-4

Wspomnienia Romana Klebby (1932-2010) – inżyniera,
kaszubskiego działacza, urodzonego w Kłaninie, wieloletniego
mieszkańca Gdyni i pracownika Stoczni im. Komuny Paryskiej
w Gdyni. W latach 1970-1977 był wicedyrektorem gdyńskiego
Technikum Budowy Okrętów. Autor wielu podręczników dla
szkół średnich związanych z materiałoznawstwem. W latach
1980-1983 prezes gdyńskiego oddziału Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego, przez trzy dekady jeden z jego liderów. Posiadał
wspaniały talent gawędziarski. Swoje artykuły związane
z Kaszubami publikował w „Pomeranii” i „Gdińskiej Klëce”.

Autor: Marek Adamkowicz
Tytuł: Oblężenie
Wydawnictwo: Oficynka
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-64307-23-2

Rok 1813. Kończy się przerwa w oblężeniu miasta przez
wojska rosyjskie i pruskie, ale za murami wcale nie jest
spokojnie. Upadek twierdzy próbują przyspieszyć szpiedzy.
Naprzeciw
nich
staje
kapitan
Savigny,
znany
z bezwzględności oficer gubernatora Gdańska, generała
Jeana Rappa. Ścigając wrogów, Savigny musi uważać nie
tylko na skrytobójców, ale też zmagać się z własną
przeszłością. Tymczasem ofiar przybywa...
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Autor: Jan Ernest Benno
Tytuł: Róg strażniczy z Koszalina
Wydawnictwo: Jasne
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-61508-69-4

J. E. Benno (1777-1848) – to niemiecki pisarz, poeta i historyk
działający od lat 20. do połowy 40. XIX w. na ówczesnym
Hinterpommern, dzisiejszym Pomorzu Środkowym. Pisał
utwory, które można dzisiaj określić mianem literatury
nastrojowo-domowej i historyczno-patriotycznej. Opublikował ich w czasie swego życia niemało, gdyż
w oryginalnych wydaniach z XIX wieku to ponad 3 tys. stron
druku. Szczególnie ciekawa dla polskiego czytelnika jest
powieść historyczna „Róg strażniczy z Koszalina”, która
dotyczy najdawniejszej, jeszcze słowiańsko-germańskiej,
historii Pomorza Środkowego.

Autor: Jerzy Limon
Tytuł: Młot na poetów
Wydawnictwo: Słowo/Obraz Terytoria
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7908-011-3

„Młot na poetów” to próba pisania na nowo historii,
ukazania jej roli jako dostarczycielki fabuł. Zamiast
skoncentrować się na jednej fabule, autor podsuwa
czytelnikowi ich wielość, obnażając jednocześnie rozmaite
techniki spinania „faktów” w ciągi historyczne. Jedna z
fabuł jest bardziej od innych rozwinięta, ale też nie stanowi
zamkniętej całości i zaprasza czytelnika do dalszych
poszukiwań źródłowych, bądź uruchomienia wyobraźni.
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HISTORIA
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Autor: Andrzej Perepeczko,
Wawrzyniec Markowski
Tytuł: Burza nad Atlantykiem
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63709-77-8

W książce opisane zostały działania podczas II wojny
światowej na Oceanie Atlantyckim i morzach przyległych.
Poza rzetelnie przedstawionymi faktami, są tu liczne osobiste
wspomnienia uczestników ciężkich zmagań walczących
stron. Ponieważ od czasu opublikowania pierwszej edycji
książki minęło już 15 lat, zaistniała konieczność
uaktualnienia (a miejscami również uzupełnienia) tekstu.
Zadania tego podjął się przyjaciel Andrzeja Perepeczki ks.
Wawrzyniec Markowski. Znacznemu rozszerzeniu uległa
część dotycząca walk na polskim wybrzeżu w 1939 r.
Uzupełniono rozdziały poświęcone działaniom U-Bootów
i wojnie minowej. Dodano ponadto rozdział poświęcony
morskim działaniom podczas tzw. Wojny Zimowej, toczonej
między 1939 a 1940 r.

Autor: Jan Tetter
Tytuł: W mundurze wroga
Wydawnictwo: Marpress
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7528-115-6

Według szacunków autora niniejszego zbioru opowieści
reporterskich, w latach 1939-1945 około trzystu tysięcy
Polaków z Pomorza, Wielkopolski i Śląska zostało
zmuszonych
do
służby
w
Wehrmachcie.
„W mundurze wroga” to książka o tych, którzy nie
zatracili poczucia swej przynależności narodowej
i ryzykując życiem, przechodzili do ruchu oporu, do sił
polskich walczących na obydwu frontach, lub gdy nie
było innych możliwości, do oddziałów alianckich.
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Autor: Roland Borchers
Katarzyna Madoń-Mitzner
Tytuł: Wojna na Kaszubach
Wydawnictwo: Muzeum II Wojny Światowej
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-630-2990-6

Publikacja jest efektem polsko-niemieckiego projektu
o dwudziestowiecznej historii Kaszub. Autorzy dokumentują
losy mieszkańców tego regionu, posługując się metodą oral
history. Kaszuby były przez całe stulecia regionem
wieloetnicznym, zamieszkiwanym przez Polaków, Niemców,
Kaszubów i Żydów. W książce utrwalone zostały opowieści
ludzi pamiętających jeszcze tę wieloetniczność, będącą
częścią ich świata, który radykalnie zmienił się w wyniku
II wojny światowej.

Autor: Henryk Połchowski
Tytuł: Wojenne losy
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7591-393-4

To zbiór wspomnień i wywiadów z dwunastoma osobami,
które przeżyły II wojnę światową oraz czasy powojenne. Są tu
wspomnienia zarówno oficerów, jak i zwyczajnych ludzi,
którym wojna pokrzyżowała drogi życiowe. Ostatnie dwa
rozdziały to opracowania biograficzne. Jeden poświęcony jest
kpt. Antoniemu Kasztelanowi, który za działalność
kontrwywiadowczą
przeciwko
agentom
niemieckim
prowadzącym działalność w latach trzydziestych na terenie
Pomorza został aresztowany przez hitlerowców i skazany na
śmierć przez zgilotynowanie. Drugi poświęcony jest postaci
błogosławionej s. Alicji Kotowskiej, którą Niemcy rozstrzelali
w Piaśnicy.
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Autor: Alina Kietrys
Tytuł: Niespokojni
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy PWN
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7705-772-8

Autor: Mariusz Kordek, Karol Nawrocki
Tytuł: Lechia – Juventus. Więcej niż mecz
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7823-475-3

W latach stanu wojennego stadion Lechii był dla nas amboną
wolności. Młody zdolny gracz z Warszawy, długowłosy
kontestator Roman Kosecki pojechał do Gdańska, bo chciał
grać w drużynie Solidarności. Powiedzieli mu, że musi
podrosnąć. Wszyscy wtedy wiedzieliśmy, że na trybunie
znajduje się Lech Wałęsa. Michel Platini zaczynał mecz na
ławce rezerwowych. Ćwierć wieku później, kiedy Polska starała
się o organizację Euro, niby przypadkowe spotkanie
prominentnych działaczy UEFA z prezydentem Wałęsą
w restauracji w pobliżu Motławy okazało się znaczącym
argumentem w naszej walce. A po zwycięstwie „rezerwowy”
Platini i „osoba prywatna” Wałęsa usiedli przy jednym stole.
Stadion przeszedł do historii, pamięć pozostała.
Stefan Szczepłek
Rzeczpospolita

Sześć życiorysów z jednego pokolenia, ale każdy inny, choć
zdarzało się, że ich plotły jak nici Ariadny.
Lech Bądkowski – żołnierz, pisarz, obywatel, pierwszy
oficjalny rzecznik Solidarności. Jan Karski – kurier legenda,
który niedawno powrócił do społecznej świadomości;
bohater naznaczony piętnem nieudanej misji. Stefan
Kisielewski – „kochany Kisiel”, felietonista prawdziwy
o
szlachetnym
rodowodzie,
zaczepny,
wielbiony
i podziwiany, którego bała się nie tylko PRL-owska władza.
Marian Kołodziej – scenograf, artysta najwyższego lotu,
twórca słynnych ołtarzy dla Jana Pawła II w Gdańsku na
Zaspie i w Sopocie. Jacek Kuroń – człowiek instytucja;
opozycjonista wielbiony i przeklinany.
Kazimierz
Moczarski – doświadczył podłości od swoich; Polak
katowany przez Polaków, który w celi śmierci poznawał
oprawców po… zapachu. A potem wrócił do żywych.
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Autor: Sylwia Bykowska
Tytuł: Historia Rumi, t. II
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7591-378-1

Tom II dotyczy lat 1945–1990.

Autor: ks. Leszek Jażdżewski
Tytuł: Przeszłość obecnych obszarów
archidiecezji gdańskiej
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7823-482-1

„Przeszłość obecnych obszarów archidiecezji gdańskiej” to
książka, która ukazuje dzieje sięgające swoją historią 997 r.,
kiedy do Gdańska przybył św. Wojciech. Prezentuje ona
najistotniejsze wydarzenia i trendy na omawianym terenie.
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Autor: Michał Targowski
Tytuł: Na prawie polskim i niemieckim
Wydawnictwo: DIG
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7181-844-8

Tytuł kompletny brzmi: „Na prawie polskim i niemieckim.
Kształtowanie się ziemskiej własności szlacheckiej na
Pomorzu Gdańskim w XIII–XVI wieku”. Praca omawia
specyficzne dla Pomorza Gdańskiego warunki rozwoju
ziemskiej własności rycerstwa i szlachty w długim ujęciu
czasowym, sięgającym od czasów usamodzielnienia się
lokalnej dynastii namiestniczej w I połowie XIII w., przez
okres panowania krzyżackiego aż po schyłek XVI stulecia.

Autor: Andrzej Gąsiorowski (red.)
Janusz Hochleitner (red.)
Tytuł: Żuławy w 1945 roku
Wydawnictwo: Muzeum Stuthoff
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-937076-3-8

Publikacja jest jedną z pierwszych poruszających tematykę
historyczną tych terenów po zajęciu ich przez Armię
Czerwoną. Obszary te traktowane były przez Rosjan jako
„poniemieckie zdobyczne”. Stąd masowe gwałty, rabunki,
morderstwa, wywózki na wschód. Dramat ten dotknął
pozostałą jeszcze ludność niemiecką, jak i przybyłą polską.
Dopełnieniem złego stała się działalność najpierw
radzieckiego, a potem rodzimego aparatu bezpieczeństwa.
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Autor: Janusz Hochleitner (red.)
Piotr Szwedowski (red.)
Tytuł: Ziemia Malborska – zręby
zapomnianej tożsamości
Wydawnictwo: Muzeum Zamkowe w Malborku
Oddział ZKP w Malborku
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-9189-874-1

Muzeum Zamkowe w Malborku wraz z malborskim
oddziałem
Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego
23
października 2014 r. zorganizowało konferencję naukową:
"Ziemia Malborska – zręby zapomnianej tożsamości".
Efektem jest publikacja o takiej samej nazwie. Prof. Stanisław
Achremczyk przedstawił w zarysie dawne województwo
malborskie (w którym Dzierzgoń i Sztum odgrywały czołowe
role), dr Jerzy Kiełbik opisał ziemię sztumską w świetle XVI
i XVII-wiecznych lustracji województwa malborskiego.
Wacław Bielecki przedstawił badania terenowe Oskara
Kolberga w Waplewie Wielkim, Bukowie i Telkwicach,
a Krystian Zdziennicki zaprezentował postać Władysława
Łęgi jako etnografa Powiśla. Stanisław Kuprjaniuk natomiast
opisał zabytkowe kapliczki, a Grażyna Czerniak i prof. Janusz
Hochleitner przedstawili wybrane zwyczaje ludowe –
sobótkowe i żniwiarskie.

Autor: Jerzy Drzemczewski
Tytuł: Pożegnanie Atlantyku
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwa
Reklamowe
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-62022-60-1

Książka poświęcona jest ostatniemu liniowemu rejsowi
„Stefana Batorego”, który z kilku powodów ma trwałe miejsce
nie tylko w historii polskiej żeglugi. Podróż ta, która
zakończyła się 21 października 1987 r., a więc ponad ćwierć
wieku temu, była nie tylko ostatnim rejsem na istniejącej od
1957 r. linii pasażerskiej z Gdyni do Montrealu, ale również
końcem trwającej od 18 maja 1936 r. (data inauguracyjnej
podróży m/s „Batory” do Nowego Jorku) „morskiej dynastii
Batorych” na północnym Atlantyku. Podróż ta zapewniła
także „Stefanowi Batoremu” trwałe miejsce w historii
światowej żeglugi. Była to bowiem ostatnia, regularna podróż
statku pasażerskiego między Europą a Kanadą.
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Autor: Ewa Czerniakowska
Tytuł: Ze studiów nad dziejami
„Gazety Gdańskiej”…
Wydawnictwo: Jasne
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-61508-61-8

Praca Ewy Czerniakowskiej składa się z trzech odrębnych
studiów, ale łączy je wspólny temat: „Gazeta Gdańska”, jej
dzieje i kulturotwórczy wpływ na polskich mieszkańców
Gdańska i Pomorza na przełomie XIX i XX w. Autorka
podkreśla szczególną rolę i zasługi „Gazety Gdańskiej” i jej
redaktora
Bernarda
Milskiego
w
podtrzymywaniu
świadomości narodowej i języka polskiego wśród
mieszkańców Gdańska i całego Pomorza w trudnym okresie
nasilonej germanizacji. Jednym ze środków, które posłużyły
Milskiemu do tego celu, była działalność wydawnicza, było –
jak byśmy dziś powiedzieli – promowanie polskiej literatury.

Autor: Maria Krawczyk
Tytuł: Pogranicza. Stara Kiszewa
Wydawnictwo: Karta Fundacja Ośrodka
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-61283-88-1

Książka jest opowieścią z życia mieszkańców (Polaków
i Niemców) leżącej na granicy Kaszub i Kociewia gminy Stara
Kiszewa w XX w. Był to obszar zmieniającego się panowania
niemieckiego i polskiego, dlatego opowieść jest odbiciem
burzliwych relacji obu narodów. Na książkę składają się
relacje mieszkańców, dzienniki i wspomnienia, dokumenty,
fragmenty z prasy i fotografie.
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Autor: Andrzej Lorbiecki, Marcin Wałdoch
Tytuł: Chojnice 1939
Wydawnictwo: Bellona
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-111335-0-1

Publikacja ukazała się w 75. rocznicę wybuchu II wojny
światowej. Przedstawia mało znaną, choć dramatyczną bitwę
kampanii wrześniowej 1939 r., która została stoczona w tzw.
korytarzu pomorskim. Mimo zaciekłej obrony wojsk polskich
Niemcy przebili front, otoczyli część polskiego zgrupowania,
resztę zmusili do odwrotu i zyskali połączenie lądowe
z Prusami Wschodnimi, co pozwoliło im wzmocnić
stacjonujące tam siły i zagroziło od północy słabnącej
polskiej obronie.

Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: Z Ligą czy bez Ligi?
95 lat Ligi Morskiej i Rzecznej
Wydawnictwo: JP
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-937052-7-6

Książka składa się z 12 artykułów dotyczących m.in.:
wychowania morskiego w działaniach Ligi Morskiej
i Rzecznej, ligi jako zaplecza polityki morskiej
E. Kwiatkowskiego, współpracy ligi z Instytutem Biologii
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Autorzy
artykułów piszą także o działalności ligi na Pomorzu
Środkowym, jachtach młodzieżowych ligi, o największym
polskim żaglowcu okresu międzywojennego – Elemce i in.
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Autor: Przemysław Olstowski
Tytuł: Procesy „starościńskie”
w województwie pomorskim
w latach 1936–1937
Wydawnictwo: DIG
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7181-853-0

W latach 1936–1937 na Pomorzu, przed sądami okręgowymi
w Grudziądzu i Gdyni, odbyły się trzy spośród siedmiu
w skali kraju w tym czasie procesy karne byłych starostów
powiatowych, w których oskarżono ich i skazano za
nadużycie władzy i defraudację pieniędzy publicznych.
Wyjątkowość
pomorskich
procesów
„starościńskich”
polegała na tym, że ich przebieg pozwolił też na ukazanie
niejawnych mechanizmów władzy na szczeblu województwa
i powiatu w latach sprawowania urzędu wojewody
pomorskiego przez Stefana Kirtiklisa (1931–1936), które
przypadły na okres istnienia Bezpartyjnego Bloku
Współpracy z Rządem. Stało się tak dlatego, że władze
państwowe, w szczególności kierownictwo Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych, były zainteresowane — acz w ściśle
ograniczonym zakresie — ujawnieniem takich praktyk
z pierwszej połowy lat trzydziestych. Głównie ze względów
politycznych.
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Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: W cieniu domów podcieniowych
Opowieści o żuławskich
domach podcieniowych
Wydawnictwo: Centrum Spotkań Europejskich
„Światowid” w Elblągu
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-928152-3-5

Publikacja powstała w ramach projektu „S.O.S. dla
żuławskich domów podcieniowych”. Główną jej wartością są
fotografie Marka Opitza. Tekst jest towarzyszącym im
objaśnieniem,
nie zaś opisem
inwentaryzacyjnym.
Ograniczono się do krótkiego przedstawienia historii danej
wsi, opisu jej układu przestrzennego, wymieniono
najważniejsze zabudowania historyczne. Dalej znajduje się
słownik podstawowych terminów i określeń. Drugą część
książki stanowią scenariusze lekcji szkolnych o Żuławach.
Do publikacji dołączone są 3 płyty z filmami o domach
podcieniowych.

Autor: Wiesława Niemiec
Tytuł: O tim, jak przóde lat Kaszëbi warzële
Gawędy o dawnej kaszubskiej kuchni
Wydawnictwo: SelfPublica
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-914438-6-6

Mowa tu będzie o dawnej kuchni kaszubskiej. Informacje
zaczerpnęłam od mieszkanek północnych Kaszub i z okolic
Kartuz. Podane tu recepty, na zapomniane niekiedy potrawy,
mają pomóc odtworzyć smak minionych lat. Jeśli uda się, choć
w małym stopniu przywołać atmosferę kuchni chaty rybackiej
czy wiejskiej zagrody, jeśli uda się wydobyć tamten zapach
prostej strawy, która była zaproszeniem do stołu, jeśli komuś
przypomną się zapachy z zimnej piwniczki pełnej skarbów,
wyrobów "własnej roboty" to będzie wspaniale.
Wstęp
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Tytuł: 90 lat muzealnictwa w Słupsku
1924 – 2014
Wydawnictwo: Muzeum Pomorza Środkowego
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-89329-77-6

Autor: Zyta Górna
Tytuł: Smaki Kaszub
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-62137-88-6

W książce „Smaki Kaszub” opisano, jak przygotować zupy,
tradycyjne potrawy na Wielkanoc, potrawy na Boże
Narodzenie, potrawy Kaszubów na co dzień, desery
i przetwory. Niektóre z opisywanych kaszubskich potraw,
przekazywane z pokolenia na pokolenie, przetrwały kilkaset
lat. Warto również wiedzieć, że każda potrawa z książki jest
smaczna i zdrowa, cieszy też podniebienie. Należy dodać, że
każdy produkt jest tyle wart, ile włożyło się w niego serca,
pracy, ale też jak jest podany do stołu. Kochani Czytelnicy
spróbujcie „kaszubskich smaków”.

Bogato ilustrowane wydawnictwo jubileuszowe prezentuje
historię działalności muzeum w Słupsku od czasów
przedwojennych do dziś.

Jan Szutenberg
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Autor: Anna Kwaśniewska (red.)
Tytuł: Jô jem rëbôk. Rybołówstwo na Kaszubach
– tradycja i współczesność
Wydawnictwo: Kaszubski Uniwersytet Ludowy
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-938746-1-3

Obok tekstów etnologicznych publikacja zawiera materiały
historyczne oraz dotyczące realiów współczesnych.
Dowiedzieć się można z niej o przeszłości, przemianach i
teraźniejszości rybołówstwa na Kaszubach, o najstarszych
rodach rybackich Boru i Jastarni, o sprzętach rybackich oraz
metodach połowu w kaszubskich jeziorach.
Książka
zapoznaje także z organizacją połowów w tradycyjnym
kaszubskim rybołówstwie przybrzeżnym, potrzebnymi do
tego narzędziami i metodami, a także ze specyfiką
pożywienia rybaków kaszubskich.
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Autor: Ewa Nowina-Sroczyńska (red.)
Tomasz Siemiński (red.)
Tytuł: Małe miasta w czasach
płynnej nowoczesności
Wydawnictwo: Jasne
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-932818-5-5, 978-83-61508-66-3

Współczesne małe miasta to już nie tylko kraina pierwszych
wzruszeń, przestrzeń zamykająca się w obszarze „rynek,
kościół, widok z mostu”, świat o zwolnionym rytmie
i spowolnionej codzienności, ale także obszar niezwykle
dynamicznych metamorfoz w kulturze materialnej,
symbolicznej i społecznej; krajobraz z ludźmi poszukującymi
bądź potwierdzającymi lokalną tożsamość.
O tym jest ta książka.
(Z recenzji prof. Władysława Baranowskiego)
W publikacji znajdziemy informacje o miastach Pomorza,
m.in. Bytowie, czy zmianach kulturowych w nazwach
pomorskich ulic.
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Autor: Małgorzata Korczyńska
Anna Tatarzycka-Ślęk
Tytuł: Legendy morskie
Wydawnictwo: Literat Henryk Płonczyński
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7898-494-8

Zbiór 13 najpopularniejszych legend związanych z polskim
morzem, napisanych przystępnym, zrozumiałym dla dzieci
językiem. Są tu następujące historie: „Dlaczego woda morska
jest słona?”, „Jurata, królowa Bałtyku”, „Morze się pali”,
„Panny wodne”, „Kto pierwszy rozpalił ogień na Rozewiu?”,
„O mądrym rybaku i głupim diable”, „O tym, jak chleb
w kamień się zamienił”, „Śledź i flądra”, „Przemienieni
w buki”, „Łosoś i węgorz”, „Legenda o Mikołajku”,
„Kaszubska tabaka”, „Gdańskie lwy”.

Autor: Aleksandra Majkowska
Dariusz Majkowski
Tytuł: Mòja pierszô Bibliô
Stôri Testament w òbrôzkach
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-87258-54-2

Jest to pierwsza tego typu pozycja kaszubskojęzyczna. Znane
opowiadania biblijne, np. o stworzeniu świata, o pierwszym
grzechu, o Kainie i Ablu, Dawidzie i Goliacie, Samsonie czy
też historia Abrahama, Józefa i Mojżesza zostały
przedstawione przez autorów w formie przystępnej dla
najmłodszych czytelników. Zaletą książki są liczne dialogi,
prosty język i kolorowe, przemawiające nie tylko do
dziecięcej wyobraźni, obrazki. To pozycja, która może pomóc
w poznawaniu kaszubszczyzny zarówno rodzicom, jak
i dzieciom. Dodatkowym walorem książki są dwie płyty, na
których zostały zamieszczone nagrania wszystkich
opowiadań.
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Autor: Halina Malijewska
Joanna Zorn-Szumiło
Tytuł: Réza Francka
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63538-64-4

To książeczka o małym, uroczym Franku przemierzającym
na hulajnodze Kaszuby. Jego przygody pobudzają wyobraźnię
i rozwijają kreatywność maluchów. Pozwalają przede
wszystkim na przyjemną naukę poprzez interaktywną
zabawę z dzieckiem – przeglądając kolejne strony zachęcamy
maluchy do udawania zwierzątek, do podskakiwania jak
piłeczka, do wspólnego śpiewania piosenek. Publikacja
przeznaczona jest dla dzieci w wieku 2–5 lat.

Tytuł: Kolorowanka – Poznaj Kaszuby
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-939951-0-3

Książeczka do kolorowania w języku kaszubskim i polskim.
Przedstawione są w niej legendy i różne motywy folk
regionalne kaszubskie i pomorskie.
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Autor: Liliana Fabisińska
Tytuł: Polskie legendy
Wydawnictwo: Grupa wydawnicza Foksal
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-788165-8-4

Autor: Anna Koprowska-Głowacka
Tytuł: Legendy krzyżackie
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7591-376-7

Jedna z legend dotyczy Pomorza Gdańskiego, a nosi tytuł:
„Ogień na Rozewiu”.
Książka zawiera około 90 legend związanych z państwem
Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu
Niemieckiego w Jerozolimie założonym nad Bałtykiem
w XIII w. oraz jego gospodarzami – otaczanych nimbem
tajemnicy rycerzy w białych płaszczach z czarnym krzyżem.
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Autor: Felicja Baska-Borzyszkowska
Wojciech Myszk
Tytuł: Jô w kaszëbsczi, kaszëbskô
w swiece cz. 2
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-62137-21-3

To jedyny podręcznik do nauki języka kaszubskiego dla szkół
ponadgimnazjalnych. Jego bogata treść i ciekawa grafika
stanowią znakomitą promocję kultury i regionu
kaszubskiego. Wysoki poziom wydania udało się uzyskać
dzięki
wiedzy
oraz
wieloletniemu
doświadczeniu
pedagogicznemu autorów.

Autor: Jerzy Treder
Tytuł: Spòdlowô wiédzô ò kaszëbiznie
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63538-56-9

Jest to wydanie drugie, rozszerzone i poprawione,
popularnego podręcznika do nauki o języku kaszubskim
wydanego w 2009 r. przez Oficynę Czec. Nowe wydanie liczy
269 stron, jest uzupełnione 45 ilustracjami, wybraną
bibliografią zawierającą najnowsze prace dotyczące badania
i standaryzacji kaszubszczyzny. Książka zawiera również
indeks osobowy. Nowa odsłona popularnej wśród studentów
i nauczycieli publikacji jest poszerzona o rozdział o rozwoju
pisowni, językowych zabytkach, normalizacji pisowni,
nowych słownikach, jakie ukazały się na rynku.
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Autor: Ludmiła Gołąbek
Tytuł: Wanoga z Dëchama
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-62137-09-1

„Wanoga z Dëchama” to barwny, fantazyjny słownik
autorstwa Ludmiły Gołąbek, ilustrowany przez Małgorzatę
Miklaszewską. Kolorowa publikacja wprowadzi dzieci
w świat kaszubskich duchów, wraz z którymi poznawać będą
kaszubskie słowa. To kolejna doskonała pomoc dydaktyczna
dla nauczycieli języka kaszubskiego w szkołach
podstawowych.
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Autor: Katarzyna Czaykowska
Tytuł: W biegu, po drodze
żuławskim traktem
Wydawnictwo: Stowarzyszenie
„Żuławy Gdańskie”
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-934486-5-4

„W biegu, po drodze żuławskim traktem” to opowieść
o Żuławach, widziana oczami przewodniczki, Katarzyny
Czaykowskiej-Stój, która od dawien dawna przybliża innym
region delty Wisły. Najnowsza publikacja jest pewnego
rodzaju przewodnikiem po Żuławach Steblewskich
(Gdańskich), ale autorka mówi także o Gdańsku, Elblągu
i Malborku. To opowieść o historii małej i dużej, o ludziach,
tradycjach, kuchni, problemach, blaskach i cieniach tych
ziem, ale także o dzieciństwie, rodzinie, dziurach w cegłach
i autorytetach Pani Kasi.

Autor: Piotr Skurzyński
Tytuł: Wejherowo na kaszubską nutę
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7591-399-6

Miniprzewodnik turystyczny zawierający historię miasta,
jego zabytki i informacje praktyczne.
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Autor: Sławomir Kitowski
Maria Jolanta Sołtysik
Tytuł: Orłowo. Dzieje, krajobraz,
architektura…
Wydawnictwo: Wydawnictwo Alter Ego
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-916343-8-7

To barwna, bogato ilustrowana monografia historyczna
Orłowa, Kolibek i Małego Kacka. Wydana w twardej oprawie
na papierze kredowym, ma 144 strony i niemal 300 ilustracji.
Jej autorzy to znani badacze gdyńskich dziejów. Maria
Jolanta Sołtysik jest historykiem architektury i profesorem
nadzwyczajnym Politechniki Gdańskiej. Pracowała jako
architekt, ale napisała również wiele książek i publikacji na
temat Gdyni. Zajmuje się ochroną dziedzictwa kulturalnego
Gdyni. Sławomir Kitowski to badacz i popularyzator dziejów
Gdyni. Jest też prezesem Towarzystwa Przyjaciół Orłowa
oraz prezydentem organizacji dobroczynnej Lions Club
Gdynia.

Autor: Waldemar Nocny
Tytuł: Jelitkowo na dawnej pocztówce
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63309-75-4

Wyobraźmy sobie, że – przeniesieni w czasie wstecz
o osiemdziesiąt lat – idziemy niespiesznym spacerem drogą
z Oliwy do Jelitkowa. Nie poznalibyśmy tego miejsca. Ulica
Pomorska, przy której stoją dziś wielopiętrowe bloki, była
wtedy zwykłą wiejską drogą. No, może nie taką zwykłą, jako że
jeździł po niej tramwaj. Jednak krajobraz był tu zdecydowanie
wiejski.
Po lewej rozciągają się puste łąki. Wiosną barwią się jaskrawą,
soczystą zielenią, jak w holenderskich polderach. W pewnej
odległości od drogi leży samotne gospodarstwo, które ze
względu na położenie wśród podmokłych łąk nazwano, nieco
ironicznie, Żabią Gospodą (Poggenkrug). Nazwa ta, wyrażona
w lokalnej, gdańsko-niemieckiej gwarze, jak ulał pasuje do
otoczenia. Po prawej, wzdłuż Potoku Jelitkowskiego i dawnych
młyńskich stawów, mijamy folwarczne zabudowania
Konradshammer.
Jacek Borkowicz
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