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Autor: Michael Russell
Tytuł: Miasto cieni
Wydawnictwo: SQN
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7924-266-5
WWW: www.wsgn.pl

Co wspólnego mają popełnione w latach 30. XX w.
w Dublinie zbrodnie z ukrywającym się w Gdańsku
lekarzem? Jaki związek ma uwikłany w kłopotliwy romans
ksiądz z bezwzględnymi funkcjonariuszami dublińskiej
policji? Stefan i Hannah, zbliżając się do rozwiązania,
popadają w coraz większe niebezpieczeństwo. Niektóre
sekrety powinny pozostać pogrzebane na zawsze…

Autor Krzysztof Łaszuk
Tytuł: Zdeptany bukszpan
Wydawnictwo: Pomoc
Rok wydania: 2014
ISBN: 9-788363-459338
WWW: www.wydawnictwopomoc.pl

Spojrzenie na lata 80. XX wieku z perspektywy świadka.
Przeżyć tamten czas i nie zwariować, przeżyć i zachować
twarz, godność, to rzeczywiste bohaterstwo. Ten swoisty
pamiętnik polecam młodym Polakom, by mogli zobaczyć,
zrozumieć, co ich ominęło i czego doświadczali ich
rówieśnicy kilkadziesiąt lat temu. Szczególnie temat życia
konsekrowanego w kontekście przeżyć stanu wojennego jest
znakomitym darem dla wszystkich instytutów świeckich
i wszystkich osób konsekrowanych w obliczu zapowiedzianego Roku Życia Konsekrowanego (z Przedmowy).
Wspomnienia dotyczą także Gdańska (m.in. więzienia przy
ul. Kurkowej) i Gdyni (np. Sądu Marynarki Wojennej).
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Autor: Igor Strumiński
Tytuł: Manuskrypt Heweliusza
T.2: Gra w ciemno
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63709-99-0

Autor: Władysław Jan Grabski
Tytuł: Saga o jarlu Broniszu
T. 2: Śladem wikingów
Wydawnictwo: Replika
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7674-441-4
WWW: www.replika.eu

WWW: www.wydawnictwooskar.pl

To ostatni tom historyczno-awanturniczej serii. Jej fabułę
osnuto wokół planu Jana III Sobieskiego, by w sojuszu
z Francją i Szwecją odbić berlińskim Hohenzollernom
utracone w „potopie” lenno pruskie z Krainą Tysiąca Jezior.
To podróż w gatunkowym świecie konwencji,
rozgrywanych inteligentnie i brawurowo. Fascynująca
i mocno osadzona w realiach zabawa literacka
z mnóstwem odniesień, ale też łotrzykowsko-filozoficzna
kpina i hultajski dystans do świata, tego książkowego
i tego zza okna.

Około roku 970 duński król Harald Sinozęby opanował
bogate słowiańskie grody u ujścia Odry. Założył tam pod
Wołyniem (Wolinem) potężną warownię Jomsborg
i osadził w niej drużynę wikingów. W swych zwrotnych
łodziach zapuszczali się oni w głąb zatok i w górę rzek,
rabując, gwałcąc i mordując. Rozboje północnych
najeźdźców ukrócił w końcu potężny władca Słowian
Mieszko, który podporządkował sobie Jomsborg.
Kilka lat później, w roku 995, ówczesny władca Polski,
Bolesław Chrobry, namiestnikiem nad warownią mianuje
krewniaka Piastów, dobrze znanego również władcom
Północy młodego rycerza imieniem Bronisz...
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Autor: Bożena Grzenia
Tytuł: Niemy świadek
Wydawnictwo: Nowy Świat
Rok wydania: 2014
WWW: www.nowy-swiat.pl

Podczas konnej przejażdżki po lesie Marta natyka się na
tajemniczych mężczyzn, którzy coś zakopują. Zostaje
zauważona, ale ucieka. Niestety pościg rusza za nią
i bandyci trafiają do stadniny, gdzie Marta się ukrywa.
Padają strzały...
Nazajutrz, policja odnajduje w lesie zakopane zwłoki.
Dochodzenie przebiega niemrawo, z każdym dniem coraz
bardziej się komplikując.
Akcja powieści toczy się na Pomorzu.

Autor: Izabela Chojnacka-Skibicka
Tytuł: Zupa z pokrzyw, duch i tajemnica
Wydawnictwo: Sprzedaż Dobrej Książki
Alicja Bartosińska
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-934368-4-2
WWW: www.sdk.info.pl

Bohaterka powieści wraz z rodziną przeprowadza się do
domu na wsi, konkretnie do Klecia w gminie Stare Pole.
Okazuje się, że w jej domu prócz członków rodziny
mieszka... duch. Zosia szpera w przeszłości domu, potem
całej
wsi,
żeby
rozwikłać
tajemnicę
gościa
z zaświatów. Okazuje się, że duch za życia był jeńcem
stalagu XXB na terenie Malborka. Przy okazji Zosia
poznaje dawnych mieszkańców Klecia i Złotowa, którzy
w 1945 r. zmuszeni zostali do opuszczenia swoich domów.
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Autor: John Borrell
Tytuł: Nad Jeziorem Białym
Wydawnictwo: W.A.B.
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-280-1531-9
WWW: www.grupawydawniczafoksal.pl
John Borrell rzucił pracę korespondenta zagranicznego
„Time’a”, by założyć rodzinę (i przedsiębiorstwo) na brzegu
krystalicznie czystego jeziora na Kaszubach. Budując dom
i pensjonat w ubogim regonie potrzebującym inwestycji
i miejsc pracy, musiał stawić czoła urzędnikom w czasie,
gdy w kraju szerzyła się korupcja, a żeby uzyskać kolejne
pozwolenia, trzeba było wręczyć łapówkę.
(Słowo od Wydawcy)

Autor: Maryla Hempowicz
Tytuł: Złota smuga jesieni
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63709-95-2
WWW: www.wydawnictwooskar.pl
To powieść o jesiennym zauroczeniu dwojga dojrzałych
ludzi – Marty i Zbyszka podczas wycieczki do Wenecji
i Rzymu. Oboje po przejściach, oboje w wieku 60 plus. Los
daje im szansę, to znów ją odbiera. Czy mimo poważnych
problemów będą razem? Akcja powieści przenosi się
z Sopotu i Gdańska do Włoch, potem wraca do Polski –
nad jezioro Wdzydze, na Mierzeję Wiślaną – do Krynicy
Morskiej, do sanatorium u podnóża Pienin i wreszcie do
Wiednia.
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HISTORIA
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Autor: Beata Możejko (red.)
Tytuł: Poczet sołtysów, burmistrzów,
nadburmistrzów, przewodniczących
Miejskiej Rady Narodowej
i prezydentów Gdańska
od XIII do XXI wieku
Wydawnictwo: Oficyna Gdańska
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64180-21-7
WWW: www. oficynagdanska.pl

Autorami biogramów w „Poczcie” są : Marek Andrzejewski,
Ewa Bojaruniec, Sylwia Bykowska, Marcin Grulkowski,
Mirosław Gliński, Dariusz Kaczor, Sławomir Kościelak, Beata
Możejko, Antoni Pawlak, Piotr Samól, Joachim Zdrenka.
Naukowcy przeanalizowali okres niemal od początków
istnienia Gdańska. Po kolei, spisano każdego dostojnika, jego
poczynania. Razem, „prześwietlono” 227 osób zajmujących
stanowiska różnej rangi, ale mających podczas swego życia
duży wpływ na losy innych.

Autor: Józef Borzyszkowski
Tytuł: Historia Kaszubów
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-62137-41-1
WWW: www.instytutkaszubski.pl

Bogato ilustrowana „Historia Kaszubów” to pierwsza
publikacja z serii „Vademecum kaszubskie”,
poruszająca zagadnienia związane z dziejami
Kaszubów do czasów współczesnych.
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Autor: Ewelina Damps
Tytuł: Historia Teatru Miejskiego
w Gdańsku (1801-1841)
Wydawnictwo: Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7865-258-8
WWW: www.wyd.ug.edu.pl

Przedstawione w publikacji szczegółowe rozważania
o losach gdańskiej sceny zawodowej w latach 1801–1841
ujęte zostały w trzy części. Pierwsza dotyczy
siedmioletniego
okresu
działalności
następców
i spadkobierców Karoliny Schuch – Jeana Bachmanna
i Carla Steinberga. Omówienie losów teatru gdańskiego
w części drugiej sięga roku 1819, natomiast część trzecia
dotyczy dwudziestolecia zamykającego się rokiem 1841.
Przyjęte cezury są podyktowane z jednej strony strukturą
organizacyjną teatru i osobą dyrektora, z drugiej –
warunkami działalności teatru w okresie oblężenia przez
wojska napoleońskie.

Autor: Zdzisław Wajda
Tytuł: Chirurgia życiowym wyborem,
fascynacją
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7823-497-5
WWW: www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Historia życia osoby, profesora, zafascynowanej chirurgią.
Czasy, w których przyszło pracować prof. Zdzisławowi
Wajdzie, nie były łatwe, ale przez pryzmat doświadczeń
dowiadujemy się o nich, o niepowodzeniach i – co
najważniejsze – o osiągnięciach gdańskiej chirurgii. Książka
zawiera wiele faktów podpartych licznymi dokumentami
i fotografiami.
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Tytuł: Historia – Archiwa – Gdańsk
Wydawnictwo: Naczelna Dyrekcja Archiwów
Państwowych, Archiwum
Państwowe w Gdańsku
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-64806-07-0, 978-83-933332-3-3
WWW: www.gdansk.ap.gov.pl

Książka dedykowana jest prof. Czesławowi Biernatowi w 90.
rocznicę urodzin. Część wstępna i pierwszy rozdział
zawierają kalendarium życia zawodowego i naukowego
profesora, bibliografię jego prac oraz teksty różnych autorów
(głównie naukowców i archiwistów) dotyczące jego
działalności naukowo-zawodowej. Z dalszych rozdziałów
dowiemy się o historii archiwistyki w Gdańsku i w Gdyni (np.
o źródłach do badań nad inteligencją gdyńską okresu
międzywojennego), roli ludzi Trójmiasta w odbudowie
Pomorza Zachodniego w pierwszych latach powojennych,
budowie, odbudowie i rozbudowie AP w Gdańsku.
Przedstawiona też została działalność pracowni naukowej AP
w Gdańsku.

Autor: Janusz Ryszkowski
Tytuł: Morawscy. Pięć pokoleń i pół
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7823-488-3
WWW:
www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl

To druga książka wydana w ramach Biblioteki
kwartalnika „Prowincja”. Autor w literacki sposób opisuje
życie doktora Feliksa Morawskiego, sztumskiego lekarza,
bankowca, założyciela katolickiego koła śpiewu (1892),
radnego miejskiego... Przywracając pamięć o nim,
szkicuje też jego epokę, skupiając się na obrazie życia
kulturalnego miejscowych Polaków od lat 80. XIX w. do
lat 20. XX w. Przypomina przy tym wiele postaci
związanych ze Sztumem.
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Autor: Elise Püttner
Tłumaczenie: Aleksander Masłowski
Roman Kowald
Tytuł: Jaśkowa Dolina. Przewodnik
Wydawnictwo: Oficyna Pomuchel
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-941311-0-4
WWW: www.rzygacz.webd.pl/oficyna/

Autor: Waldemar Ossowski (red.)
Tytuł: Miedziowiec – wrak średniowiecznego
statku i jego ładunek
Wydawnictwo: Narodowe Muzeum
Morskie
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-64150-05-0
WWW: www.nmm.pl

Ta napisana pod koniec XIX w. książeczka to (…)
syntetyczne, choć nie pozbawione poetyckich opisów,
a czasem nawet patosu, opracowanie dotyczące historii
jednego z najmodniejszych obszarów rekreacyjnych
ówczesnego Gdańska. Nie jest to jednak książka wyłącznie
o Jaśkowej Dolinie. W sposób charakterystyczny dla
ówczesnych zasad konstrukcji tego typu przewodników,
autorka nie zacznie swojej opowieści u wrót Jaśkowej Doliny,
ale zadba, żeby droga, jaką Czytelnik musi odbyć, by się tam
znaleźć, obfitowała w doznania poparte stosownymi
informacjami o historii. Poprowadzi nas tedy od samych bram
miejskich, dwiema alternatywnymi trasami, bawiąc po drodze
opowieściami o tych aspektach historii mijanych miejsc, które
wydają się jej najciekawsze.

Narodowe Muzeum Morskie opublikowało wyniki badań
archeologicznych wraka średniowiecznego statku zwanego
Miedziowcem, wydobytego w latach 1975/76 z dna Zatoki
Gdańskiej (rejon redy portu gdańskiego). Bogaty zestaw
towarów wchodzących w skład ładunku statku oraz
znakomity stan, w jakim zachowały się po sześćsetletnim
przebywaniu na dnie morskim, pozwalają zaliczyć je do
najciekawszych odkryć w tej grupie znalezisk w skali
europejskiej.

(Wstęp)

11

Autor: Zygmunt Szultka
Tytuł: Świątynia na Rowokole i jej funkcje
Wydawnictwo: Akademia Pomorska (Słupsk)
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7476-237-5
978-83-941003-0-8
WWW: www.wydawnictwo.apsl.edu.pl

Autor: Danuta Drywa
Tytuł: Säuberungsaktion na Pomorzu
Gdańskim w świetle dokumentów
KL Stutthof (1939-1942)
Wydawnictwo: Muzeum Stuthoff
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-94-02883-0-9
WWW: www. stutthof.org

Książeczkę o kościele na Rowokole oddaję do rąk Czytelników
z niemałym zakłopotaniem, bo jestem świadom, że nie powinna się
ona jeszcze ukazać drukiem, poniewa ż nie wykorzystałem wszystkich
dotyczących jego źródeł. Chodzi przede wszystkim o archiwalną
spuściznę księcia Ernesta Bogusława von Croya, ogromny zbiór
zespołów, wśród których znajdowały się najróżniejsze materiały,
zwiezione pod koniec XVII w. z ówczesnego synodu słupskiego,
a zwłaszcza domeny słupskiej. Na początku XV III w. ze Słupska trafiły
one do Berlina i aktualnie są opracowywa ne przez archiwi stów
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem. (…)
Świadom tych niedostatków zdecydowałem się na wydanie obecnej (…)
„Świątyni na Rowokole i jej funkcji”, ponieważ: 1. została ona oparta na
dużej części niewykorzystanych dotąd przez badaczy źródeł Archiwum
Państwowego w S zczecinie, 2. jego przeszłość cieszy się dużym
zainteresowa niem społecznym, 3. ze względu na dotychcza sowe o nim
piśmiennictwo.

Prezentowana praca, omawiająca pierwszy okres istnienia
obozu, jak i osoby wówczas osadzone oraz czynniki, które
doprowadziły do „Säuberungsaktion”, stanowi uzupełnienie
w dotychczasowej historiografii KL Stutthof. Zawarta w niej
dokumentacja, w większości po raz pierwszy publikowana,
stanowi świadectwo realizowanej od 1 września 1939 r. na
Pomorzu Gdańskim akcji przeciwko narodowi polskiemu,
zwłaszcza przeciwko polskiej inteligencji.
Zamieszczone w publikacji wybrane dokumenty mają choć
w części pokazać skalę zaplanowanej eksterminacji części
społeczeństwa polskiego na zajętych przez Niemców terenach.
(Wstęp)

(Wstęp)
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Autor: Kazimierz Ickiewicz (red.)
Tytuł: Patroni i nazwy tczewskich ulic
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7591-404-7
WWW: www.wydawnictworegion.pl

Publikacja zawiera, nie zawsze znane powszechnie,
informacje na temat postaci patronujących tczewskim
ulicom i osiedlom. Na około 200 stronach przedstawione
zostały biogramy patronów, krótka historia osiedli oraz
wykaz dawnych nazw ulic Tczewa. Jest to obowiązkowa
lektura dla wszystkich miłośników miasta.

Autor: Tomasz Rembalski
Tytuł: Spis stałych mieszkańców gminy
Oksywie z 1925 roku
Wydawnictwo: Muzeum Miasta Gdyni
ZKP/Gdynia
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-940451-0-4
WWW: www.muzeumgdynia.pl
W 2012 roku, w czasie trwania obchodów 800-lecia pierwszej
wzmianki o Oksywiu do zbiorów Muzeum Miasta Gdyni trafiło
interesujące źródło historyczne zatytułowane „Lista stałych
mieszkańców Gminy Oksywie”. Analizując treść listy (spisu)
ustalono, iż powstała ona w 1925 roku, a więc tuż przed
włączeniem wsi Oksywie w granice miasta Gdyni. Od początku
dokument ów wydawał się bardzo interesujący naukowo
i
poznawczo, gdyż wykazuje mieszkańców wsi, którzy
wkrótce stali się jednymi z pierwszych „mieszczan” gdyńskich.
Muzeum Miasta Gdyni podjęło decyzję o naukowym
opracowaniu spisu oksywian z 1925 roku, celem wydania
drukiem, a tym samym udostępnienia go rzeszom
zainteresowanych dziejami swojej małej Ojczyzny.
(Wstęp)
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Autor: Józef Golec, Rajmund Głembin
Tytuł: Dwa wieki sopockiego szkolnictwa
Wydawnictwo: Offsetdruk i Media
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-60431-94-8
WWW: www.offsetdrukimedia.pl

Zarys działalności sopockiego szkolnictwa – w 2017 r.
przypadnie 200-lecie założenia pierwszej szkoły w Sopocie.
Książka podzielona jest na 3 rozdziały. W pierwszym opisane
jest sopockie szkolnictwo do 1945 r. (w tym nekrologi, kary
szkolne, biogramy, kalendarium), drugie – po 1945 r. (w tym
alfabet pereł sopockiego szkolnictwa i kalejdoskop
ikonograficzny), trzeci (z okresu po 1945 r.) – zawiera spis
biogramów.

Autor: Basil Kerski (red.)
Tytuł: Gdańskie tożsamości.
Eseje o mieście
Wydawnictwo: Instytut Kultury
Miejskiej
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64610-08-0
WWW: www.ikm.gda.pl

Antologia zbiera w całość dwadzieścia jeden różnorodnych
esejów
o
mieście,
jego
historii,
przemianach
i wielokulturowej tożsamości. Ich autorami są tylko
mężczyźni, m.in.: Paweł Huelle, Peter Oliver Loew,
Mieczysław Abramowicz, Jacek Friedrich, Jacek Dominiczak,
Artur Nowaczewski.
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Autor: Edith Marguerite Jurkiewicz-Pilska
Tytuł: O Tolkmicku i parafii św. Jakuba
– trzynaście opowieści
Wydawnictwo: Novae Res
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7942-490-0
WWW: www.novaeres.pl

Tolkmicko – to mała Ojczyzna, ale jakże piękny zakątek
Polski. Nie brakuje tu lasów ani zielonych wzgórz, pod którymi
może schowane są pozostałości grodów dawnych rodów
pruskich… To ziemia ubogacona dziejowo.
Tak o Tolkmicku pisze autorka, opierając się na
wspomnieniach osób z nim związanych oraz wszelkich
dostępnych archiwalnych dokumentach. Pokazuje miasto od
początku jego istnienia aż do dzisiaj. Dowiadujemy się, jak
zmieniała się sytuacja ekonomiczna i kulturalna ludności
tolkmickiej na przestrzeni wieków, czym się zajmowali
mieszkańcy, co ich interesowało, jakie kultywowali tradycje,
jak wyglądało ich życie codzienne i religijne.

Autor: Janusz Ryszkowski (red.)
Józef Borzyszkowski
Marek Stażewski
Tytuł: Sztum 1806-1945
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-78234-72-2
WWW: www.bernardinum.pl

Monografia zawiera rozdziały: „Miasto i gmina Sztum
w latach 1806-1945” autorstwa Marka Stażewskiego oraz
„Życie społeczno-kulturalne i działalność polityczna Polaków
ziemi sztumskiej w państwie prusko-niemieckim” pióra
Józefa Borzyszkowskiego.
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Autor: Jerzy Kruppe, Martyna Milewska
Tytuł: Dzieje zamku w Pucku
Wydawnictwo: IA UW
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-61376-18-7
WWW: www.archeo.uw.edu.pl

O czasie powstania zamku puckiego milczą źródła, choć
wiadomo z nich, że na pewno istniał on w pierwszej ćwierci
XV w. Na początku był to masywny murowany,
jednopiętrowy dom mieszkalny, podpiwniczony, z kuchnią,
kaplicą i poddaszem służącym za magazyn zbożowy.
Wzniesiono go na niewielkim piaszczystym wyniesieniu
w północno-zachodniej części istniejącego już prawnie od
1348 r. miasta. Prawdopodobnie był to ten sam budynek,
który w lustracjach starostwa puckiego z XVII w. określany
jest jako „kamienica stara” lub „kamienica jedna murowana
od krzyżaków”. Stosunkowo skromne rozmiary zamku
z czasów krzyżackich wskazują, że stanowił on przede
wszystkim obronną siedzibę lokalnej administracji zakonnej.

Autor: Jan M. Piskorski
Tytuł: Pomorze plemienne.
Historia – Archeologia
- Językoznawstwo
Wydawnictwo: Templum
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63651-10-7
WWW: www.wydawnictwo-templum.pl
Książka zawiera informacje o: nazwie „Pomorze” /
„Pomorzanie”, Pomorzu plemiennym w badaniach
historycznych, zasiedleniu i podziałach plemiennych
Pomorza w badaniach archeologicznych oraz o wczesnośredniowiecznym Pomorzu w świetle językoznawstwa,
zwłaszcza onomastyki.
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Autor: Artur Wasielewski
Tytuł: Kulinaria żuławskie
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-941384-0-0

Autor kompleksowo przedstawia tło historyczne kuchni
żuławskiej i najważniejsze przepisy głównie przedwojennej
kuchni pozbierane z książek kucharskich, opowieści
dawnych mieszkańców Żuław, lokalnej prasy i opracowań
historycznych. Na 140 stronach znajduje się 130 zdjęć –
archiwalnych, potraw, produktów i regionu.

Autor: Janusz Hochleitner (red.)
Tytuł: Bursztyn i żuławskie
konteksty kulturowe
Wydawnictwo: Muzem Zamkowe
w Malborku
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-60518-67-0
WWW: www.zamek.malbork.pl

Publikacja podzielona została na dwie części. Pierwsza
„Wokół interpretacji bursztynu” zbiera fakty dotyczące
niepowtarzalnego znaczenia bałtyckiego bursztynu oraz
prezentuje wybrane sposoby jego interpretacji, które
uzasadniają oryginalną ofertę turystyczną regionu. Druga
część „Promocyjny wymiar Żuław i bursztynu” dotyczy m.in.
potencjału turystycznego Mierzei Wiślanej, delimitacji
przestrzeni turystycznej Malborka, znaczenia turystycznego
zamków w woj. pomorskim, znaczenia nowych technologii
w prezentacji regionalnego dziedzictwa kulturowego.
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Autor: Marek Miler
Tytuł: Apteka – dawna apteka kaszubska
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7591-417-7
WWW: www.wydawnictworegion.pl

Książka zawiera: słowniczek skarbów kaszubskiej ludowej
apteki, rozdział poświęcony właściwościom leczniczym, inny
– o sposobach przyrządzania lekarstw oraz rady kaszubskich
gospodyń.

Tytuł: Smak Kaszub
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7591-418-4
WWW: www.wydawnictworegion.pl

Najnowsza książeczka z serii „ABC...” prezentuje tym razem
kaszubską tradycję kulinarną (m.in. potrawy rybne, chleb
i potrawy z mąki i kaszy, sposoby przechowywania
pożywienia, pożywienie świąteczne) oraz wybrane przepisy.
Dodatkowo w ramkach umieszczono informacje dotyczące
ciekawostek o rybach, grzybach, kaszubskich powidłach i in.
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Autor: Edward Breza
Tytuł: Zalety imionami ludzi
Wydawnictwo: Zrzeszenie KaszubskoPomorskie
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63538-36-1
WWW: www.kaszubi.pl

Autor opracowuje te imiona, które występują współcześnie
w Polsce, podaje ich odpowiedniki w 27 językach
europejskich,
przytacza
historyczne,
staropolskie
i staropomorskie poświadczenia, objaśnia ich pochodzenie
na podstawie wiarygodnych opracowań i własnego
doświadczenia, podaje świętych i błogosławionych, którzy
pod tym imieniem są znani, przywołuje nazwiska wybitnych
Polaków i przedstawicieli innych nacji, którzy opracowywane
imię nosili, podaje dzień imienin. Zgłasza uwagi natury
poprawnościowej, podpowiada Czytelnikom, które warianty
imion wybrać, a które odrzucić.
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Autor: Jan Perszon
Tytuł: Kaszubi. Tożsamość. Rodzina
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-621372-9-9
WWW: www.kaszubi.pl

Przedmiotem pogłębionej refleksji autora, opartej także na
badaniach socjologicznych, są zmiany w tożsamości
kulturowej Kaszubów i rodzinie kaszubskiej. Kultura
etniczna Kaszubów podlega silnemu naporowi procesów
globalizacyjnych, wobec których jest stroną zdecydowanie
słabszą.
Coraz
wyraźniej
widać
„pęknięcie”
międzypokoleniowej tradycji w kontynuacji wielu elementów
odrębności kultury kaszubskiej, „modelu” pobożności,
zwyczajów, wierzeń i zachowań rytualnych. Chlubnym
wyjątkiem – choć i w tym przypadku transformacja (duchowe
spłycenie) jest ewidentna – jest pielgrzymowanie do
lokalnych sanktuariów, które kontynuują młodzi Kaszubi.

Autor: Daniel Kalinowski (red.)
Tytuł: Geografia wyobrażona regionu.
Literackie figury przestrzeni
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii
Pomorskiej w Słupsku
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-242-2317-6
WWW: www.wydawnictwo.apsl.edu.pl
„Geografia wyobrażona” to jedno z tych pojęć, które
uzmysławiają ekspansywny potencjał zwrotu przestrzennego.
Wywiedziona z rozważań Edwarda Saida, który o geografii
wyobrażonej pisał w kontekście praktyk kolonizacyjnych,
podlega dziś znamiennej dekontekstualizacji i dzieląc los
innych terminów, trafiających na podatny grunt badań
kulturowych, funkcjonuje w szerokim – interdyscyplinarnym
i ostatecznie nieustalonym – znaczeniu. W obszarze
współczesnego literaturoznawstwa "geografia wyobrażona"
jest jednym z haseł wywoławczych literackiej imagologii
terytorialnej i w dynamicznie rozwijających się badaniach nad
przestrzenią sygnuje kulturowe reprezentacje i zapisy miejsc,
przy czym jej domeną pozostaje sfera obrazowania
transmitującego relacje przestrzeni i władzy.
(Tekst pochodzi z okładki książki)
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Autor: Małgorzata Marmurowicz
Tytuł: A w moim mieście jest inaczej
Wydawnictwo: KIWI
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-940715-0-9
WWW: www.kiwi.art.be
Pewnego dnia Marysia dowiaduje się od swoich rodziców, że
za kilka miesięcy wyjedzie ze swojego ukochanego Gdańska
i będzie mieszkać w Brukseli. Musi pozostawić swoje
przyjaciółki, grupę karate, kółko ekologiczne i pokój
w falowcu na 10. piętrze, z którego widać morze. Mama
podpowiada jej, by napisała list do Franka, starszego kolegi,
którego poznała, będąc z rodzicami na wakacjach w Sopocie.
Franek jest Polakiem, ale urodził się w Belgii. Jeździ na
deskorolce i jest ogromnym fanem komiksów. Marysia
postanawia dowiedzieć się od niego jak najwięcej na temat
kraju, w którym niebawem będzie mieszkać.
Dzieci wymieniają się spostrzeżeniami na temat swoich
miast, zwyczajów i różnic między życiem w Polsce i w Belgii.
Listy początkowo krótkie, nieśmiałe, stają się dłuższe
i bogatsze w informacje przydatne dziecku przyjeżdżającemu
do kraju, którego języka nie zna, i nie bardzo wie, czego
można się spodziewać na przykład w szkole.

Autor: Piotr & Paweł Sitkiewicz
Tytuł: W Gdańsku straszy
Wydawnictwo: Oficyna Gdańska
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64180-24-8
WWW: oficynagdanska.pl
W Gdańsku straszy. Ale nie w nocy, tylko za dnia. A to
złamanie najważniejszej zasady w świecie duchów: Straszyć
można tylko po zmroku. Policja jest bezradna. Tu może
pomóc jedynie detektyw Pająk!
Kto straszy za dnia: duch Pirata z zatopionego okrętu,
kaszubski Olbrzym, złośliwi bracia Nietoperze z krypty
kościoła Mariackiego, wodna strzyga znad rzeki Strzyży czy
Samotny Duch z baszty Pod Ciemną Gwiazdą? Przemykając
pod nogami przechodniów, detektyw Pająk idzie na
poszukiwanie przestępcy.
W Gdańsku straszy to kryminał dla dzieci, które nie boją się
pająków, nietoperzy, upiorów i strzyg, z niezwykłymi
ilustracjami Józefa Wilkonia.
(Słowo od Wydawcy)
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