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Beletrystyka
i
wspomnienia
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Autor: Danny Wattin
Tytuł: Skarb pana Isakowitza. Jechali
po skarb
Wydawnictwo: W.A.B.
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-280-1582-1
www:
www.grupawydawniczafoksal.pl

To oparta na faktach powieść o podróży szwedzkiego
pisarza żydowskiego pochodzenia do Polski, kraju jego
przodków, w poszukiwaniu ukrytego przez rodzinę skarbu.
Książka łączy elementy powieści i reportażu, a jej
bohaterem jest sam autor – znany szwedzki pisarz –
rekonstruujący nieprawdopodobne losy swojej żydowskiej
rodziny.
W 2012 r. Danny Wattin z ojcem i dziewięcioletnim synem
wybrali się do Polski, by odnaleźć skarb... Co zakopał pan
Isakowitz, czyli pradziadek Hermann, na terenie swej
posiadłości, uciekając przed nazistami z przedwojennego
Kwidzyna?

Autor: Małgorzata Sobieszczańska
Tytuł: Kilka dni lata
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-08-05591-5
www: www.wydawnictwoliterackie.pl

Mieszkające razem trzy kobiety, babcię, matkę i córkę,
łączą nie tylko więzi krwi, ale też doświadczenie jednej
nocy, które zadecyduje o całym życiu. Amelia, którą od
śmierci dzieli kilka chwil, ma ostatnią szansę na
opowiedzenie o swojej przeszłości. Na powiernika wybiera
prawnuka, który niewiele z jej historii rozumie. Prawda
odejdzie razem z nią, bez szansy, by kiedykolwiek została
odkryta. W odchodzeniu towarzyszą jej córka i wnuczka.
Janina zrezygnowała z pracy w biurze i całe dnie spędza
w warszawskim mieszkaniu, opiekując się matką. Maja
z kolei nie potrafi pozbierać się po rozwodzie. Niegasnąca
miłość do byłego męża pcha ją do szalonych czynów, po
których wszystkim robi się jeszcze bardziej niezręcznie.
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Autor: Andrzej Dudziński
Tytuł: Zmierzch bohaterów
Wydawnictwo: Bukowy Las
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64481-22-2
www: www.bukowylas.pl

Pisarz, scenarzysta i dziennikarz (m.in. „Wieczoru
Wybrzeża”) Andrzej Dudziński opisuje losy bohaterów
serialu „Czterej pancerni i pies” po zakończeniu II wojny
światowej.
Jak ułożyliby sobie życie Janek Kos i Marusia Ogoniok,
Grigorij Saakaszwili i Lidka, Gustlik i Honorata? – czytamy
słowa Wydawcy. – Z jakimi problemami zetknęliby się jako
pionierzy Ziem Odzyskanych lub budowniczowie nowego
ładu? Co stałoby się z Zadrą-Łażewskim, uczestnikiem
Powstania Warszawskiego, i z generałem, dawnym dowódcą
Brygady Pancernej? Jaką rolę mógłby po wojnie pełnić znany
z serialu „Stawka większa niż życie” Stanisław Kolicki, dawny
J-23? Pytania te zadawało sobie kilka pokoleń. „Zmierzch
bohaterów” proponuje odpowiedzi.
Czy Janek Kos wróci do Gdańska? Tego nie zdradzimy. Ale
na pewno Hans Kloss pojawi się w rodzinnej Kościerzynie.

Autor: Ewa Waluk
Tytuł: Plan
Wydawnictwo: Warszawska
Firma Wydawnicza
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-8011-672-6
www: www.wfw.com.pl
Bohaterką powieści jest matka samotnie wychowująca
syna. Kiedy główna bohaterka dowiaduje się, że cierpi na
białaczkę,
postanawia
przeprowadzić
się
z Warszawy do rodzinnego Słupska. Jej celem jest
zapoznanie syna z biologicznym ojcem. To on miałby
zajmować się dzieckiem po jej śmierci.
Karolina i Sławek po dziesięciu latach spotykają się na
plaży. Miłość, która kiedyś ich połączyła, teraz powraca ze
zdwojoną siłą. Czy Sławek jest jednak gotów na to, co ma
nadejść? Czy jest gotowy wychować swojego syna bez
pomocy Karoliny?
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Autor: Magdalena Witkiewicz
Tytuł: Moralność pani Piontek
Wydawnictwo: Filia
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7988-494-0
www: www.wydawnictwofilia.pl

Od ekscentrycznej Gertrudy Poniatowskiej, de domo
Piontek, w życiu której wszystko przebiega zgodnie
z planem, chcą trzymać się z daleka ci, których ona z kolei
chciałaby mieć bardzo blisko. Nie może na przykład
pozwolić na to, aby jej syna, Augustyna Poniatowskiego,
usidliła jakaś „lafirynda”. Zbyt dużo w niego zainwestowała.
Innego zdania jest ojciec Augustyna, pan Romuald. Ale jego
zdanie się nie liczy.

Autor: Jacek Starościak
Tytuł: Wspomnienia gdańszczanina
Wydawnictwo: Marpress
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7528-125-5
www: www.marpress.pl

Część I wspomnień obejmuje czas od przybycia rodziców
Autora do Gdańska w 1945 r. do połowy roku 1991, gdy Autor
podjął pracę w Warszawie w Kancelarii Prezydenta RP Lecha
Wałęsy. J. Starościak opisuje wiele środowisk Trójmiasta, od
Akademii Medycznej, poprzez Politechnikę Gdańską, gdzie
studiował, pracę w Wydziale Nawigacyjnym w WSM
w Gdyni, Instytucie Morskim w Gdańsku, Polskim Rejestrze
Statków, Wydawnictwie Morskim, Biurze PoselskoSenatorskim OKP, aż do Urzędu Miasta Gdańska, którym
kierował jako pierwszy prezydent wybrany w wolnych
wyborach.
Część II zawiera zapiski z jego działalności w Kancelarii
Prezydenta RP od codziennych spraw począwszy po
historyczne wydarzenia, jak wizyta Prezydenta Wałęsy
w Moskwie, Niemczech, na Białorusi i Litwie, czy
wyprowadzenie wojsk radzieckich z Polski.
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Autor: Józef Borzyszkowski
Tytuł: Moi mistrzowie i przyjaciele
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63368-56-2
www: www.instytutkaszubski.pl

Tytuł tej książki – Moi mistrzowie i przyjaciele – jest dla mnie
bardzo ważny, ale też trudny i zobowiązujący. Zbliżając się do
emerytury, czyli zamykając pewien etap drogi życiowej, mam
świadomość, jak wiele w swoim życiu zawdzięczam jednym
i drugim, a jednocześnie jak wielu poznałem mistrzów
i przyjaciół (...). Zaprezentowane w niniejszym tomie teksty
mają bardzo różnorodny charakter (…). Dominują siłą rzeczy
wspomnienia. Są one wyrazem mojej wdzięczności wobec
znacznie liczniejszego grona przyjaciół – żywych i umarłych.
Stąd liczę na wyrozumiałość jednych i drugich, z których ci
pierwsi mogą być czytelnikami tej książki, podobnie jak nasze
rodziny. Mam nadzieję, że wybaczony zostanie mi fakt, iż
więcej piszę o radościach niż smutkach naszych przeróżnych
form współpracy i przyjaźni (…).
Ze Wstępu

Autor: Daniel Odija
Tytuł: Tartak [słuchowisko]
Wydawnictwo: Radio Koszalin
Rok wydania: 12 IX 2014 (premiera)
www: www.radio.koszalin.pl

Głównym bohaterem „Tartaku” jest odrażająca postać
właściciela tytułowej fabryczki, Józefa Myśliwskiego,
który w biednej wiosce na północy kraju buduje swoje
małe imperium, krzywdząc rodzinę i swoich
pracowników. Józef nienawidzi żony, nie kryje, że ma
kilkoro dzieci z okolicznymi wieśniaczkami, jest stałym
klientem agencji towarzyskiej. Wreszcie jego syn
z prawego łoża zawodzi ojca pod każdym względem.
Bohater nienawidzi, ale też sam jest obiektem
nienawiści.
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Autor: Magdalena Witkiewicz
Tytuł: Pierwsza na liście
Wydawnictwo: Filia
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7988-330-1
www: : www.wydawnictwofilia.pl

Ina myślała, że przeszłość zostawiła daleko za sobą. Teraz jej
życie przebiegało tak, jak sobie tego życzyła. Czasem
zapraszała do niego mężczyzn, ale tylko na chwilę. Patrycja
w każdej chwili mogła wszystko stracić. Los postawił przed nią
najtrudniejsze z zadań. Jak w ciągu kilku tygodni nauczyć
ukochane córki jak żyć? Karola musiała wziąć sprawy
w swoje ręce. Wyruszyła w podróż, aby odnaleźć pierwszą na
liście. Odnalazła. Ale wraz z nią wróciły bolesne wspomnienia.
Mimo niezagojonych ran, dawnych zdrad, i upływającego
czasu, przyjaźń powróciła.
Od Wydawcy

Autor: Krystyna Danuta Kardasz
Tytuł: Podróż przez życie
Wydawnictwo: Drukarnia Kowalscy
Rok wydania: 2014
www: www.drukarnia-kowalscy.pl

Podróż przez życie Krystyny (Danuty) Kardasz, de domo
Bystrzyckiej, to sentymentalna wędrówka sędziwej Autorki
przez zdawałoby się – dawno miniony, lecz doskonale
zachowany w Jej pamięci świat, który powojennym pokoleniom
wydaje się tak czarno-biały, jak porysowany film w iluzjonie,
a opowieści o nim odleglejsze od bitwy pod Grunwaldem...
Ale ten świat miał swoje tętniące życiem barwy, o jakich nie
śni się współczesnym! Życie bez pośpiechu, z należytym
pietyzmem utrzymywane więzy rodzinne i międzyludzkie,
patriotyzm jako coś tak naturalnego, jak oddychanie
i wynikające z tego świata imponderabilia – czy naprawdę taki
świat istnieje już tylko w nielicznych pamięciach świadków
tamtej epoki?
Marek Sosnowski
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Autor: Łukasz Kotkowski
Tytuł: Fanaberia
Wydawnictwo: Novae Res
– Wydawnictwo Innowacyjne
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7942-308-8
www: www.novaeres.pl

W niewyjaśnionych okolicznościach umiera dwudziestoletnia Martyna. Policja szybko umarza sprawę, uznając jej
śmierć za naturalną. Zaniepokojona przyjaciółka dziewczyny,
Dorota, postanawia wyjaśnić przyczynę zgonu. Udaje się
w tym celu do prywatnego detektywa Tomasza
Radziejewskiego, który w toku śledztwa zaczyna dostrzegać
powiązania badanej sprawy z nierozwikłaną do końca przed
laty serią bestialskich morderstw na kilkunastu dzieciach. Co
więcej, w międzyczasie zaczynają w okolicy ginąć bez śladu
kolejne ofiary…

Autor: Jan Maziejuk
Tytuł: Krekodaj (słupski)
Wydawnictwo: Starostwo Powiatowe
w Słupsku
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-60228-56-2
www: www.powiat.slupsk.pl

Książka zawiera nie tylko osobiste refleksje autora, lecz
ukazuje również proces zasiedlenia Pomorza Środkowego,
w tym szczególnie ziemi słupskiej i ziemi miasteckiej po II
wojnie światowej. Ilustruje przemiany gospodarcze,
społeczne, polityczne i kulturowe na tych terenach. Książka
jest bogato ilustrowana fotografiami prasowymi autorstwa
J. Maziejuka.
Barwne opowiadania biograficzne uzupełniają zamieszczone
wypowiedzi niektórych z kolegów dziennikarzy Autora.
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Autor: Edmund Szczesiak
Tytuł: Rajska wyspa. Opowieść o Wielkim
Ostrowie na jeziorze Wdzydze
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7591-431-3
www: www.wydawnictworegion.pl

Na ogromnym Jeziorze Wdzydzkim znajduje się duża wyspa,
a na niej od co najmniej dwudziestu lat niezwykłe
gospodarstwo. Reporter Edmund Szczesiak od wielu lat
śledził losy mieszkańców wyspy, odtworzył jej dzieje,
a rezultatem jest ta opowieść reportażowa.

Autor: Gabriel P. Oleszek
Tytuł: Kiedy byłem małym chłopcem
Wspomnienia z Sopotu, Zamościa
i Sulęczyna
Wydawnictwo: Jasne
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-61508-73-1
www: www.wydawnictwo-jasne.pl

Gabriel Piotr Oleszek to znany pisarz marynista, który
przeszedł wszystkie szczeble kariery morskiej, w tym
spędził 28 lat na stanowisku kapitana statków. W tej
książce, nieco innej niż dotychczasowa twórczość, powraca
wspomnieniami do lat 50. i 60. ubiegłego wieku, kiedy
dorastał. Przywołuje mniej lub bardziej chlubne
wydarzenia, których był uczestnikiem czy obserwatorem.
Często opowiada z humorem, ale też z tajemniczością.
Pokazuje, jak wyglądało życie w tamtych czasach, jak
dzieci i młodzież sami potrafili zorganizować sobie
spędzanie czasu.
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Autor: Kazimierz Trybulski
Tytuł: Wyspa Marii
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7591-423-8
www: www.wydawnictworegion.pl

Główną sceną najnowszej powieści Kazimierza Trybulskiego
(emerytowanego polonisty z Grudziądza, pasjonata
średniowiecza) jest miasto Kwidzyn. Fabuła rozgrywa się pod
koniec XIV w., a wśród bohaterów – obok postaci fikcyjnych
– są również historyczne (np. Jan z Kwidzyna). Opowieść
rozwija się dwutorowo, łącząc wątki świeckie z kwestiami
sakralnymi. Warstwa profanum to historia zakazanej
namiętności, która prowadzi do zbrodni. Natomiast sfera
sacrum związana jest z osobą błogosławionej Doroty
z Mątów, stygmatyczki i rekluzy, która dożyła swych dni
zamurowana w celi zbudowanej w pobliżu kwidzyńskiej
katedry.

Autor: Olga Podolska-Schmandt
Piotr Schmandt
Tytuł: Bóg zasnął?
Wydawnictwo: Oficynka
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-62465-74-3
www: www.oficynka.pl

Tajemniczy depozyt zakopany w pałacowym parku, rynek
dzieł sztuki, a obok tego zwykłe i szczególne zarazem losy
Wandy, Marii i Marty – kobiet, które dokonywały
dramatycznych wyborów, dojrzewały, zaczynały rozumieć
siebie i innych, a nade wszystko musiały być dzielne.
Czy ludzki los zależy wyłącznie od woli, pragnień i dążeń?
A może człowiek nie ma wpływu na swoje życie i jest skazany
na wszystko, co niosą wichry historii? Bohaterowie powieści
żyją w trudnych czasach. Dokonują też trudnych wyborów...
Oto mroczna kontynuacja losów postaci z „Gdańskiego
depozytu”.
Od Wydawcy
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Autor: Marek Andrzejewski
Tytuł: Vor dem Vergessen bewahren
Wydawnictwo: Wydawnictwo UG
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7865-274-8
www: wyd.ug.edu.pl

W literaturze wspomnieniowej dotyczącej dziejów Gdańska
odczuwalny jest brak wspomnień przedstawicieli tamtejszych
elit. Lukę tę w dużym stopniu wypełnia praca „Vor dem
Vergessen bewahren”. Praca ta składa się z dwóch
zasadniczych części: wspomnień Hansa Fuchs i w mniejszym
stopniu jego siostry, Dorothey, oraz załączników, w których
na szczególną uwagę zasługuje mój artykuł o Danziger
Neueste Nachrichten („Najnowsze Gdańskie Wiadomości”).
Praca została zaopatrzona w indeks osobowy oraz
bibliografie.
Marek Andrzejewski

Autor: Charles Berg
Tytuł: Śmierć w Oliwie
Wydawnictwo: Goneta
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63783-82-2
www: www.goneta.net

Fabuła powieści osadzona została w Wolnym Mieście
Gdańsku w przeddzień wybuchu II wojny światowej, kiedy to
zamordowana została charyzmatyczna piosenkarka Inga
Freiden „Frey”. Ponieważ była ona ukochaną niemieckiego
komisarza policji kryminalnej, ten zlecił dochodzenie w tej
sprawie prywatnemu detektywowi Gregorowi Steppe.
Pomagają mu Gerhard Ziehn i Elena, piosenkarka
z „Rosentala”, która zgrabnie zajęła wolne miejsce po Indze.
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Autor: Agnieszka Wilczek, Jakub Balicki
Tytuł: Jan Strelau. Poza czasem
Wydawnictwo: Smak Słowa
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-62122-97-4
www: www.smakslowa.pl

Prezentujemy niezwykłą rozmowę z urodzonym w Wolnym
Mieście Gdańsku prof. Janem Strelauem – nestorem polskiej
psychologii i światowej rangi badaczem temperamentu,
zapalonym narciarzem i niestrudzonym podróżnikiem.
Opowiada on o życiu, pracy, rodzinie i podróżach, a także
o tym wszystkim, co było dla niego trudne, radosne lub
fascynujące. Nie tylko w badaniach, ale też w codzienności.

Autor: Edmund Wnuk-Lipiński
Tytuł: Światy równoległe. Autobiografia
subiektywna w sensie ścisłym
Wydawnictwo: Prószyński i S-ka
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-79611-72-0
www: www.proszynski.pl

Mojemu pokoleniu przyszło żyć w ciekawym, choć pokojowym
momencie historycznym. Od kilku stuleci Polska nie
przeżywała tak długiego okresu bez wojen czy choćby
powstań. Nawet upadek komunizmu odbył się bez rozlewu
krwi, co mniej refleksyjnym politykom, publicystom i pisarzom
nie pasuje do obrazu...
Fragment książki
Autor (1944–2015) urodził się w Suchej na Pomorzu. Był
profesorem socjologii i autorem wielu prac z dziedziny
socjologii polityki. Tworzył i był pierwszym dyrektorem
Instytutu Studiów Politycznych PAN, a później rektorem
Collegium Civitas.
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Poezja
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Autor: Katarzyna Nazaruk
Tytuł: Szept i przestrzeń
Wydawnictwo: Wydawnictwo Książkowe IBiS
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7358-157-9
www: www.wydawnictwoibis.pl

Katarzyna Nazaruk książką „Szept i przestrzeń” zaprasza do
współczesnego świata mężczyzny i kobiety. Rzeczywistość,
emocje i nastroje zostały tu opisane z perspektywy
wrażliwości kobiety. Można powiedzieć, że to poezja
wpisująca się w nurt poezji kobiecej. Podobno kobiety
zrozumieć niepodobna. Jednak warto spróbować.

Autor: Urszula Kwasińska
Tytuł: Zagram
Wydawnictwo: Verlag michel und elbe
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-3-9814683-7-3

Poetka o nowym tomiku „Zagram” mówi: Po prostu: Póki
jestem, chcę jak najwięcej z siebie dać moim najbliższym.
Pisanie wierszy to taki szczególny pamiętnik, w którym
zawieram moje przemyślenia, pokazuję swoje wnętrze. Wiem,
że nie ma w nich wzniosłych poetycznych rymów, ale jest
radość i uśmiech, moje tulące ręce, które błogosławią
i dziękują Bogu za te moje najdroższe skarby: dzieci i wnuki
oraz ludzi, których spotykam na swojej drodze.
Aby
zbudować pomost między polskimi i niemieckimi
czytelnikami, wiersze zostały przetłumaczone na język
niemiecki. Tomik opatrzony jest pełnymi artyzmu zdjęciami
autorstwa niemieckiego fotografika Andreasa SchmidtWiethoff.
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Autor: Jaromira Labudda
Tytuł: Zwadë dëszë mòji
Wydawnictwo: Biblioteka Publiczna
Gminy Wejherowo
im. Aleksandra Labudy
w Bolszewie
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-935440-9-7
www: www.bpgw.org.pl

To dwujęzyczny kaszubsko-polski tomik wierszy Jaromiry
Labuddy wydany w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo” .
Okładkę tomiku zdobi obraz namalowany przez artystę
plastyka – Macieja Tamkuna.
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Autor: Ryszard Łuczkiewicz
Tytuł: Dziadka Rocha opowieści
z Kaszub
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7823-517-0
www:
www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Książeczka (…) zawiera tajemnicze, nawet sensacyjne,
a niekiedy miłosne historie, które mogły się zdarzyć
w przeszłości w Liniewie, Lubieszynie, Wysinie, Głodowie,
Garczynie (liniewskim), Liniewskich Górach i w innych
maleńkich niekiedy miejscowościach rozsianych po gminie
Liniewo, ale także w Kościerzynie, Wdzydzach Kiszewskich,
Karsinie, Wielu, Nowej Karczmie, Będominku, czyli na
Kaszubach i na pograniczu Kaszub i Kociewia. Dodają one do
burzliwych dziejów tej ziemi trochę przygody i zwyczajności.
Trudno będzie znaleźć w kronikach i zapiskach historycznych
postaci, które w książce występują, ale jest duże
prawdopodobieństwo, że mogły takie (lub podobne) istnieć.
Od Wydawcy

Autorzy: Maja Nowotnik, Roman Kucharski
Tytuł: Akademiô błotowëch żółwiów
Wydawnictwo: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Oddział w Bytowie
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-937736-2-6
www: www.kaszubi.pl/o/bytow

Fabuła opowiada o młodych żółwiach, które trafiają do
Akademii Żółwi Błotnych. Akademia istnieje od zawsze,
wychodzą z niej żółwie mądre i dojrzałe. Żółwie zwykle
zostawały tam do czasu, aż stwardniał im pancerz. Ponieważ
w dzisiejszych czasach większość żółwi przychodzi na świat
i ląduje w Akademii za pomocą ludzi, wg profesora trzeba
sprawdzić, czy dzisiejsze żółwie w ogóle się do tej
renomowanej uczelni nadają. Bo to już nie to samo, co za
jego czasów, poziom żółwiego szkolnictwa znacznie się
obniżył.
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Autor: Anna Łajming
Tytuł: Bajki Anny Łajming
Wydawnictwo: LiveHome
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-939450-2-3
www: www.livehome.pl

Publikacja (wznowienie) ukazała się z okazji 110. rocznicy
urodzin kaszubskiej pisarki Anny Łajming. Bajki – opatrzone
dużymi, kolorowymi ilustracjami – zostały napisane
w oryginalny sposób: dialogi zapisane są w języku
kaszubskim (obok znajdują się tłumaczenia), natomiast część
narracyjna w języku polskim.

Autor: Augustyn Dominik
Tytuł: Domienikowé powiôstczi
/ Opowieści Dominika
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7591-416-0
www: www.wydawnictworegion.pl

Fabuła prezentowanych w setną rocznicę urodzin Autora
(1915-1987) barwnych opowiadań osadzona jest Krokowej
i okolicach, gdyż te miejsca i żyjący w nich ludzie są
bohaterami opowieści Dominika.
Warto podkreślić oryginalną koncepcję wydania książki:
drukowana jest ona równolegle po kaszubsku (dla tych,
którzy ten język znają bądź uczą się go) i po polsku (dla
wszystkich, którzy chcą poznawać historię Kaszub).
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Autor: Patrycja Wojtkowiek-Skóra
Uryniuk Natalia
Tytuł: Na tropach Kaszub
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-6517-500-7
www: www.wydawnictwooskar.pl

Z czym kojarzą się Kaszuby? Ktoś odpowie, że z pięknymi
krajobrazami, inny że z folklorem, jeszcze inny zanuci To je
krótczi, to je dłudżi? Nasza wiedza o tym regionie często
ogranicza się jednak do hasła, które musimy uzupełnić
treścią. Prezentowana książka wypełnia tę lukę. To
wierszowane kompendium wiedzy o Kaszubach, ich
kulturze, języku, tradycji i zwyczajach. Na jej stronach
czytelnik odkryje kaszubskie uniwersum, zachwycające
bogactwem i różnorodnością. To podróż w przestrzeni
i czasie – z jednej strony obserwujemy najważniejsze miejsca
regionu, jak Kościerzyna, Kartuzy czy Wdzydze, z drugiej –
poznajemy postaci ważne dla historii Kaszub: Antoniego
Abrahama czy Hieronima Derdowskiego.
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Autor: Aneta Niewęgłowska
Tytuł: Średnie szkolnictwo żeńskie
w Prusach Zachodnich
w latach 1815-1914
Wydawnictwo: TNT
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-61487-33-3
www: www.tnt.torun.pl

Omawiana pozycja poszerza naszą wiedzę o kwestiach
istotnych odnośnie kształtowania się i rozwoju żeńskiego
szkolnictwa średniego w XIX stuleciu, ale także ówczesnych
teorii pedagogicznych, ustroju szkolnego, programów
nauczania, kształcenia nauczycieli, ich statusu, a wszystko to
w kontekście kształtowania się poglądów w kwestii roli kobiety
w ewoluującym systemie społecznym.
Fragm. recenzji prof. Szczepana Wierzchosławskiego

Autor: Dagmara Płaza-Opacka (red.)
Tadeusz Stegner (red.)
Tytuł: Wędrówki po dziejach Gdyni cz.III
Wydawnictwo: Muzeum Miasta Gdyni
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-940451-1-1
www: www.muzeumgdynia.pl

Zbiór studiów, zawierających informacje o przeszłości Gdyni,
tej kulturalnej, społecznej i gospodarczej. Na uwagę
zasługują m.in. teksty o: zakonach i zgromadzeniach
męskich w Gdyni w latach 1945–1989 (Leszek Molendowski),
o dzielnicy reprezentacyjnej Gdyni w okresie II
Rzeczypospolitej (Aleksandra Gromnicka), o Marynarce
Wojennej
w
pieśniach
marynistycznych
okresu
międzywojennego (Tomasz Górski), o samochodach
w przedwojennej Gdyni (Michał Miotke) czy kinach sieci
państwowej w latach 1945–1989 (Krzysztof Jurczyk).
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Autor: Jan Walkusz
Tytuł: Piastun słowa ks. Bernard Sychta
Wydawnictwo: Zrzeszenie Kaszubsko
-Pomorskie
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-87258-44-3
www: www.kaszubi.pl

Książka poświęcona jest ks. dr. Bernardowi Sychcie, autorowi
sztuk teatralnych, słowników kaszubskich i kociewskich.

Autor: Maciej Tamkun
Tytuł: Poczet władców Pomorza
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7591-421-4
www: www.wydawnictworegion.pl

Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie wszystkim
zainteresowanym wizerunku władców pomorskich z dynastii
Sobiesławiców oraz przedstawienie okresu ich życia na
podstawie dotychczasowych ustaleń historyków i rozważań
opartych na ogólnodostępnych dokumentach i źródłach. Nie
istnieją podobizny władców ze średniowiecza, nie rozwinęły
się wówczas jeszcze techniki portretowe. Prezentowane
wizerunki są efektem wyobraźni Autora.
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Autor: Bożena Aksamit
Tytuł: BATORY. Gwiazdy, skandale
i miłość na transatlantyku
Wydawnictwo: Agora SA
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-832-6822-58-2
www: www.wydawnictwoagora.pl

To historia legendarnego polskiego transatlantyku „Batory”,
który przez 33 lata służby był świadkiem wielkich romansów,
dramatów, rozstań, szalonych zabaw... Pływali na nim Adolf
Dymsza, Hanka Ordonówna, Kalina Jędrusik, Arkady Fiedler,
Wojciech Kossak... Tu kręcono słynną „Pasażerkę” Andrzeja
Munka. Tu występował kabaret „Dudek” i zespół
„Mazowsze”, a filmy puszczał Tomasz Raczek.

Autor: Tomasz Rembalski (red.)
Tytuł: Arkadia – gdyńskie letnisko
przełomu XIX i XX wieku
Wydawnictwo: Muzeum Miasta Gdyni
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-937119-5-6
www: www.muzeumgdynia.pl

Książka prezentuje jeden z ciekawszych, a mniej do tej pory
zbadany, fragment historii Gdyni. Pierwsza część publikacji
jest naukowym opracowaniem dziejów kąpieliska gdyńskiego
w latach 1904-1914 na tle szerokiej historii gospodarczej wsi
Gdynia. Druga część przedstawia niepublikowany dotąd
wybór kilkudziesięciu pocztówek ze zbiorów Muzeum
Miasta Gdyni, pokazujących Gdynię i Orłowo na przełomie
XIX i XX w.
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Autor: Daniel Kalinowski (red.)
Tytuł: Wielkie Pomorze. Wierzenia i religie
Wydawnictwo: Akademia Pomorska Słupsk
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63368-55-5
978-83-7467-239-9
www: www.wydawnictwo.apsl.edu.pl

Autorzy tekstów w niniejszej publikacji analizują wierzenia
i konfesje religijne. Czynią to nie tylko odnosząc się do
tradycji katolickiej i protestanckiej, ile i przy uwzględnieniu
mniejszych liczebnie grup mennonitów czy Żydów. Pojawiły
się także dociekania dotyczące pomorskich kultów
przedchrześcijańskich.

Autor: Józef Borzyszkowski (red.)
Tytuł: Kaszubskie Jeruzalem
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63368-54-8
www: www.instytutkaszubski.pl

Jest to książka o dziejach i współczesności gminy Główczyce
oraz o tożsamości jej mieszkańców. Czytelnicy dowiedzą się
z niej o: najstarszych dziejach Główczyc w świetle źródeł
archeologicznych, o przeszłości Główczyc i parafii
główczyckiej w XVII i początkach XVIII w., o Christianie
Grafie von Krockow z Rumska (1927-2002) – piewcy
i tłumaczu „specyfiki” pomorskiej, o obrazach Kurta
Schönfelda ukazujących Główczyce oraz o etymologii nazw
miejscowości gminy Główczyce. „Wyruszą” też śladami
Floriana Ceynowy z Bukowca – Przysierska i Aleksandra
Hilferdinga z Petersburga.
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Autor: Józef Borzyszkowski (red.)
Tytuł: Borzyszkowy i Borzyszkowscy...
z Piekła rodem
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63368-60-9
www: www.instytutkaszubski.pl

Publikacja powstała z okazji kolejnego zjazdu rodzinnego
familii Borzyszkowskich. Specyfiką drukowanych na tę
okoliczność tomów pozostaje to, iż znajdują się w nich nie
tylko teksty o rodzinie, ale też o rodowych gniazdach,
o wsiach i miejscach spotkań oraz ludziach związanych
z Borzyszkowami i Borzyszkowskimi. W niniejszym wydaniu
na uwagę zasługuje opis sylwetki wyjątkowego autora –
ks. F. Podlaszewskiego – i jego ciekawe dzieło: „Zarys dziejów
parafii i Kościoła w Dziemianach”.

Autor: o. Adam R. Sikora (tłum.)
Tytuł: Knéga Zôczątków/Księga Rodzaju
Wydawnictwo: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-62137-33-6
www: www.kaszubi.pl

Pierwsze wydanie Księgi Rodzaju w przekładzie języka
oryginału (hebrajskiego) na język kaszubski.
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Autor: Paweł Pizuński
Tytuł: Sekrety Malborka
Wydawnictwo: Arenga
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-922985-4-0

O zamku w Malborku krąży wiele mniej lub bardziej
fantastycznych legend. Może i są one ciekawe, nie mogą się
jednak równać z tym, co działo się tam kiedyś naprawdę.
A działo się wiele. Były zbrodnie, spektakularne ucieczki,
wielkie uczty i zabawy rycerskie. O tym właśnie opowiada ta
książka. Jest zbrodnia w kaplicy, jest ucieczka Kiejstuta, są
turnieje rycerskie i wiele innych, nie mniej sensacyjnych
zdarzeń. Nikt ich nie wymyślił. One zdarzyły się naprawdę.
Od Wydawcy

Autor: Hanna Bobińska, Grzegorz Ojcewicz
Tytuł: Zabójstwo wielkiego mistrza
Wernera von Orseln
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63355-33-3
www: www.wydawnictworegion.pl

Temat zabójstwa wielkiego mistrza Wernera von Orseln
(1275?–1330) najpełniej, jak dotąd, potraktował polski badacz
Janusz Trupinda. W opublikowanym na przełomie XX
i XXI w. obszernym artykule przedstawił kompleksowo
okoliczności śmierci zwierzchnika Zakonu Krzyżackiego,
pisząc o osobie sprawcy, motywach jego działania, samym
zajściu (rekonstrukcja wydarzeń) oraz o miejscu przestępstwa.
Zapowiedział także kontynuowanie rozpoczętych badań,
wychodząc z założenia, że również spisek na wielkiego
mistrza mógł być jedną z głównych przyczyn zamachu na
Wernera von Orseln. Wskazywał zarazem na potrzebę
zbadania kręgu osób, które najbardziej skorzystałyby na
śmierci i zmianie zwierzchnika Zakonu Krzyżackiego na
mistrzowskim urzędzie.
Ze Wstępu
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Autor: Andrzej Drzycimski, Janusz Górski
Tytuł: Reduta Westerplatte
Wydawnictwo: Oficyna Gdańska
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-64180-18-7
www: www.oficynagdanska.pl
Autorzy w atrakcyjny sposób opowiadają o historii, która
stała się podłożem legendy Westerplatte, a zwłaszcza
siedmiu dramatycznych dni obrony polskiego przyczółka we
wrześniu 1939 r. Opowieść urozmaicają archiwalne
i współczesne zdjęcia, pocztówki, mapy, dokumenty…

Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: Bibliografia Kaszub (1957–1970), t. 2
Wydawnictwo: WiMBP w Gdańsku
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-89285-77-5
www: www.wbpg.org.pl
Tom drugi „Bibliografii Kaszub” obejmuje artykuły
z czasopism opublikowane w latach 1957–1970. Ich tematyka
jest bardzo różnorodna. Po Październiku 1956 r.,
w porównaniu z epoką poprzednią, niektóre tematy były
poruszane znacznie częściej.
Ówczesna prasa dużo miejsca poświęcała budowie szkół,
aktywizacji kulturalnej wsi i miasteczek, rozwojowi turystyki,
służbie zdrowia czy działalności powstałego w końcu 1956 r.
Zrzeszenia Kaszubskiego (od 1964 r. Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego). Szeroko pisano o dużych projektach
gospodarczych,
odważniej
podejmowano
temat
dyskryminacji ludności kaszubskiej, w tym słowińskiej.
Korzystając z bibliografii należy jednak pamiętać, że
dominowała oficjalna propaganda, obowiązywała cenzura
i swoboda dyskusji była wówczas bardzo ograniczona.
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Autor: Dorota Abramowicz
Tytuł: Największe tajemnice Pomorza
Wydawnictwo: Polska Press Grupa
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-60203-28-6
www: www.dziennikbaltycki.pl

„Największe tajemnice Pomorza” to zbiór artykułów, które
wyszły spod ręki popularnej trójmiejskiej dziennikarki.
Przeczytać można tu o nawiedzonych miejscach na Pomorzu,
poszukiwaniach Bursztynowej Komnaty i mrocznych
sekretach gauleitera Alberta Forstera. Autorka pisze również
o Brunie Gröningu – tajemniczym uzdrowicielu
z Gdańska Oliwy, a także o najrozmaitszych skarbach, w tym
o zaginionym skarbcu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, i UFO
na Pomorzu. Zaciekawić mogą historie o templariuszu ze
Skarszew i polskim astrologu Leszku Weresie, który
przewidział zamach na Word Trade Center w Nowym Jorku.

Autor: Marta Kowalczyk
Tytuł: Błogosławiona Dorota z Mątowów
Życie i duchowość
Wydawnictwo: eSPe
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7482-692-1
www: www.espe.pl

Błogosławiona Dorota z Mątowów to mistyczka
i stygmatyczka żyjąca w XIV w., która po śmierci męża
została pustelniczką – rekluzą. Przypisuje się jej liczne
uzdrowienia, a nawet wskrzeszenie. Wkrótce po jej śmierci
został otwarty proces kanonizacyjny, jednak z powodu
zawirowań historycznych i politycznych trwający stulecia
kult Doroty został zatwierdzony dopiero w 1976 r. Jest ona
uznawana za patronkę kobiet, hutników, Pomorza
i Diecezji Elbląskiej.
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Autor: Krzysztof Zajączkowski
Tytuł: Westerplatte jako miejsce
pamięci 1945–1989
Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-76298-06-1
www: www.ipn.gov.pl

Co spowodowało, że Westerplatte urosło do rangi
wrześniowego symbolu i stało się składnikiem kanonu
historycznego Polaków? Jakie były przyczyny tego stanu
rzeczy, jakie mechanizmy zadziałały? Kto i w jakim celu
wywierał wpływ na kształtowanie i rozpowszechnianie wiedzy
o obronie Składnicy? (…) Czym stała się pamięć o Westerplatte
w kolejnych latach jej funkcjonowania? Autor, poszukując
odpowiedzi na tak postawione pytania, sięga do problematyki
pamięci społecznej oraz podejmuje badania w ramach tzw.
historii drugiego stopnia. Zaprezentowana analiza przesłanek,
które pochodzą z badań nie tylko klasycznych źródeł pisanych,
ale także ze starannie zgromadzonej dokumentacji spuścizny
literackiej i filmowej, sprawia, że otrzymujemy wielowymiarowy obraz specyficznego miejsca pamięci.
Od Wydawcy

Autor: Andrzej Bogucki
Tytuł: Veteranus bydgoski 1939-1947
Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy
Świadectwo
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7456-045-0
www: www.akant.org

Autor przybliża biografie wielu bydgoszczan (i innych osób
z Pomorza), których droga do armii gen. Władysława
Andersa prowadziła przez służbę w niemieckim wojsku.
Znajomość Boguckiego z nieżyjącym Kalikstem Piechockim –
służącym w niemieckim wojsku we Francji, a następnie
w armii gen. Andersa – zaowocowała opublikowaniem
w „Veteranusie” jego pamiętników.
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Autor: Jacek Kowalkowski
Tytuł: Wybiccy herbu Rogala
od XVI do XX wieku
Wydawnictwo: DiG
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7181-906-3
www: www.dig.pl

Autor zajmuje się genealogią rodu Wybickich herbu Rogala,
zamieszkującego Prusy Królewskie i Wielkopolskę. Była to
drobna rodzina szlachecka o niewyjaśnionym pochodzeniu,
która w województwie pomorskim pojawiła się na przełomie
wieków XVI i XVII. Kowalkowski próbuje poddać rewizji
legendę o pochodzeniu Wybickich, jaką zamieścił w swoim
pamiętniku Józef Wybicki, autor hymnu narodowego.
Zgromadzone dokumenty pozwoliły mu na odtworzenie
w miarę pełnej genealogii rodziny. Rezultatem badań są
biogramy 113 osób, żyjących w okresie od XVII do pierwszej
połowy XX w.

Autor: Piotr Kitowski
Tytuł: Sukcesja spadkowa w mniejszych
miastach województwa pomorskiego
w II połowie XVII i XVIII wieku
Wydawnictwo: Neriton
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7543-374-6
www: www.neriton.apnet.pl
W oparciu o szeroką bazę źródłową Autor ukazał
skomplikowaną problematykę spadkobrania i spadku
w mniejszych miastach Prus Królewskich w drugiej połowie
XVII i w XVIII w. na przykładzie wybranych ośrodków
województwa pomorskiego. Monografia naświetla zarówno
teoretyczne podstawy prawa spadkowego, jak i jego
praktyczne stosowanie w życiu codziennym mieszkańców
małych miast.
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Autor: Helmut Walser Smith
Tytuł: Opowieść rzeźnika.
Morderstwo i antysemityzm
w Chojnicach
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza
Fundacji Fuhrmanna
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64055-07-2

Książka jest przekładem oryginału wydanego w 2000 r.
w USA pod tytułem „The Butcher's Tale. Murder and antisemitism in a german town”. Jej Autor przedstawił historię
oskarżeń o mord rytualny, jakie chojniczanie wysuwali
wobec społeczności żydowskiej w 1900 r. Stało się tak po tym,
kiedy w marcu 1900 r. w różnych częściach miasta
odnaleziono fragmenty ciała brutalnie zamordowanego
chojnickiego gimnazjalisty Ernsta Wintera.
Powieść w 2002 r. została uznana przez „The Los Angeles
Times” za najlepszą książkę dotyczącą historii współczesnej
i otrzymała prestiżową Nagrodę Fraenkel'a.

Autor: Kuba Pokojski
Tytuł: Tczew 1627
Wydawnictwo: Erica
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64185-79-3
www: www.wydawnictwoerica.pl

Autor opisuje ważną konfrontację armii polskiej ze Szwedami
w XVII w. Korzysta przy tym z bogatej bazy źródłowej, także
zagranicznej. W książce zamieszczono wiele kolorowych
map oraz ilustracji.
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Autor: Jan Walkusz
Tytuł: Kościół na drogach pomorskiej
przeszłości. Studia i szkice
z XIX i XX wieku
Wydawnictwo: KUL
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7702-838-4
www: www.wydawnictwokul.lublin.pl

Jan Walkusz w swojej książce opisuje m.in. Kalwarię
Wejherowską pod zarządem duchowieństwa diecezjalnego,
Kościół katolicki na Pomorzu Nadwiślańskim w Drugiej
Rzeczypospolitej. Prezentuje też obraz diecezji chełmińskiej
w
świetle
relacji
biskupa
Stanisława
Wojciecha
Okoniewskiego. Zapoznaje ponadto z historią seminarium
duchownego w Pelplinie w okresie II Rzeczypospolitej (19181939),
a
także
z
uposażeniem
duchowieństwa
w międzywojennej diecezji chełmińskiej. Przedstawia
również tło i nakreśla Akcję Katolicką diecezji chełmińskiej
na tle ruchu ogólnopolskiego, pisze o duchowieństwie
chojnickim w życiu publicznym XIX i XX w. Ostatni rozdział
poświęca proboszczom Pelplina drugiej połowy XX w.

Autor: Agnieszka Gut
Tytuł: Średniowieczna dyplomatyka
wschodniopomorska. Dokumenty
i kancelarie Pomorza Wschodniego
do 1309 roku
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-72419-61-3
www: www.wn.usz.edu.pl
Praca dotyczy funkcjonowania dokumentu i kancelarii na
Pomorzu Wschodnim przed zajęciem go przez Zakon
Krzyżacki w 1308/1309 r. Analizą objęto dokumenty
wszystkich wystawców wschodniopomorskich oraz te
skierowane do odbiorców z omawianego obszaru. Autorka
nie skupia się wyłącznie na analizie dyktatu i duktu, ale na
funkcjach jakie pełnił dokument w okresie wczesnej
piśmienności.
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Architektura
–
sztuka
33

Autor: Jacek Friedrich
Tytuł: Odbudowa Głównego Miasta
w Gdańsku w latach 1945–1960
Wydawnictwo: Słowo/Obraz Terytoria
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7453-249-5
www: www.terytoria.com.pl

Książka ukazuje złożony proces odbudowy gdańskiego
Głównego Miasta po drugiej wojnie światowej, uwikłany
w ówczesne realia polityczne, ideowe i kulturalne. Autor
przekonuje, że odbudowane po wojnie zabytkowe centrum
Gdańska to miasto równocześnie stare i nowe. Z jednej strony
zachowano bowiem szereg monumentalnych zabytków,
odtworzono główne ciągi uliczne i charakterystyczne widoki,
z drugiej jednak – radykalnie przekształcono strukturę
miejską, dostosowując ją do wymogów nowoczesnej
urbanistyki i tworząc na obszarze historycznego śródmieścia
socjalistyczne osiedle robotnicze. Główny nacisk został więc
położony na zabudowę mieszkaniową, stanowiącą większość
tkanki tego nowego-starego organizmu miejskiego.
Od Wydawcy

Autor: Tadeusz Jastrzębski
Tytuł: Ikonografia marynistyczna
w sztuce sakralnej na Pomorzu
Wydawnictwo: Tadeusz Jastrzębski
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-94189-00-6

Autor pisze o inspiracjach marynistycznych z ksiąg Starego
i Nowego Testamentu w sztuce sakralnej Pomorza,
o marynistycznych symbolach chrześcijańskich, elementach
marynistycznych inspirowanych życiem świętych. Prezentuje
także marynistyczne elementy w architekturze i aranżacji
kościołów – łodzie, statki, okręty i in.
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Autor: Piotr Birecki
Tytuł: Ewangelickie budownictwo kościelne
w Prusach Zachodnich
Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-231-3183-0
www: www.wydawnictwoumk.pl

Książka jest pierwszą publikacją na temat architektury
i wyposażenia ponad 350 kościołów protestanckich
wzniesionych na terenie dawnego zaboru pruskiego oraz roli
mecenatu państwa w dziedzinie architektury na tym terenie.
Jest to nie tylko szkic historii reformacji XIX w. i teorii
budownictwa ewangelickiego na tym obszarze, ale przede
wszystkim dzieje wielu inwestycji kościelnych, w większości
przypadków odtworzone po raz pierwszy.
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Socjologia
–
społeczeństwo
36

Autor: Przemysław Kaca
Tytuł: Hip-hop jako narzędzie resocjalizacji
młodzieży
Wydawnictwo: Novae Res
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7942-399-6
www: www.novaeres.pl
(…) Według hip-hopu najważniejszą wartością w egzystencji
ludzi jest wolność. Nie należy stygmatyzować kultury
hiphopowej. W człowieku nie może rodzić się odraza do
pokolenia, które ceni sobie szczerość i autentyczność. (…)
Książka ukazuje pozytywną rolę hip-hopu w kształtowaniu
postaw i zachowań młodzieży zagubionej w życiu, a także
zwraca uwagę na funkcję terapeutyczną tego gatunku
muzycznego.

Autor: Cezary Obracht-Prondzyński (red.)
Katarzyna Kulikowska (red.)
Tytuł: Pomorska debata o kulturze
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63368-47-0
www: www.instytutkaszubski.pl
„Pomorska debata o kulturze” to projekt, który od 2013 r.
realizuje Instytut Kaszubski wspólnie z kilkoma innymi
partnerami. Prezentowana książka zawiera referaty
wygłoszone podczas organizowanych w związku z projektem
spotkań oraz refleksje spisane przez kilku autorów już po
nich. Mowa jest tu o pomorskiej wielokulturowości: jej
niewykorzystanych potencjałach i potencjalnych ryzykach,
o regionalnej i etnicznej kulturze popularnej, o sposobach
popularyzowania wiedzy o Pomorzu i o regionalnej książce.

Łukasz Kuchnowski
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Autor: Jerzy Model (red.)
Tytuł: Słownik dziennikarzy i publicystów
Pomorza 1945–2015
Wydawnictwo: Stowarzyszenie Dziennikarzy RP
Oddział Morski
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-942393-0-5
www: www.dziennikarze.pomorskie.pl
Publikacja zawiera biogramy, źródła, notki bibliograficzne,
także składy zespołów redakcyjnych gdańskiej prasy w latach
1945-2015. Do tego dochodzi napawająca smutkiem lista
dziennikarzy i publicystów zmarłych w latach 1945–2015.

Autor: Teresa Hoppe (red.)
Tytuł: Kult o znamionach cudu
(biskup Konstantyn Dominik)
Wydawnictwo: Oddział ZKP w Gdyni
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-92897-54-5
www: www.kaszubi.pl/o/gdynia
Praca
poświęcona
jest
kaszubskiemu
biskupowi
Konstantynowi Dominikowi i stanowi świadectwo kultu tego
duchownego.
W opracowaniu – wzbogaconym kilkudziesięcioma zdjęciami
– zawarto wspomnienia i refleksje wielu osób świeckich,
związanych z kultem biskupa Dominika w ostatnich dwóch
dekadach.
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Autor: Stanisław Danielewicz
Tytuł: Jazzowisko Trójmiasta
Czwarta zmiana
Wydawnictwo: Wydawnictwo UG
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7865-245-8
www: kiw.ug.edu.pl
Stanisław Danielewicz w nowej książce powraca do obrazu
środowisk jazzowych Trójmiasta, który przedstawił w swojej
poprzedniej pracy „Jazzowisko Trójmiasta. Historia jazzu
w Gdańsku, Gdyni i Sopocie 1945-2010”. Tym razem swoją
uwagę poświęca w dużej mierze muzykom najmłodszego
środowiska (stąd „czwarta zmiana”), zaś materiały do
publikacji czerpie z różnych źródeł prasowych, opublikowanych w latach 2010-2013.
Od Wydawcy
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Etnografia
40

Autor: Witosława Frankowska
Tytuł: Kolędowanie na Kaszubach
Wydawnictwo: Instytut Sztuki PAN
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63877-61-3
www: www.ispan.pl

Niewiele jest w obrębie roku kościelnego świąt, które niosłyby
z sobą takie nagromadzenie sytuacji obrzędowych, wspartych
słowem i muzyką, co okres Bożego Narodzenia i Nowego
Roku. (…) Na Kaszubach, gdzie niegdyś istotę
przedświątecznego
skupienia
oddawało
przysłowie
„w jagwańce skrzepczi są zamkłć‘”, miejsce muzykantów
zajmowali chłopcy z szopką, grudniową porą odwiedzający
okoliczne domostwa ze śpiewem kolęd. W Beskidzie Śląskim
adwentową ciszę przerywał szóstego grudnia obrzęd
chodzynio Mikołajów. Tego dnia można było nawet tańczyć
przy akompaniamencie heligonki'‘.
Od Wydawcy
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Albumy
i przewodniki
42

Autor: Cezary Obracht-Prondzyński
Kazimierz Rolbiecki
Tytuł: Bytowskie szlaki / Bytów Byways
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
ZKP/Bytów
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63368-61-6
www: www.instytutkaszubski.pl

W ostatnich latach ukazało się kilka albumów o Bytowie,
ziemi bytowskiej i sąsiadujących z nami terenach Pomorza.
(…) Dziś wiele z tych wydawnictw nie jest już dostępnych na
rynku. (…) Wielu czytelników – mieszkańców i turystów
mówiło nam, że tak szybko zmienia się oblicze miasta
i okolicznych wsi, że zdjęcia sprzed kilku lat mają często już
tylko walor historyczny. I rzeczywiście – w naszych stronach
prowadzone są stale i intensywnie różnorodne inwestycje, tak
prywatne, jak i publiczne. Podejmowane są liczne działania
estetyzacyjne, pojawia się nowa architektura (…). Wszystko to
powoduje, że zmienia się oblicze miasta i całego naszego
regionu!
Ze Wstępu

Autor: Ryszard Nowakowski
Tytuł: Ziemia Słupska
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-939209-0-7
www: www.wydawnictworegion.pl

Album przedstawia zdjęcia z gmin powiatu słupskiego. Na
jego stronach znajdują się także fotografie z gminy Damnica.
Zobaczyć można w nim zabytki (pałace i dworki), ale także
zdjęcia z gminnych uroczystości – Słupskich Pokopek czy
Dożynek.
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Autor: Tomasz Dobrowolski
Wojciech Fułek
Tytuł: Może plaża
Wydawnictwo: Estilla
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-65175-05-2

Sopocka plaża to miejsce kultowe dla wielu pokoleń. Autorzy
książki – Wojciech Fułek i Tomasz Dobrowolski – jako
sopocianie spędzali na niej w dzieciństwie każde lato
i niemal każdy słoneczny dzień. Zauroczeni tym miejscem
postanowili je uwiecznić w niniejszym albumie.

Autor: Daria Wojtas
Tytuł: Spacer po Starostwie Powiatowym
w Słupsku
Wydawnictwo: Starostwo Powiatowe
w Słupsku
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-60228-52-4
www: www.powiat.slupsk.pl

Budynek Starostwa Powiatowego w Słupsku należy do
najpiękniejszych zabytków w regionie słupskim. Budowany
był od początku na potrzeby siedziby władz powiatowych.
Przeprowadzony w ostatnich latach remont sprawił, że
budynek odzyskał dawny blask, a zwiedzający mogą
zobaczyć odrestaurowane pomieszczenia, w tym wieżę
zegarową.

44

Autor: Jarosław Ellwart
Tytuł: Kociewie Bory Tucholskie
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-75913-51-4
www: www.wydawnictworegion.pl

Album na ponad 200 fotografiach ukazuje Kociewie i Bory
Tucholskie przede wszystkim od strony tego, co w nich
interesujące i wyjątkowe. Maleńkie miasta i wsie, wartkie
rzeki i polodowcowe jeziora, pachnące żywicą bory, pamięć
o Krzyżakach, cystersach i polskich królach... By oddać
klimat tych miejsc, znalazło się w tej publikacji także trochę
zdjęć chwytających ulotne chwile: borową jesień
przeglądającą się w bezimiennym jeziorze, cysterski gotyk
Pelplina czy sady owocowe koło Świecia.

Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: Pomorze. Przewodnik turystyczny
Wydawnictwo: Demart
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-74279-79-6
www: www.demart.com.pl

Pomorze to – jak pisze Wydawca – (…) raj dla plażowiczów,
grzybiarzy, kajakarzy, smakoszy ryb i regionalnych specjałów.
W przewodniku opisujemy megality – grobowce sprzed kilku
tysięcy lat p.n.e. wzniesione przez ówczesnych mieszkańców
tych ziem na długo przed przybyciem Słowian. Prezentujemy
największe w Polsce skupisko kościołów romańskich będących
świadectwem
intensywnej
chrystianizacji
Pomorza
przypadającej na XII i XIII w. Pomorze to również kraina
zamków krzyżackich (…). Nie brakuje tu nowszych fortyfikacji,
takich jak schrony i umocnienia Wału Pomorskiego. Nie
zapomnieliśmy też o malowniczym folklorze Kaszubów,
o Słowińcach, dawnych mieszkańcach wybrzeża czy wreszcie
o „olędrach” z Żuław.
Opisane miejsca wskazane są na mapie samochodowej
w skali 1:325 000, co ułatwi dotarcie do nich.
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Autor: Waldemar Nocny
Tytuł: Plaże i kąpieliska Mierzei Wiślanej
(od Śmiałej Wisły po Nową Karczmę)
Wydawnictwo: Fundacja „Meritum”
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-62810-03-1

Nowa książka Waldemara Nocnego opowiada o znanych
kąpieliskach morskich, usytuowanych na Mierzei Wiślanej:
Sobieszewo, Orlinki, Świbno, Mikoszewo, Jantar, Stegna,
Sztutowo, Kąty Rybackie, Skowronki, Przebrno, Krynica
Morska, Nowa Karczma. Waldemar Nocny szczegółowo
przedstawia historię ich powstania i tworzenia się
infrastruktury turystycznej. W książce umieszczono setki
historycznych i współczesnych zdjęć z życia codziennego
kurortów na przestrzeni ostatnich 150 lat.

Autor: Łukasz Różycki, Andrzej Drzewiecki
Tytuł: Militaria Pomorskie (XIX – XX wiek)
Historia – Edukacja – Turystyka
Wydawnictwo: Napoleon V
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7889-313-4
www: www.napoleonv.pl

Publikacja poświęcona jest fortyfikacjom na Pomorzu.
Autorzy na niemal 900 stronach omawiają i pokazują dzieła
inżynieryjne i ich zmiany na przestrzeni wieków. Większą
część książki zajmują fotografie pomorskich militariów,
wykonane współcześnie i (jak zaznaczają Autorzy) bez
retuszu. Na uwagę zasługują ciekawe aneksy, mapy
i rekonstrukcje graficzne wybranych obiektów militarnych.
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Językoznawstwo
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Autor: Eugeniusz Gołąbek
Tytuł: Słownik polsko-kaszubski, t. III
Wydawnictwo: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-62137-05-3
www: www.kaszubi.pl

Autor „Słownika”, Eugeniusz Gołąbek (ur. 1949), należy do
osób dobrze znanych w środowisku kaszubologów. (…) Z tego
„Słownika” korzystać mogą wszyscy, którzy chcą wzbogacić
zasób swego słownictwa kaszubskiego tak w mowie, jak i przy
tworzeniu tekstów pisanych. „Słownik” bowiem w miarę
możności – i oczywiście ograniczonej liczby uwzględnianych
źródeł – ma prezentować jak najbogatszy zbiór słownictwa,
wyrazy używane przez Kaszubów na co dzień i też te
zapomniane, m.in. z myślą o możliwości ich odrodzenia we
współczesnej kaszubszczyźnie mówionej i pisanej, a więc
ogólnie: Słownik obejmuje całą leksykę „przëdatną dlô
kaszëbiznë lëteracczi”.

Autor: Tomasz Wicherkiewicz
Tytuł: Regionalne języki kolateralne
Europy – porównawcze studia
przypadku z polityki językowej
Wydawnictwo: UAM
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63664-41-1
www: www.amu.edu.pl
Jest to pierwsza monografia w języku polskim poświęcona
tytułowym językom kolateralnym z perspektywy historii
języków, językoznawstwa historycznego, socjolingwistyki,
geolingwistyki i dialektologii, glottopolityki i legilingwistyki,
dialektometrii oraz badań pejzażu językowego. Opisuje także
pragmatyczny kontekst polityki i planowania językowego, jak
też
Europejską
kartę
języków
regionalnych
lub
mniejszościowych.

Fragmenty wstępu prof. Jerzego Tredera
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