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Autor: Włodzimierz Jan
Źródłowski
Tytuł: A kiedy zginę
na polu minowym…
Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy
ŚWIADECTWO
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-837-4560-18-4
akant.org

Autor: Leszek Herman
Tytuł: Sedinum. Wiadomość
z podziemi
Wydawnictwo: Muza
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-28701-12-0
muza.com.pl

Pierwsza powieść Włodzimierza Jana
Źródłowskiego. Był żołnierzem poborowym
w jednostce wojskowej w Lęborku: starszym
szeregowym rezerwy, sanitariuszem liniowym,
dyplomowanym elementem antysocjalistycznym
NZS-Politechniki Śląskiej i certyfikowanym
dezerterem, który nie wykonał rozkazu
mobilizacji 13 grudnia 1981 r. W stanie
wojennym skazany in absentia wyrokiem „sądu
wojskowego” na podstawie „prawa stanu
wojennego” za „dezercję i zdradę”. W 1982 r.
otrzymał azyl polityczny w Republice Federalnej
Niemiec, a po ośmiu latach statusu
bezpaństwowca UNHCR w 1989 r. otrzymał
obywatelstwo RFN. Po 25 latach wrócił do
Polski.

W spokojny, piątkowy wieczór, w samym
centrum Szczecina zapada się podziemny parking
niedawno wzniesionego biurowca. Katastrofa
budowlana odsłania nieznane podziemia,
w których od końca wojny stoi wrak niemieckiej,
wojskowej ciężarówki. Za podziurawioną kulami
szybą szoferki tkwi trup kierowcy, a na pace
znajduje się ładunek, który wywraca do góry
nogami spokojne życie kilku osób – architekta,
który musiał się tutaj znaleźć z racji pełnionej
funkcji, dziennikarki, która, zostając po
godzinach w redakcji, mimowolnie stała się
uczestniczką wydarzeń oraz potomka starej,
pomorskiej rodziny, który na wieść o katastrofie
przybywa do miasta swoich przodków.
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Autor: Aleksander Labuda
Tytuł: Òstatny sąd w Mirchòwie
Wydawnictwo: Biblioteka Publiczna
Gminy Wejherowo
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-837-93544-03-5
bpgw.org.pl

Niniejsza, beletryzowana, pozycja powstała
w rękopisie w 1972 r., a z jej fragmentami mogli
się wcześniej zapoznać czytelnicy „Pomeranii”.
Autor prezentuje w niej wiele aspektów życia na
Kaszubach, zaczynając od dziejów Mirachowa,
a kończąc na powiązaniach tej wsi z Oliwą
i Gdańskiem. Przedstawia charakterystykę
i położenie poszczególnych warstw społecznych,
opisuje zmiany w sferze oświatowej
i obyczajowej, obrazowo zarysowuje procesy
czarownic, malowniczo opisuje lasy
mirachowskie.
To lektura dla czytających po kaszubsku.

Autor: Paweł Dzianisz
Tytuł: Saga Orkadzka
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63368-63-0
instytutkaszubski.pl

Swoją kolejną książkę Paweł Dzianisz poświęca
„Eurosowi” – pierwszemu pełnomorskiemu
jachtowi żeglarzy bydgoskich, który w 1970 r.
przepłynął na żaglach, bez pomocy silnika,
niezwykle wąską i niebezpieczną cieśninę
Pentland Firth, dzielącą Szkocję i Orkady. To
pionierskie wówczas przedsięwzięcie przeszło do
historii żeglarstwa.
Inicjatorem powstania „Eurosa” był Aleksander
Kaszowski. Jacht powstał nietypowo: zbudowano
go w 1967 r. w Zakładach Naprawczych Taboru
Kolejowego w Bydgoszczy, chrzest przeszedł
stojąc na platformie wagonu, a do morza pojechał
koleją.
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Autor: Natasza Socha
Magdalena Witkiewicz
Tytuł: Awaria małżeńska
Wydawnictwo: Filia
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-80750-65-4
wydawnictwofilia.pl

Autor: Ryszard Filbrandt
Tytuł: Piórem w mur
Wydawnictwo: Kociewski Kantor
Edytorski
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-85026-07-5
mbp.tczew.pl

Komedia o dwóch słomianych wdowcach. A może
jednak tragedia?
Czasem wystarczy potrącić kota, by życie
małżeńskie stanęło na głowie.
Jak wygląda dom bez żon? Pewnego dnia
Mateusz i Sebastian, dwaj obcy faceci, stają się
sobie bliscy niczym syjamskie bliźnięta, złączone
wspólnym losem samotnych ojców. Tylko czy
dadzą radę sprostać wyzwaniom?

Swoje opowieści, wspomnienia, refleksje,
wynurzenia… porównuje Autor (tczewianin
z zamieszkania, a malborczanin z urodzenia) do
kamieni – różnej wielkości, różnego kształtu
i koloru, luźno porozrzucanych na drogach,
ścieżkach, polach i łąkach. Owe kamienie,
w przypadku Ryszarda Filbrandta, to
wydobywające się z zakamarków pamięci na
wierzch świadomości myśli. Obrazy, które tkwiąc
w jego głowie nabierały coraz większej ostrości,
by w końcu ujrzeć światło dzienne na stronach
książki.

Od Wydawcy
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Autor: Michał Aleksander
Majewski
Tytuł: Jadzia
Wydawnictwo: Starogardzkie
Towarzystwo
Przyjaciół Sztuki
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-94380-51-9

Autor: Adam Ubertowski
Tytuł: Kolekcja Ringelmanna
Wydawnictwo: Oficynka
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64307-80-5
oficynka.pl

Przeczytałem biograficzną powieść „Jadzia” (…)
za jednym posiedzeniem. (…) Narrator – syn
opowiada nam opowieść swojej Matki.
Porządkuje zasłyszane opowieści – okruchy
Mamy dziecka, a potem dorastającej pannicy.
Polskie dzieje od czasu przedwojnia poprzez
wojnę do powojnia. Wypędzenie z Kresów,
chwilowo ocalające roboty przymusowe w głębi
Niemiec
i powrót, nie na Kresy, lecz Żuławy. Tragiczne,
choć szczęśliwe, bo kończące się ocaleniem,
przymusowe peregrynacje. (…)
Andrzej Grzyb

Doktor Figlon, mistrz metateorii, światowej sławy
specjalista od układania wielopiętrowych
konstrukcji pojęciowych, wspomina swoje
pierwsze dochodzenie. W Grand Hotelu
w Sopocie, do którego zostaje zaproszony, by
wygłosić wykład na temat teorii czasu, poznaje
specyficzną grupę ludzi – pasjonatów zegarków.
Gdy namiętności hobbystów sięgają zenitu,
nietrudno o zbrodnię. Jej ofiarą pada uznany
kolekcjoner Max Ringelmann, zamordowany
w podejrzanych okolicznościach. Policja w osobie
inspektora Franka van Graafa nie jest w stanie
poradzić sobie ze śledztwem. W sukurs im
przychodzi sam doktor Figlon...
Od Wydawcy

7

Autor: Hanna Cygler
Tytuł: Za cudze grzechy
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy
Rebis
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78188-44-5
rebis.com.pl

Autor: Łukasz Radecki
Robert Cichowlas
Tytuł: Zombie.pl
Wydawnictwo: Zysk i S-ka
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-77858-49-3
zysk.com.pl

Kontynuacja powieści „W cudzym domu” to
prawdziwie europejska, pełna przygód podróż.
Los nikogo nie oszczędza. Rozalia skazana jest na
rodzinny areszt w Krakowie, Luiza i Joachim
próbują dotrzeć do Ameryki przez Paryż.
Pozostali zniknęli – czyżby bez śladu? Spiski,
terroryści, wybuchające bomby i namiętności nie
pozwalają bohaterom cieszyć się spokojem. Nie
znajdują go nawet we własnym domu. I za co to
wszystko?

Karol Szymkowiak miał wszystko. Pieniądze,
piękną żonę, wspaniałego synka. Właśnie
otworzył nową restaurację w Gdańsku
i przypieczętował sukces suto zakrapianą imprezą.
Następny ranek przyniósł jednak coś więcej niż
tylko potężnego kaca.
Polskę opanowała epidemia zombizmu. Żywe
trupy, których przysmakiem jest ludzkie mięso,
sieją krwawy terror i spustoszenie na ulicach
Gdańska. Jedyną szansą Karola na przetrwanie
jest dołączenie do grupki nielicznych ocalałych,
którzy schronili się w kościele parafii Świętego
Wojciecha na Zaspie. Czy ktoś z nich pomoże mu
dotrzeć do rodziny w Poznaniu?
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Andrzej Perepeczko
Tytuł: Listy z morza
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2016 (wyd. II)
ISBN: 978-83-7823-628-3
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autor: Maria Kordykiewicz
Tytuł: Zapach szkoły
Wydawnictwo: Novae Res
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-8083-104-9
novaeres.pl

(…) Jest to zawarta w listach historia uczucia
marynarza, który wypłynął w daleki rejs aż do
Japonii i na kilka miesięcy pozostawił swoją
ukochaną. Historia dzieje się w latach 60.,
czasach niemal zamierzchłych dla przesyłu
informacji, kiedy nie było ani internetu, ani
telefonów satelitarnych. Właśnie wówczas
rozkwitały gorące emocje podsycane tęsknotą,
niepewnością, zazdrością... Jest to miłosne
wyznanie mężczyzny, człowieka związanego z
morzem – ta okoliczność dodaje dodatkowej
egzotyki tej książce. (…)

Oczami małej dziewczynki, dorastającej panny
i dorosłej kobiety, nauczycielki, obserwujemy
szkolną codzienność w Chojnicach. Pełne ciepła
i nostalgiczne historie z własnego szkolnego życia
narratorka uzupełnia opowieściami o szkole
z perspektywy nauczycielki: wspomnieniami
o uczniach, wyjątkowych wydarzeniach,
osiągnięciach, sukcesach, wycieczkach. Czy to
w powojennej podstawówce, czy w tysiąclatce,
czy w elitarnej szkole społecznej, autorka
podkreśla istotę współpracy w szkolnym
środowisku, dobrych relacji między uczniami,
nauczycielami i rodzicami, chęć zdobywania
wiedzy i sens codziennych powrotów do szkolnej
ławki.

Od Wydawcy
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Autor: Andrzej Grzyb
Tytuł: Ana. Rozbite lustro
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-7823-725-9
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

„Ana – rozbite lustro" to piękna opowieść
o odzyskiwaniu życia, budowaniu swojej historii
na nowo po wielkim nieszczęściu – z fragmentów,
przebłysków wspomnień, kilku starych fotografii,
listów, opowiadań bliskich, ludzkich losów.
Niedopowiedzenia, fragmentaryczność,
niedokończenia rządzące tą historią sprawią, że
każdy czytelnik odczyta ją inaczej, po swojemu,
i będzie do niej wracał.
Justyna Maluga

Autor: Roma J. Fiszer
Tytuł: Kilka godzin do szczęścia
Wydawnictwo: Edipresse Książki
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-79452-29-3
edipresse.pl/portfolio/ksiazki/

Bohaterka powieści, Anna, pewnego dnia
w skrytce w biurku znajduje listy, z których
dowiaduje się, że została adoptowana. Wraz
z córką Kasią i wnuczką Elizą jedzie na Kaszuby.
Dla każdej z nich szykują się niezapomniane
wakacje. Anna rozwikła zagadkę tajemniczego
zniknięcia dziecka z 1938 r., Kasia postanowi
zmienić plany zawodowe, a Eliza dostanie się na
upragnione studia. Każda z nich otworzy serce na
nowy związek…
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Autor: Anna Sakowicz
Tytuł: Złodziejka marzeń
Wydawnictwo: Szara Godzina
Rok wydania: 2016 (II wyd.)
ISBN: 978-83-64312-78-6
szaragodzina.pl

Autor: Anna Sakowicz
Tytuł: To się da!
Wydawnictwo: Szara Godzina
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64312-77-9
szaragodzina.pl

Zmęczona pracą zawodową czterdziestoletnia
nauczycielka Joanna, samotnie wychowująca
nastoletnią córkę Lusię, bierze urlop zdrowotny,
by realizować marzenia. Szybko jednak zmuszona
jest zmienić plany. Owszem, wyjeżdża, ale po to,
by zaopiekować się chorą ciocią. Pobyt
w Starogardzie Gdańskim jest pełen
niespodzianek. Joanna zaczyna pisać, prowadzi
„śledztwo” dotyczące przystojnego sąsiada
i udziela się w hospicjum. Wskutek tych
doświadczeń całkowicie odmienia swe życie.

Joanna w trakcie rocznego urlopu dla
poratowania zdrowia mieszka na Kociewiu
i opiekuje się ciocią Zofią, energiczną starszą
panią. Nowe miejsce staje się szansą na
pozytywne życiowe zmiany. Wraz z córką Lusią
wikła się w historię z przeszłości i próbuje
odnaleźć tajemniczego Henryka z młodości cioci
Zosi. Nastolatka wierzy, że miłość może przetrwać
kilkadziesiąt lat. Czy faktycznie jest to możliwe?
(…)
Losy głównych bohaterów będzie można śledzić
w kolejnej powieści Anny Sakowicz, która
zamknie cykl o Joannie i jej rodzinie na Kociewiu.
Od Wydawcy
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Autor: Hanna Dikta
Tytuł: We troje
Wydawnictwo: Zysk i S-ka
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-77858-46-2
zysk.com.pl

Pensjonat, który Agata prowadzi w Białogórze,
daje jej dużo satysfakcji. Jej mąż, starszy
o dwadzieścia lat artysta malarz, jest czuły
i opiekuńczy. Spokój bohaterki powieści burzy
jednak wyjazd do chorej siostry mieszkającej
w Piekarach na Śląsku. Tam po raz pierwszy
spotyka swojego szwagra. Siostrzane uczucia
zostają wystawione na próbę, a kontrowersyjne
decyzje Joanny wprowadzają niemały zamęt.
Pobyt w rodzinnych stronach zmusi Agatę
zarówno do zmierzenia się z przeszłością, jak
również z niełatwymi wyborami. Czy miłość
i prawo do własnego szczęścia okażą się
ważniejsze od zobowiązań?

Autor: Janusz Moździerz
Tytuł: Klątwa bursztynowej
komnaty
Wydawnictwo: Novae Res
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-80830-01-1
novaeres.pl

U zarania II wojny światowej trzech kompanów
wyrusza na odległe rubieże Europy, by ocalić
jedno z najcenniejszych dzieł, jakie wespół
z naturą stworzyła ludzka ręka – Bursztynową
Komnatę. Na początku lat 90. tym samym
szlakiem wyrusza grupa kolejnych śmiałków,
kuszonych informacją o miejscu ukrycia
artefaktu...

12

Autor: Magdalena Witkiewicz
Tytuł: Cześć, co słychać?
Wydawnictwo: Filia
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-80750-92-0
wydawnictwofilia.pl

Dziś wiem i widzę już nieco więcej. Nauczyłam się
patrzeć, ale umiem też przymykać oczy. Ze
strachu, że popełnię błąd. Jestem taka jak inne, to
wiem na pewno. Matki, żony i kochanki. Kobiety
w połowie życia. Mądrzejsze niż 20 lat temu, ale
za to z bagażem doświadczeń. Pełne głęboko
skrywanych tajemnic, o które nikt nas nie
podejrzewa. Czasem tęsknię za czymś, czego nie
potrafię nazwać, uśmiecham się do ludzi, chociaż
w sercu mam bałagan. Może coś tracę, zyskując
spokój. Bardzo dbam, by nie padły słowa, których
nie można wymazać. Nigdy jednak nie przyszło mi
do głowy, jak niebezpieczne może być: „Cześć, co
słychać?”.
Od Autorki
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Autor: Sara Błąk
Tytuł: Świat Sary
Wydawnictwo: Fundacja
Oko-Lice Kultury
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-94008-37-6
oko-lice-kultury.pl

Książka opowiada o Sarze, w życiu której
następują poważne zmiany. Bohaterka rozpoczyna
naukę w IV klasie szkoły podstawowej. Jest pełna
strachu przed nową sytuacją. Jeszcze nie wie, ile
czeka na nią niespodzianek. Zaczyna poznawać
siebie i nowe otoczenie.

Autor: Danuta Stanulewicz
Tytuł: Balbina z IV b
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko– Pomorskie
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-62137-73-2
ksiazkakaszubska.pl

Nazéwóm sã Balbina i w séwnikù jidã ju do
czwiôrti klasë... . Tak zaczyna się powieść
w języku kaszubskim dla najmłodszych. Na
ilustrowanych kolorowymi rysunkami Joanny
Koźlarskiej stu stronach dzieci i młodzież poznają
rok z życia Balbiny, uczennicy jednej ze szkół
podstawowych w niewielkim nadmorskim
mieście.
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Autor: Marek Miler
Tytuł: Magiczny świat Kaszub
czyli co kaszubskie
dzieci wiedzieć
powinny
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-75912-00-5
wydawnictworegion.pl

Tytuł: Zagadki chojnickiego parku
– trasa nr 2
Wydawnictwo: Urząd Miejski
w Chojnicach
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-94088-52-1
miastochojnice.pl

Pięknie wydany, ilustrowany rysunkami Witolda
Bobrowskiego, zbiorek najważniejszych
informacji o Kaszubach przeznaczony dla
najmłodszego czytelnika. Dowie się on: jak
powstały Kaszuby, jakie są ich barwy i symbol, co
to jest haft kaszubski, jakie są kaszubskie
instrumenty muzyczne, skąd się wzięły księżyc,
gwiazdy i słońce, co Kaszubi wiedzą o chmurach,
skąd się biorą kamienie, co jada się na … .
Odpowiedzi na te ważne pytania to dobry
początek do poznania tego uroczego regionu.

Ta starannie wydana, ilustrowana przez Andrzeja
Wróblewskiego, książeczka zaprasza do zabawy
podczas zwiedzania miasta. Uczestnikom
towarzyszyć będzie tur – symbol Chojnic,
uwieczniony w ich herbie. Tym razem trasa
wiedzie do uroczego parku (pierwsza trasa dot.
Starego Miasta) . Spotkać tam można… Mikołaja
Kopernika, Juliana Rydzkowskiego – założyciela
chojnickiego muzeum, anonimowego sportowca,
rybaka, Florę. Oczywiście to rzeźby, które
pozwolą poznać wymienione postaci. Biorący
udział w grze będą też musieli przejść labirynty,
rozwiązać rebusy i krzyżówki.
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Autor: Jolanta Nitkowska-Węglarz
Tytuł: Wyprawa do Krainy
Baśni
Wydawnictwo: Agencja
Promocyjno-Wydawnicza
UNIGRAF
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-60823-80-4
unigraf-bydgoszcz.pl
Nie jestem pewna, czy „Wyprawa do Krainy
Baśni”, ostatnia z 24 książek Jolanty NitkowskiejWęglarz, 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”

Autor: Aldona M. Peplińska
Tytuł : Na słomkowym dywanie.
Wiersze nie tylko
dla dzieci
Wydawnictwo: Zakład poligraficzny
GRAWIPOL w Słupsku
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-60228-64-7
grawipol.pl
Piąty już tom wierszy Aldony M. Peplińskiej,
poetki ze wsi Motarzyno w gminie Dębnica
Kaszubska (woj. pomorskie), jest w zasadzie jej
trzecią indywidualną książką.
Książki są podsumowaniem jej działalności
w nieformalnej grupie poetyckiej, zawiązanej przy
Starostwie Powiatowym w Słupsku i skupiającej
autorów zainteresowanych tematyką wiejską…
Interesujący jest charakter języka Peplińskiej,
pełen zwrotów potocznych, ludowych,
odnoszących się do tradycji („Zaduszki”) czy
upadającej wsi popegeerowskiej („Smutna
radość”) (…).
Mirosław Kościerski
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Autor: Longina Cywińska
Maria Frela
Tytuł: Święty Wojciech.
Śladami pierwszego
patrona Polski
Wydawnictwo: Święty Wojciech
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-75169-82-9
swietywojciechmedia.pl

Autor: Alojzy Nagel
Tytuł : Bajki i bajeczki.
Bôjczi i bôjeczczi
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-75914-29-0
wydawnictworegion.pl

Co się wydarzy, gdy pewien ciekawski chłopiec
któregoś dnia znajdzie kasetę ze słuchowiskiem
poświęconym Świętemu Wojciechowi?
Powędrujmy wraz z trojgiem dziecięcych
bohaterów, wychowanych w dwóch państwach,
oraz z ich rodzinami śladami tego niezwykłego
człowieka i poznajmy jego dzieje. Przeczytajmy,
co na zadawane przez dzieci pytania natury
historycznej i religijnej odpowiadają dorośli,
którzy uczą je wiary i szacunku wobec
materialnych źródeł historycznych, rozbudzają ich
zainteresowanie historią oraz kulturą Europy
i uświadamiają im jej chrześcijańskie korzenie.

Zbiór 100 autorskich bajek dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Oryginalne
bajki zostały napisane piękną kaszubszczyzną z
okolic Wejherowa i Kielna. Tekstowi
kaszubskiemu towarzyszy równolegle jego
polskie tłumaczenie, co można wykorzystać przy
nauce języka kaszubskiego.
Alojzy Nagel (1930-1998) był jednym
z najwybitniejszych twórców kaszubskich. Jako
prozaik spełniał się głównie pisząc bajki
i opowiadania dla dzieci.

Od Wydawcy
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Autor: Elżbieta Pałasz
Tytuł: Trzy, dwa, raz,
Günter Grass
Wydawnictwo: Oficyna
Gdańska
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64180-43-9
oficynagdanska.pl

Bogato ilustrowana książka pokazuje dzieciństwo
Güntera Grassa w Wolnym Mieście Gdańsku.
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Wspomnienia
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Autor: Kazimierz Sopuch
Tytuł: Dziennik pokładowy.
Lata siedemdziesiąte
Wydawnictwo: Marpress
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-75281-30-9
marpress.pl

Ciąg dalszy wspomnień (w 2009 r. ukazał się
„Dziennik pokładowy. Podróże”), w których
Autor zamieścił swoje zapiski z lat 70. XX w. –
czasów rządów Edwarda Gierka, między
buntem robotników w roku 1970 a rokiem
1980. Kazimierz Sopuch, jako tzw. działacz,
będąc blisko rządzących i patrząc im na ręce,
łudził się, że będzie można coś z socjalizmu
ocalić, uczynić go, przynajmniej w Polsce,
bardziej ludzkim. Prowadząc zapiski dotyczące
swojej pracy zawodowej, jako socjologa oraz
publicysty, spraw wydawania pism literackich,
książek i sytuacji w Związku Literatów
Polskich na Wybrzeżu, oddaje klimat i warunki
panujące w środowisku pisarzy i gdańskich
wydawców.

Autor: Andrzej Michałowski
Tytuł: Moja Solidarność.
Fakty, zdrady i nadzieje
Wydawnictwo: Volumen
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64708-13-8
owvolumen.pl

Wspomnienia legendarnego lidera portowej
„Solidarności” i jednego z najważniejszych
więźniów politycznych PRL. Autor pisze
o działalności antykomunistycznej, rozlicza się
też z III RP. Na kartach książki pojawiają się
autentyczne postaci liderów jawnej i podziemnej
„Solidarności” (np. Bogdan Borusewicz czy Lech
Kaczyński). To zapis dramatycznego protestu
robotników w Grudniu 1970 r., pełnej radości
atmosfery wolności strajku portowców w Sierpniu
1980 r. czy blisko tygodniowego,
niebezpiecznego strajku w zmilitaryzowanym
porcie gdańskim po wprowadzeniu stanu
wojennego.
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Autor: Janusz Limon
Tytuł: Przestrzenie i zaułki
Wydawnictwo: Słowo/obraz
terytoria
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-74533-47-8
terytoria.com.pl

Zbiór ponad 400 myśli, skojarzeń, spostrzeżeń,
wspomnień i fragmentów tworzących swoisty
autoportret Autora – lekarza, genetyka
klinicznego, profesora Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego.
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Poezja
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Autor: Jerzy Stachurski
Tytuł: Lustro rzeki
Wydawnictwo: Pryczkowscy.
Akademia
Kaszubska
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-94335-80-9
pryczkowski.com.pl

Tomik poezji Jerzego Stachurskiego – poety,
kompozytora, autora sztuk scenicznych dla dzieci,
pedagoga i publicysty.

Autor: Ireneusz Borkowski
Tytuł: Szukam czego nie zgubiłem
Wydawnictwo: nakł. aut.
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-934283-2-8

Debiutancki tomik jest zbiorem przemyśleń
autora na temat ubóstwa, 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.

24

Tytuł: Poezja twórców
z kręgu "Klëki"
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-8363368-72-2
instytutkaszubski.pl

Bohaterem – przedmiotem badań i prezentacji
w niniejszym tomie Biblioteki Pisarzy Kaszubskich
jest twórczość liryczna grona autorów związanych
z wychodzącym w Wejherowie w latach 1937-1939
czasopismem społeczno-polityczno-literackokulturalnym „Klëka”. Prezentując ich wiersze i inne
utwory poetyckie, nie możemy pominąć
rzeczywistości, w jakiej powstawały, a więc także
dziejów Kaszubów i samej „Klëki” – jej twórców,
programu, współpracowników i odbiorców, jak
również późniejszych losów owego grona twórców
prezentowanej tu liryki, powstałej także w okresie
II wojny światowej, jak i przede wszystkim
w sytuacji PRL-u.
Józef Borzyszkowski (Ze Wstępu)
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Literaturoznawstwo
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Autor: Adela
Kuik-Kalinowska (red.)
Tytuł: Zapisane i ocalone.
Twórczość literacka
Anny Łajming
Wydawnictwo: Wydawnictwo
Naukowe
Akademii
Pomorskiej
w Słupsku
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-74672-59-7
wydawnictwo.apsl.edu.pl
Publikacja podzielona została na trzy części.
Pierwsza ukazuje z najszerszej perspektywy
poznawczej prozę Łajming. Druga prezentuje
nowe tematy badawcze i metody badań
literackich twórczości Autorki z Przymuszewa.
Ostatnia część artykułów to bardziej
szczegółowe analizy i interpretacje elementów
świata prozy A. Łajming.

Autor: Kazimierz
Jaruszewski (red.)
Tytuł: Literackie portrety Chojnic
Wydawnictwo: Chojnickie
Towarzystwo
Przyjaciół
Nauk
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-92171-64-5

Książka jest pokłosiem konferencji
popularnonaukowej pod tym samym tytułem.
Zawiera teksty siedmiu wystąpień na temat
literackich inspiracji, których źródłem były
Chojnice. O mieście, jego mieszkańcach
i historii pisali m.in.: Anna Łajming, Stefan
Bieszk, Franciszek Fenikowski, Kazimierz
Kummer, Wiesław Rogowski czy Zbigniew
Wróblewski. Bogata jest też literatura
wspomnieniowa i pamiętnikarska związana
z Chojnicami.
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Biografie
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Autor: Paweł Marszałkowski
Maciej Słomiński
Tytuł: Przegrany
Wydawnictwo: Czerwone i Czarne
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-77002-12-4
czerwoneiczarne.pl

Książka opisuje życie Grzegorza Króla –
polskiego piłkarza grającego m.in. w Polonii
Gdańsk, Lechii Gdańsk, Lechu Poznań, GKS
Bełchatów i Starcie Otwock.
Bohater opowiada o swoich upadkach
i słabościach w poszukiwaniu złudnego szczęścia.
Sporo tu też ciekawostek o futbolu i świecie
piłkarzy.

Autor: Ryszard Szwoch
Tytuł: Słownik biograficzny
Kociewia, t. 5
Wydawnictwo: Towarzystwo
Miłośników
Ziemi
Kociewskiej
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-71140-17-4
tmzt.tczew.pl
Publikacja jest pierwszą pokaźną prezentacją
sylwetek związanych z regionem Pomorza
Nadwiślańskiego. Celem Autora było
zgromadzenie nazwisk związanych w różny
sposób z Kociewiem. Zainspirowały go już
istniejące słowniki, np.: „ Polski słownik
biograficzny” czy „ Słownik biograficzny
Pomorza Nadwiślańskiego”.
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Autor: Janina Borchmann (red.)
Marta Plińska (red.)
Bartłomiej Wiszowaty (red.)
Tytuł: Dzieło Leona Heykego
Wydawnictwo: BPGW / Bolszewo
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94066-13-0
bpgw.org.pl

To kolejna (33!) publikacja wydana w cyklu
Biblioteczka Gminy Wejherowo. Jest ona
pokłosiem konferencji w bolszewskiej bibliotece,
która odbyła się w Roku Leona Heykego (2015),
ogłoszonym przez Zarząd Główny Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego. O znaczeniu Heykego
w literaturze kaszubskiej pisze w książce prof.
Zbigniew Zielonka, o jego dramatopisarstwie –
prof. Daniel Kalinowski, a o poezji religijnej
księdza – Elżbieta Bugajna. Mowa tu również
o śladach Leona Heykego w Kościerzynie,
o inspiracjach malarskich jego życiem
i twórczością, o rodzinie, sąsiadach, kolegach
z gimnazjum i o innych aspektach życia
i twórczości tego duchownego i poety.

Autor: Józef Belgrau
Magdalena Bobkowska
Tytuł: Ks. dr Leon Heyke
– duszpasterz,
wychowawca
i poeta kaszubski
Wydawnictwo: Pryczkowscy.
Akademia
Kaszubska
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-60640-62-3
pryczkowski.com.pl
Publikacja, wydana w Roku ks. Leona Heykego,
przybliża życiorys oraz twórczość tej zasłużonej
dla Kaszub postaci.
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Autor: Sławomir Cholcha
Tytuł: Ks. dr Leon Heyke
(1885-1939)
Wydawnictwo: UDS s.c. (Luzino)
Rok wydania: 2015 (Wyd. II)

Kolejna biografia, a raczej omówienie twórczości
księdza Leona Heykego – pisarza, nauczyciela,
działacza społecznego i propagatora kultury
kaszubskiej – powstała w poświęconym mu przez
działaczy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
roku.

Autor: Krzysztof Kowalkowski
Tytuł: Ks. Antoni Kowalkowski.
Proboszcz, budowniczy
autor pieśni
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78237-11-2
bernardinum.com.pl

Książka wydana została z okazji 150. rocznicy
urodzin księdza Antoniego Kowalkowskiego
(1866-1932), proboszcza w Rytlu, autora
popularnych pieśni religijnych, np. „Pan Jezus już
się zbliża”, „Kiedyś, o Jezu, chodził po
świecie”… Na ponad 100 stronach Autor
prezentuje życiorys bohatera, jego twórczość,
kazania oraz dzieje rodziny Kowalkowskich,
której protoplasta wywodził się z Malenina
w powiecie tczewskim.
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Autor: Stanisław Janke
Maciej Tamkun
Tytuł: Szescdzesątka
Wydawnictwo: BPGW (Bolszewo)
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94066-11-6
bpgw.org.pl

Książka wydana z okazji sześćdziesiątych urodzin
Stanisława Jankego – mieszkającego
w Wejherowie (ale rodem z Lipusza) poety,
prozaika, tłumacza, krytyka literackiego,
publicysty i twórcy literatury kaszubskiej.
Publikacja – w całości pisana po kaszubsku –
podzielona jest na dwie części. Pierwsza zawiera
kilkadziesiąt nowych utworów poetyckich
jubilata, druga natomiast to wywiad-rzeka, jaki
przeprowadził ze S. Janke Maciej Tamkun, malarz
i regionalista z Redy.

Autor: Katarzyna Węglarczyk
Urszula Mela
Tytuł: Bóg dał mi kopa w górę
Wydawnictwo: Znak
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-24040-66-7
znak.com.pl

Ksiądz Jan Kaczkowski powiedział o niej, że jest
dzielną lwicą z potężnym pazurem miłości. Mowa
o mamie Jaśka Meli, najmłodszego zdobywcy
dwóch biegunów, która nie rozczulała się nad
sobą po wypadku syna. Szczerze opowiada
o tym, co spotkało jej rodzinę. O śmierci
młodszego syna, ostrych zakrętach w małżeństwie
i odkrytej po latach wierze. O byciu matką do
bani, o ryzyku, które warto podjąć i o momentach
przełomowych, dzięki którym nauczyła się żyć
pełnią życia.
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Autor: Józef Borzyszkowski (oprac.)
Tytuł: Marian Kołodziej
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63368-71-5
instytutkaszubski.pl

Książka (seria „Pro memoria”) jest nie tylko
zbiorem wspomnień przyjaciół i bliskich
znajomych Mariana Kołodzieja (1921-2009) –
artysty plastyka, scenografa teatralnego
i filmowego. Są tu także archiwalne wywiady, jest
rozdział „Święty i nieświęty – portrety
i autoportrety”. Na uwagę zasługuje tekst Lucyny
Legut „Kolędnicy u Kołodzieja”, który został
odegrany przez aktorów podczas wręczania mu
tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.
Warto też dowiedzieć się, co Marian Kołodziej
mówił o sobie w 1995 r. („Moje curriclum vitae”).

Autor: Marcin Synak
Tytuł: Jan Paweł Łukowicz
(1886-1957)
Portret myśliwego
Wydawnictwo: Muzeum
Historyczno-Etnograficzne
w Chojnicach
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-60947-21-1
chojnicemuzeum.pl
Myśliwski życiorys dr. Jana Pawła Łukowicza –
jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci
Chojnic okresu międzywojennego i lat
powojennych, cenionego chirurga, który poprzez
swoje zamiłowanie do łowiectwa w sposób
szczególny zasłużył się dla rozwoju kultury
łowieckiej i promowania jej tradycji. Książka
w swym zamierzeniu nie posiada charakteru
pełnej biografii, lecz stanowi monograficzne
nakreślenie swoistego portretu myśliwego,
którego pasja przerodziła się tak naprawdę
w drugą profesję.
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Autor: Roman Kolicki (red.)
Tytuł: Polska morska
prof. Bolesława
Kasprowicza
Wydawnictwo: Towarzystwo
Przyjaciół
Narodowego
Muzeum Morskiego
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-9258-466-7
Książka powstała w 120. rocznicę urodzin prof.
Bolesława Kasprowicza, który odegrał wielką
rolę w powstaniu, rozwoju i funkcjonowaniu
gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego. 26 czerwca 1946 r. otrzymał on,
wówczas doktor, upoważnienie od Zarządu
Krajowego PTE do założenia oddziału
w Gdańsku. W latach 1946–1949 był jego
wiceprezesem, a od 7 kwietnia 1949 r. do 26
stycznia1952 r. prezesem. Przez kolejne lata
bardzo aktywnie wspierał i działał na rzecz
rozwoju gdańskiego oddziału PTE.

Autor: Piotr Smoliński
Tytuł: Mieczysław Czychowski.
Poezja, malarstwo
i korespondencja z matką
Wydawnictwo: „Oświata-Lingwista”
Nadbałtyckie
Centrum Edukacji
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-93632-45-9
oswiatalingwista.eu
Książka ta jest wynikiem ogromnej pracy
i prawdziwego oddania sprawie odbudowy
pamięci o wybitnym poecie i malarzu
Mieczysławie Czychowskim. Szczególną wartość
mają w niej odnalezione przez Piotra
Smolińskiego nieznane dotąd materiały, listy
i świadectwa, które w druku okazują się po raz
pierwszy. Każdy, kto chce poznać i głębiej
zrozumieć trudny los artysty i zbliżyć się do
tajemnic jego twórczości, nie może tej książki
pominąć, tak cenna jest to publikacja –
kompetentna, kontrowersyjna, pobudzająca do
refleksji, sporu i żywej dyskusji.
Stefan Chwin
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Autor: Krzysztof Sławski
Tytuł: Bernard Szczęsny (1919-1993)
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63368-74-6
ksiazkakaszubska.pl

Autor: Dominik Kuciański
Tytuł: Danuta Siedzikówna
„Inka”
Wydawnictwo: Bollinari
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63865-18-4

polskaksiegarnianarodowa.pl/pl/producer/Bollinar
i-Publishing-House/6
Biografia ukazuje społeczną, polityczną
i zawodową aktywność Bernarda Szczęsnego –
uczestnika kampanii wrześniowej, komendanta
struktur ZWZ/AK w powiecie chojnickim,
więźnia KL Stutthof, powojennego burmistrza
Wejherowa, przewodniczącego Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Wejherowie
i wiceprzewodniczącego Prezydium
Wojewódzkiej RN w Gdańsku, współorganizatora
I Kongresu Kaszubskiego (1946), współinicjatora
założenia Zrzeszenia Kaszubskiego (1956) i jego
wieloletniego prezesa, przewodniczącego Klubu
Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego
Stutthof, inicjatora powstania Muzeum Stutthof
i pomnika Obrońców Westerplatte.

Publikacja o życiu Danuty Siedzikówny (19281946) – sanitariuszki 4. szwadronu odtworzonej
na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK,
która w 1946 r. działała w I szwadronie Brygady
operującym na Pomorzu. Książka ukazała się
w serii „Archiwum Żołnierzy Wyklętych ”,
prezentującej biografie najwybitniejszych
żołnierzy niepodległościowego,
antykomunistycznego podziemia.

35

Historia
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Autor: Jan Antoni Wilder
Tytuł: Traktat handlowy
polsko-pruski z roku 1775.
Gospodarcze znaczenie
utraty dostępu do morza
Wydawnictwo: Napoleon V
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78894-64-3
napoleonv.pl
Reedycja z 1937 r.
Postanowiłem więc, z czasem, gruntowniej zbadać
stan gospodarczy Rzeczypospolitej po pierwszym
rozbiorze. Okazało się, że temat ten jest bardzo
obszerny, tak że nie mógł się pomieścić w ramach
niniejszej pracy. Wobec tego, biorąc za punkt
wyjścia wspomniany wyżej traktat z 1775 roku
i jego skutki, ograniczyłem się do szczegółowego
opisu rokowań handlowych polsko-pruskich,
zwracając specjalną uwagę na obustronną akcję
w latach bezpośrednio poprzedzających, oraz
następujących po zawarciu umowy aż do końca
panowania Fryderyka II. Natomiast stronie
gospodarczej zagadnienia poświęciłem
stosunkowo mniej miejsca.
Z przedmowy

Autor: Sylwia Bykowska (red.)
Edmund Kizik (red.)
Piotr Paluchowski (red.)
Tytuł: Rządzący i rządzeni.
Władza i społeczeństwo
Gdańska od średniowiecza
po współczesność
Wydawnictwo: MHMG
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-61077-53-4
mhmg.pl
Książka zawiera materiały z konferencji
naukowej zorganizowanej przez Muzeum
Historyczne Miasta Gdańska i Stowarzyszenie
Rajcy Gdańscy w dniach 24 października 2014 r.,
29-30 maja 2015 r. Wygłoszone wówczas
referaty dotyczyły gdańskiej samorządności
w szerokiej perspektywie dziejowej – od
średniowiecza, poprzez czasy nowożytne, okres
Wolnego Miasta Gdańska, czasy PRL, do
współczesności.

37

Autor: Adam Szelągowski
Tytuł: Walka o Bałtyk 1544-1621
Wydawnictwo: Napoleon V
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-7889-474-2
napoleonv.pl

Reedycja z 1921 r.
W historiografii ustalił się podział dziejów Europy
na dwie połowy: dzieje Wschodu i dzieje
Zachodu. Wzajemne przeciwieństwo tych dwóch
części świata wyrażało się w ciągu wieków
rozmaicie (…). Ale czy podział ten i stanowisko
w dziejach wyczerpują cały zakres pytań,
związanych z rozwojem geograficznohistorycznym Europy? Niekoniecznie, gdyż obok
sprawy wschodniej jest jeszcze także sprawa
północna. Co rozumieć pod tym terminem? Jak
wynika już z samego określenia, jest to problemat
geograficzno-polityczny, związany z rozwojem
handlowo-ekonomicznym i mocarstwowym ludów
północnych – przede wszystkim tych, które
zamieszkują zlewisko Morza Bałtyckiego.
Od Autora

Autor: Mariusz Kurowski
Tytuł: Kociewskie początki
Wydawnictwo: Kociewskie
Stowarzyszenie
Edukacji
i Kultury
„Ognisko”
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-94069-50-6

Ta książka to wynik zainteresowania i fascynacji
tym, co dla mnie jest nieznane, tajemnicze i tak
bardzo inne od historii miejsca, gdzie się
wychowałem. To także próba dotarcia do genezy
nazwy Kociewie. Próba zaprezentowania innego
spojrzenia i innego sposobu dociekania na temat,
dlaczego właśnie ta nazwa się pojawiła i jakiego
obszaru dotyczyła. Innego spojrzenia, bo nie
jestem stąd i wiele spraw z historii, które dla was
są oczywiste, dla mnie już takie nie są.
Od Autora
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Autor: Radosław Biskup
Andrzej Radzimiński
Tytuł: Parafie w średniowiecznych
Prusach w czasach zakonu
niemieckiego od XIII
do XVI w.
Wydawnictwo: UMK w Toruniu
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-23134-23-7
wydawnictwoumk.pl

Autor: Tomasz Kukowski (oprac.)
Tytuł: Świat, który minął...
Malborska Gmina
Synagogalna 1814-1938
w źródłach archiwalnych
Wydawnictwo: Jasne
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-93432-71-4
978-83-61508-86-1
wydawnictwo-jasne.pl

Kolejny, czwarty już tom z serii „Ecclesia
clerusque temporibus medii aevi” został
poświęcony prezentacji wyników badań nad
parafiami na obszarze władztwa zakonu
niemieckiego w Prusach. Zawiera trzynaście
artykułów poświęconych różnym aspektom
działalności parafii oraz duchowieństwa
parafialnego. Omawiane są zagadnienia z zakresu
historii, w tym dziejów osadnictwa w kontekście
powstawania sieci parafialnej, historii sztuki,
a także źródłoznawstwa.

Do dziś w Malborku nie zachowały się żadne
ślady po lokalnej społeczności żydowskiej. Nie
istnieją synagogi (…). Nie przetrwała także
mykwa (łaźnia rytualna nad kanałem Młynówka).
Budynki na Starówce, w których Żydzi malborscy
prowadzili sklepy, zostały podczas oblężenia
miasta w 1945 roku zrównane z ziemią przez
Rosjan.
W 2014 roku minęła 200. rocznica powstania
Gminy Synagogalnej w Malborku, upamiętniona
wystawą archiwalną (…). Dało to także asumpt,
by stworzyć poniższy katalog prezentujący (…)
nielicznie zachowane materiały archiwalne do
dziejów gminy żydowskiej.
Od Autora

39

Autor: Henryk Gawlas
Tytuł: Kronika Szkunera
1955-2015
Wydawnictwo: Szkuner Sp. z o.o.,
Stowarzyszenie
Północnokaszubska
Lokalna Grupa
Rybacka
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-94356-60-6
szkuner.pl, plgr.pl
Ta bogato ilustrowana fotografiami książka –
album jest zapisem kronikarskim istnienia
przedsiębiorstwa, które swoją działalnością
zmieniło Wielką Wieś w rozwijające się miasto –
Władysławowo. Zaprezentowano w niej zarys
dziejów Wielkiej Wsi, historię budowy portu
i jego funkcjonowanie w latach powojennych,
Rybacką Stocznię Remontową, a przede
wszystkim dzieje przedsiębiorstwa „Szkuner”.

Autor: Leszek Górecki
Tytuł: Dzieje Stowarzyszenia
Kapitanów Żeglugi Wielkiej
1977-2014
Wydawnictwo: Oficyna Morska
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-60584-48-4
oficynamorska.pl
Są to dzieje z pewnością niezwykłego w Polsce
stowarzyszenia, mającego na swym koncie nie
tylko omawianie i dyskutowanie spraw oraz
problemów kapitańskiego środowiska, ale chyba
nade wszystko żywo reagującego na podstawowe,
wymagające konkretnych rozwiązań kwestie
nurtujące niemal całą naszą gospodarkę morską.
Trudno nawet policzyć, ilu zaproszonych ważnych
gości (ministrowie, wiceministrowie ds. morskich,
wojewodowie, prezydenci miast, rektorzy uczelni
morskich itd.) musiało „stawać” na
cotygodniowych spotkaniach przed tym gremium
kapitańskim, aby informować o podejmowanych
przezeń działaniach oraz ich skutkach (…).
Od Wydawcy
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Autor: Marek Smoliński
Tytuł: Świętopełk Wielki
Wydawnictwo: Wydawnictwo
Poznańskie
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-79763-47-4
wydawnictwopoznanskie.com

Autor: Błażej Śliwiński
Tytuł: Sambor II. Książę tczewski
Wydawnictwo: Avalon
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-77301-63-0
wydawnictwoavalon.pl

Świętopełk to „syn nikczemności i zatracenia”
albo książę „szlachetny, mądry i silny w boju”. Te
dwie skrajne opinie zostały w pamięci jemu
współczesnych i dobrze określają tego
pomorskiego księcia. Pierwszą z nich stworzyła
tradycja związana z przeciwnikami Świętopełka –
krzyżakami i książętami polskimi, jednak to dzięki
walkom z nimi Świętopełk zyskał u potomnych
przydomek „wielkiego”. Książę gdański toczył je
za pomocą sprawnych oddziałów pomorskich
i posiłków dostarczanych mu przez plemiona
pruskie. Druga opinia powstała w Gdańsku, przy
intelektualnych centrach, jakie stanowiły założone
przez niego klasztory męskie i żeńskie.
Od Wydawcy

Sambor II, pochodzący ze wschodniopomorskiej
dynastii Sobiesławiców, syn Mściwoja I, był
przykładem typowego księcia-juniora z okresu
rozbicia dzielnicowego. Jako dwudziestoletni
młodzik osadzony został w 1233 r. na niewielkim
księstwie z ośrodkiem w Lubiszewie. Sambor II od
początku domagał się od starszego brata
powiększenia dzielnicy. Na ucztach
w lubiszewskim grodzie snuł z młodszym bratem
młodzieżowo-awanturnicze plany pozbycia się
najstarszego z braci (z upiciem go, wywiezieniem
na statku i sprzedaniem w niewolę włącznie), przy
okazji szokował pomysłem ożenienia się
z Prusaczką.
Od Wydawcy
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Autor: Błażej Śliwiński
Tytuł: Mściwoj II (1224-1294)
książę wschodnio-pomorski (gdański)
Wydawnictwo: DiG
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-71819-42-1
dig.com.pl
Mściwoj II był synem wojowniczego księcia
Świętopełka – ostatnim męskim przedstawicielem
dynastii Sobiesławowiców, rządzącej w XIII w. na
Pomorzu Wschodnim. Pod wpływem
kilkuletniego pobytu w charakterze zakładnika
u Krzyżaków, zmienił ojcowski sposób
prowadzenia polityki, pierwszeństwo oddając
działaniom dyplomatycznym, przez co w
historiografii przydawano mu często epitety
księcia niewojowniczego i dopuszczającego się
niezrozumiałych matactw politycznych.
Monografia wydobywa inne oblicze Mściwoja II,
władcy sięgającego po miecz w ostateczności
i wytrawnego dyplomaty, którego zakulisowe
działania, w większości niepozostawiające
źródłowych śladów, bulwersowały wielu
historyków.

Autor: Raimo Pullat
Tytuł: Wrota do przyszłości
Wydawnictwo: Wydawnictwo
Politechniki
Gdańskiej
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-73486-44-7
pg.edu.pl/wydawnictwo

Profesor Raimo Pullat pisze o roli Politechniki
Gdańskiej w kształtowaniu estońskiej inteligencji
technicznej w latach 1904-1939. Uczelnia ta
odrywała wśród nich największą rolę
w okresie międzywojennym, kiedy utracili
możliwość kształcenia na uczelniach rosyjskich.
Studiowało tutaj wówczas około stu
Estończyków, m.in. budownictwo, architekturę,
budowę maszyn. Wybierali oni Politechnikę
Gdańską ze względu na stosunkowo bliskie
położenie oraz studia w języku niemieckim,
którym wielu z nich dobrze się posługiwało.
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Autor: Marcin Grulkowski
Tytuł: Najstarsze księgi miejskie
Głównego Miasta Gdańska
z XIV i początku XV wieku.
Studium kodykologiczne
Wydawnictwo: Instytut Historii
PAN
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-75433-92-0
neriton.apnet.pl
Jedną z najważniejszych instytucji władz
publicznych w miastach hanzeatyckich XIV–XV
w. stały się kancelarie miejskie. Do szczególnych
wytworów ich działalności należą księgi miejskie.
Prezentowana monografia zawiera analizę
kodykologiczną jedenastu najstarszych kodeksów
użytkowanych w średniowiecznej kancelarii
Głównego Miasta Gdańska. Znajdują się wśród
nich zarówno księgi gruntowe, ogólne księgi rady,
jak też księgi finansowe (podatkowe i księga
kamlarska). Stanowią one podstawowe źródła do
badań nad początkami Głównego Miasta
Gdańska.

Autor: Anna Krüger
Tytuł: Cmentarz Garnizonowy
w Gdańsku. Miejsce
pamięci ofiar komunizmu
Wydawnictwo: IPN/Gdańsk
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-76299-50-1
ipn.gov.pl
Cmentarz Garnizonowy to jedna z najstarszych
zachowanych gdańskich nekropolii. Składa się
z dawnego Cmentarza Wojskowego powstałego
w 1814 r., nowego Cmentarza Bożego Ciała
(założonego dla kościoła szpitalnego pod tym
wezwaniem) oraz fragmentu Cmentarza Gminy
Wolnoreligijnej. Po 1945 r. wszystkie trzy były
otwarte. Funkcjonowały jako Cmentarz
Komunalny nr 10 do oficjalnego zamknięcia
w 1961 r. Ponownie otwarto go w roku 1995.
Od sierpnia 1946 r. do końca 1950 r. odbywały się
tutaj pochówki osób straconych i zmarłych
w więzieniu przy ul. Kurkowej w Gdańsku.

43

Autor: Jerzy Kruppé
Martyna Milewska
Tytuł: Puck. Archeologia
o narodzinach miasta
Wydawnictwo: Instytut
Archeologii
UW
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-61376-54-5
archeo.uw.edu.pl

Autor: Michał Starski
Tytuł: Rynek miasta lokacyjnego
w Pucku w świetle
badań archeologicznych
Wydawnictwo: Instytut
Archeologii
UW
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-61376-54-9
archeo.uw.edu.pl

Autorzy studium przedstawiają fakty świadczące
na rzecz tezy o ciągłości osadniczej,
dokumentujące drogę, jaką przebyła
wczesnośredniowieczna pucka wieś książęca, by
w czasach Zakonu Krzyżackiego dać początek
lokacyjnemu miastu.

Podjęte na puckim Rynku badania archeologiczne
przyniosły odkrycie obszernie zachowanych
dawnych poziomów użytkowych terenu,
umożliwiających odtworzenie dziejów głównego
placu miejskiego, jego zagospodarowania oraz
funkcji, jakie pełnił w ciągu minionych stuleci.
Rezultaty wykopalisk poszerzyły zasób
informacji o początkach jego użytkowania
w okresie kształtowania się miasta, tj. po 1348 r.

44

Autor: Mateusz Kabatek
Tytuł: Lotnictwo w Słupsku 1912-1945
Wydawnictwo: Stratus (Sandomierz)
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65281-18-0
stratusbooks.com.pl

Niniejsze opracowanie jest pierwszą
w historiografii próbą całkowitego
przedstawienia dziejów lotnictwa w Słupsku
w latach 1912-1945. Opisano w nim zagadnienia
związane z początkami awiacji w mieście,
rozwojem lotnictwa sportowego oraz
komunikacyjnego w dwudziestoleciu
międzywojennym, a także z działaniami jednostek
szkolnych, pomocniczych i bojowych Luftwaffe.
Poza zakresem publikacji pozostaje tematyka
historii obiektów lotniskowych, znajdujących się
w szeroko pojętym regionie słupskim (można do
nich zaliczyć m.in. port sterowców
w Jezierzycach, lotnisko w Wicku Morskim,
lądowisko polowe w Malczkowie oraz szkołę
szybowcową w Łebie) (…).
Od Wydawcy

Autor: Friedrich von Duisburg
Tytuł: Wolne Miasto
Gdańsk 1809
Wydawnictwo: Oficyna
Pomuchel
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-941311-2-8
rzygacz.webd.pl/oficyna/
Na ponad 350 stronach autor opisuje instytucje,
obiekty, a następnie części miasta, zdobytego
w 1807 r. przez armię Napoleona
i przekształconego wraz z przyległymi terenami
w tzw. I Wolne Miasto. Prezentację ówczesnej
rzeczywistości poprzedza rysem historycznym, na
podstawie dostępnych sobie źródeł i opracowań.
Nie ocenia sytuacji, jedynie czasem ogranicza się
do wyrażania żalu nad stanem niektórych miejsc.
Podczas lektury tekstu daje się odczuć
rozczarowanie, a nawet oburzenie autora na
postępowanie francuskiej administracji.
Tłumaczenia książki dokonali Aleksander
Masłowski i Roman Kowald.
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Autor: Małgorzata Sokołowska
Tytuł: 10 Lutego ulica symboliczna
Wydawnictwo: Verbi Causa
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-60494-62-2
verbicausa.pl

Książka poświęcona jest jednej z głównych ulic
Gdyni – 10 Lutego: jej historii oraz postaciom
związanym z tym miejscem. Publikacja zawiera
sporo kolorowych zdjęć oraz skanów pocztówek
i dokumentów.

Autor: Mirosław Pietrzak
Lidia Cymek
Franciszek Rożnowski
Tytuł: Pruszcz Gdański, stanowisko 5.
Cmentarzysko z późnego
okresu wpływów rzymskich
i wędrówek ludów
Wydawnictwo: Muzeum
Archeologiczne
w Gdańsku
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-85824-66-4
archeologia.pl
Mowa tu o odkryciach z lat 1926, 1929, 1930
i 1979 oraz badaniach z lat 1993, 1995, 1996
i 2009. Efektem są informacje o obrządku
pogrzebowym, wyposażeniu grobów, ozdobach
i przyborach. Autorzy pokusili się
o przedstawienie relacji pomiędzy ludnością
Pomorza Wschodniego a mieszkańcami terenów
ościennych. Prezentowane są też opracowania
specjalistyczne dotyczące szczątków zwierzęcych
oraz grzebieni znalezionych na cmentarzysku
w Pruszczu Gdańskim, stan. 5.
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Autor: Henryk Paner
Tytuł: Gdańsk na pielgrzymkowych
szlakach średniowiecznej
Europy
Wydawnictwo: Muzeum
Archeologiczne
w Gdańsku
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-85824-69-5
archeologia.pl
Autor swoją pracę zaczyna od przedstawienia
dziejów europejskich badań nad znakami
pielgrzymimi oraz genezy pielgrzymek.
Prezentuje znaki pielgrzymie z kolekcji gdańskiej,
pamiątki z peregrynacji i znaki profanum. Pisze
o zapomnianych sanktuariach Pomorza,
pielgrzymkach Pomorzan. Zamieszcza statystykę
i topografię znalezisk z europejskich sanktuariów.

Autor: Mirosław Fudziński (red.)
Henryk Paner (red.)
Tytuł: Kontakty ponadregionalne
kultury wielbarskiej
Wydawnictwo: Muzeum
Archeologiczne
w Gdańsku
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-85824-62-6
archeologia.pl
Książka traktuje o przemianach kulturowych na
Pomorzu w okresie wpływów rzymskich.
Przedstawione zostały m.in.: stan
i perspektywy badań nad nekropolami
kurhanowymi kultury wielbarskiej;
ponadregionalne elementy kulturowe na
cmentarzyskach kultury wielbarskiej w późnym
okresie wpływów rzymskich i wczesnej fazie
wędrówek ludów w północno-wschodniej części
ziemi chełmińskiej; ceramika wykonana przy
pomocy koła garncarskiego jako przejaw
kontaktów ponadregionalnych w osadzie
w Warlubiu; kontakty ponadregionalne kultury
wielbarskiej na prawobrzeżnym Powiślu
w świetle badań cmentarzyska w Nowym Targu
i mikroregionu nowotarskiego.
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Autor: Hubert Jando
Tytuł: ORP „Orzeł”.
Historia i hipotezy
jego zatonięcia
Wydawnictwo: Muzeum
Marynarki
Wojennej
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-90366-08-1
muzeummw.pl
Książka powstała na podstawie rozprawy
doktorskiej Huberta Jandy. Jest więc naukowo
precyzyjna, maksymalnie udokumentowana,
jednocześnie fascynująca poprzez śledzenie
prowadzonego konsekwentnie wywodu. Niech
jednak nikogo nie zwiedzie beznamiętna z pozoru
narracja – „Orzeł”, jego załoga i losy to od wielu
lat prawdziwa pasja Autora. Dzięki niej powstało
źródło niewątpliwie przybliżające nas do
ostatecznego epilogu, jakim będzie odnalezienie
„Orła”.

Autor: Jarosław Drozd (oprac.)
Krzysztof Chalimoniuk (oprac.)
Tytuł: Raporty sytuacyjne
Starosty Grodzkiego
w Gdyni i Komisarza Rządu
w Gdyni
(luty 1929-grudzień 1931)
Wydawnictwo: Archiwum
Państwowe
w Gdańsku,
Stowarzyszenie
Przyjaciół
AP
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-93333-28-8
gdansk.ap.gov.pl
Jest to wydawnictwo źródłowe, które otwiera
serię „Archiwum gdyńskiego”. Zawiera
tygodniowe i miesięczne sprawozdania sytuacyjne
z ruchu politycznego, społecznego i mniejszości
narodowych oraz ruchu wywrotowego i stanu
bezpieczeństwa publicznego Starosty Grodzkiego
w Gdyni oraz Komisarza Rządu w Gdyni.
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Autor: Mirosław Fudziński (red.)
Tytuł: Epoka brązu i wczesna
epoka żelaza na Pomorzu
Wydawnictwo: Muzeum
Archeologiczne
w Gdańsku
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-85824-63-3
archeologia.pl
W publikacji zaprezentowane zostały najnowsze
badania i odkrycia z wspomnianych w tytule
epok. M. Burghardt pisze o osełkach z otworem
do podwieszania w kulturach stepowych.
J. Adamik – o idei skrzyni kamiennej jako formy
grobu na terenie ziem polskich. K. Ślusarska –
o wynikach ratowniczych badań
wykopaliskowych na stanowisku
wielokulturowym Gdynia Wielki Kack 10.
Z wybranymi materiałami z fazy marianowskiej
z osady w Troszynie (gm. Wolin) zapoznają
A. Ostasz i B. Rogalski, a z pozostałościami
osadnictwa z wczesnej epoki żelaza
w Ostromicach (gm. Wolin) – P. M. Pogodziński,
A. Rembisz-Lubiejewska i J. Abramow.
Ciekawość mogą wzbudzić brązowy grot z terenu
Pomorza Wsch. i brązowy naszyjnik z Sopotu.

Autor: Marek Wąs
Tytuł: Gdańsk wojenny
i powojenny
Wydawnictwo: Bellona
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-11141-03-2
ksiegarnia.bellona.pl

Rok 1939 rozpoczął się od złowieszczego znaku.
22 stycznia najstarszy gdański dziennik,
konserwatywny i szacowny „Danziger Neueste
Nachrichten”, poinformował czytelników:
„Wczoraj, około godz. 22.03, zauważono nad
Wrzeszczem, z kierunku południowego, wielki
meteor, którego blask oświetlił mieszkania jak za
dnia. Z początku meteor wyglądał jak jasne,
błyszczące słońce, toczył się po firmamencie
w skrętach, potem przybrał barwę czerwoną
i zgasł”.
Ta prasowa notka okazała się trafną i prawie
dosłowną przepowiednią nadchodzących
wydarzeń. Jeszcze w tym samym roku w Gdańsku
wybuchła wojna, w której zginęło ponad
sześćdziesiąt milionów ludzi. (…)
Od Autora
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Autor: Szczepan Wierzchosławski (red.)
Przemysław Olstowski (red.)
Tytuł: Historia Pomorza tom V, cz. 1
(1918-1939)
Wydawnictwo: TNT
Instytut Historii PAN
im. T. Manteuffla
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-65127-08-2
tnt.torun.pl

Autor: Andrzej Groth (oprac.)
Tytuł: Kataster fryderycjański
okręgu kościerskiego
1772/1773
Wydawnictwo: Muzeum Ziemi
Kościerskiej
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-92612-47-6

Kontynuacja chronologicznego opisu dziejów
regionu zainicjowanego w latach 60. XX w. przez
prof. Gerarda Labudę. Zawiera zbiór studiów
monograficznych nad ustrojem administracyjnym,
społeczeństwem i gospodarką województwa
pomorskiego i Wolnego Miasta Gdańska
w okresie międzywojennym. Oba terytoria,
oddzielone w 1920 r. granicą państwową,
stanowiły do tego czasu jedność administracyjną,
gospodarczą, kulturową i polityczną.

To wyjątkowe wydawnictwo źródłowe stanowi
nie lada gratkę dla miłośników historii regionalnej
i osób zajmujących się genealogią. Podano tu
dokładne informacje o poszczególnych
miejscowościach, liczbie, nazwiskach i pozycji
społecznej mieszkańców, powierzchni
gospodarstw, żywym inwentarzu, plonach, itp.
Uzupełnienie stanowią dwa opisy Kościerzyny
z 1773 i 1777 r., plan miasta z 1779 r. i mapa
Schroettera z lat 1796-1802.

muzeumziemikoscierskiej.com.pl
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Autor: Izabela Mazanowska (red.)
Tomasz S. Ceran (red.)
Tytuł: Zapomniani kaci Hitlera
Wydawnictwo: IPN / Gdańsk
IPN / Bydgoszcz
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-76299-52-5
ipn.gov.pl

Autor: Jacek Albrecht
Tytuł: Zantyr a Szkoła Łacińska
w Malborku
Wydawnictwo: Kopiał s.c.
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-92861-91-1
kopial.com

Podtytuł książki brzmi: „ Volksdeutscher
Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939–1940.
Wybrane zagadnienia”.
To szczegółowa analiza organizacji skupiającej
członków mniejszości niemieckiej i jej
działalności w okupowanej Polsce. Publikacja
może nie tylko wzbogacić wiedzę faktograficzną
na temat zbrodni popełnionych w okresie II wojny
światowej, ale także wnieść nowe elementy do
analizy mechanizmu mobilizacji nienawiści oraz
działania jednostki w systemie totalitarnym.
Praktyka wykorzystywania mniejszości
narodowych do przeprowadzenia masowych
zbrodni nie przeminęła wraz z XX w. Jest
skutecznie stosowana także w czasach nam
współczesnych.

Książka opowiada historię odkrycia przez autora
zaginionego krzyżackiego zamku Zantyr. Jest to
opowieść o systemowym, krytycznym
gromadzeniu dowodów i argumentów na poparcie
tezy, że to właśnie tzw. Szkoła Łacińska była
pierwotnie owym zamkiem. Publikacja jest też
próbą nadania temu fragmentowi dziejów miasta
polskiej perspektywy historycznej.
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Autor: Janusz Stachulski
Krzysztof Kowalkowski
Anna Dembek
Tytuł: Kokoszkowy
i okolice
Wydawnictwo: Mirotki
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-94264-50-5
Mirotki.pl
Kokoszkowy [pow. Starogard Gdański – przyp.
IJA] to jedyna odnotowana w informatorach taka
nazwa w Polsce. Są w naszym kraju wsie lub ich
części o nazwie Kokoszki. Znajdują się one
w powiatach: słupskim, wrzesińskim
i łomżyńskim. Całkiem niedaleko są także
Kokoszki będące dzisiaj dzielnicą Gdańska, które
bardzo często mylono z wsią Kokoszkowy, o której
jest ta monografia. Po jej przeczytaniu już chyba
nikt nie będzie mylił tych miejscowości.
(Fragment tekstu)

Autor: Daniel Kalinowski
Tytuł: Żydzi polscy
i pomorscy
Wydawnictwo: Instytut
Kaszubski,
Akademia
Pomorska
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63368-76-0
978-83-74672-61-0
instytutkaszubski.pl, wydawnictwo.apsl.edu.pl
„Żydzi polscy i pomorscy” to praca
o wspólnotach… myśli, postaw, wyborów, jakie
pojawiły się na terenach przedwojennej
Rzeczypospolitej. Owa książka to również zapis
rozpadu… społeczności, etosów, wrażliwości,
jakie można było spotkać do II wojny światowej.
Te akty wciąż jeszcze są obecne w śladach
literackich. Wystarczy tylko posłuchać… Są tutaj
hymny i lamentacje, są nuty harmonijne, ale
i zgrzyty. Pieśń jednak wciąż się rozlega…
Daniel Kalinowski
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Autor: Andrzej Gąsiorowski (red.)
Janusz Hochleitner (red.)
Tytuł: Żuławy w 1945 roku.
Ludzie i ich opowieści
Wydawnictwo: Muzeum Stutthof
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-94088-37-8
stutthof.org
Tom drugi publikacji (…) stanowi kontynuację
badań podjętych przez Muzeum Stutthof, Muzeum
II Wojny Światowej i Muzeum Zamkowe
w Malborku nad historią Żuław po zajęciu przez
Armię Czerwoną w 1945 r. (…)
W kilkunastu artykułach ich autorzy przybliżyli
wiele nowych i ciekawych wątków badawczych.
Podjęto tu ważne i dotąd mało znane lub w ogóle
nieznane problemy, jak np. relacje między
ludnością polską i niemiecką po zakończeniu
wojny, kwestia tożsamości narodowej, sytuacja na
Żuławach po wkroczeniu Armii Czerwonej,
ewakuacja niemieckiej ludności cywilnej, losy
jeńców brytyjskich, ostatnie miesiące obozu
koncentracyjnego Stutthof i in.
Bogdan Chrzanowski

Autor: Kazimierz Kozłowski (red.)
Tytuł: Pomorze Zachodnie z Polską
Wydawnictwo: Naczelna
Dyrekcja
Archiwów
Państwowych,
Oficyna
Wydawnicza
Archiwum
Państwowego
„Dokument”
w Szczecinie
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64642-18-0
archiwa.gov.pl
Na publikację składają się teksty trzydziestu
autorów podejmujących wielowątkową tematykę
skupioną wokół genezy procesu uformowania
zachodniej granicy Polski, spolonizowania
regionu zachodniopomorskiego oraz procesów
cywilizacyjnych tu zachodzących w kontekście
uwarunkowań geopolitycznych, polityki
wewnętrznej państwa, realiów gospodarczych
i społecznych.
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Autor: Roman Dzięgielewski
Tytuł: Przygotowanie młodzieży
do podróży akademickiej
w XVI-XVIII wieku
Wydawnictwo: Athenae
Gedanenses
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64706-15-8
athenaegedanenses.pl

Autor: Marcin Pliński
Tytuł: Koronacja. Metadialog
z ks. radcą Wojciechem
Pronobisem proboszczem
swarzewskim
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78237-27-3
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Książka omawia traktaty (apodemiki) na temat
sztuki podróżowania w XVI-XVIII w. Pisali je
w całej Europie ludzie o różnych profesjach
i wyznaniach w celu wszechstronnego
przygotowania młodzieży do wyjazdów na studia
zagraniczne. Udzielano w nich praktycznych
wskazówek na temat organizacji podróży,
zachowania bezpieczeństwa i moralności, higieny
i zdrowia, organizacji studiów, a także obserwacji
świata.
Jako aneks dołączono do książki tłumaczenie
pracy gdańskiego prawnika Samuela Zwickera,
który w 1638 r. opublikował w Gdańsku traktat
„Breviarium apodemicum”.

Osiemdziesiąt lat temu, w nocy z 3 na 4 stycznia,
dokonano bestialskiego zbezczeszczenia świątyni
w Swarzewie. Ograbiono figurę Matki Boskiej
i Dzieciątka Jezus z koron i berła, zabrano
umieszczone w głównym ołtarzu wota
dziękczynne, rozpruto tabernakulum i ukradziono
puszki, a komunikanty rozsypano w kościele i na
zewnątrz. Był to wielki wstrząs dla całej Polski.
Podjęto natychmiast działania ekspiacyjne na
szeroką skalę. Półtora roku później, w dniu
8 września 1937 roku figura Matki Boskiej
Swarzewskiej została uroczyście ukoronowana
i przyjęła wezwanie: „Matka Boska Swarzewska –
Królowa Polskiego Morza”.
Od Wydawcy
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Kultura i sztuka
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Autor: Jacek Bielak (red.)
Józef Tarnowski (red.)
Tytuł: Nowoczesność w sztuce
i w myśli o sztuce
na Pomorzu od XIX
do XXI wieku
Wydawnictwo: Oddział Gdański
Stowarzyszenia
Historyków Sztuki
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-88341-87-8
shsgdansk.pl
Książka jest pokłosiem konferencji
zorganizowanej w 2013 r. w Muzeum Sopotu.
Zamieszczone w niej teksty/referaty dotyczą
m.in.: elementów nowoczesności w drukach
w prowincjonalnym Stolpie (Słupsku),
architektury ośrodków wypoczynkowych obszaru
Zatoki Gdańskiej w latach 1945-1989, analizy
kulturowej nowoczesnych transformacji Gdyni,
śladów gdańskiego klasycyzmu – gdańskiej sceny
architektonicznej w I poł. XIX w.

Autor: Kalina Zabuska
Tytuł: Ryciny Daniela Chodowieckiego
Wydawnictwo: Muzeum Narodowe
w Gdańsku
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63185-05-3
mng.gda.pl
Tematem publikacji są ryciny Daniela
Chodowieckiego z kolekcji Jacoba Kabruna,
znajdujące się dziś w zbiorach Muzeum
Narodowego w Gdańsku. Katalog ten stanowi
drugą część tomu poświęconego sztuce
niemieckiej. Część pierwsza, „Zbiory Muzeum
Narodowego w Gdańsku. Kolekcja Jacoba
Kabruna. Ryciny szkoły niemieckiej od końca XV
do początku XIX wieku”, ukazała się w 2009 roku,
w 250. rocznicę urodzin Kabruna, kupca,
wybitnego przedstawiciela gdańskich elit,
kolekcjonera, armatora, bibliofila i dyplomaty.
Wojciech Bonisławski
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Autor: Beata Purc-Stępniak (red.)
Tytuł: Muzeum Narodowe
w Gdańsku
Wydawnictwo: Arkady
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-21348-64-3
arkady.com.pl

Autor: Robert Hirsch
Tytuł: Ochrona i konserwacja
historycznej architektury
modernistycznej Gdyni
Wydawnictwo: Politechnika
Gdańska
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-73486-51-5
pg.edu.pl/wydawnictwo
Wśród wielu miast Polski Gdynia zajmuje miejsce
szczególne. Powstanie portu i miasta było efektem
intensywnego i relatywnie krótkiego procesu,
wynikającego z uwarunkowań międzywojennych.
Port i miasto są symbolami dokonań odrodzonej
Polski porozbiorowej i całego dwudziestolecia
międzywojennego. Symbolika Gdyni jako „okna
na świat”, odpowiednio podbudowana
propagandowo, była dowodem aspiracji państwa
i fascynacji społeczeństwa morzem i potencjałem
jaki się z nim wiązał. Nowoczesna architektura
stanowiła demonstrację witalności i woli
modernizacji odrodzonego państwa. (…)

Kolejny tytuł z siedmiotomowej serii „Skarby
sztuki w polskich muzeach narodowych”.
Muzeum Narodowe w Gdańsku dziedziczy zbiory
i tradycje Muzeum Miejskiego, chroniącego
głównie obrazy (w tym tryptyk Memlinga),
rysunki i ryciny, oraz Muzeum Rzemiosł
Artystycznych, kolekcjonującego przede
wszystkim meble, fajanse i wyroby z metali
kolorowych. Niezwykle cenne są także darowizny
i legaty średniowiecznej rzeźby gdańskiej i
pomorskiej.
Album zawiera eseje omawiające poszczególne
kolekcje oraz prezentacje 356 najcenniejszych
obiektów, opatrzone krótkimi komentarzami
pracowników naukowych i kustoszy zbiorów.

Od Wydawcy
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Autor: Arkadiusz Kawałko (red.)
Danuta Sroka (red.)
Tytuł: Wizje i dzieła. Zasoby
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Słupsku
Wydawnictwo: Stowarzyszenie
Bibliotekarzy
Polskich / Słupsk
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-88783-21-0

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
działa.
Danuta Sroka

Autor: Tommaso Capecchi i in. (fot.)
Tytuł: Ustka za fasadą
Wydawnictwo: Bałtycka Galeria
Sztuki Współczesnej
w Słupsku
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-61773-40-5
bgsw.pl

Spazi Docili [Przestrzenie Podatne] to projekt
artystyczny w przestrzeni publicznej, którego
autorami i kuratorami są Farbizio Ajello
i Christian Costa.
„Ustka za fasadą” rozpoczęła się od blisko
trzytygodniowego pobytu Christiana Costy,
Brychan’a Tudora i Tommasa Capecchiego
w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce,
oddział Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej.
W warsztacie prowadzonym przez artystów
wzięła udział grupa mieszkańców Ustki
i Słupska oraz podopieczni Środowiskowego
Domu Opieki Społecznej w Słupsku. Odbyło
się 17 spotkań z tymi dwoma grupami
udokumentowanych bogatym materiałem
video-fotograficznym.
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Muzyka
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Autor: Wacław Kirkowski
Tytuł: Starzno, mòja wies.
Pieśni kaszubskie
Wydawnictwo: MPiMKP
(Wejherowo)
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-89692-74-0
muzeum.wejherowo.pl

Zbiór zawiera kilkanaście pieśni kaszubskich
z zapisem nutowym

Autor: Eugeniusz Pryczkowski
Jerzy Stachurski
Tytuł: Serce miec
Wydawnictwo: ZKP/Banino
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63940-01-0
zkpbanino.pl

Śpiewnik kaszubski z zapisem nutowym utworów
obejmujący kilkadziesiąt pieśni i piosenek
kaszubskich – dla dzieci, religijnych
i popularnych.
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Etnografia
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Autor: Krystyna Gierszewska (red.)
Tytuł: Sernikowe wariacje
po kociewsku
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-78236-55-9
bernardinum.com.pl

Autor: Krzysztof Jaworski
Tytuł: Jak zrobić dobry ser,
radzi serowar
żuławski
Wydawnictwo: PHU OPITZ
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-65062-00-0

Publikacja wydana została w ramach VI
Sympozjum Kulinarnego „O jesciu na Kociewiu”
i obchodów V Kongresu Kociewskiego.
Sernikowe przepisy (a jest ich 32!) poprzedzają:
wstęp, rozdział o kuchni kociewskiej, tradycjach
tego regionu i jego zagadkowej nazwie,
informacje o gminie Subkowy i Stowarzyszeniu
Kociewskie Forum Kobiet.
Wspomniane sympozjum to swoiste święto
kuchni regionalnej, mające charakter imprezy
kulturalnej. Główną ideą przedsięwzięcia jest
popularyzacja kociewskich potraw.

Krzysztof Jaworski – absolwent technologii
żywności na Akademii Rolniczo-Technicznej
w Olsztynie – jako główny serowar przez 15 lat
prowadził produkcję w serowarni, a od sześciu lat
zajmuje się popularyzacją przyzagrodowej sztuki
serowarskiej. Prowadzi warsztaty serowarskie dla
dzieci, młodzieży oraz rolników. Jego celem
i marzeniem jest stworzenie na Żuławach grupy
producentów – serowarów i odtworzenie marki
doskonałego niegdyś sera żuławskiego.
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Autor: Elżbieta Skirmuntt-Kufel (oprac.)
Tytuł: Niebo w gębie
Wydawnictwo: Stowarzyszenie
„Żuławy Gdańskie”
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-93448-67-8
zulawy.org

Autor: Bożena Stelmachowska
Tytuł: Rok obrzędowy
na Pomorzu
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-75914-60-3
wydawnictworegion.pl, czec.pl

Książka jest pokłosiem (piątą częścią!)
powiatowych konkursów kulinarnych „Niebo
w gębie, czyli przysmaki powiatu gdańskiego”,
organizowanych od 10 lat przez Stowarzyszenie
„Żuławy Gdańskie” z Trutnów. Nie ma tu
przepisów dawnych Żuławian, za to w wielu
wypadkach mamy do czynienia z autorskimi
potrawami współczesnych mieszkanek powiatu,
które nierzadko nazwy swoich dań upiększają
przymiotnikiem „żuławski”. Są tu m.in.
florentynki na żuławskim miodzie, żuławska
łączka, kaczka faszerowana po żuławsku czy
duszona pręga wołowa po flamandzku. Publikacja
podzielona została na następujące rozdziały: dania
żuławskie, dania mięsne, dania różne, nalewki
i wypieki.

Reedycja z 1933 r.
„Rok obrzędowy na Pomorzu” to cenne źródło
wiedzy o przedwojennych zwyczajach kulturowych
i tradycjach dla wielu etnologów, historyków,
socjologów, kulturoznawców czy po prostu dla
mieszkańców Pomorza, którzy mieszkają tu od
wielu pokoleń i kultywują dawne tradycje lub
upowszechniają je przez działania kulturotwórcze.
To także źródło inspiracji dla potomków
powojennych osadników, którzy zamieszkują
Pomorze Wschodnie – w tym Żuławy i Powiśle.
Poszukiwanie własnych korzeni, powracanie do
tego, co zapomniane, potrzeba tworzenia własnej
kultury to oznaka świadomego bycia członkiem
społeczności regionalnej. (…)
Aleksandra Paprot (z „Przedmowy”)
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Autor: Halina Malijewska (red.)
Tytuł : Ginące rzemiosło na Kaszubach
Wydawnictwo: Zrzeszenie KaszubskoPomorskie
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-62137-65-7
ksiazkakaszubska.pl

Trójjęzyczny album (w jęz. polskim, kaszubskim
i angielskim) powstał, aby ocalić od zapomnienia
niezwykły świat kaszubskich artystów ludowych
i rzemieślników. Fotografowie pochodzący
z różnych stron Polski – m.in. ze Śląska,
Lubelszczyzny i Mazowsza – uwypuklili to, co
w życiu kaszubskich rękodzielników najbardziej
charakterystyczne: satysfakcję i pogodę ducha
wynikające z rzetelnie wykonanej roboty.
Publikacja jest pokłosiem projektu „Ginące
rzemiosło na Kaszubach” zrealizowanego przez
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Autor: Klaudia Nowicka
Tytuł: Kreowanie produktu
turystyki kulturowej
w muzeach etnograficznych
na przykładzie Mazowsza
i Pomorza
Wydawnictwo: Uniwersytet
Gdański
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78653-66-0
wyd.ug.edu.pl
„No i po co nam w ogóle te muzea?” – takie
przewrotne pytanie postawiła Anna Żakiewicz
(2008) w odpowiedzi na liczne doniesienia
medialne dotyczące spadku zainteresowania
społeczeństwa polskiego tą formą obcowania
z kulturą. Jednakże dane statystyczne
publikowane przez GUS oraz gromadzone przez
muzea wskazują, że tendencja jest zupełnie
odwrotna. W ciągu ostatnich piętnastu lat notuje
się stały wzrost liczby osób odwiedzających muzea
(…). Zatem produkt będący wynikiem prac
muzealników stanowi istotny i perspektywiczny
element potencjału turystycznego naszego kraju.
Od Wydawcy
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Społeczeństwo
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Autor: Mirosław Odyniecki
Tytuł: Wejherowskie wojenki
wyborcze
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65175-18-2
wydawnictwooskar.pl

Emerytowany dziennikarz, do tego pisarz
i satyryk, na podstawie swoich dawnych
artykułów zarysowuje historię wejherowskiego
samorządu od 1990 r. Ukazuje m.in.
przepychanki, bynajmniej nie międzypartyjne, ale
w łonie tych samych ugrupowań. Wskazuje
interesy tych grup – zawodowe, biznesowe i in.,
realizowane w ramach działań samorządowych.
Nie wierzy, że w lokalnej polityce na terenie
Wejherowa zagości spokój. Jak powiedział
„Dziennikowi Bałtyckiemu”: Polska natura jest
zupełnie inna. Spokój nie leży w naturze polskiej
polityki.

Autor: Jolanta Gromadzka-Anzelewicz
Tytuł: Nie jesteśmy bogami
Wydawnictwo: Polska Press
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-60203-31-6
ksiegarnia.dziennikbaltycki.pl

Bohaterami książki są słynni pomorscy lekarze,
cenieni i szanowani, należący do największych
autorytetów w swoich specjalnościach oraz
autentyczni pacjenci, którzy wygrali z ciężką
chorobą lub się z nią dzielnie zmagają i których
niezwykłe historie lekarze zapamiętali na całe
życie. Książka opowiada również o cudach,
które – na przekór czystej wiedzy opartej na
faktach – również zdarzają się w medycynie.
Od Wydawcy
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Autor: Maria Mendel (red.)
Tytuł: Miasto jak wspólny pokój.
Gdańskie modi co-vivendi
Wydawnictwo: Gdańskie
Towarzystwo
Naukowe,
Instytut
Kultury
Miejskiej
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-60693-16-2
gtn.gda.pl
Książka traktuje o wędrówkach po gdańskich
dzielnicach, o niknącej Stoczni Gdańskiej,
pielgrzymujących do miasta danzigerach
i współczesnych turystach, także o Gdańsku jako
przestrzeni dla kultury, psychoanalizie miasta
i tożsamości jego mieszkańców.
Publikacja jest rezultatem blisko trzyletniej
współpracy autorów poszczególnych rozdziałów
oraz kilku innych osób. Wśród nich są Piotr
Wołkowiński i Waldemar Ślefarski, założyciele
Fundacji Wspólny Pokój. Projekt, stanowiący
grunt tej współpracy, w latach 2013–2015 skupił
łącznie 28 osób.
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Albumy
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Autor: Sebastian Zomkowski
Tytuł: Tramwajem przez Gdańsk
Wydawnictwo: Zomkowski
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-94125-10-3

Pierwsza książka opisująca w tak kompleksowy
sposób ponad 140-letnią historię gdańskich
tramwajów, począwszy od planów
uruchomienia tramwajów konnych aż do dziś.
Najważniejszy element opracowania stanowią
liczne fotografie, schematy i rysunki,
dokumentujące kolejne fazy rozwoju gdańskich
tramwajów. Zaprezentowano niemal 400
czarno-białych i kolorowych zdjęć,
w większości dotychczas niepublikowanych.
Reprodukcjom towarzyszy część tekstowa,
uzupełniająca zdjęcia o bogate informacje nie
tylko z historii gdańskich tramwajów, ale także
Gdańska.

Autor: Andrzej Dolny (red.)
Tytuł: Puck na starych
fotografiach
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-75914-26-9
wydawnictworegion.pl

Album zawiera ponad 200 zdjęć, które
prezentują Puck i jego mieszkańców z pierwszej
połowy XX w. Fotografie uzupełnione zostały
opisami w języku polskim i angielskim.
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Autor: Daniel Kufel (oprac.)
Tytuł: Dom z duszą
Wydawnictwo: Stowarzyszenie
„Żuławy Gdańskie”
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-93448-66-1
zulawy.org

Tytułowy dom, pochodzący z 1720 r., znajduje
się w Trutnowach w powiecie gdańskim. Dzięki
zabiegom właścicieli i dotacjom z MKiDN
wygląda pięknie, stanowiąc godny
naśladowania wzór dla posiadaczy podobnych
obiektów. A jest ich na Żuławach coraz mniej.
Jak pisze w umieszczonym w albumie tekście
Andrzej Januszajtis, kiedyś na całych Żuławach
mogło być ich kilkaset, do dziś na terenie woj.
pomorskiego przetrwało zaledwie 35.
Inny tekst, autorstwa Marty KoperskiejKośmickiej, traktuje o krótkiej historii słowa
„podcień”. Autorka odwołuje się m.in. do
definicji słowa subgrundia, umieszczonej
w wydanym w 1564 r. leksykonie, które
oznaczało w tamtych czasach „przeddaszek,
który przed budowanie wychodzi”.

Autor: Janusz Górski (red.)
Piotr Sitkiewicz (red.)
Tytuł: Pomorze wczoraj,
Pomorze dzisiaj.
Fotografie z lat 1945-2015
Wydawnictwo: WiMBP/Gdańsk
Oficyna Gdańska
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64180-36-1
wbpg.org.pl, oficynagdanska.pl

Album prezentuje 70 lat Pomorza widziane
oczami najlepszych fotografików regionu.
Pokazuje odbudowę Pomorza po wojnie, wzloty
i upadki, ważne wydarzenia historyczne,
sukcesy sportowe i ekonomiczne, ale też
codzienność Pomorzan, piękno przyrody
i specyfikę regionu. Zdjęcia opatrzone są
komentarzem – wycinkiem z gazety, rozmową
ze znawcą tematu bądź z samym autorem
fotografii.
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Autor: Ireneusz Dunajski
Tytuł: Fotografia w Gdańsku
1863–1867
Wydawnictwo: Dimedia
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-92260-23-3

Druga część historii gdańskich zakładów
fotograficznych, w której opisano życie
i działalność pionierów fotografii pracujących
w Gdańsku w latach 1863–1867. Podane
informacje przedstawiono w sposób
chronologiczny, na tle historii polskiej
i światowej fotografii, co ułatwia poznanie
najważniejszych wydarzeń epoki mokrego
kolodionu.

Autor: Piotr Widerski
Jan P. Dettlaff
Tytuł: Gmina Puck. Piękno natury…
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2015 (wyd. II)
ISBN: 978-83-75914-57-3
wydawnictworegion.pl

Album (…) jest próbą odpowiedzi na
nasuwające się pytania, jakie mogą być relacje
między szukaniem czynnego wypoczynku,
a poznaniem bogatej kultury miejsc wskazanych
turystycznymi szlakami. Posadowionych
w interesującym przyrodniczo terenie,
kwalifikowanym kilkoma rezerwatami przyrody,
puszczańskim kompleksem leśnym i morzem,
które samo w sobie jest unikatem
turystycznym…
Emocje fotograficznego obrazu, w większości
zdjęć wykonanych przez Piotra Widerskiego,
umacniają nas w przekonaniu o pięknie
otaczającego nas świata przyrody. (…)
Jan. P. Dettlaff

71

Autor: Józef Golicki
Tytuł: Album tczewski. Fotografie
po 1945 roku, cz. 3
Wydawnictwo: Gazeta Reklamowa –
– Agencja Impresaryjna
"Pop&Art"
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94476-60-1
gazeta.reklamowa.tcz.pl
Autor publikacji wykorzystał zdjęcia
udostępnione przez ponad 60 osób prywatnych
i instytucji. Każda fotografia jest dokładnie
opisana. Wszystkie dokumentują życie rodzinne
tczewian, ważne wydarzenia
z najnowszej historii miasta, jego instytucji,
organizacji, szkół, zakładów pracy…

Autor: Antoni Dubowicz
Tytuł: Z pokładu „Pilota”
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-75914-20-7
wydawnictworegion.pl
To wyjątkowe wydawnictwo ukazujące pracę
pilotów w gdyńskim porcie, głównie podczas
zlotu żaglowców w 2014 r. Na ponad 100
fotografiach można zobaczyć, w jaki sposób
wprowadzane są do portu statki i jak wygląda
codzienna praca uwijających się na
przybrzeżnych wodach statków-pilotów.
Dodatkowo na zdjęciach uwiecznione zostały
piękne żaglowce, które odwiedziły gdyński port
w lipcu 2014 r.
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Przewodniki
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Autor: Jarosław Ellwart
Tytuł: Kartuzy i okolice.
Miniprzewodnik
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2016 (wyd. II)
ISBN: 978-83-75912-77-7
wydawnictworegion.pl

Kartuzy, położone w centrum Szwajcarii
Kaszubskiej, 35 km na zachód od Gdańska,
przyciągają niepowtarzalnym klimatem
i czarują bogactwem różnorodnych
polodowcowych krajobrazów. Miasto,
przepięknie położone wśród zalesionych
wzgórz i pięciu jezior, stanowi centrum
turystyczne i kulturalne regionu. Dobre
połączenia komunikacyjne z Trójmiastem,
Słupskiem, Lęborkiem, Bytowem i Kościerzyną
oraz bliskość Portu Lotniczego w Gdańsku
Rębiechowie powodują, że Kartuzy są dobrym
punktem wyjściowym do organizowania
różnorodnych wycieczek w celu poznania tego
atrakcyjnego regionu.

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

Bogato ilustrowana mapami i planami miast
publikacja dla zmotoryzowanych z serii „Polska
Niezwykła”. Zachęca do poznawania miejsc,
obiektów i wydarzeń o specyficznym klimacie
oraz odkrywa tajemnice znanych zabytków
Pomorza Gdańskiego i Zachodniego.
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Autor: praca zbiorowa
Tytuł: Pomorskie
Województwo
Wydawnictwo: Demart
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-79120-03-1
demart.com.pl

Przewodnik (do którego dołączony jest atlas)
prezentuje Pomorze jako rejon atrakcyjny nie
tylko dla plażowiczów, smakoszy ryb czy
miłośników przyrody. Wybrzeże obfituje
w porty, przystanie, latarnie morskie. Dzieje
polskiej żeglugi można poznać w Gdyni, gdzie
udostępniono zwiedzającym żaglowiec „Dar
Pomorza” i okręt niszczyciel „Błyskawica”.
Trudno pominąć walory Gdańska –
największego i najzasobniejszego miasta
Rzeczypospolitej aż do połowy XVIII w.
Pomorskie to kraina zamków krzyżackich,
z najbardziej znanym w Malborku; to Żuławy
Wiślane – zagospodarowane przez osadników
holenderskich, oraz kaszubski folklor
i słowińskie osady. Zmęczonych zgiełkiem
przyjezdnych zachwycą lasy, jeziora i rzeki.
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