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Autor: Krzysztof Bochus
Tytuł: Czarny manuskrypt
Wydawnictwo: Muza
Rok wydania: 2017
ISBN:
ISBN 978-83-28705-45-6
978 83 28705 45 6
muza.com.pl

Kryminał,
y
, którego
g akcja
j toczy
y sięę w latach 30. na
niemieckim Pomorzu, w Marienwerder (Kwidzyn).
Szukając wyjaśnienia morderstw księży z parafii
sąsiadującej z katedrą i zamkiem krzyżackim,
prowadzący dochodzenie radca kryminalny Christian
Abell
b ll zmierzyć
i
się
i musii nie
i tylko
lk z wyrachowanym
h
zabójcą, ale także z własną przeszłością, wiążącą go
z rodzinnym miastem. Jego śledztwo się komplikuje,
kolejne hipotezy prowadzą donikąd. W końcu sam
staje się celem mordercy...
mordercy

Tytuł: XXXI Ogólnopolski
Konkurs Literacki
im. Mieczysława
Stryjewskiego, Lębork,
25 listopada 2016 r.
r
Wydawnictwo: Miejska Biblioteka
Publiczna / Lębork, Miasto Lębork,
Oddział Wojewódzki Katolickiego
Stowarzyszenia Civitas Christiana,
ZG Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-60731-22-2
biblioteka.lebork.pl

XXXI OGÓLNOPOLSKI
KONKURS LITERACK I
IM. MIECZYSŁAWA STRYJEWSKIEGO

Lt!OfUC.. 25 LISTOPADA 2016 1l

Almanach z tekstami nagrodzonymi w 2016 r.
w organizowanym
organi o an m od 31 lat (!) Ogólnopolskim
Konkursie Literackim im. Mieczysława
Stryjewskiego w Lęborku. Publikacja zawiera
dwadzieścia jeden tekstów: dziewięć z kategorii
prozy i dwanaście wierszy.
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Autor: Krzysztof Kosik
Tytuł: Oruńskie tango
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2017
ISBN:
ISBN 978-83-78238-25-6
978 83 78238 25 6
brenardinum.com.pl

Autor: Hanna Cygler
Tytuł: Tylko kochanka
Wydawnictwo: Rebis
Rok wydania: 2017
ISBN 978-83-80621-38-1
ISBN:
978 83 80621 38 1
rebis.com.pl

Siedem opowiadań opisujących zdarzenia od połowy
XIX w. do czasów współczesnych.
p
y To historie osnute
wokół prawdziwych postaci (niektóre imiona
i nazwiska zostały zmienione) i sytuacji.
W jednej z historii autor wspomina wydarzenia
grudniowe 1970 r., w których brał udział jako
nastolatek.
l k

Wszelkie przyjemności hiszpańskiej riwiery, a potem
smętna
ę
rzeczywistość
y
prowincjonalnego
p
j
g Gniewu.
Beztroska i luksusy zapewniane przez kochanka,
szwedzkiego milionera, a później ukrywanie się przed
komornikiem. Życie Leny obfituje w nagłe zwroty,
toczy się pomiędzy skrajnościami. Czy spotkanie
J k b
l ki prawnikiem,
iki
k ó zrobił
bił karierę
k i
polskim
który
z Jakubem,
w Londynie, i jego trzpiotowatą córką po raz kolejny
odmieni życie Leny i uratuje bohaterkę z sytuacji,
zdawałoby się, bez wyjścia?
Od Wydawcy
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Autor: Łukasz Radecki
Tytuł: Nienasycony
Wydawnictwo: Phantom Books
Rok wydania: 2017
ISBN:
ISBN 978-83-94746-30-8
978 83 94746 30 8

Autor: Piotr Bolc
Tytuł: Samson
Wydawnictwo: Oficynka
Rok wydania: 2017
ISBN 978-83-64307-83-6
ISBN:
978 83 64307 83 6
oficynka.pl

To opowieść
p
dziejąca
ją sięę w kilku wymiarach
y
czasowych. Rozpoczyna się w XIV w., w trakcie
wojen toczonych przez Zakon Krzyżacki na ziemi
litewskiej, a następnie przechodzi do czasów
współczesnych, gdy kilkoro przyjaciół przywołuje
d
demona,
przez llata skrywanego
k
przez Krzyżaków.
k
Za
jego sprawą pragną zemścić się na dziewczynie,
która odrzuciła względy jednego z nich.
W życiu bohaterów pojawia się istota posiadająca
„dar
dar” niszczenia całych narodów.
narodów

Pewnego
g dnia do Tczewa przyjeżdża
p yj
samotnyy łowca –
Alek Jakusz, prywatny detektyw z Gdańska. Zajmuje
się porwaniem córki pewnego biznesmana. Miasto
wita go brutalnie. Nikt go tu nie chce i wszyscy go się
boją. A Jakusz ma plan – chce tu osiąść i znaleźć
kój Aby
Ab to się
i mogło
ł udać,
d ć musii najpierw
j i
bić
spokój.
zrobić
porządek z działającym na terenie miasta gangiem.
Zaczyna się bezlitosna walka na śmierć i życie.
Od Wydawcy
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Autor:
A
t Magda
M d Bi
Bielicka
li k
Tytuł: No i bajka!
Wydawnictwo: Novae Res
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-79428-01-4
novaeres.pl

Co wspólnego mają dwie polne myszki, Brzydkie
Kaczątko, Kopciuszek i pewna dumna blondynka
z Gdańska?
Gd ń k ? Jak
J k się
i okazuje
k j – całkiem
łki sporo. Hania
H i
ma 28 lat, pracuje po kilkanaście godzin na dobę, by
spłacić kredyt we frankach, ubiera się w „Tanim
Armanim”, gdzie przy okazji dorabia sortowaniem
ubrań a w nielicznych wolnych chwilach pisze bajki
ubrań,
– póki co „do szuflady”.
Problemy dnia codziennego odpędza, zarywając noce
na rozmowach z Karolem. Fascynacja poznanym
w Internecie chłopakiem
p
trwa do ppierwszego
g
spotkania w realnym świecie. Potem przychodzą
wątpliwości, dylematy i nowe kłopoty.
No i jest jeszcze Mateusz – mieszkający po sąsiedzku
kolega z aspiracjami na mężczyznę życia Hani.
Od W
Wydawcy
d

Autor: Gober
Tytuł: Trzy sumienia (e-book)
Wydawnictwo: Wydawnictwo
Naukowe PWN
R k wydania:
Rok
d i 2016
ISBN: 978-83-94451-80-6
ksiegarnia.pwn.pl

Powieść kryminalna
y
o zawiłych
y przygodach
p yg
trójki
j
młodych przyjaciół – Trenera, Bena oraz Kalafiora.
Akcja rozgrywa się w Lęborku, jednak obrazuje
podobne problemy egzystencji wielu młodych
Polaków na terenie całego kraju. Jak informuje
d
Mi bbrudnego
d
kli
li treść
ść jjest
Mimo
klimatu ulic
wydawca:
nasączona sporą dawką humoru, a czytelnik nie tylko
przenosi się w świat przepełniony przestępczością
i narkotykami, ale również w ten rodzinny i pełen
szczerej przyjaźni.
przyjaźni Autor jest raperem,
raperem od ponad
dziesięciu lat mieszka w Irlandii.
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Autor:
A
t Anna
A
S
Sakowicz
k i
Tytuł: Już nie uciekam
Wydawnictwo: Szara Godzina
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65684-12-7
szaragodzina.pl

I ANNA SAKOWICZ I

Już nie
uciekam

Autor:
A
t Anna
A
Kl j
Klejzerowicz
i
Tytuł: Królowa Śniegu
Wydawnictwo: Filia
Rok wydania: 2017
ISBN: 978
978-83-80751-98-9
83 80751 98 9
wydawnictwofilia.pl
~IJH_l~dl"t!' l'"'"''"" ...,..,,-.-...,.poo:1c.c:a-l·o.,
l monlefl„'16'1,~~~t.r-ll'liwo.

ANNA KLEJZEROWICZ
FILIA

Joanna potrafi zaskakiwać zarówno siebie, jak
i najbliższych. Jest narzeczoną Artura, iskrzy między
nią
i a Jaromirem,
J
i
w dodatku
d d k pojawia
j i się
i kolejny
k l j
zagadkowy mężczyzna. Pomimo wątpliwości,
bohaterka zaczyna urzeczywistniać swoje marzenia.
Przeprowadza się na Kociewie i podejmuje decyzję
o uruchomieniu kawiarni w lokalu
lokalu, z którym wiążą
się pewne tajemnice. Nadal pracuje jako
wolontariuszka w hospicjum dla dzieci. Pisze dla
nich bajki. Wkrótce zgłasza się poważny wydawca,
któryy chce je
j opublikować,
p
ale stawia warunki... ((…))
„Już nie uciekam” zamyka trylogię kociewską (
„Złodziejka marzeń”, „To się da!”).
Od Wydawcy

Wyjątkowo długa i mroźna zima, małe miasteczko
pod Gdańskiem i morderca, który zbiera krwawe
ż i
żniwo.
W llasach
h i na bezdrożach
b d ż h zamarzają
j lludzie.
di
Starsi mieszkańcy zaczynają szeptać o tajemniczej
klątwie sprzed lat.
Sprawę bada nie tylko lokalna policja, ale również
Felicja Stefańska – ambitna i ekscentryczna
rzeczniczka prasowa urzędu gminy. Ślady wydają się
prowadzić do Królowej Śniegu. Czy ktoś umiejętnie
wciela się w rolę baśniowej postaci, by wywrzeć
okrutną zemstę?
Od Wydawcy
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Autor: Franciszek Szczęsny
Tytuł: Ostatni szaman Pomorza
Wydawnictwo: Novae Res
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-80835-21-4
novaeres.pl

Autor:
A
t Włodzimierz
Wł d i i Zaczek
Z
k
Tytuł: Kaszubi
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2017
ISBN: 978
978-83-78238-43-0
83 78238 43 0
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Obisław, najmłodszy syn sołtysa Drewki, jako dziecko
przeznaczony został do nauki profesji szamana.
Profesji potrzebnej i poważanej wśród mieszkańców
pogańskiej Osady Siedmiu Jezior, która pewnego
dnia została zrównana z ziemią przez niosących misję
chrystianizacyjną braci Zakonu Krzyżackiego.
Obisław musiał odnaleźć się w nieznanym sobie
świecie, którego porządku nie rozumiał, i w nowej
religii, którą mu narzucono. Jako człowiek o wielu
talentach potrafił wypracować sobie drogę do
względnie bezpiecznego i szczęśliwego życia. Jednak
k żd
każdego
dnia
d i cośś mówiło
ó ił mu, żże nie
i taki
ki los
l jest
j mu
pisany. Czy bohaterowi udało się wypełnić swoje
przeznaczenie?
Od Wydawcy

Napisałem o ludziach, których już nikt nie pamięta,
a którzy istnieli naprawdę i swoim życiem tworzyli
hi t i narodu
historię
d zwanego K
Kaszubami.
b i T
Takimi
ki i ludźmi
l dź i
są moi dziadkowie, prości mieszkańcy Kaszub,
których los wplątał w wydarzenia rozgrywające się
na Pomorzu w latach dwóch wojen, dzielącego ich
okresu dwudziestolecia międzywojennego
i wczesnego okresu narzuconego nam przez
sowieckich wyzwolicieli (…). Akcja mojej powieści
rozgrywa się głównie w gminie Szemud (…).
Autor
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Tytuł:
T
ł Swiat
S i dobëcô
d bë ô
Wydawnictwo: Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-89692-62-7
muzeumwejherowo.pl
j
p

Utwory nagrodzone w Konkursie im. J. Drzeżdżona
w 2015
201 r. – dwa
d kkaszubskie
b ki poematami:
i Dariusza
i
Majkowskiego oraz Felicji Baska-Borzyszkowskiej,
a także pięć tekstów prozatorskich: Krystyny Lewny,
Romana Drzeżdżona, Sławomira Formelli, Grzegorza
J Schramke oraz Wojciecha Myszka.
Myszka
J.
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Książki dla dzieci
i młodzieży
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A
Autor:
A
Anna
M ll k B jk
Mallek-Bojke
Monika Kryger
Krzysztof Kucharski
Tytuł: Sowie Muzeum Bursztynu
Wydawnictwo: Muzeum
Historyczne
Miasta
Gdańska
Rok wydania:
y
2016
ISBN: 978-83-61077-73-2
mhmg.pl
Książeczka-przewodnik
i
k
d ik w trzechh językach
j k h ((polskim,
l ki
angielskim i niemieckim) skierowana do dzieci, które
pod opieką bliskich zapragną odkryć tajemnice
gdańskiego Muzeum Bursztynu. Poza informacjami
ul Długiej (tj
Katowni)
o np
np. Zespole Przedbramia ul.
(tj. Katowni),
występowaniu bursztynu w przyrodzie, inkluzjach,
najstarszych bursztynowych znaleziskach,
zastosowaniu bursztynu w medycynie, w sztuce
j, młodyy czytelnik
y
j
ludowej,
znajdzie
zadania,,
niekoniecznie do rozwiązania podczas zwiedzania
muzeum. Równie dobrze można je „odrobić”
w domu.

Autor: Sarah Crossan
Tytuł: Kasieńka
Wydawnictwo: Dwie Siostry
Rok wydania: 2017
ISBN 978-83-63696-39-9
ISBN:
978 83 63696 39 9
wydawnictwodwiesiostry.pl

Napisana
p
białym
y – bezrymowym
y
y – wierszem
powieść dla młodzieży, o pochodzącej z Gdańska 12letniej Kasieńce przebywającej na emigracji
w Anglii.
Dziewczynka wyjeżdża tam z matką w poszukiwaniu
j który
k ó bez
b pożegnania
ż
i opuścił
ś ił je
j dwa
d lata
l
ojca,
wcześniej. W nowym środowisku życie nastolatki
toczy się między ciasnym mieszkaniem w Coventry,
boleśnie obcą jej szkołą oraz ulicami miasta.
Przemierza je co wieczór z matką poszukując
człowieka, który wcale odnaleziony być nie chce...
O problemach udaje się jej zapomnieć podczas
pływania i dzięki rodzącej się pierwszej miłości.
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Autor: Joanna Zorn Szumiło
Tytuł: Szorëm Òlë
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
P
ki
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-62137-02-2
kaszubskaksiazka.pl

Kolorowa książeczka w języku kaszubskim o małej
Oli, która poznaje otaczający ją świat. Publikacja
skierowana jest do przedszkolaków oraz młodszych
klas szkoły podstawowej. Teksty są ilustrowane
kolorowymi rysunkami autorstwa Kaliny
Tomkowiak-Kozak. Dodatkiem jest zestaw naklejek.

Autor: Grzegorz J. Schramke (oprac.)
Tytuł: W widze dnia /
W świetle dnia (III wyd.)
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-75914-94-8
czec.pl

Zbiór
b ó około
o o o 2200 poda
podań,, baje
bajek i anegdot
a egdo zebranych
eb a yc
i spisanych przed laty przez ks. dr. Bernarda Sychtę.
Zaczerpnięte z siedmiotomowego „Słownika gwar
kaszubskich na tle kultury ludowej” teksty zostały
zaprezentowane w językach kaszubskim i polskim.
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Autor: Tomasz Małkowski
Tytuł: 7 x Gdańsk. Przewodnik
dla młodych odkrywców
Wydawnictwo: Adamada
R k wydania:
Rok
d i 2017
ISBN: 978-83-742-0657-0
adamada.pl

Siedem tras, a po drodze mnóstwo niezwykłych
zakątków i zabytków do poznania oraz
zaskakujących zagadek do rozwiązania.
Niniejszy przewodnik to intrygująca komiksowa
forma, wciągające opowieści i wiele ciekawostek
w sam raz dla młodych odkrywców.

14

Poezja
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Autor: Franciszek Fenikowski
Tytuł: To dla Ciebie...
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2016
ISBN 978-83-63368-94-4
ISBN:
978 83 63368 94 4
instytutkaszubski.pl

Zbiór wierszy adresowanych do trzech wielkich
miłości Franciszka Fenikowskiego: Róży
Ostrowskiej, Teresy Sierant i Ireny Fenikowskiej.
Tomik opatrzono zdjęciami związanymi ze
wspomnianymi postaciami.
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Wspomnienia

17

Autor: Jan Głuchowski
Tytuł: Moje studia
Wydawnictwo: Uniwersytet
Gdański
Rok
R k wydania:
d i 2016
ISBN: 978-83-78654-06-3
wyd.ug.edu.pl

Autor – profesor zwyczajny prawa finansowego,
ppisarz i dyplomata
yp
– wspomina
p
okres swoich
studiów w Wyższej szkole Ekonomicznej w Sopocie
w latach 1957-1962. Opowiada, jak trafił – po
ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego
w Sochaczewie – do Sopotu, o dziedzictwie
„czerwonego klasztoru”
kl
(to
( określenie
k l i uczelni
l i
rozpowszechnione było dzięki polskojęzycznym
audycjom Radia Madryt), oficjalnym życiu
akademickim i barwnym życiu studenckim. Tekst
uzupełniają fotografie,
fotografie a zamykają go: wykaz osób
przyjętych na studia dzienne Wydziału Morskiego
WSE w 1957 r., skład osobowy katedr i Studium
Języków Obcych w roku akademickim 1961/1962
oraz indeks osobowy.
y

Autor: Jolanta Rubiniec
Antoni Szreder
Tytuł: Wędrówka do źródeł.
Impresje rodzinne
W d
Wydawnictwo:
i t
A t i Szreder
Antoni
S d
Rok wydania: 2016
ISBN: brak

Książka zawiera relacje z trzech pielgrzymek
zorganizowanych przez Zrzeszenie KaszubskoPomorskie do Ziemi Świętej, w których
uczestniczył autor wraz z najbliższymi.
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Autor: Julian Skelnik
Adam Kamiński
Tytuł: Gdynia Juliana
Wydawnictwo: Centrum Kultury
w Gdyni
Gd i
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-92552-02-4
ckgdynia.pl

Zbiór rozmów o portowym mieście, które Adam
Kamiński,, redaktor „„Blizy”,
y , przeprowadził
p p
z Julianem Skelnikiem. Dzięki osobistym
wspomnieniom i opowieściom starszego pokolenia
rodziny Skelników znalazło się tu wiele
interesujących, niepublikowanych dotąd, informacji
o dawnej
d
j Gdyni.
d i Koniec
i epoki
ki wsi,
i przestępczość
w młodym mieście, konflikty narodowościowe,
kaszubska kuchnia, codzienne życie pracujących na
morzu, marynarka wojenna, dawna i współczesna
edukacja pierwsze kina – to tylko kilka
edukacja,
z poruszonych kwestii, które mogą zainteresować
miłośników tego miasta i Pomorza. Jest to pierwsza
pozycja z serii Biblioteka Kwartalnika Artystycznego
„„Bliza”.

Autor: Anna Łajming
Tytuł: Mój dom / My home
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2017
ISBN 978-83-63368-95-1
ISBN:
978 83 63368 95 1
instytutkaszubski.pl

Nowe – polsko-angielskie – wydanie pamiętników
Anny Łajming (trylogii: „Dzieciństwo”,
„Młodość”, „Mój dom”). We wspomnieniach
pisarki, która swoje utwory poświęciła małej
ojczyźnie – Kaszubom, pogodny nastrój towarzyszy
i życia,
ż i autentyzm
t t
ż ć wewnętrznych
t
h
prozie
przeżyć
splata się z obrazem przedwojennych Kaszub.
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Autor: Halina Fedorowicz
Tytuł: Dzienniki. Zapiski z robót
przymusowych w Prusach
Wschodnich 1944-1945
Wydawnictwo:
Muzeum
Stutthof
W d
i
M
S h f
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94088-35-4
stutthof.org

Wspomnienia osiemnastoletniej Haliny Fedorowicz,
wywiezionej
y
j w 1944 r. z Grodna na roboty
y
przymusowe do Królewca i położnej w jego pobliżu
miejscowości Pröbbernau w Prusach Wschodnich
(obecnie: Przebrno koło Krynicy Morskiej). Historię
dziewczyny poznajemy początkowo z listów
pisanych
i
h przez nią
i do
d rodziny
d i w Grodnie,
d i później
i j
także z prowadzonego osobistego dziennika. Treść
korespondencji i dzienników ewoluuje, od fascynacji
nowym otoczeniem i ludźmi, po tęsknotę za rodziną.
Halina wróciła do domu rodzinnego w maju 1945 r.
r
Zmarła dwa miesiące później w Gdańsku, po krótkiej
i ciężkiej chorobie, w wieku 19 lat.
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Autor: Robert Biedroń
Magdalena Łyczko
Tytuł: Pod prąd
Wydawnictwo: Edipresse Polska
y
Rok wydania:
2016
ISBN: 978-83-79454-56-3
edipresse.pl

Autor: Paulina Świerk (red
(red.))
Tytuł: Żyją i działają wśród nas
Wydawnictwo: Wydawnictwo
Pomorskie
pprzyy RPK PTTK
/ Gdańsk
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-85035-90-9
pttk-gdansk.pl

Robert Biedroń, prezydent Słupska, polityk,
opowiada m
m.in.
in o swojej rodzinie i życiowych
wyborach. Politycznie jest on po „lewej stronie”. Już
w 2002 r. z listy SLD startował w wyborach do Rady
Warszawy, nie mogąc liczyć na pomoc – m.in.
z powodu swojej „„inności”
ośc – sstarszych
a s yc
doświadczeniem polityków. Wspominając
doznaną przemoc, walkę o przetrwanie
w szkole i na studiach, zmagania z homofobią,
pokazuje, że problemy można pokonać.

Tom 1 biografii działaczy Polskiego Towarzystwa
Turystyczno Krajoznawczego wydany w 110.
Turystyczno-Krajoznawczego,
110
rocznicę powstania organizacji (1906-2016). Jak
pisze red. Paulina Świerk: (…) Towarzystwo to
ludzie – osobowości nieprzeciętne, oddające
turystyce
swójj czas,, energię
y y i krajoznawstwu
j
gę
i finanse, ludzie czynu, w których życiorysach
odbijają się losy wielu Polaków, urodzonych w XX
wieku. (…) Propagują oni piękno i historię Polski
(dawnej i obecnej) poprzez wydawnictwa, artykuły,
wystawy i prelekcje, poprzez przewodnictwo oraz
organizację imprez turystyczno-krajoznawczych
(…).

REGIONALNA

OWNIA
KRAJOZNAWCZA rTTK
rRA~v
GDANSt..U

ŻYJĄ I DZIAŁAJĄ
WŚRÓD NAS
Rl(X;RA.flE D71AlAC~J'~~O
WOIEWÓOZTIVA l'OM
TOM I
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A
Autor:
IIza B
Bartosz
Kapsyda Kobro-Okołowicz
Tytuł: Ksiądz Jan Kaczkowski.
Czekam na was,
ale się nie śpieszcie
Wydawnictwo: Czerwone i Czarne
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-77002-74-2
czerwoneiczarne.pl
p

Autor: Jan Kaczkowski
Joanna Podsadecka
Tytuł: Dasz radę
Wydawnictwo: WAM
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-27711-63-2
wydawnictwowam.pl

Niezwykły
i
kł portret niezwykłego
i
kł
kksiędza
i d wyłoniony
ł i
ze wspomnień o nim rodziny i przyjaciół. Jana
Kaczkowskiego pokochała cała Polska za
nieprzeciętne poczucie humoru, które pozwalało
oswoić ludziom najcięższe choroby,
choroby a nawet śmierć.
śmierć
Sam, chory na raka, odszedł przed rokiem.
Opowieści bliskich duchownego pokazują go takim,
jakiego nie znaliśmy.

Ostatnia rozmowa z duchownym za swoją
działalność cenionym przez wielu ludzi –
wierzących i niewierzących. W książce, która
powstała w końcowych tygodniach jego życia,
wraz z Joanną Podsadecką zaprosił do rozmowy
swoich Czytelników. Na ich pytania o sprawy
najtrudniejsze i najważniejsze odpowiada w swoim
stylu, błyskotliwie i z dozą ironii.
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Autor: Jarosław Wąsowicz (red
(red.))
Tytuł: „Inka” (1928-1946).
Pamięć i tożsamość
Wydawnictwo: Miles
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94127-52-7
wydawnictwomiles.pl

W opinii redaktora książki nie jest to kolejne
opracowanie biograficzne ani tym bardziej
hagiograficzne Od początku zamysłem było
hagiograficzne.
uchwycenie fenomenu życia
i męczeńskiej śmierci sanitariuszki 5. Wileńskiej
Brygady Armii Krajowej, zapisanie w pamięci
doniosłych uroczystości i inicjatyw,
udokumentowanie ataków na nią i przesłań, które po
sobie pozostawiła. Autorzy tekstów (historycy,
archeolodzy, dziennikarze, artyści, reżyserzy,
społecznicy, kibice, przedstawiciele rodziny „Inki”)
spróbowali odpowiedzieć na pytania: co w niej ich
zachwyca, co – ich zdaniem – powoduje, że stała się
dzisiaj postacią, która imponuje młodym ludziom?

Autor: Witosława Frankowska (red.)
Tytuł: Méster Jan (1907-1989)
Wydawnictwo: Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej /
Wejherowo
Rok wydania:
y
2017
ISBN: 978-83-89692-56-6
muzeum.wejherowo.pl
Publikacja zawiera referaty z konferencji naukowej
poświęconej sylwetce wybitnego działacza
kaszubskiego, poety i kompozytora Jana Trepczyka,
w 110. rocznicę jego urodzin. Konferencja odbyła
się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskor
Pomorskiej w Wejherowie 21 kwietnia 2017 r.
Teksty poruszają m.in. kwestie działalności
literackiej i muzycznej Trepczyka, również sprawę
jego inwigilacji przez Urząd Bezpieczeństwa. Nie
brakuje
j wątków
ą
biograficznych,
g
y , które podjął
p ją
Edmund Kamiński. Publikacja zawiera bibliografię
utworów literackich, wykaz prac zachowanych w
rękopisach i maszynopisach, a także bibliografię
utworów muzycznych J. Trepczyka.
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Autor: Józef Borzyszkowski (red.)
Tytuł: Jan Ejankowski
(1929-2015)
Wydawnictwo: Instytut
Kaszubski
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63368-88-3
instytutkaszubski.pl

Jan Ejankowski

Książka poświęcona nauczycielowi, społecznikowi,
regionaliście związanemu z Kociewiem. Bohater
publikacji był twórcą zespołów regionalnych,
w tym powstałych w 1984 r. Kociewskich
Pasiaków, założycielem izby regionalnej
w Piasecznie, która przemieniła się w Muzeum
Historii Polskiego Ruchu Ludowego (obecnie
działającego jako oddział muzeum warszawskiego),
autorem szeregu artykułów o tematyce związanej
z historią ziemi gniewskiej.

Autor: Adam Szarszewski (red.)
Maria Otto (red.)
Tytuł: Uczniowie Hipokratesa
nad Motławą
Wydawnictwo: Muzeum Narodowe
w Gdańsku
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-93174-87-4
mng.gda.pl
gg p

Katalog-książka do wystawy współorganizowanej
przez Muzeum Narodowe w Gdańsku oraz Polską
Akademię Nauk Bibliotekę Gdańską, z inicjatywy
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zawiera
biogramy lekarzy, którzy pracowali
w Gdańsku od czasów późnego średniowiecza po
schyłek epoki nowożytnej. Przez ponad trzy stulecia
byli oni związani z Gdańskim Gimnazjum
Akademickim, mającym swą siedzibę
w po
pofranciszkańskich
a c s a s c murach
u ac ddzisiejszego
s ejs ego Muzeum
u eu
Narodowego. Teksty uzupełniają m.in. Portrety oraz
kopie stron starodruków i inkunabułów.
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Autor: Chantal Grell
Tytuł: Jan Heweliusz i jego czasy
Wydawnictwo: Instytut Historii
Nauki im. L. i A.
Brikenmajerów PAN
Aspra-JR
PAN. Biblioteka
Gdańska
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-75457-37-7
aspra.pl, ihnpan.waw.pl, bgpan.gda.pl

Niniejsza biografia przedstawia najważniejsze
wydarzenia z życia Jana Heweliusza (1611-1687):
studencką wędrówkę po Europie, wydania kolejnych
imponujących dzieł, naukowe przyjaźnie i kłótnie,
zabiegi o możnych mecenasów, tragiczny pożar
domu u schyłku życia astronoma – na szerokim tle
epoki. Autorka, profesor historii na uniwersytecie
w Wersalu
Wersalu, uzupełnia biografię o wyniki
najnowszych badań historycznych, prostując przy
okazji kilka błędnych, a powtarzanych z opracowania
na opracowanie informacji o życiu astronoma.
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Historia
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Autor: Robert F. Barkowski
Tytuł: Historia wojen gdańskich.
Średniowiecze
Wydawnictwo: Bellona
Rok
R k wydania:
d i 2017
ISBN: 978-83-11143-43-2
bellona.pl

Autor: Marian Hirsz
Tytuł: Nieustraszeni
Wydawnictwo: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-63538-09-5
kaszubskaksiazka.pl

Popularnonaukowa książka o przyczynach, przebiegu
i skutkach wojen o Gdańsk na przestrzeni 10 wieków,
powstała dzięki wieloletniemu zgłębianiu źródeł
historycznych oraz licznych opracowań badaczy
hi ii
historii.
Przyczyną zbrojnych konfliktów o nadmotławski
gród, tych małych i tych dużych, były często procesy
polityczne, gospodarcze i społeczne. Historia
Gdańska jest nimi wręcz przepełniona.
przepełniona

Monografia 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im.
im
Marszałka Józefa Piłsudskiego pióra miłośnika
historii Kaszub, krewnego jednego z wojaków
służących w szeregach pułku. Autor pisze
o powstaniu pułku, jego udziale w wojnie 1920 r.
i służbie międzywojennej. Zapoznaje czytelnika
z walkami pułku we wrześniu 1939 r. i ich skutkami.
W końcowych rozdziałach książki prezentuje
pułkowe symbole i imponderabilia, a także
biogramy
dowódców
zamieszcza
i
bi
d ód ó pułku.
łk Monografię
M
fi
uzupełnia indeks osobowy.
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Autor: Jacek Friedrich (red.)
Anna Śliwa (red.)
Tytuł: Gdynia – dzieło otwarte
y
Wydawnictwo:
Muzeum Miasta
Gdyni
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-94045-16-6
muzeumgdynia.pl

Katalog-książka
Katalog
książka do nowo otwartej wystawy stałej
w Muzeum Miasta Gdyni. Zamysłem muzealników
i włodarzy miasta było stworzenie ekspozycji w pełni
oddającej dynamikę budowy portu, olbrzymi sukces
ggospodarczy
p
y i urbanistyczny
y y młodego
g miasta oraz
jego współczesne oblicze. Ponieważ, jak pisze
w katalogu dr Jacek Friedrich, dyrektor placówki,
życie Gdyni to życie samych gdynian, stworzenie
wystawy nie byłoby możliwe bez ich udziału.
Podzielili
d i lili się
i onii z twórcamii wystawy swoimi
i i
wspomnieniami i pamiątkami: fotografiami,
dokumentami, przedmiotami codziennego użytku,
sprzętami, a nawet… ubraniami.

Autor: Alfons M. Wodziński
Tytuł: Gdańsk za czasów
Stanisława Leszczyńskiego
((1704-1709,, 1733-1734))
Wydawnictwo: Napoleon V
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65746-59-7
napoleonv.pl
Opiekuńcze rządy polskie sprawiły, że Gdańsk był
niegdyś nie tylko ważną placówką gospodarczą, ale
również wybitnym i wiernym obrońcą Prus polskich
polskich.
Jak żaden inny gród polski, prócz Lwowa, bronił swej
przynależności do Polski i odznaczał się wiernością
dla króla. (…) Jasno i dobitnie przedstawia się ta
wierność
wie
ność w
względem
ględem pprawowitego
awowitego kkróla
óla w czasach
c asach
omawianych w niniejszej pracy, tj. w pierwszej
połowie osiemnastego wieku, czy to w czasie wielkiej
wojny północnej, czy też podczas przedostatniego
bezkrólewia.
A były to czasy szczególnie ciężkie dla Gdańska. (…)
Od Wydawcy
Pierwsze wydanie książki ukazało się w 1929 r.
r
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Autor: Aleksandra Pudło (red.)
Anna Śliwa (red.)
Tytuł: Zespół Przedbramia
g j w Gdańsku
ul. Długiej
Wydawnictwo: Muzeum
Historyczne
Miasta
Gdańska
R k wydania:
d i 2016
Rok
ISBN: 978-83-61077-77-0
mhmg.pl
Studium archeologiczne opublikowane w ramach
serii wydawniczej MHMG „Res Gedanenses”.
Dotyczy głównie badań archeologicznych
przeprowadzonych w Zespole Przedbramia
ul. Długiej
g j (Wieży
(
y Więziennej,
ę
j, Szyi
y i Katowni))
w latach 2001–2006. Zaprezentowano wyniki badań
dotyczących głównej bramy miejskiej Gdańska,
bogatą kolekcję zabytków kultury materialnej
z okresu nowożytnego, pozyskane szczątki roślinne
i zwierzęce.
i
W ostatnim
i artykule
k l podsumowany
d
został obecny stan wiedzy na temat obiektu.
Czytelników na pewno zainteresuje umieszczony na
końcu katalog znalezionych zabytków.

Autor: Andrzej Gąsiorowski
Krzysztof Steyer
Tytuł: Członkowie TOW „Gryf
Pomorski” w KL Stutthof
Wydawnictwo: Muzeum Stutthof /
Sztutowo
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94698-61-4
stutthof.org
t tth f

Opracowanie powstało na podstawie przede
wszystkim oryginalnych dokumentów obozu
koncentracyjnego Stutthof, głównie zachowanych
teczek personalnych więźniów. Co może zaskakiwać,
w niewielu dokumentach jako powód osadzenia
więźnia podawano jego działalność w partyzantce, co
nastręczało trudności w ustaleniu członkostwa
różnych osób w Gryfie Pomorskim. Jedynym
określeniem
przez gestapo
było
k śl i stosowanym
t
t
b ł „OW”
OW”
(Organizacja Wojskowa). Dlatego w tworzeniu
publikacji niezbędna była dodatkowa wiedza
autorów.

30

Autor: Marcin Kłodziński
Tytuł: Tczewski Panteon Katyński
Wydawnictwo: Miejska Biblioteka
Publiczna / Tczew
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-85026-14-3
mbp.tczew.pl

Ta prawie 100-stronicowa książeczka zawiera
i f
informacje
j o mieszkańcach
i k ń h powiatu
i t ttczewskiego
ki
zamordowanych podczas II wojny światowej
w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Podstawą do
sporządzenia krótkich biogramów były księgi
cmentarne dotyczące nekropolii w trzech
wymienionych wyżej miejscowościach, wydawane
przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Zostały one uzupełnione informacjami
zaczerpniętymi z literatury przedmiotu, a także
dokumentów.

Autor: Urszula Szybowska
Magdalena Madeja-Grzyb
Tytuł: Herbaria i florilegia od XV
do XVIII wieku
ze zbiorów PAN
Biblioteki Gdańskiej
Wydawnictwo: Jasne
Rok wydania: 2017
ISBN 978-83-665703-01-9
978 83 665703 01 9
ISBN:
wydawnictwo-jasne.pl

URS'lUL\ SlYOOWSKA
MAGDALENA MADQA CRZYH

H crbari• 1 flor1lcsi•
od XV do XVIII wicku

Wstępna analiza botanicznych druków tekstowych
i graficznych znajdujących się w zbiorach PAN
Biblioteki Gdańskiej. Kolekcję stanowi około 196
rozpraw naukowych, zielników i katalogów kwiatów
oraz co najmniej
j
j 47 ilustracji
j botanicznych
y z okresu
od XV do XVIII w. Uwzględniono także informacje
o rozproszonej spuściźnie gdańskiej rodziny Breyne,
znajdującej się obecnie w Forschungsbibliothek
Gotha (Niemcy) oraz w Brenthurst Library
w Johannesburgu
h
b
((RPA),
) w tym o kkolekcji
l k ji 189
ilustracji botanicznych sióstr Breyne: Constantii
Philippiny, Anny Renaty i Johanny Henrietty.
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Autor: Mariusz Kardas
Julian Aleksander Michaś
Ryszard Toczek
Tytuł: Siła niepokonana.
Dzieje rzemiosła w Gdyni
Tom I. Lata 1920-1956
Wydawnictwo: Napoleon V
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65746-82-5
napoleonv.pl

Autor: Janusz Małłek
Tytuł: Prusy Książęce
a Prusy Królewskie
w latach 1525-1548 (wyd. II)
W d
Wydawnictwo:
i
U i
Uniwersytet
Mikołaja Kopernika
/ Toruń
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-23136-27-9
wydawnictwoumk.pl

Z nostalgią możemy powspominać wymienione w tej
książce zawody rzemieślnicze, które w omawianym
okresie 90. lat wymarły na skutek produkcji
przemysłowej na masową skalę.
Obecnie zalewani jesteśmy produktami
wytwarzanymi w krajach Dalekiego Wschodu,
sprzedawanymi w relatywnie niskich cenach.
cenach
Współczesne wyroby są w sposób skomplikowany
konstruowane i wykonywane w wysoko
zaawansowanej technologii, żeby uniemożliwić ich
naprawę,
nap
awę, a jedynie wymianę pod
podzespołów.
espołów. Wy
Wyroby
oby te
nie posiadają swojej duszy, gdyż w ich wytworzenie
nie została włożona inteligencja, serce, wiedza i pot
mistrza.
Adam Wika Czarnowski – Starszy Cechu Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Gdyni

Studium z dziejów polskiej polityki księcia Albrechta
Hohenzollerna. Jeden z ppodrozdziałów dotyczy
y y jjego
g
stanowiska wobec interwencji królewskiej
w Gdańsku w 1526 r.
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Autor: Witold Koszela
Tytuł: Okręty floty polskiej
tom 1-2
y
p
Wydawnictwo:
Napoleon
V
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65746-67-2
978-83-65746-68-9
napoleonv.pl

Autor: Mariusz Borowiak
Tytuł: Niszczyciel ORP Błyskawica
Wydawnictwo: Napoleon V
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65746-85-6
napoleonv.pl
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NISZCZYCIEL ORP Bt fSKAWICA
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Zebranie w jednym miejscu dziejów i sylwetek
wszystkich ważniejszych okrętów Polskiej Marynarki
Wojennej
j
j to zadanie niezwykle
y trudne. Wciąż
ą
pojawia się wiele zagadek stawiających pod znakiem
zapytania istotne fakty. O niektórych okrętach wciąż
wiemy bardzo mało, a to, co wiemy, często mija się
z prawdą. Sporo kłopotliwych zagadnień udało się
autorowii rozwiązać
i
ddzięki
i ki zaangażowaniu
i się
i
w pracę nad niniejszą książką wielu życzliwych mu
osób.

ORP Błyskawica to jeden z dwóch zbudowanych
okrętów typu Grom
Grom, wprowadzony do służby
w Marynarce Wojennej w 1937 r. Uczestniczył
w działaniach II wojny światowej, operując na
Atlantyku, Morzu Północnym i Morzu Śródziemnym.
Brał udział m.in. w kampanii norweskiej i ewakuacji
Dunkierki, bitwie o Atlantyk, operacjach Torch
i Overlord oraz bitwie pod Ushant. Działalność
operacyjną u boku aliantów zakończył udziałem
w operacji Deadlight. W maju 1946 r. został przejęty
przez Royal
R l Navy,
N
podd polską
l k banderę
b d powrócił
ó ił
1 lipca 1947 r.
Książka ukazała się w serii „Polskie Okręty Wojenne
w Wielkiej Brytanii 1939-1945”, nr 5.
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Autor: Marek Franciszek
Jagodziński
Tytuł: Truso legenda Bałtyku /
The legend
g
of the Baltic Sea
Wydawnictwo: Muzeum
Archeologiczno-Historyczne
/ Elbląg
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-91929-18-6
muzeum.elblag.pl
W książce zaprezentowany został intrygujący świat
wikingów obecnych na terenie osady Truso, leżącej
niegdyś
g y w okolicach Elbląga.
ąg Osada została odkryta
y
w 1981 r. przez pracownika elbląskiego muzeum,
dr. Marka Jagodzińskiego. Sukces muzealnika
potwierdzony został ministerialnym odznaczeniem –
Medalem Gloria Artis za zasługi dla kultury.

Autor: Leon Stoltmann
Tytuł: Tajemnice Wendów,
Circipanów i Kaszubów.
Orientalny rodowód
nazwy Kas(z)ub
Wydawnictwo: Zómk Zôborsczi
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94639-71-6
czec.pll

Leon Sto ltmann

T!IJfI1nICE
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Autor pozycji docieka pochodzenia nazwy
„Kaszuby”. Jedna z hipotez jest daleka, sięga
bowiem… Orientu.
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Autor: Dariusz Dolatowski
Tytuł: Juszkowo w powiecie
gdańskim
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-63709-53-2
wydawnictwooskar.pl

Autor zarysowuje dzieje wsi i okolic od czasów
najdawniejszych do 1945 r. Miejscowość jest dawną
wsią gminną, potem gromadzką, a dziś żywiołowo
rozwijającą się siedzibą sołectwa. Należy do
najstarszych osad w gminie Pruszcz Gdański.
Przebiega przez nią obwodnica Trójmiasta
i przepływa Radunia. Przez wiele lat łączył ją ze
światem trakt kolejowy w kierunku Pruszcza
Gdańskiego i Łeby. Tradycje osadnicze na terenie wsi
sięgają staroż
starożytności,
tności o czym
c m świadczą
ś iadc ą liczne
lic ne
znaleziska archeologiczne.

Autor: Dariusz Dolatowski
Tytuł: Z dziejów sołectwa
Sobowidz w gminie
Trąbki Wielkie
od czasów najdawniejszych do 1945 roku
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania:
2017
y
ISBN:978-83-65175-35-9
wydawnictwooskar.pl
SSobowidz
b id to wieś
i ś sołecka
ł k położona
ł ż
tużż przy
wschodniej i południowej granicy gmin Trąbki
Wielkie i Pszczółki, nad jeziorem Sobowidzkim, przy
dawnej linii kolejowej Pszczółki – Skarszewy –
Kościerzyna i drodze powiatowej Pszczółki –
Gołębiewo – Olszanka. Z sołectwem związany jest od
wieków administracyjnie dawny folwark, a obecnie
przysiółek Rościszewko.
Wstęp
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Autor: Dariusz Dolatowski
Tytuł: Z dziejów sołectwa
Mierzeszyn w gminie
Trąbki Wielkie
od czasów
najdawniejszych
do 1945 roku
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65175-33-5
wydawnictwooskar.pl
To kolejna książka z serii „Poznajemy swoją małą
ojczyznę”. Autor porusza w niej szeroki zakres
tematyki, od charakterystyki miejscowego krajobrazu
po subiektywny przegląd lokalnych zabytków, m.in.
kościoła św. Bartłomieja.

Autor: Leszek Biernacki
Tytuł: Wiosna Wolności
Tom 1, 1985-1988
Wydawnictwo: Oficyna Gdańska
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64180-50-7
oficynagdanska.pl

I tom monografii
fii opisującej
i j j strajki
jki trójmiejskich
ój i j ki h
środowisk akademickich w drugiej połowie lat 80.
Autor poświęcił szereg lat na zbadanie archiwów,
rozmowy z uczestnikami ówczesnych wydarzeń,
stworzenie dokumentacji fotograficznej
fotograficznej, co
zaowocowało pozycją, która w barwny sposób oddaje
nastroje, przeżycia i historię lat 80.
Wstęp
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Autor: Leszek Adamczewski
Tytuł: Prusy w ogniu.
Między Królewcem
a Toruniem
Wydawnictwo: Replika
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-76745-94-7
replika.eu

W swoich reportażach historycznych autor
przedstawia mało znane fakty z dziejów Prus
Wschodnich, Wolnego Miasta Gdańska oraz
utworzonej w 1939 r. prowincji Gdańsk-Prusy
Zachodnie. Poznamy – jak informuje wydawca –
spóźnioną
p
ą ofiarę
f ę „nocy
„ y długich
g noży”
y i człowieka,,
który nie rozmawiał z Adolfem Hitlerem, ale opisał
„fakt” tak sugestywnie, że wprowadził w błąd rzesze
historyków. Przeczytamy o głośnym zamachu na
pociąg Hitlera, który okazał się
wykolejeniem pociągu pospiesznego na linii
Königsberg – Berlin. Autor sugeruje
również, że jedna z równie głośnych akcji
dywersyjnych Armii Krajowej na okupowanym
zmyślona
Pomorzu najprawdopodobniej została zmyślona.

Autor: Cezary Obracht-Prondzyński (red.)
Tytuł: XIII Konferencja
Kaszubsko-Pomorska
Kaszubsko Pomorska
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
Muzeum Pomorza
Środkowego /
Słupsk
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94610-00-5
instytutkaszubski.pl
Praca zbiorowa, pokonferencyjna, nosząca podtytuł:
„Kulturowe konteksty pamięci Pomorzan”. Mowa tu
m.in. o pamięci i tożsamości w kontekście
regionalnym: praktyk kulturowych Pomorzan, poezji
i wystaw,
sta o kulturze
k lt r e polsko-niemieckiego
polsko niemieckiego
pogranicza, o literaturze pogranicza. Zaciekawić
może temat weryfikacji archeologicznej podań
i legend kaszubskich pod kątem pamięci
o przeszłości i kwestia pamięci o słowiańszczyźnie
północno-zachodniej w literaturze polskiej I połowy
XX w.

37

Autor: Mirosław Fudziński (red.)
Tytuł: I Pomorska Sesja
Sprawozdawcza
Wydawnictwo: Muzeum Archeologiczne
/ Gdańsk
l i
Gd ń k
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-85824-73-2
archeologia.pl

Tytuł: Dziedzictwo archeologiczne
Doliny Łupawy.
Pomiędzy ochroną
a promocją
Wydawnictwo:
Region
W d
i t
R i
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-75914-11-5
czec.pl

Z niniejszej pracy zbiorowej czytelnik dowie się
m.in.: o naszyjniku z brązu znalezionym w Sopocie,
badaniach archeologicznych obiektu warownego na
Górze Zamkowej w Starym Dzierzgoniu, pracach
archeologicznych na trasie E-65 Gdynia – Warszawa
(odcinek: Szymankowo – Pruszcz Gd.),
cmentarzysku w Opaleniu w gm. Gniew, wstępnych
wynikach
ik h badań
b d ń archeologiczno-antropologicznych
h l i
t
l i
h
na cmentarzysku przy katedrze w Gdańsku Oliwie,
a także o badaniach archeologicznych w Lęborku,
pod Teatrem Szekspirowskim w Gdańsku czy
w północno-wschodniej
północno wschodniej części przedzamcza
malborskiego zespołu zamkowego. Tematami sesji
były również: wykopaliska pod kościołem św.
Mikołaja w Gniewie, przy ulicach Czopowej
i Rycerskiej w Gdańsku, na terenie pocysterskiego
folwarku w Gdańsku Oliwie i in.

Materiały pokonferencyjne. Konferencja odbyła się
7 kwietnia 2017 r., a zorganizowało ją
Stowarzyszenie Przyjaciół Łupawy „Dolina
Łupawskich Megalitów”.
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Autor: Kacper Pencarski
Tytuł: Gospodarka miast
rejencji koszalińskiej
w latach 1918–1938
Wydawnictwo:
Region
W d
i t
R i
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-75915-26-6
czec.pl

Analityczno-syntetyczna praca o problemach
związanych z gospodarką miast rejencji oraz ich
otoczeniem mikro- i makroregionalnym.
Uwarunkowania gospodarcze, w jakich
funkcjonowały miasta wschodniej części rejencji
koszalińskiej, m.in. Słupsk, wynikały nie tylko
z ogólnoniemieckich
ól
i i ki h tendencji
t d ji politycznych
lit
h
i gospodarczych, ale i z lokalnych uwarunkowań
ekonomicznych, potęgujących problemy władz
samorządowych oraz podmiotów mających wpływ na
gospodarkę regionu
regionu.

Autor: Maciej Franz (red.)
Karol Kościelniak (red.)
Zbigniew Pilarczyk (red.)
Tytuł: Śmierć w dziejach
człowieka. Współczesność.
Mare Integrans.
Studia nad dziejami
wybrzeży Morza
Bałtyckiego
Wydawnictwo: Adam Marszałek
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-80196-10-0
marszalek.com.pl
p
Śmierć jest nieodłączną częścią życia (…).
Zdecydowana większość prac badawczych (…)
dotyczy kwestii życia, jest w praktyce jego
podglądaniem. Poprzez źródła, jak przez dziurkę od
klucza podglądając ludzkie życie, staramy się jak
najwięcej o nim dowiedzieć, ustalić.
O ile więc życie nas bardzo interesuje, o tyle
tajemnica śmierci pociąga nas jako naukowców jakoś
mniej, może podchodzimy do niej w sposób
zdecydowanie bardziej ostrożny, tak jakby miała
pozostać tajemnicą.
Maciejj Franz,, Wstęp
ęp
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Autor: Piotr Piękowski
Tytuł: Rzeki pomorskie
w świetle źródeł
historycznych
i archeologicznych
h l i
h
do końca XII wieku
Wydawnictwo: Chronicon
Rok wydania: 2017
978-83-94616-67-0
ISBN: 978
83 94616 67 0
chronicon.pl
Publikacja składa się z trzech obszernych rozdziałów,
w których autor przedstawia rzeki pomorskie
w świetle źródeł historycznych i archeologicznych.
Pisze m.in. o pierwszych wzmiankach o Wiśle, Odrze
oraz Pianie, analizuje osadniczy obszar Pomorza
i d t i rzek,
k zapoznaje
j ze śśrodkami
dk i ttransportu
t
w sąsiedztwie
wodnego oraz infrastrukturą rzeczną, prezentuje
pozostałości sprzętu rybackiego, a także omawia
cmentarzyska położone przy zbiornikach i ciekach
wodnych
wodnych.

A
Autor:
Mi ł Fudziński
Mirosław
F d iń ki (red.)
( d)
Witold Świętosławski (red.)
Wojciech Chudziak (red.)
Tytuł: Pradoliny pomorskich rzek
Wydawnictwo: Muzeum Archeologiczne /
Gdańsk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-85824-76-3
archeologia.pl
Praca zbiorowa pokonferencyjna o podtytule:
„Kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw
w pradziejach
d i j h i wczesnym średniowieczu”.
ś d i i
” Podjęte
P dj
podczas spotkania tematy dotyczyły symboliki
i magii żywiołu wody w światopoglądzie
archaicznym, kontaktów późnomezolitycznych
społeczności Pomorza z rolniczymi kulturami Europy
Środkowej na podstawie stanowiska w Dąbkach,
pradoliny Brdy w pradziejach (najstarsze struktury
osadnicze), pradoliny Odry jako szlaku dalekosiężnej
wymiany
y
y w epoce
p
brązu
ą – pperspektywa
p y lubuskowielkopolska, roli Wisły w rozwoju społeczności
„popielnicowych” Kotliny Grudziądzkiej czy
osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego na obszarach przylegających do
pradolin
d li rzekk Płutnicy,
ł i Czarnejj Wody
d i Redy.
d
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Autor: Cezary Obracht-Prondzyński (red.)
Tytuł: Ziemie nad dolną Wisłą
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
Rok
R k wydania:
d i 2016
ISBN: 978-83-63368-91-3
instytutkaszubski.pl
Ziemie nad dolnq

_,,_.,...,._ Wisłq

w 5511.~ll'Oli:Qiu~

Praca zbiorowa, pokonferencyjna, o historii
i współczesnych wyzwaniach rozwojowych
obszarów znad Dolnej Wisły, wydana w 550.
rocznicę II Pokoju Toruńskiego. Mowa tu m.in.
o sytuacji w Królestwie Polskim za czasów
pierwszych Jagiellonów, ziemiach nad Dolną Wisłą
przed wojną 13-letnią, Prusach Królewskich
i Książęcych
Ki ż
h po II Pokoju
P k j Toruńskim,
T ń ki społeczeństwie
ł
ńt i
ziem pruskich w XIX i na początku XX wieku,
historycznych i współczesnych uwarunkowaniach
rozwoju rolnictwa w regionie Żuław i nad Dolną
Wisłą Przedstawione zostały także: specyfika
Wisłą.
socjogenezy społeczeństwa polskiego nad Dolną
Wisłą po II wojnie światowej oraz ewolucja
tożsamości kulturowej społeczności lokalnej w
warunkach kryzysu, na przykładzie województwa
pomorskiego.

Autor: Joanna Karczewska (red.)
Marceli Tureczek (red.)
Tytuł: Pomerania et alia.
Opuscula Joachimo
Zdrenka dedicata
Wydawnictwo: Adam Marszałek
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-80196-31-5
marszalek.com.pl
l k
l
Księga poświęcona profesorowi Joachimowi Zdrence,
wydana z okazji jego 65. urodzin, to nie tylko
dedykacja dla jubilata,
jubilata ale również interesujący zbiór
studiów dotyczących Pomorza oraz szerzej
rozumianej problematyki badań z pogranicza nauk
pomocniczych historii, zagadnień ukierunkowanych
na studia zabytkoznawcze czy też problemów
współczesnej krytyki historycznej. Całość obejmuje
27 studiów przygotowanych przez badaczy z niemal
wszystkich najważniejszych ośrodków naukowych
w Polsce. Publikacja z pewnością zainteresuje
profesjonalnych
różnych
historii,
f j
l h badaczy
b d
óż h obszarów
b
ó hi
t ii
a także pasjonatów historii regionalnej czy cennych
artefaktów z przeszłości, takich jak karty pocztowe.
Od Wydawcy
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Kultura / sztuka
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Autor: Edward Kajdański
Tytuł: Malarstwo
Wydawnictwo: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78655-05-3
kiw.ug.edu.pl

Album zawiera wybór prac autora – badacza,
naukowca,
k
dyplomaty,
d l
pisarza
i
i malarza,
l
mieszkańca
i k ń
Gdańska – powstałych od 1984 r. Różnorodność
stylów prezentowanych dzieł przybliża odbiorcy
bogactwo kultury i historii Chin – krainy dzieciństwa
i artystycznych fascynacji E.
E Kajdańskiego.
Kajdańskiego

Autor: Anna Sobiecka
Tytuł: Teatr w Słupsku.
Historie (o)powiedziane
Wydawnictwo: Akademia Pomorska
Rok
R k wydania:
d i 2017
ISBN: 978-83-7467-69-6
wydawnictwo.apsl.edu.pl

To czwarta odsłona historii słupskiego teatru,
zarazem dokument ewolucji
j pojęć
p ję i nowych
y strategii
g
badawczych, prezentujący dokonania teatralne
w środowisku lokalnym. Najbardziej pasjonująca
w jego badaniu wydaje się możliwość patrzenia na
historię i migotliwie zmieniający się status teatru
l k l
lokalnego,
zależny
l ż w znacznym stopniu
i zarówno
ó
odd
przeobrażeń współczesnego życia teatralnego, jak
i nowych metodologii wkraczających do badań
literaturoznawczych oraz teatralnych – pisze autorka.
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Autor: Piotr Kalka
Piotr Syrocki
Tytuł: Świątynie powiatu
wejherowskiego
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-75915-15-0
czec pl
czec.pl

Przedstawione kościoły, ale także klasztory i domy
zakonne znajdujące się na terenie powiatu
wejherowskiego, są nie tylko świadectwem
religijności mieszkańców, ale także niezwykle
ciekawym zapisem rozwoju architektury sakralnej.
W ostatnich latach trwa – zakrojony na dużą skalę –
proces ich konserwacji i rewitalizacji. Dzięki
wysiłkowi duszpasterzy
duszpasterzy, ofiarności wiernych oraz
pomocy instytucji samorządowych świątynie
odzyskują dawną świetność.
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Społeczeństwo
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Autor: Antoni Szreder
Tytuł: Notatnik pomorski
Wydawnictwo: Antoni Szreder
y
Rok wydania:
2017
ISBN: brak

Autor: Wiesław Laskowski
Tytuł: Rok Matematyki na Pomorzu
Wydawnictwo: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78655-17-6
kiw.ug.edu.pl

Wybór artykułów zamieszczonych w tej książce
obrazuje życie duchowe naszej pomorskiej krainy –
od życia religijnego począwszy, poprzez
obyczajowość, a na historii skończywszy (…).

fi została
ł zainspirowana
i i
wyjątkowym
j k
Monografia
wydarzeniem, jakim był Rok Matematyki na
Pomorzu.
Wpisując się w tę ideę, celem niniejszej publikacji
jest pokazanie różnorodnej tematyki badań
naukowych związanych z matematyką,
prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki
i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.
p
p
Zaprezentowano
zarówno prace
naukowe autorstwa
pracowników wydziału, jak i wyróżniające się prace
magisterskie.

Jan Dobrzyń
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Autor: Elżbieta
l bi Heppner
Tytuł: Żywe kamienie
Wydawnictwo: Elżbieta Heppner
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94455-20-0
978 83 94455 20 0

Historia parafii pw. św. Faustyny Kowalskiej
w Słupsku, erygowanej w 1993 r. dekretem bp.
Czesława Domina. Jej pierwszym proboszczem
został ks. Czesław Kaliszan. Na terenie parafii działa
Grupa Misyjna, Bractwo Szkaplerzne, Caritas,
schola, chór, świetlica seniora i in.

Autor: Czesław
A
C ł Gli
Glinkowski
k
ki
Tytuł: 25 lat samorządu
miasta Tczewa (1990-2015)
Wydawnictwo: Miejska Biblioteka
Publiczna / Tczew
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-85026-09-9
mbp.tczew.pl
Autor – nauczyciel, dyrektor szkoły średniej,
a w latach 1977–1990 prezydent Tczewa – pisze
o tradycjach samorządowych swojego miasta
począwszy odd XIII w., kiedy
ki d to w założonym
ł
przez
księcia Sambora II grodzie władza samorządowa
należała do Rady, a sądownicza do sołtysa.
Prezentując ustrój samorządowy w kolejnych
wiekach skupia się na funkcjonowaniu Rady
wiekach,
Miejskiej w latach 1990–2015 – przedstawia
prezydentów, administrację miejską, opisuje, jak
zarządzano w tym czasie majątkiem i wspierano
rozwójj miasta. Publikację
ję zamykają
y ją aneksyy –
wywiady z tczewskimi samorządowcami, które
wcześniej ukazały się na łamach lokalnych
i regionalnych czasopism.
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Autor: Adela Kuik-Kalinowska (red.)
Tytuł: Stegnë dôwné i nowé
Wydawnictwo: Biblioteka
Publiczna Gminy
Wejherowo /
Bolszewo
Rok wydania:
y
2016
ISBN: 978-83-94066-17-8
bpgw.org.pl

Ta praca zbiorowa nosi podtytuł „Kaszubskie wzorce
i wartości”, dotyczy bowiem zawiłych kwestii
identyfikacyjnych związanych z tożsamością
kaszubską Jest ona owocem konferencji
kaszubską.
popularnonaukowej i pleneru malarskiego
zorganizowanych przez bolszewską bibliotekę.
Oprócz wygłoszonych na spotkaniu referatów|
y na plenerze
p
ą
i ppowstałych
obrazów,, na końcu książki
podane są tematy realizowane pędzlem przez
artystów oraz kalendarium najważniejszych
wydarzeń w historii Kaszubów.
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Gospodarka
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Autor: Agnieszka Gębczyńska-Janowicz (red.)
Dorota Kamrowska(
)
-Załuska (red.)
Tytuł: Gdańsk w perspektywie
badań młodych
naukowców
Wydawnictwo: Politechnika
Gd ń k
Gdańska
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-73486-87-4
pg.edu.pl/wydawnictwo
Monografia przedstawiająca wieloaspektowe
podejście do przestrzeni Gdańska z perspektywy
kobiet,, młodych
y naukowców. Podjęły
ję y one dyskusję
y
ję
na temat wpływu obrazu przestrzeni miejskiej na
jakość życia mieszkańców oraz na postrzeganie
Gdańska przez przyjezdnych. Wskazują również
trendy i możliwe kierunki rozwoju Gdańska,
uświadamiając,
i d i j w jaki
j ki sposóbb mogą one wpłynąć
ł
na
kształt przestrzeni miasta.
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Albumyy
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Tytuł: Gdańsk. Historia
i stara pocztówka
Wydawnictwo: Uran
Rok wydania: 2016
ISBN:
ISBN 978-83-94710-90-3
978 83 94710 90 3
uran.pl

-----

GDAŃ~~
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( ) to zapis
(…)
p historii tego
g miasta na przestrzeni
p
wieków, ilustrowany reprodukcjami starych
pocztówek, ciekawymi starymi litografiami
i zdjęciami. (…) dzięki wspaniałym ilustratorom,
malarzom, fotografom, grafikom i wydawcom oraz
k l k
kolekcjonerom
niezwykle
kl zasłużonym
ł
dl
dla hhistorii,
którym udało się ocalić i przechować te często „małe
dzieła sztuki” – pamiątki historii, możemy zanurzyć
się w zadumie nad przeszłością, poznawać losy
i historię tego miasta,
miasta podziwiać jego architekturę,
architekturę
mistrzów sztuki, zabytki, obyczaje ludzkie i ciekawe
postaci.
Marzenna Bracka-Kondracka

Tytuł: Ukraiński sum i kaszubski
śledź w jednej beczce
Wydawnictwo: Związek Ukraińców
w Polsce –
Koło w Bytowie
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-92848-39-4
zup.ukraina.com.pl

Album powstał w ramach współfinansowanego przez
Unię Europejską projektu „Ty
Ty i ja – razem tu żyjemy,
żyjemy
poznajmy się lepiej. Ukraiński sum i kaszubski śledź
w jednej beczce”. Przedsięwzięcie zakładało
zorganizowanie koła zainteresowań, którego
członkowie poznawaliby kulturę i zwyczaje
mniejszości ukraińskiej mieszkającej na obszarze
zależnym od rybactwa. Publikacja zawiera
fotograficzną dokumentację realizacji projektu:
zdjęcia z lekcji języka ukraińskiego, festynów,
wycieczek,
i
k spotkań
tk ń iintegracyjnych
t
j h (np.
( Watra
Wt
Bytowska), warsztatów, a także prezentację rybnych
kulinariów. Zdjęcia opatrzono opisami w językach
polskim i ukraińskim.
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Autor: Szczepan Gapiński
Tytuł: Gdańskie Inwestycje
Komunalne
W d
Wydawnictwo:
i t
F d j PZITB
Fundacja
„Inżynieria
i Budownictwo”
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-90281-58-2
inzynieriaibudownictwo.pl

-$
GDAŃSKIE

INWESTYCJE
KOMUNALNE
HISTORIA I DOKONANIA

Publikacja ukazuje historię i dokonania spółki
komunalnej powołanej w lipcu 2008 r., której
zadaniem jest nadzór, koordynacja i rozliczanie
najważniejszych inwestycji miejskich. W albumie
d k
ł głównie
łó i iinwestycje
j ujęte
j
udokumentowane
zostały
w Programie EURO 2012. Zilustrowano nowo
oddane trasy i obiekty, podano ich krótką
charakterystykę. To swoisty raport z wykonania prac
zrealizowanych dzięki dofinansowaniu unijnemu.
unijnemu
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