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Autor:
A
t Maciej
M i j Żytowiecki
Ż
i ki
Tytuł: Mój sługa Ezra
Wydawnictwo: Oficynka
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64307-42-3
oficynka.pl

Jesień 1939 roku. Po latach burzliwej kariery
chicagowski detektyw Ezra odlicza miesiące
pozostałe
ł ddo upragnionej
i j emerytury. Wciąż
W i ż tańczy
ń
na krawędzi brzytwy, unikając rzeczy gorszych od
śmierci, jednak ktoś zna jego tajemnicę i sielanka
przy boku Olgi może wkrótce dobiec końca.
Komisarz Mills domaga się postępów w sprawie
Karla Zuty, jednego z dawnych przybocznych
Wielkiego Ala… Tymczasem coś kołacze w umyśle
Ezry, stalowe pazury drapią ściany czaszki. Głos
skrytego
y g przed
p
ludzkim okiem Złego
g domaga
g sięę
posłuszeństwa.
Od Wydawcy

Autor: Piotr Schmandt
Tytuł: Fabryka Pokory
Wydawnictwo: Oficynka
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64307-75-1
978 83 64307 75 1
oficynka.pl

Berliński policjant, inspektor Ignaz Braun, przyjeżdża
na krótki urlop do rodzinnego domu swej żony w
Wejherowie. Nie dane jest mu jednak odpoczywać, bo
w miasteczku znów dzieje się coś niedobrego. Zniknęły
dwie córeczki pracownika fabryki cygar i papierosów
należącej do Piotra Pokory.
W sprawę zamieszani być mogą członkowie
tajemniczej grupy spirytystycznej
spirytystycznej.
Od Wydawcy
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Autor: Ludwig Passarge
Tytuł: Z wiślanej delty.
Tczew, Gdańsk,
Ż ł
Żuławy,
M
Malbork.
lb k
Szkice z podróży 1856
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63709-35-8
wydawnictwooskar.pl

Autor: Heinrich Dyck
Tytuł: Dziennik żuławski
Wydawnictwo: Stowarzyszenie
I i j t
Inicjatyw
Obywatelskich
Taka Gmina
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-94157-31-9
takagmina.republika.pl

„Tam gdzie kończy się rzeka, a zaczyna morze” –
t k często
tak
t określana
k śl
jest
j t delta
d lt Wisły.
Wi ł Miejsce
Mi j
niezwykłe, gdzie przez stulecia zgodnie żyli
przedstawiciele różnych narodowości i wyznań:
Polacy, Niemcy, Żydzi, Kaszubi i Holendrzy.
Wprawdzie ten wielokulturowy tygiel należy już do
przeszłości ale pozostaje nam dostępny dzięki
przeszłości,
źródłom: zdjęciom, dokumentom, wspomnieniom.
Jedną z najciekawszych, a dotychczas szerzej
nieznaną, relacji opisujących ten region stworzył
niemal 150 lat temu wschodniopruski Niemiec –
Ludwig Passarge. Jego liczne podróże po „małej
ojczyźnie”
ź ” zaowocowały
ł kksiążką,
k która
k ó przenosi
czytelnika do II połowy XIX wieku.

Niektórych czytelników lektura dziennika Dycka
może nudzić – kolejny dzień i kolejny zapis: „było
było
mroźno”, „śrutowałem jęczmień”, „pojechaliśmy
do Nowego Dworu”, „mocno padał deszcz” (…)…
I tak codziennie (…). Nudy! Tak, ale tylko pozornie.
Po bliższym przyjrzeniu się odkrywamy, że mamy do
czynienia
z dziełkiem wyjątkowym.
y
yją
y Jest to diariusz
prowadzony wyjątkowo rzetelnie, wpisy są
regularne, prawie codzienne. Dostajemy cenny
dokument jednego roku życia żuławskiego gbura,
czyli bogatego chłopa.
Andrzej Kasperek (Żuławski chłop potęgą jest
i basta, Prowincja, 2014, nr 4, s. 41)

Od Wydawcy
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Autor: Adam Hlebowicz
Tytuł: Pułapka na ptaki
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7823-593-4
ksiegarnia.bernardinum.com.pl
ksiegarnia bernardinum com pl

Autor: Stanisława Przybyszewska
Tytuł: Cyrograf na własnej skórze
Wydawnictwo: Słowo / obraz
terytoria
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7908-032-8
978 83 7908 032 8
terytoria.com.pl

(…) to historia przyjaźni dwóch ornitologów. Świat
ptaków to nie tylko ich pasja, to życie i śmierć. Akcja
powieści rozgrywa się w tajemniczych Borach,
dużym mieście nad morzem, w ujściu rzeki, na
półwyspie, a także na Nizinie Panońskiej
i Syberii. Osią tej historii są wieloletnie więzi
łączące Polikarpa i Tomasza, przy czym ważne role
pełnią tu także kobiety.
Odrowąż dzięki
Osobne miejsce zajmuje leśniczy Odrowąż,
którego wspomnieniom przenosimy się w czasie do
lat ostatniej wojny i okresu powojennego. W tych
fragmentach książki pojawiają się autentyczne
postacie z naszejj najnowszej
p
j
j historii,, choć tutajj bez
własnych imion i nazwisk i, taką nadzieję ma autor,
w nieco odmienny sposób przedstawione, niż to do
tej pory w literaturze faktu czyniono.
Od Wydawcy

Niniejsza książka zawiera siedem nigdy i nigdzie
przedtem niepublikowanych opowiadań
Przybyszewskiej, wydanych z rękopisów
i powstałych za życia pisarki maszynopisów
zachowanych w Archiwum Polskiej Akademii Nauk.
Skrzące się erudycją i niezwykle wnikliwe
psychologicznie, poświęcone są zarówno historii,
jak i czasom współczesnym pisarce. Wielokrotnie
i h motyw
t uzdolnionej
d l i j intelektualnie,
i t l kt l i
powraca w nich
ambitnej kobiety, usiłującej znaleźć dla siebie
miejsce w międzywojennej rzeczywistości.
Osiemdziesiąt lat po swojej śmierci Stanisława
Przybyszewska wychodzi z cienia sławnego ojca,
przemawiając własnym głosem literackim
i dowodząc, jak niesłusznie skazano ją na
zapomnienie.
Od Wydawcy

6

Autor:
A
t Emilia
E ili Kubaszak
K b
k
Tytuł: Żar prawdy
Wydawnictwo: Oficynka
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64307-58-4
oficynka.pl

Autor:
A
t Michał
Mi h ł Piedziewicz
Pi d i i
Tytuł: Dżoker
Wydawnictwo: MG
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7779-352-7
wydawnictwomg.pl

Anita jest wykształcona, zdolna i całkowicie
aspołeczna. Nie umie budować relacji, nie potrafi
także wyjaśnić, dlaczego trwa zawieszona
w przestrzenii pełnej
ł j pretensji
ji i frustracji.
f
ji
Wyzwoleniem staje się dla niej „Żar prawdy” książka, której bohaterką jest Barbara. Szuka ona
prawdy o swoim pochodzeniu i z każdym dniem
wpada w coraz większą obsesję
obsesję. Zarówno Anita
Anita, jak
i Barbara próbują znaleźć swoje miejsce na ziemi,
a zdarzenia mające miejsce w ich życiu wiodą je ku
prawdzie.

Gdynia, czerwiec roku 1929. W rosnącym
dynamicznie mieście przecinają się ścieżki młodej
urzędniczki Łucji, jej rówieśnika, początkującego
d
dziennikarza
k
Adama
Ad
Grabskiego,
G bk
oraz Krzysztofa
K
f
Wilczyńskiego – weterana wojen (…),
a współcześnie uczestnika przemytniczych wypraw
nad granice z Rzeszą i Wolnym Miastem.
Mijają lata
lata, mimo szalejącego na świecie kryzysu
Gdynia się rozbudowuje. W Gdańsku władzę
przejmują naziści. Trwa zwycięski pochód kina
mówionego, Polska zakochuje się w sukcesach
Żwirki i Wigury
g y (…),
( ) w morze wypływają
yp y ją kolejne
j
transatlantyki.

Od Wydawcy
Akcja powieści rozgrywa się m.in. w Gdańsku

Od Wydawcy
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Autor: Władysław Janta- Połczyński
Tytuł: Święty Eustachy
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok
R k wydania:
d i 2015
ISBN: 978-83-78236-44-3
ksiegarnia.bernardinum.com.pl
Powieść powstała z miłości do Kaszub, z naglącej
potrzeby społecznego działania, literackich
zainteresowań, ale przede wszystkim z myśliwskiej
pasji, jaką od najmłodszych lat przejawiał
y
y
Władysław
Janta-Połczyński
- ziemianin,, literat,,
urodzony w podtucholskiej Wielkiej Komorzy jako
syn właściciela ziemskiego Stanisława JantyPołczyńskiego i jego żony Natalii Anieli
Grąbczewskiej.
Akcja
j książki
ą dzieje
j sięę w kaszubskich Kartuzach,
w wiosenno-letnich miesiącach przed wybuchem
pierwszej wojny światowej. Do miejscowego
nadleśnictwa zgłasza się po studiach w
Eberswaldzie młody praktykant. Jako Polak nie
zachwyca tym pruskiego urzędnika, który nie może
nawet wymówić jego nazwiska – Drożdżyński.
Drożdżyński
Zatrudni go jednak jako sekretarza. Eustachy
szybko staje się częścią lokalnej społeczności,
ważnym uczestnikiem dziejących się wydarzeń.
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Autor: A.A. Milne,
Bożena Szymańska (tł.)
Tytuł: Miedzwiôdk Pùfôtk/
Kubuś Puchatek
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-62137-49-7
kaszubskaksiazka.pl
Wersja
W j kaszubska
k
b k jednej
j d j z najpopularniejszych
j
l i j
h
książek dla dzieci.

Autor: Katarzyna Majgier
Tytuł: Tajemnice starego pałacu.
Milioner z Gdańska
Wydawnictwo: Nas
Naszaa Księgarnia
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-10126-82-5
nk.com.pl

Drugi tom znakomitej serii przygodowej!
Magda i Wiktor starają się za wszelką cenę strzec
tajemnic pałacu w Niewiadomicach. Przeszkadza im
w tym wiele osób, m.in. ciekawski ochroniarz,
dociekliwy konserwator zabytków z Warszawy,
miejscowe drobne cwaniaczki, a przede wszystkim
pewien wyjątkowo wścibski nastolatek z Gdańska,
syn milionera o niejasnej przeszłości.
Kto z nich okaże się przyjacielem, a kto oszustem?
Czy dwójce bohaterów uda się powstrzymać
przestępców?
Od Wydawcy
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Autor: Dominika Kraska
Tytuł: Studnia czasu
Wydawnictwo: Jasne
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-61508-88-5
978 83 61508 88 5
wydawnictwo-jasne.pl

To powieść dla dzieci, wykorzystująca motyw
podróży w czasie, inspirowana baśnią braci Grimm.
Opowiada o przyjaźni babci i wnuczki, wartości
rodziny i relacjach rówieśniczych oraz magii świąt
Bożego Narodzenia.
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Wspomnienia
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Autor: Paweł Dzianisz
Tytuł: Bez nich
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63368-68-5
978 83 63368 68 5
instytutkaszubski.pl

W swojej najnowszej książce Tadeusz Jabłoński
(pseud. Paweł Dzianisz) wspomina postacie (38
osób), które, jak pisze, kierowały jego
zainteresowaniami i ich rezultatami. Mowa tu m.in.
o Lechu Bądkowskim, Bolesławie Facu, Jarosławie
Iwaszkiewiczu, Jadwidze Jędrzejowskiej, Tadeuszu
Skutniku, Jerzym Sampie, Tadeuszu Kucie, Izabelli
Trojanowskiej
Trojanowskiej…
Bez nich… a po prawdzie wciąż z Nimi – czytamy
na wstępie. – Niewidoczni, pojawiają się właśnie
teraz, kiedy łatwo mi powtórzyć za Nieogarnionym
Czasem: co jeszcze trzeba czynić obdarowanemu
długowiecznością tak szczodrze, a tak lekkomyślnie
nieukształtowaną wspomnieniem?

Autor: Andrzej Chludziński (red.)
(red )
Tytuł: Pruszcz Gdański
1945-2015
we wspomnieniach
swoich mieszkańców
Wydawnictwo: Jasne
Rok wydania: 2015
ISBN: 78-83-61508-74-8
d
i
j
l
wydawnictwo-jasne.pl

Publikacja jest efektem projektu edukacyjnowydawniczego, zainicjowanego przez
Wydawnictwo Jasne. W jego ramach zostały
zebrane wspomnienia mieszkańców Pruszcza
Gdańskiego, dotyczące przede wszystkim
ł
k 1945
l też
t ż kkolejnych
l j h lat
l t po
przełomowego
roku
1945, ale
zakończeniu wojny. Indywidualne losy
mieszkańców składają się na obraz doświadczeń
całej społeczności i zmian miasta na przestrzeni
czasu
czasu.
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Autor: Aleksander Pawelec
Tytuł: Wspomnienia z lat
dojrzałości w czasach
powojennych 1945-1957
y
Jasne
Wydawnictwo:
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-61508-84-7
wydawnictwo-jasne.pl
Aleksander Pawelec (ur. 1915), obrońca Kępy
Oksywskiej w 1939 r., żołnierz ZWZ i AK, za swoją
wojenną działalność awansowany do stopnia
porucznika Otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień,
porucznika.
wyróżnień
m.in. tytuł Weterana Walk o Wolność
i Niepodległość Ojczyzny, Medal im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego.
Swoje losy do 1945 r. przedstawił w książce
„Wspomnienia z lat młodości i II wojny światowej
(1934-1945)” (2006). W niniejszej kontynuacji
opisuje pierwsze powojenne lata w Pruszczu
Gdańskim, Tczewie, Elblągu i Gdańsku.
Dokumentuje losy własne i członków rodziny,
zaangażowanie w budowanie podstaw ówczesnego
samorządu, tworzenie struktur handlu, głównie na
Pomorzu Gdańskim, ale też w Bydgoszczy, we
W ł i czy w Zakopanem.
Wrocławiu
Z k

Autor: Józef Bandzo
Tytuł: Tak było
Wydawnictwo: Fundacja
Niepodległości
R k wydania:
Rok
d i 2015
ISBN: 878-83-93930-16-6
fundacja-niepodleglosci.pl
Czytelnik otrzymuje do rąk unikalne wspomnienia
wojenne. Autor nie waha się przedstawić swoich
sądów i opinii na temat osób znanych z kart historii.
Wspomnienia kończą się na roku 1948 i nie
obejmują późniejszych prześladowań
komunistycznych, jakie dotknęły autora w latach
60. XX w.
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Autor: Andrzejj Gardzilewicz
Tytuł: Gardzielowe fidrygałki
Wydawnictwo: Oficyna Gdańska
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64180-40-8
oficynagdanska.pl

Nowy cykl „Gdańszczanie
Gdańszczanie” wspominają w Oficynie
Gdańskiej otwiera autor, który swoim życiorysem mógłby
obdarować kilka osób.
f
Andrzejj Gardzilewicz,, emerytowany
y
y kierownik
Profesor
zakładu Aerodynamiki Turbin w Instytucie Maszyn
Przepływowych PAN w Gdańsku oraz wykładowca na
Politechnice Gdańskiej. Autor wielu patentów, rozwiązań
konstrukcyjnych i programów komputerowych
wdrożonych w energetyce, przede wszystkim w polskich
elektrowniach. Konsultant fabryki turbin w Elblągu,
a także doradca rządu meksykańskiego z ramienia
UNIDO ONZ w dziedzinie energetyki geotermalnej.
Wybitny sportowiec
sportowiec, reprezentant Polski w piłce ręcznej.
ręcznej
Miłośnik śpiewu.
Od Wydawcy
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Literaturoznawstwo
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Autor: Maria Dąbrowska
ą
Tytuł: Poezja domu. Oblicza
rodziny w wierszach
Teresy Ferenc,
Zbigniewa Jankowskiego,
Anny Janko
i Mileny Wieczorek
Wydawnictwo: Uniwersytet
Gdański
Rok wydania:
y
2015
ISBN: 978-83-64307-52-2
kiw.ug.edu.pl
Książka
ą
pprzedstawia,, jak
j każdyy z członków
„piszącej rodziny” ujmuje w swojej poezji ten sam
temat: dom i relacje rodzinne. Podstawę do
przeprowadzanych analiz i interpretacji stanowił
przede wszystkim wspólnie przez tych autorów
Antologia rodzinna.
rodzinna Cztery
wydany zbiór poetycki: „Antologia
twarze domu”. Taki autorski wybór zachęca
badacza do podjęcia próby opisania, jakie są
podobieństwa i odmienności pomiędzy czworgiem
autorów w kształtowaniu obrazów domu, więzi
rodzinnych,
rodzinnych miłości.
miłości Autorka publikacji,
publikacji na
podstawie interpretacji wielu utworów, wskazuje na
ujawniające się w wierszach opozycje, kontrasty,
sprzeczności i stereotypy, a także dramaty życiowe
oraz prawdy ponadczasowe i uniwersalne.
Od Wydawcy

Autor: Tadeusz Linkner
Tytuł: Z lirycznej i epickiej
twórczości Leona Heykego
Wydawnictwo: Biblioteka Publiczna
Gminy Wejherowo
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-93544-07-3
bpgw.org.pl

Chociaż nie omówiono tutaj całej twórczości ks. dr.
Leona Heykego, to trzy rozdziały tej pracy poświęcone
jego lirycznej i epickiej twórczości pozwalają się
zorientować, jak doskonale radził sobie ze słowem
poetyckim, którym umiał trafnie wyrazić swoje myśli.
Rozpoczął od liryki, z której wybrano tutaj „Spiéw
miłosny”, by pokazać, jaką gradację uczuć umiał swoim
słowem wyrazić, a potem była już tylko epika, wyrażana
prozą i wierszem. Udało mu się przy tym przekonująco
oddać zarówno w liryce, jak epickim poemacie
„Dobrogost i Miłowsława” psychodramę i metamorfozę
podmiotu lirycznego. Natomiast gdy zajął się
kaszubskimi podaniami, skorzystał z takich, które
dobrane wedle odpowiedniego klucza do kaszubskich
miast najcelniej oddawały ich charakter i kaszubskość.
I chociaż nie wszystkie na miano ludowych podań w tej
antologii zasługiwały, to Heyke umiał doskonale
wskazać mityczne i historyczne treści.
Od Autora
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Biografie

18

Autor: Barbara Kanold
Tytuł: W biegu
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-65175-09-0
wydawnictwooskar.pl

Książka wieńcząca serię „Znani gdańszczanie”,
w której autorka portretuje wybitne postacie
nadmotławskiego grodu. Tym razem postanowiła
opisać historię człowieka, dla którego
hipokratesowskie primum non nocere stało się
życiowym wyborem.
Jacek Jassem to jedno z najgłośniejszych nazwisk
w polskiej onkologii, kierownik gdańskiej Kliniki
Onkologii i Radioterapii, autor krajowej strategii
lki z rakiem.
ki
ł i k kktóry przygotowałł
walki
Człowiek,
ustawę o zakazie palenia w miejscach publicznych
i co roku organizuje konferencje onkologiczne dla
dziennikarzy. Tyle mówi biogram, ale za nim kryje
sięę nietuzinkowy
y człowiek, który
y dzieli czas między
ę y
gabinet lekarski, uczelnianą katedrę i… męskie
wyprawy na koniec świata.

Autor: Karol Nawrocki (red.)
Jarosław Wąsowicz (red.)
Tytuł: Wielka Lechia moich marzeń.
Pamięci Tadeusza Duffeka
„Dufa” (1968-2005)
w 10. rocznicę śmierci
Wydawnictwo: Zakład Poligraficzny
Henryk Górowski
Rok wydania: 2015
ISBN 978-83-9429-221-8
ISBN:
978 83 9429 221 8
Tadeusz Duffek przewodził w czasach stanu
wojennego i później ponad stuosobowej grupie
działaczy Federacji Młodzieży Walczącej i kibiców
Lechii Gdańsk organizującej antykomunistyczne
demonstracje. Odbywały się one najczęściej po
mszach św. w kościele św. Brygidy. W maju
i sierpniu 1988 roku współorganizował strajki
w Stoczni Gdańskiej im.
im Lenina.
Lenina Po transformacji
„Dufo” stał się inicjatorem odbudowy świetności
klubu, integrował różne środowiska kibiców, był
także szefem komitetu wyborczego „Naprzód
Lechio”. W 2002 r. kibice pod wodzą Tadeusza
D ff k o mały
Duffeka
ł włos
ł nie
i przekroczyli
k
li progu
wyborczego napędzając stracha starym wyjadaczom
sceny politycznej. Działał także w Komitecie Obrony
Polskości, Kościoła i ks. Henryka Jankowskiego.
Od Wydawcy
y
y
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Autor: Krystyna Jackowska
Adam Szarszewski
Piotr Paluchowski
Tytuł: Portrety gdańskich
lekarzy XVI
XVI-XVIII
XVIII w.
Wydawnictwo: Muzeum Historyczne
Miasta Gdańska
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-61077-49-7
978 83 61077 49 7
mhmg.pl
Profesja lekarska od wieków była źródłem
świadczenia dobra, pomostem przerzuconym
pomiędzy niewiedzą a wiedzą, pomiędzy bólem
a jego uśmierzaniem, pomiędzy życiem a śmiercią.
Trudna sztuka leczenia, połączona ze sztuką mądrej
rezygnacji jak przed setkami lat,
lat nadal fascynuje
rezygnacji,
i pobudza do refleksji. Ci zaś, którzy ją uprawiają,
zapisują się w świadomości kolejnych pokoleń,
świadcząc o ustawicznym ludzkim wysiłku
y
dobra poprzez
p p
mądrość.
ą
Im właśnie jest
j
czynienia
poświęcona ta księga. Chociaż znaleźć w niej
można również odniesienia do zasad etycznych czy
wskazań moralnych.
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Autor: Erich Murawski
Tytuł: Bój o Pomorze.
Ostatnie walki
obronne na wschodzie
Wydawnictwo: Napoleon V
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-78892-15-1
napoleonv.pl
Początki niniejszej pracy sięgają roku 1963, kiedy
to jako Pomorzanin z urodzenia rozglądałem się za
materiałami, mogącymi posłużyć do zwięzłego
przedstawienia walk na Pomorzu, toczonych
w początkach 1945 r. Początkowo moim zamiarem
b ł napisanie
było
i i na ten temat artykułu
k ł ((…))
w periodyku „Baltische Studien” (rocznik
wydawany przez Towarzystwo Badań nad Historią,
Starożytnością i Sztuką Pomorza [niem.
Gesellschaft für Pommersche Geschichte,
Altertumskunde und Kunst - przyp.
przyp tłum
tłum.]).
]) Obficie
napływające materiały (…) bardzo szybko jednak
zweryfikowały ten zamiar (…). (…) zrezygnowałem
z tej formy publikacji i dzięki gorliwemu wsparciu ze
strony zmarłego niestety w 1967 r.
pprzewodniczącego
ą g Komisji
j Historycznej
y
j dla
Pomorza, pana dyrektora Archiwum Państwowego,
dr. Franza Engela z Bückeburga powziąłem zamiar
opublikowania tego w formie książki (…).
Od Autora

Autor: Janusz Małłek
Tytuł: Dwie części Prus.
Studia z dziejów
Prus Książęcych
i Prus Królewskich
w XVI i XVII wieku
W d
Wydawnictwo:
i
W d
Wydawnictwo
i
Naukowe UMK
Rok wydania: 2014 (II wyd.)
ISBN: 978-83-23132-65-3
wydawnictwoumk.pl
Książka traktuje o dziejach Prus, które w wyniku
wojny trzynastoletniej (1454-1466) między
zakonem krzyżackim a Polską, na mocy traktatu
pokojowego zawartego w Toruniu (1466),
(1466)
podzielono na dwie części. Pomorze Gdańskie,
odtąd nazywane Prusami Królewskimi lub Prusami
Polskimi, wraz z Warmią przypadło Polsce,
natomiast reszta ziem pruskich (tzw. Prusy
Krzyżackie) pozostała pod panowaniem Zakonu.
l j wojna
j Polski
l ki z zakonem
k
krzyżackim
k
ki (1
(151919
Kolejna
1521) zakończyła się pokojem w Krakowie (1525),
który przewidywał sekularyzację państwa
zakonnego w Prusach i utworzenie tam świeckiego
księstwa – Prus Książęcych. Prusy Królewskie
i Prusy Książęce w XVI i XVII w.
w były jednak
nadal w jakimś stopniu owymi „dwiema częściami”
dawnej całości. Prawie wszystkie studia
publikowane w tym tomie bezpośrednio lub
pośrednio traktują o procesie „schodzenia się” czy
też „„rozchodzenia się”
ę tych
y części.
ę
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Autor: Andrzej Romanowski
Tytuł: Eugeniusz Kwiatkowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo
Naukowe Instytutu
Technologii
i Eksploatacji
- Państwowego
Instytutu Badawczego
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-77892-87-9
itee.radom.pl
Czterdziesta rocznica zgonu Eugeniusza
Kwiatkowskiego skłoniła Autora do refleksji nad
jego życiem i pracą. Kwiatkowski wchodził w skład
ostatniego, najściślejszego kierownictwa
politycznego przedwrześniowej Rzeczypospolitej
i był jednym z największych działaczy
ggospodarczych
p
y w całejj historii Polski. Twórca
Gdyni i polskiej floty handlowej, Mościc i fabryk
Warszawskiego Okręgu Przemysłowego, COP-u
i Stalowej Woli – w ciągu ośmiu lat pracy w rządzie
zdołał odmienić oblicze polskiej gospodarki,
zintegrować wewnętrznie i umocnić zewnętrznie
młode, niepodległe państwo. Był gospodarczym
wizjonerem: jego snute przed wojną plany rozwoju
kraju sięgały połowy lat pięćdziesiątych. Po wojnie
stał się zaś pionierem zagospodarowania nowego
polskiego wybrzeża.
wybrzeża

Autor: Elżbieta Maria Grot
Tytuł: Ewakuacja morska
więźniów KL Stutthof
przez Rugię do Danii
w1945 r.
Wydawnictwo: Muzeum Stutthof
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-94088-36-1
stutthof org
stutthof.org

Książka stanowi pierwszą próbę naświetlenia losów
jednej grupy (ok. 600 osób) więźniów różnej
narodowości ewakuowanych z KL Stutthof 25
kwietnia 1945 r. drogą morską do Zatoki Lubeckiej.
Jednak z powodu nieprzewidywanych zdarzeń cel
nie został osiągnięty
osiągnięty. Droga wiodła z przystani w
Mikoszewie przez Zatokę Gdańską na Hel, a
następnie z Helu na barce towarowej przez Sassnitz,
do Klintholm w Danii, gdzie więźniowie zostali
y rejsu
j i znalazło
uwolnieni. Wielu nie pprzeżyło
śmierć w morzu.
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Autor: Przemysław Pragert
Tytuł: Herbarz szlachty kaszubskiej
Tom IV
Wydawnictwo: Oskar
y
2015
Rok wydania:
ISBN: 978-83-65175-14-4
wydawnictwooskar.pl

Autor: Michał Kargul
Krzysztof Korda
Tytuł: Kaszuby przez wieki
Wydawnictwo: Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-62137-92-3
kaszubskaksiazka.pl

Ostatnia część pracy będącej w miarę pełnym
kompendium wiedzy o wszystkich znanych herbach
szlachty kaszubskiej i dziejach jej rodów.
Założeniem Przemysława Pragerta było zebranie
w kilkutomowej monografii wszystkich używanych
przez szlachtę na Kaszubach herbów znajdujących
się w źródłach i opracowaniach, wzbogaconych
y
materialnych,
y ,
o herbyy ppoświadczone w zabytkach
np. kościołach czy cmentarzach. Na 548 stronach
t. IV znajduje się ok. 70 opisów kaszubskich rodów,
ok. 300 wizerunków historycznych herbów oraz
trzy indeksy: osobowy, herbowy i nazw
geograficznych.
fi
h

Prezentowany poradnik dla nauczycieli ma na celu
przybliżenie najważniejszych zagadnień
dotyczących Pomorza - dziejów, tradycji i przyrody
y
pprzygotowującym
yg
ją y sięę do
- nauczycielom
opracowania autorskiego programu nauczania
przedmiotu Własna kultura i historia Kaszubów.
Autorzy wybrali 30 zagadnień, odpowiednich do
realizacji
j w klasach 4-6. Do każdego
g z tych
y
tematów zostały przygotowane wprowadzenia
merytoryczne dla nauczycieli, prezentujące treści
dobrane z myślą o realizacji konkretnej lekcji, oraz
wskazania źródeł, które pomogą w rozszerzeniu
d
danego
tematu.
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Autor: Janusz Trupinda
Tytuł: KS Gedania - klub
gdańskich Polaków
(1922-1953)
Wydawnictwo:
y
Oskar
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-61077-45-9
wydawnictwooskar.pl

Powstałe po I wojnie światowej Wolne Miasto
Gdańsk było kompromisem, który nie zadowalał
nikogo, a po 1933 r. coraz bardziej ulegało brunatnej
d k
dyktaturze.
W tychh okolicznościach
k li
ś i h funkcjonowała
f k j
ł
polska mniejszość, „polityczny problem”, spychana
na margines życia społecznego. Wyjściem w tej
sytuacji stała się aktywność sportowa, dzięki której
Polacy mogli manifestować swoją narodowość i
przywiązanie do biało-czerwonych barw. Tej idei
pozostali wierni sportowcy Gedanii Gdańsk, która
z jednosekcyjnego klubu przerodziła się
w największy polski ośrodek sportowy nad Motławą.
y, los obszedł sięę z jjejj reprezentantami
p
Niestety,
okrutnie - od narastających represji po dojściu do
władzy nazistów, przez pobyty w obozach
koncentracyjnych i przymusową pracę podczas II
wojny światowej, po szykany w czasach
powojennych
powojennych.

Autor: Ewa Barylewska-Szymańska
Barylewska Szymańska
Tytuł: Od piwnic po strych.
Wnętrza domów gdańskich
drugiej połowy XVIII wieku
W d
Wydawnictwo:
i t
M
Muzeum
Hi
Historyczne
t
Miasta Gdańska
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-61077-37-4
mhmg.pl
Miasto Gdańsk a wraz z nim mieszczańskie
kamienice przestały istnieć w 1945 roku.
Zbudowano wprawdzie „nowy Gdańsk na miejscu
starego”, jednak wygląd wnętrz gdańskich domów
mieszczańskich dokumentują dziś przede wszystkim
źródła pisane i ikonograficzne oraz nielicznie
zachowane
h
relikty
likt dawnego
d
wystroju
t j i wyposażenia.
ż i
Domowy świat dawnych gdańszczan odszedł
w zapomnienie, dlatego celem niniejszej książki jest
wielostronne opisanie i „zrekonstruowanie”
wystroju oraz wyposażenia domów mieszczańskich
mieszczańskich.
Od Wydawcy
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Autor: Piotr Brzeziński
Robert Chrzanowski
Tomasz Słomczyński
Tytuł: Pogrzebani nocą
Wydawnictwo: Polska Press
oddział
w Gdańsku
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-60203-29-3
dziennikbaltycki.pl
g
Grudnia '70 mija
j 45 lat i wydano
y
Choć od tragedii
na ten temat kilkadziesiąt książek i kilkaset
artykułów, to sylwetki ofiar grudniowej masakry
były dotąd znane tylko wąskiemu kręgowi krewnych
i najbliższych znajomych. (…) Książka „Pogrzebani
nocą” wypełnia dotkliwą lukę w naszej
historiografii, rzucając zarazem nowe światło na
tragiczne wydarzenia Grudnia '70. Ukazuje je
w zupełnie nowej perspektywie, czyli z punktu
widzenia ofiar i ich rodzin
rodzin. Publikacja oparta jest
na zebranych przez autorów unikatowych relacjach
świadków a także nieznanych dotąd dokumentach
archiwalnych. (…)
Prof dr hab
Prof.
hab. Jerzy Eisler

Autor: Jerzy Łukaszewski
Tytuł: Pomorza historie mniej znane
Wydawnictwo: Księży Młyn
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-77292-33-4
ksiezy-mlyn.com.pl

Kim były stolemy? Jak zwalczano czarownice?
Gdzie po raz pierwszy w dziejach polskich pito
kawę i herbatę? Jak produkowano słynnego
goldwassera? Jakie zagadki kryją Bory Tucholskie?
Skąd wywodzą się kaszubskie nuty? Jak spędzano
wieczory, gdy nie było jeszcze ani radia, ani
telewizji? Jaki udział mieli Pomorzanie
w powstaniu styczniowym? Jaki związek ma
Pomorze z Alzacją i Szwajcarią? Na te i inne
pytania znajdziemy odpowiedź w niniejszej książce.
Autor zebrał wiele ciekawostek o regionie,
przytacza
t
legendy,
l
d baśnie,
b ś i teksty
t k t piosenek,
i
k historie
hi t i
prawdziwe i te wymyślone, dawne akta sądowe
i artykuły prasowe, a wszystko to ilustruje licznymi
zdjęciami, pocztówkami, rysunkami, mapami.
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Autor: Krzysztof
y
Guzikowski
Tytuł: Obce rycerstwo
na Pomorzu Zachodnim
do początku XIV wieku
Wydawnictwo: Uniwersytet
Szczeciński
Rok wydania: 2015 (wyd. II)
ISBN: 978-83-79720-23-1
wydawnictwo univ szczecin pl
wydawnictwo.univ.szczecin.pl

Autor: Krzysztof Guzikowski
Tytuł: Procesy kolonizacyjne
w posiadłościach
cystersów z Kołbacza
w XII–XIV wieku
Wydawnictwo: Uniwersytet
Szczeciński
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-72417-62-6
wydawnictwo.univ.szczecin.pl

Podjęcie badań nad przybywającym na Pomorze
Zachodnie
h d rycerstwem wydaje
d się postulatem
l
tym
pilniejszym, że dotychczasowy stan wiedzy na ten
temat przedstawia się nader skromnie. Wprawdzie
poszukiwania o charakterze genealogicznym
dotyczące rodzin rycerskich na Pomorzu Zachodnim
mają długą tradycję, ale nie stworzyły one podstawy
do szerszych uogólnień.
Ze Wstępu

Praca Krzysztofa Guzikowskiego (…) jest
monografią
fi procesów
ó kkolonizacyjnych
l i
j h
i przekształceń własnościowych w dobrach
klasztoru cysterskiego w Kołbaczu na Pomorzu
Zachodnim we wczesnej fazie jego istnienia.
Stanowi interesujący przyczynek do dziejów
Pomorza Zachodniego, do zagadnienia
wielkiego europejskiego procesu modernizacji
pełnego średniowiecza, do przemian
y i etnicznych
y na określonym,
y słabo
osadniczych
dotąd rozpoznanym obszarze przełamywania się
elementu słowiańskiego i niemieckiego oraz do
gospodarczych aspektów wczesnych dziejów
zakonu cystersów.
Prof. Jerzy Strzelczyk
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Autor: Wojciech Zawadzki
Tytuł: Pomorze 1920
Wydawnictwo: Bellona
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-11138-58-2
ksiegarnia.bellona.pl

Autor: Marcin Leszczyński
y
Tytuł: Pomorze 1945
Wydawnictwo: Bellona
Rok wydania: 2015
ISBN 978-83-11134-32-4
ISBN:
978 83 11134 32 4
ksiegarnia.bellona.pl

Publikacja poświęcona wydarzeniom na Pomorzu
w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920.
g
dziejów
j tejj ziemi,, dopiero
p
To mało znanyy fragment
co odzyskanej przez Polskę na mocy traktatu
wersalskiego.

Operacją pomorską określa się walki na froncie
wschodnim w lutym i marcu 1945 r. na terenie
Pomorza Zachodniego i Gdańskiego. Starły się tu
oddziały radzieckie (1 i 2 Front Białoruski),
wspierane przez 1 Armię Wojska Polskiego,
z niemieckimi oddziałami Wehrmachtu i Waffen SS.
Zasadniczym celem ofensywy radzieckiej było
i północnej
ół
j flanki
fl ki przedd planowaną
l
oczyszczenie
ofensywą na Berlin. Dowództwo niemieckie z kolei
pragnęło zachować strategiczny nawis nad
znajdującymi się już na Odrze Sowietami, a także,
z przyczyn gospodarczych i prestiżowych
prestiżowych, nie
dopuścić do utraty zamieszkanych głównie przez
Niemców terenów nad Bałtykiem.
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Autor: Józef M. Ziółkowski
Tytuł: Mosty obronne
na dolnej Wiśle
Wydawnictwo: Fabryka Sztuk
y
2015 ((wyd.
y II))
Rok wydania:
ISBN: 978-83-935597-9-4
fabrykasztuk.tczew.pl

Pisząc o historii mostów na dolnej Wiśle, śledzimy
ich losy. Most w Knybawie prawidłowo
remontowany i naprawiany służy
ł ż kkomunikacji
k
drogowej wschód-zachód. Mimo to jego turystyczne
walory jako twierdzy nie są wykorzystane.
W czasach powojennych zniknął z mapy
komunikacyjnej most w Opaleniu Widlicach
Widlicach.
W ostatnich latach kilka kilometrów na północ od
niego wybudowano nowy most Opalenie-Kwidzyn.
Historia jego powstania jest ciekawa, jednak nie
p j sięę on w ppojęcie
ję mostu obronnego
g
wpisuje
i tematycznie wykracza poza ramy tej publikacji.
Od Autora

Autor: Aleksandra Tarkowska
Tytuł: Sekrety Gdyni
Wydawnictwo: Księży Młyn
Rok wydania: 2015
ISBN: 978
978-83-7729-270-9
83 7729 270 9
ksiezy-mlyn.com.pl

(…) Podobno o Gdyni napisano już wszystko…
Podobno poznano wszystkie jej sekrety… Jednak
sprawne oko, detektywistyczne zacięcie
i niepowtarzalny
i
l dar
d opowiadania
i d i Aleksandry
Al k d
Tarkowskiej obala ten mit!
Ułańska fantazja zakochanego do szaleństwa
generała Orlicz-Dreszera doprowadza go do
śmierci „Titanic
Titanic” tonie „na
na niby
niby”, na Polance
śmierci,
Redłowskiej unosi się „zapach” wielkiego świata,
klejnoty księżniczki Dagmary płyną po polskim
Bałtyku (…). Czterdzieści różnych opowieści (…),
odkrywa nowe oblicze miasta, przywołuje
wspomnienia (…). Wyjątkowe historie zamknięte
na chwilę na kartach książki ilustrują unikatowe
fotografie.
Od Wydawcy
y
y
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A t Dariusz
Autor:
D i
Ł
Łazarski
ki (red.)
( d)
Maciej Kosycarz (red.)
Tytuł: Gdańsk w tramwajach
i autobusach. Opowieść
o powojennej komunikacji
miejskiej
Wydawnictwo: KFP
Rok wydania: 2015
ISBN 978-83-93736-76-8
ISBN:
978 83 93736 76 8
kfp.pl
Pierwsza bogato ilustrowana historia powojennej
komunikacji miejskiej w Gdańsku. Zaczyna się tuż
po ustaniu walk II wojny światowej, kiedy gdańskie
ulice blokowały wraki tramwajów, ale już wkrótce
pomiędzy nimi zaczęły jeździć autobusy. Pierwszy
sprawny tramwaj
t
j linii
li ii nr 1 wyruszyłł z pasażerami
ż
i
przy dźwiękach orkiestry 28 czerwca 1945 r.
Historia opisana w książce nie kończy się na
czasach współczesnych, ale wybiega w przyszłość,
dzięki czemu czytelnik będzie mógł sobie
wyobrazić jak rozwinie się miejska komunikacja
w Gdańsku.

Autor:
A
t Luiza
L i Ł
Łuniewska
i
k
Tytuł: Szukając Inki.
Życie i śmierć
Danki Siedzikówny
W d
Wydawnictwo:
i
Th Facto
The
F
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-6108-75-6
thefacto.pl
Przez blisko pół wieku o Ince pamiętali tylko jej
najbliżsi: siostry, koledzy z oddziałów, którzy nawet
p
g nazwiska i pewien
p
staryy
nie znali jjejj prawdziwego
ksiądz, który nigdy nikomu o niej nie opowiadał.
Na początku lat 90. pani Stasia z Narewki
pociągnęła za łokieć miejscowego nauczyciela:
w tym domu, powiedziała, mieszkała dziewczyna
zamordowana przez UB, musi pan o tym dzieciom
opowiadać. Jednocześnie w Gdańsku historycy
z IPN zaczęli szukać śladów tajemniczej
sanitariuszki od Łupaszki. Ksiądz Marian Prusak,
z gdańskiej
d ń ki j parafii,
fii odetchnął
d t h ł - w końcu
k ń mógł
ó ł
komuś opowiedzieć, co zdarzyło się w sierpniową
noc 1946 roku.
Od Wydawcy
.
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Autor: Marek Andrzejewski
j
Tytuł: Rund ums Krantor
Wydawnictwo: Uniwersytet
Gdański
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-78653-23-3
wyd.ug.edu.pl

Autor: Daniel Wicentyy
Tytuł: Weryfikacja gdańskich
dziennikarzy
w stanie wojennym
y
IPN/Gdańsk
Wydawnictwo:
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-76298-84-9
ipn.gov.pl

Książka wskazuje na ważną rolę, jaką przy
badaniach dziejów międzywojennego Gdańska
odgrywają wspomnienia. Ten rodzaj źródeł nie
zawsze jest
j t należycie
l ż i doceniany
d
i
i wykorzystywany.
k
t
W pracy szczególną uwagę zwrócono na
wspomnienia poruszające różne aspekty życia
codziennego, problemy, które znajdują bardzo słabe
odbicie w źródłach rękopiśmiennych.
rękopiśmiennych Celem autora
jest pokazanie Wolnego Miasta Gdańska z innej, jak
to czyni większość autorów, strony. Wydobywa
koloryt Gdańska i Sopotu, ich specyfikę
i wyjątkowość i pokazuje, że ogromna większość
jego mieszkańców nie żyła na co dzień „wielką
polityką”.
Od Wydawcy

Opracowanie jest zbiorem 55 dokumentów
źródłowych (głównie partyjnych) ilustrujących
proces weryfikacji gdańskich dziennikarzy w stanie
wojennym.
wojennym Znalazły się wśród nich m.in.
m in protokoły
komisji weryfikacyjnych, notatki Wydziału
Propagandy KW PZPR w Gdańsku oraz dokumenty
operacyjne gdańskiej SB. Niemal wszystkie
pierwszy.
Opracowanie
publikowane są po raz
a pie
ws y. Op
acowanie
poprzedza obszerny wstęp rekonstruujący
mechanizmy i okoliczności polityczne weryfikacji,
a także składy komisji weryfikacyjnych.
y
y
Od Wydawcy
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Autor: Jerzyy Szwankowski ((red.))
Tytuł: Kosznajderskie miscellanea
Wydawnictwo: Sandry Brdy
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-93851-61-4
978 83 93851 61 4
sandrybrdy.pl

Autor: Krzysztof
y
Kwiatkowski
Tytuł: Wojska Zakonu
Niemieckiego w Prusach
1230-1525
y
UMK/Toruń
Wydawnictwo:
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-23134-83-1
wydawnictwoumk.pl

Kosznajderia to enklawa osadnicza pomiędzy
Chojnicami a Tucholą, zasiedlona w XV w. przez
Krzyżaków niemieckimi przybyszami wyznania
katolickiego. Książka prezentuje zbiór
kosznajderskich różności z lat 1920-1945 – od
historii, w tym polskich i niemieckich wspomnień,
przez sylwetki wybitnych postaci wywodzących się
z tej społeczności po sytuację Kościoła
rzymskokatolickiego. Autorami tekstów są m.in.:
Zdzisław Józef Konnak, Tadeusz Nowak, Maria
Jastrzębska-Rokicka, Andrzej Schreiber, Karl
Schewminsky, Hans
Hans-Georg
Georg Behrendt.

Książka jest pionierską monografią dziejów wojsk
braci zakonu niemieckiego – w tradycji polskiej
nazywanych Krzyżakami. Publikacja prezentuje
losy i uzbrojenie zarówno braci rycerzy
rycerzy, braci
sariantów, jak i niezwykle różnorodnej grupy osób
stale im towarzyszących i posługujących, a także
mieszczan, „wolnych”, karczmarzy, młynarzy,
półwolontariuszy,
cchłopów,
opów, familiarzy,
a
a y, pó
wo o a us y, najemników
aje
ów
oraz braci zakonu z innych baliwatów i „prowincji”.
Autor ukazuje militarną aktywność zakonu
niemieckiego na olbrzymim obszarze – nie tylko
p
czy
y litewskich,, ale
ziem ppolskich,, pruskich
i śląskich, ruskich oraz nadczarnomorskich.
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Autor: Magdalena
g
Niedzielska
Tytuł: Rządzący i rządzeni.
Opozycja polityczna
w prowincji pruskiej
w latach 1848-1862
Wydawnictwo: UMK/Toruń
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-23133-58-2
wydawnictwoumk pl
wydawnictwoumk.pl
Wyobrażenia liberalne i zasady myśli wstecznej (…)
określiły od pierwszych lat XIX stulecia wyjątkowe
cechy życia politycznego w prowincji pruskiej; ich
początkom poświęciłam swą książkę „Was heißt
liberal? Opozycja polityczna w Prusach
Wschodnich w pierwszej połowie XIX w. (do 1847
) ((…),
), jjejj tematyczną
y ą i problemową
p
ą kontynuacją
y
ją
r.)”
jest (…) prezentowane opracowanie. Kontynuacja
nie oznacza jednak identyczności ujęcia procesu
politycznego (…). To nie projekt intelektualny, czy to
liberalny, (…) lecz praktyka polityczna lat
pięćdziesiątych, realizowana w monarchii
Hohenzollernów i rozpatrywana na przykładzie
prowincji pruskiej, jest tej pracy głównym tematem.

Autor: Bartłomiejj Siek ((red.))
Adam Szarszewski (red.)
Piotr Paluchowski (red.)
Tytuł: Między Gdańskiem
a Santiago. 600-lecie
konsekracji kościoła
św. Jakuba fundacji
szyprów w Gdańsku
Wydawnictwo: Athenae
Gedanenses
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64706-18-9
g
p
athenaegedanenses.pl
Książka stanowi kontynuację monografii
poświęconej fundacji gildii szyprów pw. św. Jakuba,
która
ó a ukazała
u a a a się
s ę w 2009
009 r.. Powstała
ows a a jako
ja o
monografia jubileuszowa. Badanie związków
Gdańska z drogami do Santiago de Compostela
stało się punktem wyjścia do rozważań na temat
wspólnego dziedzictwa europejskiego, do którego
nawiązuje reaktywacja północnej drogi św. Jakuba.

Od A
Autora
t
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Autor: Mieczysław
y
Józefczyk
y
Tytuł: Z dziejów religijnych
Pomezanii w XVIII wieku
(t. 1 i 2)
y
Muzeum Zamkowe
Wydawnictwo:
w Malborku
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-60518-70-0 (t. 1)
978-83-60518-71-7 (t
(t. 2)
zamekmalbork.home.pl
Tom I publikacji stanowi syntezę dziejów
P
Pomezanii.
ii Mowa
M
tu
t o roli
li biskupów
bi k ó chełmińskich
h ł iń ki h
w odnowie katolicyzmu pomezańskiego oraz
o parafiach pomezańskich w świetle protokołów
wizytacyjnych i innych dokumentów. Tom 2
zawiera źródła do dziejów XVIII
XVIII-wiecznej
wiecznej
Pomezanii.

Autor: JJózef M. Ziółkowski
Tytuł: Kulisy międzywojennego
Tczewa (1920-1939)
Wydawnictwo: Fabryka Sztuk
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-94389-20-8
fabrykasztuk.tczew.pl

Autor opisał przedwojenny Tczew, cytując artykuły
zaczerpnięte z dawnej prasy, przeważnie
z „Dziennika Tczewskiego” (późniejszego „Gońca
Pomorskiego”). Poruszone zostały zagadnienia
dotyczące życia politycznego, społecznego,
gospodarczego i kulturalnego Tczewa w latach 20.
i 30. Barwną narrację uzupełniły reprodukcje zdjęć
i dokumentów,
dokumentów
z których część nie była dotąd nigdzie publikowana.
Walor publikacji stanowią liczne anegdoty, nieznane
szerszemu odbiorcy.
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Autor: Piotr Chomicki
Karol Nawrocki
Wiesław Wika
Tytuł: 70 lat Pomorskiego
Związku Piłki Nożnej
Wydawnictwo: Edgar Kreb
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-9436-150-1
edgarkreb.pl
Przedstawiona publikacja rocznicowa jest zbiorem
trzech dużych, odrębnych książek. Każdy z autorów
przygotował tekst związany z okresem historycznym
ważnym dla badanego obszaru. „Poruszamy się”
w dziejach pruskiego futbolu, piłkarstwa Wolnego
Miasta Gdańska, „kopanej” II Rzeczpospolitej, piłki
ż j w Polsce
P l
L d
j oraz sportu
t piłkarskiego
iłk ki
nożnej
Ludowej
w okresie III RP. Próbujemy również zaprezentować
futbol pomorski w okresie I i II wojny światowej
Wiesław Wika

Autor: Ireneusz Bieniecki
Tytuł: Wojska Ochrony Pogranicza
w systemie ochrony
i obrony granicy morskiej
Polski w latach 1965-1991
Wydawnictwo: Akademia Pomorska
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7467-245-0
wydawnictwo apsl edu pl
wydawnictwo.apsl.edu.pl
Celem niniejszej pracy jest analiza i krytyczna
ocena zakresu oddziaływania MON i MSW na
funkcjonowanie jednostek ochraniających granicę
morską, a także ustalenie ich roli w tworzeniu
struktur organizacyjnych WOP i kształtowaniu
systemu ochrony i obrony tej granicy państwa.
Zamiarem autora było
y też ukazanie działalności
jednostek WOP na tle ówczesnej sytuacji społecznopolitycznej w Polsce.
Wstęp
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Autor: Marcin Wałdoch
Tytuł: O chojnickim
karnawale „Solidarności”
Wydawnictwo: Stowarzyszenie
Arkana Historii
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-941405-0-2
arcanahistorii.prv.pl

„Solidarność” jest dziś jednym z symboli
narodowych, obok flagi, hymnu narodowego
i miejsc kultu religijnego pełni ona funkcję
integrującą społeczeństwo polskie. Ogrom wyzwań,
przed jakimi stanęli chojniczanie w latach 19801981, powinien był ich przytłoczyć, a jednak stał się
dl nich
i h bodźcem
b dź
ddo ddziałań
i ł ń zmierzających
i
j
h do
d
dla
osiągnięcia racjonalnego celu - lepszego bytu
Polaków. Uzupełnieniem książki są materiały audio
dostępne na stronie www.karnawalsolidarnosci.pl.
Od Wydawcy

Autor: Anna Machcewicz
Tytuł: Bunt. Strajki w Trójmieście.
Sierpień 1980
Wydawnictwo: Europejskie
Centrum
Solidarności
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-62853-56-4
ecs gda pl
ecs.gda.pl

Wielowątkowa opowieść o buncie, który zmienił
P l k Zaczyna
Polskę.
Z
się
i w chwili,
h ili gdy
d po krwawym
k
stłumieniu strajku w grudniu 1970 roku władze
obiecały lepsze życie. Wzrosła dostępność dóbr,
świat wydawał się bliższy. A jednak nadszedł bunt.
d
Od W
Wydawcy
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Kultura i sztuka

37

Autor: Aleksandra Zając
Zając-Kiedysz
Kiedysz
Tytuł: 50 i 5 lat Teatru Muzycznego
w Gdyni 1958-2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo
Uniwersytetu
Gdańskiego
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7865-329-5
wyd.ug.edu.pl
d
d l

Książka omawia dzieje Teatru Muzycznego
w Gdyni od jego powstania, pierwszych dyrekcji,
przez rozwój placówki i kadencje kolejnych
dyrektorów. Szczególne miejsce poświęcone jest
Danucie Baduszkowej, która w tym teatrze pełniła
wszystkie
tki możliwe
żli funkcje
f k j – reżysera,
ż
kierownika
ki
ik
artystycznego, dyrektora naczelnego. To dzięki niej
powstało Studio Wokalno-Aktorskie, jej
determinacja przyczyniła się do wybudowania
dzisiejszej siedziby teatru. Wypracowała również
specyficzną linię repertuarową, nie wahała się
sięgać po rodzimych autorów.

Autor: Krystyna KrawiecKrawiec
-Złotkowska (red.)
Tytuł: Rzeczpospolita domów
t. IV
Wydawnictwo: Wydawnictwo
Akademii
Pomorskiej
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-941405-0-2
wydawnictwo.apsl.edu.pl

Publikacja pokazuje, że mieszkańcy miastowej
Rzeczypospolitej zbudowali więcej domów, niż
szlachta swoich dworów i dworków. W tomie
znalazły się teksty mówiące o ambicjach
artystycznych mieszczańskich
artystycznych,
mieszczańskich, obiektach
publicznych Gdańska (Edmund Kotarski, Ewa
Nawrocka, Magdalena Mielnik), Torunia (Weronika
Pawlik-Kwaśniewska), Słupska (Barbara PopielasSzultka, Bronisław Nowak, Zdzisław Machura,
Rafał Foltyn, Maria Matuszewska).
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Autor: Janusz Hochleitner (red
(red.))
Tytuł: Monumentalna figura
Madonny na kościele
NMP w Malborku
Wydawnictwo: Muzeum Zamkowe
w Malborku
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-60518-76-2
zamek.malbork.pl
k lb k l
Zamek w Malborku od chwili swego powstania
był dziełem zupełnie wyjątkowym. Niemniej ta
olbrzymia
lb
i struktura
k
architektoniczna
hi k i
przez
stulecia była narażona na różne czynniki
destrukcyjne. Zniszczenia wywołane walkami
zbrojnymi na początku 1945 r. stopniowo udaje
się społeczności muzealnej i konserwatorskiej
eliminować. W najbliższych miesiącach
powróci na swoje pierwotne miejsce olbrzymia
figura Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, znak
y
j a także symbol
y
miasta.
malborskiejj rezydencji,

Autor: Cezary Obracht
Obracht-Prondzyński (red.)
Katarzyna
Kulikowska (red.)
Tytuł: Pomorska debata o kulturze
(edycja 2)
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63368-70-8
instytutkaszubski.pl
ą
jjest efektem drugiej
g j debatyy o kulturze,
Książka
której wiodącym tematem była kultura na
pograniczu – pogranicza kultury. Zamierzeniem
organizatorów spotkań było nie tylko naukowe
rozpoznanie wybranych obszarów życia
k l
l
P
l teżż stworzenie
i okazji
k ji
kulturalnego
na Pomorzu,
ale
do poznania i integracji środowiska
zaangażowanego w pomorską kulturę.

Mariusz Mierzwiński
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Autor: Marzena Nieczuja
Nieczuja-Urbańska (spisała)
Tytuł: Teatr… jest całym moim
życiem. Opowieść
o Ryszardzie Majorze
Wydawnictwo: WiMBP
w Gdańsku
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-89285-81-2
978 83 89285 81 2
wbpg.org.pl

Autor: Henryk Jan Lewandowski
Tytuł: Tajemnice kultury
salonów gdańskich
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7823-641-2
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Salony gdańskie (byłych, przedwojennych
ggdańszczan)) były
y y przejawem
p j
chęci
ę pprzebywania
y
w towarzystwie ludzi podobnych do siebie
w zachowaniach, zainteresowaniach. Dotyczyło
to elit kulturalnych czujących jednocześnie
potrzebę tworzenia nowych elit hanzeatyckiego
miasta Gdańska wspólnie z nowoczesną
i piękną Gdynią, pozostającą w bardzo
przyjaznych stosunkach, oraz kurortem
i wizytówką jaką jest Sopot, a nawet kulturą
rosnącego w siłę Wejherowa
Wejherowa.
Od Autora

Ryszard Major. Reżyser, dyrektor, przewodnik, dla
którego teatr był miejscem tworzenia, domem,
kosmosem, radością i udręką, wypełniał całego jego
życie. Na wieść o jego śmierci na wielu scenach
zapadła cisza, dojmująca cisza.
Ad Opatowicz
O
i
Adam
Ryszard Major w latach 1975-1982 pracował
w Gdańsku jako etatowy reżyser Teatru Wybrzeże.
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Językoznawstwo
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Autor: Maria Ollick
Tytuł: Słowniczek gwary
borowiackiej
Wydawnictwo: Region
y
2015
Rok wydania:
ISBN: 978-83-7591-450-4
wydawnictworegion.pl

Borowiacy to grupa ludności pochodzenia
kaszubskiego, zamieszkująca pogranicze
Kaszub - część powiatu chojnickiego i powiatu
tucholskiego - która w ciągu wieków uległa
polonizacji językowej i kulturowej
kulturowej. Dzielą się
z grubsza na kaszubiących - Boraków
i niekaszubiących - Borowiaków Tucholskich.
Boracy zamieszkują okolice Chojnic
i ziemie w trójkącie Chojnice - Konarzyny –
S
Swornegacie.
i Borowiacy
B
i
T h l
Tucholscy
natomiast
t i tpowiat tucholski, okolice Czerska i Rytla.
Wielość wpływów kulturowych sprawiła, że
gwary tucholskie mają charakter przejściowy
między dialektem wielkopolskim i kaszubskim.
Brak w nich cech specyficznych, właściwych
dla całego obszaru. Krzyżują się tu typowe
cechy językowe gwar sąsiednich (języka
kaszubskiego, gwary kociewskiej i gwary
krajeńskiej).
j
j)

Autor: Małgorzata
g
Klinkosz ((red.))
Tytuł: Językowy, literacki
i kulturowy obraz Pomorza
Tom 2
Wydawnictwo: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-78652-94-6
wyd.ug.edu.pl
Niniejszy tom zawiera ponad trzydzieści tekstów,
które składają się na cztery tematyczne części
publikacji oraz varia. W pierwszej znajdują się
artykuły
t k ł poświęcone
ś i
kkaszubsko-pomorskiej
bk
ki j
problematyce językowej. Część druga zawiera
teksty o tematyce onomastycznej poświęcone
antroponimii, plateonimii, a także ludowym
etymologiom pomorskich onimów.
onimów W trzeciej
zamieszczono artykuły na temat twórczości autorów
związanych z Kaszubami i Pomorzem. Część
czwarta rysuje socjologiczno-kulturowy obraz
Pomorza, odwołując się do wieloetniczności
i wielokulturowości regionu.
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Albumyy
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Autor: Grzegorz Krzyżowski
Tytuł: Sopot na starej
widokówce
Wydawnictwo: Uran
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-60138-62-5
uran.pl

Prezentowana pozycja wydawnicza to
luksusowo wydany kolorowy album liczący
ponad 860 reprodukcji starych widokówek
i zdjęć oraz fotografii współczesnych, a także
map. Zawiera opisy historyczne autorstwa
Grzegorza Krzyżowskiego - historyka
i kolekcjonera zarazem, mieszkańca i znawcy
S
Sopotu.
t

Autor: Maciej Kosycarz
Zbigniew Kosycarz
Tytuł: Niezwykłe zwykłe
zdjęcia serca Gdańska
Wydawnictwo: FKP
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-937367-7-5
kfp.pl
To kolejny - jedenasty - album z serii
„Niezwykłe zwykłe zdjęcia”. Tym razem
w całości poświęcony Głównemu Miastu
Gd ń k Powojenne
Gdańska.
P
j
zdjęcia
dj i Zbigniewa
Zbi i
i Macieja Kosycarzy ilustrują wielkie i małe
wydarzenia, ruiny i odbudowę zniszczonego
przez wojnę miasta, zmieniające się ulice, życie
codzienne i ludzi.
ludzi Zdjęcia (najwcześniejsze
pochodzą z 1945 r.) wraz z obszernymi opisami
zachęcają do wędrówki przez wspomnienia
i historię. Niejedno z nich na pewno zadziwi
yp
coś,, co zatarł czas...
i pprzypomni
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Autor: Jerzy Drzemczewski
Tytuł: Legenda "Batorego"
w fotografii
Wydawnictwo: Pomorska Oficyna Reklamowo-Wydawnicza
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-62022-99-1
powr.pll
Album jest 33-letnią podróżą „Batorego” najsłynniejszego statku naszej floty
pasażerskiej,
ż ki j po pięciu,
i i znacząco różniących
óż i
h się
i
od siebie, okresach najnowszej historii polskiej
żeglugi. Zawiera 620 zdjęć i innych materiałów
ilustracyjnych...

Autor:
A
t Jerzy
J
D
Drzemczewski
ki
Tytuł: M/s Piłsudski
Wydawnictwo: Pomorska Oficyna Reklamowo-Wydawnicza
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-62022-01-4
ppowr.pl
p
M/s „Piłsudski”, gdy w sierpniu 1935 r.
wchodził do służby w polskiej flocie, był nie
y
najokazalszym
j
y spośród
p
czterech
tylko
eksploatowanych wtedy transatlantyków, ale
przede wszystkim największym
i najnowocześniejszym statkiem pasażerskim,
jaki kiedykolwiek pływał pod biało-czerwoną
banderą. Oprócz swojej zasadniczej funkcji,
którą stanowił przewóz pasażerów między
Gdynią i Kopenhagą a Nowym Jorkiem
i Halifaksem, pełnił również rolę pływającego
salonu polskiej kultury i sztuki w najlepszym
tego słowa znaczeniu. W tym celu do
wyposażenia statku i wystroju jego wnętrz
zaangażowano 80 najwybitniejszych polskich
y
malarzy
y i pprojektantów.
j
artystów
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Autor: Waldemar Danielewicz
Tytuł: Polskie holowniki morskie
1920-2015
Wydawnictwo: Porta-Mare
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-62022-20-5
portamare.pl
Wydawnictwo poświęcone jest historii 309
holowników eksploatowanych pod polską
banderą od początków naszej obecności na
morzu, aż do dnia dzisiejszego. Jego zasadniczą
część
ść zajmują
j j zdjęcia
dj i holowników,
h l
ikó ich
i h
podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne
i biogramy, zestawione alfabetycznie, według
nazwy, pod którą ostatnio były zarejestrowane.
Książka jest podzielona na dwie części:
„kolorową”, obejmującą holowniki będące
w eksploatacji oraz „czarno-białą”, w której
prezentowane są holowniki już wycofane ze
p
armatorów lub złomowane.
służbyy u polskich
Tych pierwszych jest 74, a ostatnich - 235
jednostek.
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Autor: Edda Gutsche
Tytuł: Zamki i dwory
w dorzeczach rzek
pomorskich
Wydawnictwo: Jasne
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-61508-19-9
wydawnictwo-jasne.pl

Jak na całym Pomorzu, tak i na terenie między
Regą a Łebą do 1945 roku znajdowały się
posiadłości, do których poza właściwym
dworem często należały jeszcze folwarki.
folwarki
W niniejszej książce przedstawiono te zamki
i dwory, które zostały zbudowane bądź
bezpośrednio nad rzeką, bądź w jej najbliższym
sąsiedztwie. Przy tym chodzi tu głównie
o dwory
d
ziemiańskie
i i ń ki lub
l b posiadłości
i dł ś i właścicieli
ł ś i i li
ziemskich. Większość
z nich została zachowana, jednak zróżnicowana
jest wartość kulturowo-historyczna
poszczególnych obiektów. Niektóre z nich
znajdują się na skutek zaniedbania w fatalnym
stanie. Inne, często w rękach prywatnych,
zostały starannie odnowione. Zamki Książąt
Pomorskich w Darłowie i Słupsku są
udostępnione
ęp
zwiedzającym
ją y jjako muzea.

Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: Kanon Krajoznawczy
województwa pomorskiego
y
Urząd
ą MarszałkowWydawnictwo:
ski Województwa
Pomorskiego
Rok wydania: 2015
ISBN: 978
978-83-65199-95-9
83 65199 95 9
Pomorskie.eu
Publikacja ma pełnić rolę narzędzia do
prowadzenia wszechstronnej pracy edukacyjnoedukacyjno
wychowawczej, do promocji dziedzictwa
narodowego, uaktywnienia i zintegrowania
środowiska lokalnego i organizacji
ppozarządowych
ą
y na rzecz poznania
p
i propagowania atrakcji przyrodniczych
i historycznych województwa. Ma zachęcić do
odkrywania największych walorów
przyrodniczych województwa pomorskiego,
przybliżyć użytkownikowi poszczególne
obiekty i zabytki, a także służyć pomocą
w układaniu tras krajoznawczych w danym
powiecie.
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Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: Gdańskie miniatury
Wydawnictwo: IKM
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64610-39-4
ikm.gda.pl

W ramach projektu edukacyjnego „Gdańskie
Miniatury” Instytut Kultury Miejskiej wydał
zbiór gier miejskich „Szlakiem kościołów,
szpitali i przytułków dawnego Gdańska”.
W publikacji zawarte są dzieje wybranych
świątyń, związanych z nimi szpitali i dawnych
ośrodków opieki, a także cmentarzy.
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