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Beletrystyka
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Autor: Agnieszka Pruska
Tytuł: Hobbysta
Wydawnictwo: Oficynka
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64307-52-2
www: www.oficynka.pl

Gdański komisarz Barnaba Uszkier wysyła rodzinę na
wakacje do małej wsi położonej nad malowniczym
jeziorem Krosino. Wakacyjną idyllę słomianego wdowca
przerywa
znalezienie
zwłok
niezidentyfikowanego
mężczyzny na pobliskim poligonie. Niepokój policjanta
wzmaga fakt, że jego synowie właśnie rozpoczęli zabawę
w detektywów, prawdopodobnie znajdując ślady
morderstwa. Nie zwlekając, jedzie z technikami na miejsce
zdarzenia, by rozpocząć skomplikowane i wielowątkowe
dochodzenie. Czy jego bliskim zagraża niebezpieczeństwo?

Autor: Anna Klejzerowicz
Tytuł: Medalion z bursztynem
Wydawnictwo: Filia
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7988-117-8
www: www.wydawnictwofilia.pl

Współczesny Gdańsk. Podczas remontu domu po babce
Ewa znajduje ukrytą kopertę, a w niej stary naszyjnik
z bursztynem oraz tajemniczy list. Nagle jej świat
całkowicie się zmienia. Kobieta musi odnaleźć swoje
korzenie, nie wiedząc, kim tak naprawdę jest ona sama, jej
zamknięta w sobie matka, ich przodkowie. Nie wie jeszcze,
że nie tylko o rodzinną przeszłość tu chodzi, lecz także
o zbrodnię, a zagrożenie jest wciąż realne…
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Autor: Jan Mur, Andrzej Drzycimski,
Adam Kinaszewski
Tytuł: Dziennik internowanego,
grudzień 1981 - grudzień 1982
Wydawnictwo: Oficyna Gdańska
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-6418-015-6
www: www.oficynagdanska.pl

Autor: Marc de Gascogne
Tytuł: Gaskończyk w kraju Solidarności
Wydawnictwo: Oficyna Gdańska
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-6418-016-3
www: www.oficynagdanska.pl

Bardzo długo wierzyłem, że Bóg jest Gaskończykiem. Bo jakże
wyobrazić sobie coś innego? Jego syn przecież zamienił wodę
w wino i dał możliwość podziwiania cudów natury
południowo-zachodniej Francji. Prawda objawiła mi się jednak
po kilku latach spędzonych w Polsce: Bóg jest Polakiem! Jezus,
jego syn, prawdopodobnie urodził się w Gdańsku, i to po
zamarzniętym Bałtyku przeszedł suchą stopą.
Marc de Gascogne

To świadectwo więźniów, którzy na podstawie własnych
doświadczeń i przeżyć swoich kolegów opisali rok spędzony
w niewoli i sposób, w jaki władze pacyfikowały solidarnościowy
zryw roku 1980. Pod pseudonimem Jan Mur ukryli się dwaj
internowani w stanie wojennym opozycjoniści: Adam Kinaszewski
i Andrzej Drzycimski. Ich relację z więzienia jako pierwszy docenił
Jerzy Giedroyć, dzięki któremu ukazała się ona już w 1985 r.
nakładem Instytutu Literackiego w Paryżu. Obecne wydanie
zostało wzbogacone o liczne zdjęcia zrobione potajemnie przez
internowanych, dokumenty, więzienne grypsy, fotografie
więziennych pamiątek. Książkę uzupełniają także aneksy,
w których zawarto biogramy głównych bohaterów tamtych
wydarzeń, a także dodatkowe relacje dotyczące Strzebielinka,
w tym strażników i funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Do
książki dołączono płytę CD z nagraniami autentycznych pieśni
obozowych.
Od Wydawcy
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Autor: Jacek Fedorowicz
Tytuł: Będąc kolegą kierownikiem...
Wydawnictwo: Świat Książki
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-8031-179-4
www: www.swiatksiazki.pl

Wspomnienia pisane były w roku 1972. Tuż po zmianie na
szczytach władzy, kiedy to Gomułkę zastąpił Gierek.
Opowiadały o okresie od egzaminu wstępnego w roku 1953, do
dyplomu w roku 1960, ale nie zostały wydane, ani w 1972, ani
w latach następnych, ponieważ pewne fragmenty opowieści
okazały się niezgodne z oficjalną wersją historii obowiązującej
w Polsce Ludowej, a autor (śmiertelnie zakochany w swoim
tekście) za nic nie chciał dokonać wymaganych od niego
skreśleń. Chodziło o fragmenty, w których autor opisywał jak
to było za Stalina. Opisywał w sposób, który wedle
przypuszczeń autora byłby za Gomółki jeszcze nie do
przełknięcia, ale za Gierka, już tak. Niestety przełyk Gierka
okazał się za wąski.
Od Wydawcy

Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: Chceta wiấcy krwie?
Wydawnictwo: MPiMKP, Region
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7591-446-7
www: www.wydawnictworegion.pl

Współczesna proza kaszubska - publikacja pokonkursowa
ubiegłorocznej edycji konkursu im. Jana Drzeżdżona. Pięć
nagrodzonych utworów. Ponad 200 stron dobrej
kaszubszczyzny.
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Autor: Hanna Cygler
Tytuł: Złodziejki czasu
Wydawnictwo: Rebis
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7818-663-2
www: www.rebis.com

Lata 2013-2014. Siedlce, Warszawa, Gdańsk. Zwariowana,
zabawna powieść o czterech pisarkach, które poznają się na
gali festiwalu literatury kobiecej. Każda z nich uprawia inny
gatunek literacki, są w różnym wieku, ale łączy je pasja
pisania. To, co przeżywają – miłość i zdrada, problemy
małżeńskie i przez lata skrywana tajemnica, wzajemna pomoc
w trudnych życiowych chwilach, a także próba założenia
zespołu muzycznego – jest doskonałą inspiracją dla twórczych
umysłów. Co z tego wyniknie?
Od Wydawcy

Autor: Stanisław Janke
Tytuł: Łiskawica/Psë
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2015
www: www.kaszubskaksiazka.pl

Retranskrypcja opowiadań kaszubskich wydanych w serii
„Dzysdniowô kaszëbskô proza”, w uwspółcześnionej pisowni
kaszubskiej.
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Autor: Eugenia Drawz
Tytuł: W cieniu Piaśnicy
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7591-436-8
www: www.wydawnictworegion.pl

Powieść Eugenii Drawz nawiązuje do wojennej tragedii, która
rozegrała się w oddalonym dziesięć kilometrów od
Wejherowa Lesie Piaśnickim. Niemcy rozstrzelali tam tysiące
osób, głównie Polaków, ale także Czechów, Niemców,
Żydów.
Zasadniczym wątkiem książki jest problem winy i sumienia
jednego ze współsprawców tego mordu, Paula Reinharda
z Elmshorn, Niemca, w powiązaniu z potomkinią ofiary –
mieszkanką Wejherowa. Autorka bardzo sugestywnie opisuje
ich relacje – ocenia pisarz Stanislaw Janke. - Przywołuje
z literackim zacięciem tragedię z czasów wojny i współczesne
realia społeczne Wejherowa i jego okolic. Z wielką artystyczną
sprawnością zarysowała postać głównej bohaterki powieści –
Marii.

Autor: Przemysław Gulda
Tytuł: Moi sąsiedzi nie żyją
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-65175-10-6
www: www.wydawnistwooskar.pl

Autor opisuje historię swojego mieszkania we Wrzeszczu,
mozolnie rekonstruując ją z przedwojennych dokumentów
i zapisków. Postać Heleny Pulvermacher – lokatorki domu
przy Johannistal we Wrzeszczu – stała się dla niego punktem
wyjścia do opowieści o XX-wiecznym Gdańsku w skali mikro,
ale nie tylko. „Moi sąsiedzi nie żyją” to książka, która
uświadamia nam, że przeszłość niejednokrotnie wpływa na
teraźniejszość, a szukanie własnych korzeni może prowadzić
do zaskakujących wniosków.
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Autor: Kazimierz Kummer
Tytuł: Opowiadania i słuchowiska. Klatka
Wydawnictwo: Episteme
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-62495-63-4
www: www.wydawnictwoepisteme.pl

„Klatka”, powieść osnuta na kanwie bydgoskich wydarzeń

z września 1939 r., jest chyba najbardziej niezwykłym obrazem
pierwszych dni września 1939 r. w Bydgoszczy, jaki powstał
w naszej literaturze. Jej bohaterem jest młody człowiek, który
przeżywa swoją pierwszą miłość. Niestety, przerywa ją wojna.
W pierwszych dniach okupacji chłopak zostaje aresztowany
przez Niemców. Ci wpadają na szatański pomysł, aby
wykorzystać jeńca propagandowo. Obwożą go po wioskach
jako „polskiego bandytę” i pokazują ludziom, zamkniętego
w klatce. Powieść została wydana, niestety już po śmierci
pisarza, w 1962 i 1972 r.
W książce zamieszczono również opowiadania z tomu
„Namiętności” (1972). Skupia ona ponadto teksty z prasy
lokalnej i ogólnopolskiej z lat 1955–1962, opowiadania
niepublikowane z archiwum domowego pisarza, udostępnione
przez p. Jolantę Kummer; a także słuchowiska, które
emitowane były na antenie Polskiego Radia Bydgoszcz.

Autor: Witold Biengo
Tytuł: Serce w klatce (wyd. 2)
Wydawnictwo: Oficyna Gdańska
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64180-29-3
www: www.oficynagdanska.pl

Andrzej Ordęga jest polonistą w gdańskim liceum,
niespełnionym pisarzem, dawnym opozycjonistą, mężczyzną
na rozdrożu. Kiedy po lekcjach najpiękniejsza uczennica
przychodzi poprosić go o pomoc w odszukaniu jej
zaginionego kolegi z klasy, nie przypuszcza, że właśnie
wplątuje się w płomienny romans i aferę, w której stawką
może być nawet życie. Pomiędzy starym Wrzeszczem,
blokowiskiem na Zaspie i Maximem w Gdyni, wśród
bananowej młodzieży, artystów i cinkciarzy, w oparach
wódki, extra-mocnych i cameli z Pewexu – w wiernie
odmalowanej scenerii Gdańska końca lat osiemdziesiątych
rozgrywa się akcja wciągającej powieści detektywistycznej
Władysława Zawistowskiego, ukrywającego się pod
pseudonimem Witold Biengo.
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Poezja
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Autor: Ireneusz Borkowski
Tytuł: Szukam czego nie zgubiłem
Wydawnictwo: Ireneusz Borkowski
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-9342-832-8

Debiutancki tomik jest zbiorem przemyśleń autora na temat
biedy, sensu działań charytatywnych, zachowań ludzi
przyjmujących pomoc, miłości bliźniego, religijności,
ludzkiej aktywności i życzliwości. Oddzielny nurt stanowią
bardzo osobiste doświadczenia rodzinne i tragedie ludzi
z najbliższego otoczenia.

Autor: Henryk Połchowski
Tytuł: Galapagos
Wydawnictwo: Drukarnia Top-Druk Łomża
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-62137-29-9 6
www: www.topdruk24.pl

Galapagos jak wiadomo to wyspa, na której żyją wyjątkowe
gatunki. Mój wiersz jest formą protestu przeciwko broni
jądrowej, wojnie nuklearnej, niszczeniu gatunków. Stanowi
obronę ochrony środowiska.
Henryk Połchowski
W kolejnym tomiku wejherowskiego autora znajdziemy
szeroką paletę różnorodności literackich - utwory liryczne,
filozoficzne i satyryczne. Poznamy autora jako uważnego
obserwatora rzeczywistości.
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Beletrystyka
dla dzieci i młodzieży
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Autor: Roman Drzeżdżon
Tytuł: Aleja legend kaszubskich
Wydawnictwo: Bernardinum
GOK Somonino
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7823-587-3
www: www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl

W czterech językach - kaszubskim, angielskim, polskim
i niemieckim - zaprezentowanych zostało dwadzieścia
krótkich legend, m.in. o bogu Gosku, Radunicach,
klabaterniku, bałtyckich syrenach, zaklętym podwodnym
grodzie... Zilustrował je Andrzej Arendt, wejherowski artysta
malarz i rzeźbiarz.
Część tekstów Roman Drzeżdżon opracował samodzielnie na
podstawie ludowych opowieści, część to opracowania
powiastek Jana Sychty z Puzdrowa oraz tych ze „Słownika
gwar kaszubskich...”.

Autor: Jolanta Nitkowska-Węglarz
Tytuł: Wyprawa do Krainy Baśni
Wydawnictwo: Agencja PromocyjnoWydawnicza UNIGRAF
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-6082-380-4
www: www.unigraf-bydgoszcz.pl

Nie jestem pewna, czy „Wyprawa do Krainy Baśni”, ostatnia
z 24 książek Jolanty Nitkowskiej-Węglarz, ma właściwy tytuł.
Czy nie jest on zbyt wąski w stosunku do treści, zbyt skromny
w stosunku do przesłania. Droga, w którą autorka zabiera
swojego czytelnika, to bowiem wyprawa w różne czasy,
przestrzenie i literackie konwencje. A dzięki swobodnemu
przechodzeniu od narracji historycznej z elementami
faktografii do baśniowej fantastyki wyprawa niezwykła.

Anna Raczyńska
Redakcja „Edukacji i Dialogu”
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Autor: Janusz Leszek Jurkiewicz
Tytuł: Legendy Pomorza
Szczecińskiego (wyd. 3)
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7823-587-3
www: www.wydawnictworegion.pl

Obszerny zbiór 98 podań i legend z terenu dawnego woj.
szczecińskiego
(zachodnia
część
obecnego
woj.
zachodniopomorskiego), opracowany na podstawie wątków
zaczerpniętych z niemieckich i polskich publikacji.
Legendy... są zbiorem niezwykle bogatym tematycznie
i w większości powiązane są z konkretnymi miejscami,
wydarzeniami lub postaciami historycznymi. Całość
ilustrowana jest grafikami Darii Selki Bona. Uzupełnieniem
legend są krótkie noty krajoznawcze o miejscach, których
dotyczą zamieszczone w książce podania.
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Autor: Krzysztof Wójcik
Tytuł: Depresja miliardera. Historia
Ryszarda Krauzego, jednego
z najbogatszych Polaków
Wydawnictwo: Wydawnictwo Czerwone i Czarne
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7700-199-8
www: www.czerwoneiczarne.pl

Długą drogę przebył Ryszard Krauze przez trzydzieści lat
swojej kariery w biznesie – wspina się na sam szczyt i potem
spektakularnie spada.
Zwykły chłopak z niewielkiego mieszkania na ul. Warszawskiej
w Gdyni trafia na czołówki list najbogatszych Polaków.
W szczytowym momencie nazwisko Krauzego pojawia się na
światowej liście miliarderów z majątkiem szacowanym na 1,3
miliarda dolarów. O fortunie świadczy prywatny odrzutowiec
za bagatela 12 milionów dolarów. Wówczas na
kilkunastominutową audiencję u niego trzeba czekać
miesiącami i do ostatniej chwili nie wiadomo, czy w ogóle
dojdzie do skutku. Choć sam stroni od blichtru, jest bywalcem
salonów i przyjacielem najważniejszych polityków zarówno
z lewej, jak i z prawej strony sceny politycznej. W czasie
prosperity plotkuje się, że od miliardera zależy obsada
ministerialnych stołków.
Od Wydawcy

Autor: Józef Borzyszkowski (red.)
Tytuł: Izabella Trojanowska (1929-1995)
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
MPiMKP (Wejherowo)
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63368-62-3
www: www.instytutkaszubski.pl
www.muzeum.wejherowo.pl

Książka ukazała się w cyklu „Pro memoria”. Zawiera nie tylko
biogram tej popularnej na Pomorzu dziennikarki regionalnej,
ale też jej artykuły, wspomnienia o niej napisane przez jej
znajomych, listy… W publikacji zamieszczono wykaz
spuścizny po dziennikarce, jaka znajduje się w Muzeum
Piśmiennictwa
i
Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie, oraz listę stypendystów Funduszu
Stypendialnego im. Izabelli Trojanowskiej. Klamrą
zamykającą wydawnictwo są dedykacje dla jego bohaterki.
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Autor: Danuta Popinigis
Tytuł: Carillony i muzyka carillonowa
dawnego Gdańska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii
Muzycznej w Gdańsku
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-6461-500-9
www: www.wydawnictwo.amuz.gda.pl
Ta starannie wydana książka jest poświęcona gdańskim
carillonom historycznym, które zostały zniszczone w czasie
drugiej wojny światowej. Autorka, znawczyni muzyki
dawnego Gdańska, współautorka monumentalnego katalogu
gdańskich rękopisów muzycznych, zajmuje się tu
„śpiewającym zegarem” – czternastodzwonnym carillonem
automatycznym – zawieszonym za panowania ostatniego
z Jagiellonów na wieży ratusza Głównego Miasta w 1561 r.;
pisze o „bijących urządzeniach” i o późniejszych carillonach,
które znalazły się na wieży kościoła św. Katarzyny, także
o carillonie z Biskupiej Górki oraz maszynerii imitującej
carillon w Stągwiach Mlecznych.

Autor: Henryk Mąka
Tytuł: Admirałowie polskiej floty. Od księcia
Racibora do admirałów PRL
Wydawnictwo: Bellona
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-1113-578-9
www: www.bellona.pl

Henryk Mąka - znany publicysta morski i pisarz marynista
w kilkunastu biografiach dowódców naszej floty zawarł
syntetyczny
obraz
morskich
zmagań
z
wrogami
Rzeczypospolitej na przestrzeni przeszło tysiąca lat, od Mieszka
I po współczesność. Z głęboką znajomością historii
i pisarską swadą autor opowiada o zdobyciu Szczecina
i Wolina przez pierwszego historycznego władcę Polski,
a także o wielkiej wyprawie 650 okrętów słowiańskich na
Konungahelę w roku 1136, o rozgromieniu krzyżackiej armady
na Zalewie Wiślanym, jak i o ciężkich bojach admirała Sierpinka
na Bałtyku i admirała Arciszewskiego w Brazylii
i Polsce. Z równą znajomością rzeczy opisuje tworzenie od
podstaw marynarki wojennej w okresie międzywojennym, jej
ciężkie straty w czasie II wojny światowej i niełatwe dzieje
powojenne.
Od Wydawcy
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Autor: Leon Mitkiewicz-Żółłtek
Tytuł: W Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich
(1932-1935)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-2313-197-7
www: www.wydawnictwoumk.pl

Autor dziennika był pułkownikiem dyplomowanym, wybitnym
oficerem liniowym i sztabowym Wojska Polskiego II
Rzeczypospolitej, „rasowym” kawalerzystą, człowiekiem
gruntownie wykształconym, o szerokich horyzontach. Pisał
dużo, chcąc pozostawić potomnym świadectwo przeżytych
wydarzeń i spotkanych ludzi. Spisując wspomnienia z okresu
dowodzenia 2. Pułkiem Szwoleżerów Rokitniańskich, pragnął
naświetlić warunki, w jakich Polacy tworzyli swoje siły zbrojne,
pokazać stosunek rodaków do wojska i problemy, z którymi
borykała się kadra dowódcza. Przy tej okazji starał się
przedstawić sylwetki swoich przełożonych oraz kolegów
i żołnierzy, głównych aktorów opisywanych wydarzeń.

Autor: Wiesław Gogan
Tytuł: 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7823-590-3
www: www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Niniejsza monografia jest bezcennym źródłem wiedzy
o jednym z trzech szwoleżerskich pułków okresu
międzywojennego, który w latach 1926-1939 stacjonował
w Starogardzie. Autor kompleksowo przedstawił rodowód
pułku i jego dzieje oraz ukazał go na tle życia niewielkiego
wówczas miasteczka na pograniczu z Wolnym Miastem
Gdańsk. To niezwykła opowieść o niezwykłych ludziach,
którym do dziś jesteśmy winni cześć i pamięć. Wielu z nich
opuszczając we wrześniu 1939 r. Starogard nigdy do niego nie
powróciło; spoczywają z dala od bliskich, często w nieznanych
mogiłach. Nie było w Europie frontu II wojny światowej, na
którym nie walczyli i nie ginęliby Szwoleżerowie Rokitniańscy.
Krzysztof Landowski
rtm. kaw. ochot.
i dowódca szwadronu
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Autor: Krzysztof Gradowski
Tytuł: Pomorska emigracja do Brazylii
Wydawnictwo: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63538-80-4
www: www.ksiazkakaszubska.pl

Publikacja przedstawia wycinek z historii emigracji
Pomorzan, zamieszkałych na terenach dzisiejszego
województwa pomorskiego i północnej części województwa
kujawsko-pomorskiego, którzy w drugiej połowie XIX w.
wyruszyli do odległej Brazylii. Osiedlali się w różnych jej
regionach, najczęściej wybierając stany południowe: Paranę,
Santa Catarinę i Rio Grande do Sul. Nie sposób podać
dokładnej liczby Pomorzan, których los w XIX stuleciu
skierował do Brazylii. Hieronim Derdowski, ceniony
kaszubski twórca i działacz, również emigracyjny, szacował,
że kraj ten wybrało ok. 15 tys. Kaszubów. W trakcie badań
Autorowi udało się potwierdzić emigrację 2167 osób, które
w latach 1872–1904 wyjechały z Pomorza do Brazylii.
Z różnych rejonów Pomorza emigrowała różna liczba osób.

Autor: Małgorzata Sokołowska
Tytuł: Kobiety Gdyni z kraju i ze świata
Wydawnictwo: Verbi Causa
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-60494-60-8
www: www.verbicausa.pl

Poprzez sylwetki kobiet udało się Autorce spojrzeć na
powstanie Gdyni - „okna na świat” i dumy II RP od zupełnie
innej strony. Panie prowadziły kilkanaście kobiecych
stowarzyszeń, organizowały spektakle teatralne, akcje
charytatywne, były właścicielkami różnych firm. Siostry
szarytki wybudowały i zarządzały wielkim szpitalem, siostry
urszulanki – szkołą, siostry wielkopolanki – ochronką
i sierocińcem. Inne panie prowadziły firmy pod własnym
szyldem.
Jest tu opowieść o pierwszej i jedynej przedwojennej radnej
gdyńskiej, poprzez którą przypomniany został dekret
Piłsudskiego z 1918 r., dający kobietom prawa wyborcze, oraz
pierwszych posłankach w polskim parlamencie (których
obecność budziła ogólną wesołość). Jest też życie codzienne
Gdyni, damska kronika kryminalna, a w niej także „kwitnący
nierząd”. Są wdowy piaśnickie, aktywistki, opozycjonistki,
nauczycielki,
marynarzowe,
kobiety
polityki
(jak
F. Cegielska), artystki (jak A. Przybylska), malarki, pisarki,
dziennikarki, żeglarki, matki chrzestne statków...
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Autor: Tadeusz Linkner
Tytuł: Publicystyka Stanisława
Przybyszewskiego w Wolnym
Mieście Gdańsku
Wydawnictwo: Wydawnictwo UG
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7865-304-2
www: www. wyd.ug.edu.pl

Tadeusz Linkner przedstawił w publikacji wiele nieznanych
faktów,
które
omówił
w
kontekście
biografii
Przybyszewskiego, jak i życia kulturalnego Polonii
w międzywojennym Gdańsku. Przede wszystkim trzeba
docenić nie tylko wiedzę Autora, ale również jego niebywałą
staranność, rzetelność i dociekliwość badawczą. Odnalazł
bowiem te fakty z biografii Przybyszewskiego, które były
właściwie wcześniej nieznane, co pozwala na uzupełnienie
wiedzy o pisarzu i epoce, w której przyszło mu tworzyć.

Autor: Wojciech Turek
Tytuł: Obóz Narodowy w Gdyni
w latach 1920-1939
Wydawnictwo: Von Borowiecky
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-60748-74-9
www: www.ksiegarnia.vb.com.pl

W prezentowanej pracy autor ukazał organizację struktur
partyjnych, działalność formacji obozu narodowego, ich
udział w życiu politycznym i samorządowym oraz sylwetki
najważniejszych działaczy lokalnych Gdyni przedwojennej.
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Autor: Tomasz Marcin Cisewski
Tytuł: Familia pomorska
Wydawnictwo: Fundacja Inicjatyw
Obywatelskich
Marcina Fuhrmanna
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64055-08-9

Synteza kilkuletnich badań nad pochodzeniem i historią
wielu rodów pomorskich, głównie szlacheckich, z rejonu
południowych i zachodnich Kaszub. Autor, Tomasz Cisewski,
jest lokalnym regionalistą, członkiem Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego i prezesem oddziału chojnickiego Związku
Szlachty Polskiej.

Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: Śledź a sprawa polska
Wydawnictwo: Jasne
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-61508-82-3
www: www.wydawnictwo-jasne.pl
Śledzik, matias, pikling, kiper czy rolmops... Śledź spożywany
jest na różne sposoby. Ta popularna ryba miała ogromne
znaczenie gospodarcze, stanowiąc główny cel połowów
w rybołówstwie morskim. Łowiony był od wieków na Morzu
Północnym, przede wszystkim przez Duńczyków i Holendrów.
Śledź trafia na polski stół częściej niż bigos czy pierogi. Ma od
dawna miejsce w kulturze polskiej, m.in. na Pomorzu
i Kujawach urządzano symboliczne pogrzeby śledzia i żuru
jako pożegnanie Postu. Jest bohaterem szant, wierszy,
ludowych przypowieści, a także tematem dzieł malarskich,
takich jak „Pochwała śledzia”Josepha de Bray (1656) czy
„Szkielety walczące o śledzia” Jamesa Ensora (1891).
Od Wydawcy
Książka – zawierająca teksty wygłoszone na konferencji
w Kołobrzegu jesienią 2014 r. – podkreśla znaczenie i rolę
śledzia zarówno w aspekcie kulturowym, historycznym, jak
i ekonomicznym.
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Autor: Krzysztof Halicki
Tytuł: Policja Polityczna w województwie
pomorskim w latach 1920–1939
Wydawnictwo: Księży Młyn
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7729-258-7
www: www.ksiezy-mlyn.com.pl

Książka stanowi pierwsze całościowe ujęcie funkcjonowania
Policji Politycznej w województwie pomorskim. Choć Autor
zasadniczo opisał jej historię od 1920 r. (utworzenie
Ekspozytury Wydziału IV-D w Toruniu) do 1939 r.
(rozpoczęcie II wojny światowej), to odwoływał się również
do lat wcześniejszych oraz do wojennych i powojennych
losów funkcjonariuszy Policji Politycznej. Przedstawił
przebieg tworzenia, zasady funkcjonowania, wewnętrzną
organizację oraz rolę Policji Politycznej w życiu państwowym
i politycznym II Rzeczypospolitej. Ukazał działalność,
przemiany oraz rolę Policji Politycznej w strukturze Policji
Państwowej oraz organach administracji publicznej na
Pomorzu.

Autor: Liliana Lewandowska
Tytuł: Samuel Schelwig (1643-1715).
(Nie) znanemu gdańszczaninowi
w trzechsetną rocznicę śmierci
Wydawnictwo: TNT
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-65127-01-3
www: www.tnt.torun.pl

Samuel Schelwig (1643–1715), jeden z najbardziej zagorzałych
obrońców ortodoksji luterańskiej na terenie Prus
Królewskich, wygłosił w trzecią niedzielę Wielkiego Postu,
zwaną Oculi (prawdopodobnie 6 marca) 1695 r. kazanie „Von
Austreibung des Schwarm-Teuffels”, w którym skrytykował
nowe koncepcje pietystyczne, porównując je do szatańskich
urojeń i marzycielstwa. W owym czasie był już rektorem
gimnazjum Athenaeum i pastorem kościoła Świętej Trójcy
w Gdańsku.
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Autor: Olaf. R. Walle
Tytuł: Norweska policja za drutami
kolczastymi
Wydawnictwo: Muzeum Stutthof
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-830940883-1-6
www: www.stutthof.org

Jest to pamiętnik policjantów norweskich, którzy po akcji
policyjnej w swoim kraju w 1943 r. zostali zesłani do obozu
Stutthof. Książka jest rzeczowym sprawozdaniem z 22miesięcznego pobytu za drutami kolczastymi.

Autor: ks. Leszek Jażdżewski
Tytuł: Dzieje Kościoła Katolickiego
na obecnym obszarze archidiecezji
gdańskiej. T. 2, Nowożytność
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7823-617-7
www: www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Kontynuacja wydanej niedawno przez tegoż Autora rozprawy
„Przeszłość obecnych obszarów Archidiecezji Gdańskiej”.
Tym razem skupia się on na trudnym dla Kościoła
katolickiego okresie reformacji, wojen polsko-szwedzkich
oraz czasie odradzania się i wzrostu polskiego Kościoła po
Soborze Trydenckim.

23

Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: Gdańsk w literaturze. Bibliografia
od roku 997 do dzisiaj, t. 2: 1601-1700,
cz. 1: do 1656
Wydawnictwo: Wydawnictwo Słowo /
obraz terytoria
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7908-026-7
www: www.terytoria.com.pl

Drugi tom bibliografii „Gdańsk w literaturze” obejmuje
siedemnastowieczne dzieła, w których został utrwalony
obraz miasta budzącego podziw wspaniałością i urodą, ale
także zazdrość swoim bogactwem. Zamieszczone utwory
ukazują wyidealizowany obraz Gdańska, ale również
rzetelnie opisują miasto i jego mieszkańców; nie brak też
utworów o wysoce krytycznym charakterze. Literatura
piękna dokumentuje wydarzenia historyczne i społeczne
dziejące się w mieście oraz próby wyjaśnienia etymologii jego
nazwy czy eksplikacji herbu. Najliczniej uwzględniona
została gdańska poezja okolicznościowa, odnotowująca
w panegirycznej formie koleje życia i kariery gdańszczan
(burmistrzów,
rajców,
profesorów
Gimnazjum
Akademickiego, zasłużonych mieszczan i urzędników).

Autor: Dariusz Dolatowski
Tytuł: Juszkowo w powiecie gdańskim
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-65175-08-3
www: www.wydawnictwooskar.pl

Juszkowo (niem. Gischkau) to wieś w Polsce położona
w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim,
w gminie Pruszcz Gdański, na trasie nieczynnej linii
kolejowej Pruszcz Gdański – Żukowo – Kartuzy - Lębork
i w bezpośrednim sąsiedztwie Obwodnicy Trójmiasta. Autor
przedstawia zarys dziejów tej wsi i okolic od czasów
najdawniejszych do 1945 r.
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Autor: Ulrich Dorow
Tytuł: Zapomniana przeszłość. Upadek
pomorskich majątków rolnych
na przykładzie powiatu lęborskiego
Wydawnictwo: Jasne
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-61508-06-9
www: www.wydawnictwo-jasne.pl

Autor: Marcin Owsiński
Tytuł: Naznaczeni. Stutthof – obozy – Sztutowo
w latach 1945-1962. Dzieje gminy,
gromady i miejsca pamięci
Wydawnictwo: Muzeum Stutthof
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-940883-3-0
www: www.stutthof.org

Ten ważny tom nastraja pogodną nadzieją, ponieważ
publikacje na temat wygnania są nadal aktualne i dzięki nim
białe plamy w opisie Pomorza stają się mniejsze. [...]
Wielostronny trud Dorowa przełamuje wieloletnie milczenie i
zapomnienie tematu. Opublikowane po raz pierwszy relacje
naocznych świadków nastrajają do smutnej zadumy.
Fragment recenzji

Autor starał się obiektywnie przedstawić główne problemy
objęte tematem, wykazał także, iż potrafi wyszukiwać oraz
swobodnie analizować różnego typu źródła historyczne.
W pracy przedstawił nie tylko w układzie chronologicznym
faktografię, ale zwarł także wiele trafnych ocen i spostrzeżeń.
Powstała dzięki temu oryginalna praca, ukazująca miejscowość
i gminę Stutthof oraz jej specyfikę wynikającą z założenia tu
i funkcjonowania w latach 1939-1945 obozu, oraz oddziaływania
tego faktu na powojenne dzieje Sztutowa.
Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski
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Autor: Andrzej Januszajtis
Tytuł: Z dziejów gdańskiej nauki i techniki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki
Gdańskiej
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7348-561-7
www: www.pg.edu.pl/wydawnictwo/

Pierwsza
część
niniejszej
książki
stanowi
próbę
monograficznego ujęcia osiągnięć nauki w dawnym Gdańsku,
ze szczególnym podkreśleniem tych jej dziedzin, które mają
największe znaczenie dla techniki - nauk ścisłych
i przyrodniczych. Druga część książki jest poświęcona
osiągnięciom techniki...
Ze wstępu Autora

Autor: Marcin Grulkowski, Beata Możejko,
Sobiesław Szybkowski (red.)
Tytuł: Katalog dokumentów i listów królów
polskich z Archiwum Państwowego
w Gdańsku (do 1492 roku)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7865-268-7
www: www.wyd.ug.edu.pl

W katalogu zgromadzono dokumenty i listy królów polskich
powstałe do momentu śmierci Kazimierza Jagiellończyka
w 1492 r. Ogrom materiału spowodował, że zdecydowano
o podzieleniu katalogu na dwie części (w drugiej zostaną
opublikowane regesty królów Jana Olbrachta i Aleksandra).
W tej części katalogu zestawiono łącznie 490 regestów
dokumentów i listów królów polskich. Są to m.in.: dwa
dokumenty Przemysła II (znane tylko z kopii), dziewięć
dokumentów i listów Władysława Jagiełły (dwa falsyfikaty
znane z kopii, dwa oryginały i pięć kopii), dwa dokumenty
i listy Władysława III. Najwięcej opublikowanych tu regestów
dotyczy dokumentów i listów, których wystawcą był
Kazimierz Jagiellończyk jako król polski.
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Autor: Kazimierz Grążawski (red.)
Jan Gancewski (red.)
Tytuł: Zjawiska magiczno-demoniczne
na terenie dawnych ziem pruskich
na tle porównawczym
Wydawnictwo: UWM (Olsztyn)
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7299-851-4
www: www.wydawnictwo.uwm.edu.pl

Publikacja zawiera szereg ciekawych artykułów, m.in.
o
wilkołakach
na
północno-wschodnich
kresach
Rzeczypospolitej (likantropii w wierzeniach Słowian, Bałtów
i Niemców Bałtyjskich), o zjawiskach demonicznych
w kronice Piotra z Dusburga, o pogańskich kamiennych
ołtarzach Prusów czy o kulcie konia u Prusów. Zainteresować
może sprawa Anny Reiman oskarżonej o czary przed sądem
zamkowym w Melzaku (Pieniężnie) w 1664 r. oraz temat
drobnej plastyki figuralnej wczesnośredniowiecznych
Pomorzan (zabawki, obiekty magiczne czy rekwizyty
obrzędowe ?).

Autor: Tadeusz Jurkowlaniec
Tytuł: Nagrobki średniowieczne w Prusach
Wydawnictwo: Instytut Sztuki PAN
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-6387766-8
www: www.ispan.pl

U chrześcijan grzebanie zmarłych wewnątrz budowli
sakralnych było praktyką powszechną od wczesnego
średniowiecza do czasów napoleońskich, pomimo stale
ponawianych, oficjalnych zakazów Kościoła. Jednym
z
wyrazów
tej
szczególnej
wspólnoty
żywych
i umarłych są nagrobki, czyli dzieła wykonane z materiałów
trwałych (kamienia, metalu, ceramiki) lub z drewna,
opracowane plastycznie, które postrzegano jako manifestację
pozycji społecznej oraz wiary zmarłego i jego bliskich w dar
życia wiecznego; pozwalały dłużej zachować nieboszczyka
w pamięci potomnych; zwykle oznaczały miejsce pochówku,
a te w formie płyt niekiedy stanowiły wieko komory grobowej.
Od schyłku średniowiecza w kościołach wielkomiejskich często
główną funkcją kamieni nagrobnych było unaocznienie prawa
własności
kwater
grobowych.
Jeżeli
chodzi
o podany w tytule geograficzny zakres opracowania, to
terminem „Prusy” określam obszar tożsamy z terytorium
państwa krzyżackiego około połowy XIV wieku. Obejmowało
ono wówczas Ziemię Chełmińską, zdobyte krainy
chrystianizowanych Prusów, a także - od roku 1309 - Pomorze
Gdańskie.
Od Autora
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Społeczeństwo
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Autor: Konrad Knoch
Tytuł: Pisma liberalne drugiego obiegu
w Polsce w latach 1979-1990
Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7629-684-5
www: www.ipn.gov.pl

Monografia prezentuje genezę i kształtowanie się
poszczególnych tytułów liberalnej prasy drugiego obiegu oraz
ewolucję, którą tytuły te przeszły do czasu transformacji
ustrojowej. Przedstawia strukturę organizacyjną oraz zakres
działalności poszczególnych środowisk i redakcji, problemy
związane z finansowaniem przedsięwzięć, drukiem, systemem
kolportażu. Taki sposób ujęcia problematyki pozwolił
prześledzić funkcjonowanie i rozwój części polskiej opozycji
demokratycznej oraz ukazać jej wkład w polską drogę do
demokracji i codzienne zmagania o odzyskanie wolności.
Autor analizuje również zawartość poszczególnych pism
liberalnych i liberalno-konserwatywnych, skupiając się na
tekstach poświęconych ideologii liberalnej, szeroko pojętej
problematyce PRL, roli i zadaniom opozycji demokratycznej,
sprawom społecznym, Kościołowi i religii czy wreszcie
zagadnieniom międzynarodowym.
Od Wydawcy

Autor: Joanna Bach-Głowińska (red.)
Tytuł: Poszukiwanie modelu
inteligentnego miasta. Przykład
Gdańska i Glasgow
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-264-8116-1
www: www.wolterskluwer.pl

Pierwsza, główna część opracowania, przygotowana przez
pracowników Biura Rozwoju Gdańska, zawiera przyczynek
do porównań prowadzonych polityk przestrzennych
w Gdańsku i Glasgow. W dalszych częściach przedstawione
zostały wybrane zagadnienia w ujęciu modelowym,
opracowane przez naukowców z Politechniki Gdańskiej,
Uniwersytetu Gdańskiego i Glasgow School of Art oraz
praktyków - planistów i urbanistów z Glasgow.
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Autor: Danuta Sroka (red.)
Tytuł: Wizje i dzieła : zasoby Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Słupsku
Wydawnictwo: SBP Zarząd Oddziału
w Słupsku
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-88783-21-0
www: www.mbp.slupsk.pl

W niniejszej publikacji podjęto próbę zdefiniowania wartości
biblioteki i dzieła, odwołując się do historii książki i biblioteki.
Autorzy tekstów skupili uwagę na najważniejszych procesach
związanych z hybrydyzacją współczesnych bibliotek
publicznych, określili wizje ich rozwoju z zachowaniem
szacunku do twórcy i jego dzieła.
Danuta Sroka
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Autor: abp Sławoj Leszek Głódź
Tytuł: Nauczanie pasterskie. Kazania i homilie
t. 1, 2008-2010
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7823-576-7
www:
www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl
Książka zawiera kazania i homilie wygłoszone w latach 20082010 przez arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolitę
Gdańskiego.

Autor: abp Sławoj Leszek Głódź
Tytuł: Nauczanie pasterskie. Kazania i homilie
t. 2, 2011-2014
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7823-619-1
www:
www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl
Książka zawiera kazania i homilie wygłoszone w latach 20112014 przez arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolitę
Gdańskiego.
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Albumy - przewodniki
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Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: Twierdza Malbork
Wydawnictwo: SGK - Tomasz Kowalski
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-936818-1-5
www: www.studiogk.eu

Nowożytna twierdza fortowa w Malborku jest niemal
zupełnie zapomniana. Jeszcze do niedawna w większości
fortów i schronów stacjonowało wojsko. Dopiero po 1990
roku opustoszały i choć można je zwiedzać, to pozbawione
opieki ulegają postępującej dewastacji. „Twierdza Malbork”
to przewodnik wyjątkowy. Próżno tu szukać opisów
powszechnie znanych zabytków miasta. Pokazano natomiast
w możliwie dokładny sposób wszelkie budowle fortyfikacyjne
z XIX i XX wieku, a także położone na terenie miasta obiekty
zaplecza twierdzy oraz obiekty z najbliższej okolicy: Tczewa,
Knybawy, Kwidzyna i Gardei. Przewodnik zawiera: 17
ciekawych tras, 150 opisanych obiektów, ponad 400 zdjęć, 60
map i planów, 40 schematów, 65 pozycji GPS. Polecany
zarówno dla początkujących amatorów zwiedzania
fortyfikacji, jak i „bunkrowców”.
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Językoznawstwo
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Autor: Maria Roszak
Tytuł: Słowniczek polsko-kociewski
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7591-425-2
www: www.wydawnictworegion.pl

Mowa kociewska wytworzyła się przypuszczalnie w wiekach
średnich, gdy w wyniku migracji na używany język kaszubski
nałożyły się wpływy kujawskie i mazowieckie. Choć gwara
kociewska zbliżona jest dziś do języka ogólnopolskiego,
zachowała bogactwo pomorskiego słownictwa i stanowi
wyróżnik etniczny oraz podstawę autoidentyfikacji
mieszkańców tego pięknego regionu. Słowniczek zawiera
podstawowe zwroty, ponad 600 słów oraz „Hymn
Kociewski”.

Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: Tłumaczenia z kaszubskiego.
Osoby, techniki, perspektywy
Wydawnictwo: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-6353-876-7, 978-83-8969-279-5
www: www.ksiazkakaszubska.pl

Książka zawiera referaty wygłoszone na konferencji pod tym
samym tytułem, która odbyła się w Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie w grudniu
ubiegłego roku. Mowa tu m.in. o czeskich tłumaczeniach
z kaszubskiego, o Ferdinandzie Neureiterze jako tłumaczu
języka kaszubskiego, o problemach z tłumaczeniem z języka
kaszubskiego na serbski, angielski czy francuski.
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