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Beletrystyka
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Autor: Salcia Hałas
Tytuł: Pieczeń dla Amfy
Wydawnictwo: MUZA
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-28703-29-2
muza.com.pl

Powieść obyczajowa, której bohaterką jest Maria
Mania mieszkająca wraz z suką Amfą w falowcu
przy ul. Obrońców Wybrzeża w Gdańsku. Na co
dzień pracuje jako florystka w cmentarnej kwiaciarni.
Jej najbliższa przyjaciółka to Elwirka – pracownica
Żabki, w wolnych chwilach strzygąca psy
zamożnych mieszkańców Trójmiasta. Poznały się na
zorganizowanej przez Unię Europejską terapii „dla
kobiet, które wiążą się z niewłaściwymi partnerami”.
Maria jest w związku z Czarkiem, pracującym za
granicą spawaczem i kibicem Arki. Nieustannie
boryka się z problemami finansowymi, do tego nie
opuszczają jej wspomnienia z bolesnej przeszłości.
Pewnego dnia na ścianie falowca pojawia się zaciek,
interpretowany przez okoliczne mieszkanki jako
objawienie maryjne...

Autor: Grzegorz Majewski
Tytuł: Piekło odzyskane
Wydawnictwo: Instytut
Wydawniczy
Erica
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64185-72-4
wydawnictwoerica.pl

Czerwiec 1945 rok. Do Wałcza przybywa grupa
leśników z zadaniem zagospodarowania
poniemieckich lasów. Dla Żelisława Rosy
i Adama Nowackiego patriotyczny obowiązek jest
jedynie przykrywką. Były, szukający zemsty,
partyzant i oficer Korpusu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, rozpracowujący wrogów ustroju,
będą musieli stanąć po tej samej stronie w walce
z nieprawością. Zwłaszcza że już w pierwszym
dniu narażą się bandzie bezwzględnych
szabrowników...
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Autor: Katarzyna Frąckowiak
Tytuł: Nie boję się ciemności
Wydawnictwo: Sophisti
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-92904-99-1
sophisti.pl

Autor: Zenon Miszewski
Tytuł: Baby ach te baby
Wydawnictwo: Self Publishing
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-94274-90-0
rozpisani.pl

Rzecz dzieje się w niewielkim mieście na
Pomorzu. 23-letnia Katarzyna Frąckowiak od
dzieciństwa zmaga się z nieuleczalną chorobą,
walczy z wyrokiem skazującym na ból,
odmienność i samotność. Dzięki uczuciom
i oddaniu najbliższych każdego dnia dzielnie
wspina się na własny Mount Everest. I nie chodzi
tylko o pokonanie słabości ciała, ale także
o godność, akceptację otoczenia oraz aprobatę
samej siebie. Dojrzałość i determinacja imponują,
a także uczą, że każdego dnia powinniśmy cieszyć
się życiem i wytrwale dążyć do wyznaczonego
celu.

Zbiór opowiadań, który otwiera utwór „Dwie
sosny”. Autor opowiada o swojej rehabilitacji
i powrocie po latach do ćwiczeń
kulturystycznych. Inne opowiadania i skecze są
mocno zakotwiczone w sentymentalnie bliskim
Autorowi świecie nadmorskim i mają różnorakie
zabarwienie. W „Przypadku” narratorem jest
kobieta, w którą wciela się Autor, opowiadająca
o trudnych czasach transformacji ustrojowej i nie
zawsze słodkich relacjach rodzinnych. Z kolei
„Żeglarz” to opowieść o skomplikowanych
przyjaźniach rybackich, a „Kryptonim lato” jest
żartobliwym opowiadaniem o urokach budowania
pensjonatu nad morzem.
W tym wszystkim nie brakuje zdrowej autoironii.
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Autor: Joanna Marat
Tytuł: Jedenaście tysięcy dziewic
Wydawnictwo: Prószyński i S-ka
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-79612-00-0
proszynski.pl

Autor: Krzysztof Wroński
Tytuł: Czarny bóg
Wydawnictwo: Novae Res
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-79425-78-5
novaeres.pl

Gizeli, Beli, Erice i Romie przyszło żyć w epoce,
której rytm wybijały przemarsze wojsk. Na domiar
złego nieomylny duch dziejów przeznaczył im rolę
wojennej zdobyczy, najgorszą z możliwych.
Anka jest wnuczką jednej z tych kobiet,
a z pozostałymi łączą ją więzy, o których nie wie
lub nie chce wiedzieć. Z sobie tylko znanych
powodów lubi postać świętego Mikołaja, a jeszcze
bardziej święty spokój. Mając w pamięci rodzinne
piekło, z którego udało jej się wyrwać, próbuje
odgrodzić się od świata kloszem w kolorze
pruskiego błękitu. Ta barwa o bogatej symbolice
przywodzi na myśl zimny Bałtyk, gdzie zatonął
pewnej styczniowej nocy 1945 roku MS Wilhelm
Gustloff. Wśród sześciu tysięcy ofiar była
pierwsza właścicielka willi [w Gdańsku], w której
po latach zamieszkała Anka z mężem. (…)
Od Wydawcy

Smołdzino w pierwszych latach po wojnie.
Niewielka miejscowość leżąca u stóp Rowokołu –
złowieszczego wzgórza, wokół którego narosło
wiele ponurych legend.
Tereny te zamieszkują Polacy, Słowińcy, Niemcy
i Ukraińcy. Czy trudna historia tych narodów
pozwoli im koegzystować w pokoju? Czy może
czai się tam coś straszniejszego niż urazy
z ostatniej wojny?
Kiedy porucznik MO, Adam Keller, przybędzie
do wsi, przyjdzie mu się borykać nie tylko
z ludzką nienawiścią, ale również z czymś
nienazwanym. Czymś tak irracjonalnym, że nikt
o tym nie wspomina w obawie, by nie zostać
uznanym za szaleńca...
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Autor: Anna Maria Śnieżko
Tytuł: Muchomor
Wydawnictwo: Novae Res
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-80830-30-1
novaeres.pl

Autor: Ludwik Artel
Tytuł: Foka
Wydawnictwo: Novae Res
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-80831-69-8
novaeres.pl

Tuż po bankiecie w Instytucie Morskim
w Gdańsku umiera w męczarniach dr hab. Robert
Kaniecki – specjalista od rozrodu ryb. Lekarz
orzeka zatrucie grzybami, więc do akcji
wkraczają śledczy: doświadczony, mrukliwy
sierżant Pucio i początkująca w wydziale
kryminalnym aspirant Drozd. Pomaga im pełna
energii prokurator Filipiak. Rozpętuje się wielka
afera. Tropów jest kilka, podobnie jak
podejrzanych. Ale potrzeba dowodów, a te
niełatwo znaleźć w hermetycznym światku
uniwersyteckim. Czy tej trójce, współpracującej
ze sobą od niedawna, uda się dotrzeć do sedna
sprawy i ująć mordercę?

Lata 80. XX wieku. Rosjanie ustawiają platformę
wiertniczą w pobliżu brzegu Półwyspu Helskiego,
w miejscu gdzie z pewnością nie można
spodziewać się odkrycia złóż ropy naftowej. Szef
gdańskiej Służby Bezpieczeństwa, zajętej
zwalczaniem opozycji, podejrzewa, że to tajna
operacja sowieckiego wywiadu i postanawia
poznać jej cel. Piotr Krasnowski, były pracownik
SB, który odszedł ze służby po osobistej tragedii,
decyduje się na ryzykowną konfrontację z KGB.
Usiłując poznać prawdę o sowieckiej operacji,
nawiązuje kontakty ze środowiskiem opozycji.
Karolina Galewska
(przychylnym-okiem.blog.onet.pl)
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Autor: Michał Piedziewicz
Tytuł: Domino
Wydawnictwo: MG
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-77793-58-9
wydawnictwomg.pl

Gdynia, sierpień 1939 roku. Choć nikt się tego po
nim nie spodziewa, Konstanty Kotkowski,
poważna figura lokalnego półświatka, wyrusza na
front. To początek wielkich zmian nie tylko
w życiu jego rodziny i przyjaciół, ale również
w dziejach miasta – którego powstaniu
i niebywałemu rozkwitowi przyglądali się od
początku z tak wielkimi nadziejami.
Od Wydawcy
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Książki
dla dzieci i młodzieży
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Autor: Janina Borchmann (red.)
Maciej Tamkun (red.)
Tytuł: Trzëmôjta w sercu kaszëbiznã
Wydawnictwo: BPGW (Bolszewo)
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94066-14-7
bpgw.org.pl

Autor: Anna Koprowska
-Głowacka
Tytuł: Legendy Ustki
i ziemi słupskiej
Wydawnictwo: LOT
„Ustka
i Ziemia Słupska”
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-93930-36-4
ustka.travel.pl

Kaszubskojęzyczna publikacja ukazała się
w cyklu „Biblioteczka Gminy Wejherowo”.
Zawiera utwory literackie Janiny Borchmann,
Romana Drzeżdżona, Jaromiry Labuddy, Janusza
Mamelskiego i Macieja Tamkuna. Znajdziemy
tutaj sztukę sceniczną („Klucz” J. Labuddy), bajki
(np. „Zajck – król lasa” J. Borchmann), legendy
(np. „Legeńda ò Sławinie z Wiôldżi Wsë”
M. Tamkuna) i opowiadania, także historyczne
(np. „Annulus Svant” M. Tamkuna). Teksty
wzbogacone są ilustracjami autorstwa malarzy
amatorów z Koła Pasji Twórczych, działającego
przy gminnej bibliotece w Bolszewie.

Autorka zebrała ponad 40 legend opartych na
materiałach etnograficznych z końca XIX
i początku XX w. oraz opowieściach starszych
mieszkańców. Dodatkowo pojawiły się dwie
współczesne legendy o usteckiej Syrence i rybaku
Mistralu. Ilustracje do legend wykonała Anna
Szostek. Wszystkie rysunki zostały najpierw
wykonane ręcznie, a później poddane obróbce
cyfrowej.
Do książki dołączony został audiobook.
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Autor: Elżbieta Marczak,
Piotr Marczak
Tytuł: Pomorskie ABC
przestrzeni
Wydawnictwo: Pomorska
Okręgowa
Izba
Architektoniczna
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94392-10-9
pomorska.iarp.pl
Ilustrowany słownik dla dzieci stanowiący jeden
z elementów projektu edukacyjnego „Przestrzeń
Wokół Nas”, skierowanego przede wszystkim do
uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej oraz ich
nauczycieli, jak również do osób oddziałujących
na tę grupę w ramach form edukacji nieformalnej.
Kluczem doboru haseł w słowniku była chęć
przybliżenia pojęć, które są przydatne do
zrozumienia i opisania otaczającej nas przestrzeni.
Znalazły się w nim hasła związane
z podstawowymi pojęciami z zakresu
architektury, urbanistyki i planowania
przestrzennego oraz hasła z zakresu geografii i
ochrony przyrody.
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Poezja
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Autor: Marión Selin (Marian Selin)
Tytuł: Piesniôrz rëbacczégò żëwòta
Wydawnictwo: Region
MPiMKP / Wejherowo
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-75914-81-8
czec.pl, muzeum.wejherowo.pl

Publikacja zbiera cały dwujęzyczny dorobek
pisarski jastarnickiego twórcy, kaszubski i polski.
Zbiór zawiera także zapisy nutowe utworów,
które powstały jako piosenki. Całość wzbogacono
licznymi zdjęciami ilustrującymi życie
i działalność Mariana Selina na polu kultury.
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Wspomnienia
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Autor: Jan Władysław Zamorski
Tytuł: Wspomnienia admirała
t. I i II
Wydawnictwo: White-Red
Anchor Publishing (Toronto)
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-973138-30-4

Wielowątkowy szkic do historii polskiego oręża na
morzach i oceanach. Tytuł jest symboliczny, bo
krótkie opowiadania z życia adm. Romualda
Nałęcz-Tymińskiego (1905–2003) zajmują jedynie
niecałe 100 stron, do tego jednak dochodzi
prezentacja jego sylwetki przez Autora książki.
W dalszej części zaprezentowano polskie okręty,
ich dowódców i marynarzy od 1025 roku do dziś.
Wszystkie bitwy i operacje wojskowe są
ilustrowane fotografiami, obrazami i mapami.
W suplemencie znajduje się opis udziału Marynarki
Wojennej II RP w wojnie bolszewickiej 1920 r.,
wojnie obronnej 1939 oraz II wojnie światowej.

Autor: Halina Sobierajska
-Nierzwicka
Tytuł: Na holowniku „Konrad”
Wydawnictwo: Marpress
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-75281-21-7
marpress.pl

Wspomnienia o pracy Autorki na holowniku
ss. „Konrad” w 1953 r. Halina Sobierajska po
wojnie, w 1949 r., została przyjęta jako pierwsza
kobieta w Polsce do Państwowej Szkoły Morskiej
w Szczecinie.
Opierając się na notatkach i zachowanych
w pamięci wspomnieniach omawia sprawy
związane z technicznym wyposażeniem
holownika ss. „Konrad” – jednostki
przeznaczonej do przemieszczania drag, szaland
i innego sprzętu czerpalniczo-pogłębiarskiego do
bagrowania na morzu, zatoce lub kanale
portowym.
Wiele miejsca poświęca także załodze
i zdarzeniom związanym z pracą na tej jednostce.
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Autor: Gabriel Oleszek
Tytuł: Kosynierzy
z „Daru Pomorza”
Wydawnictwo: Porta Mare
Pomorska
Oficyna
Wydawniczo
-Reklamowa
Rok wydania: 2016 (wyd. 2)
ISBN: 978-83-62022-05-2
powr.pl

Długoletni kapitan statków PLO Gabriel Oleszek
szczegółowo omawia okres nauki rocznika 1965–
1968 w Państwowej Szkole Morskiej. Pisze
o „Darze Pomorza”, rejsach na statkach szkolnych
„Zenit” i „Horyzont” oraz praktykach na
dziesięciotysięcznikach PLO: „Ludwik Solski”,
„Hanoi”, „Jan Matejko” i „Adolf Warski”. Na
koniec przedstawia zawodowe losy absolwentów
ww. rocznika PSM, a także wspomina
o organizowanych corocznie, od 1997 r.,
spotkaniach towarzyskich.

Autor: Krzysztof Jażdżewski (red.)
Tytuł: Czas próby i nadziei
Wydawnictwo: Muzeum Ziemi
Kościerskiej
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94394-90-5
muzeumziemikoscierskiej.com.pl

Na ponad 400 stronach zebrane zostały wojenne
wspomnienia i wywiady z 51 mieszkańcami ziemi
kościerskiej z okresu II wojny światowej. Ze
świadkami tamtych czasów wywiady
przeprowadzili uczniowie kościerskiego Liceum
Ogólnokształcącego.
Wprawdzie wspomnienia w warstwie językowej
są trochę trudne do czytania, odbioru, są jednak
nacechowane – z racji ich autentyczności –
dużymi emocjami.
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Literaturoznawstwo
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Autor: Małgorzata Parzych
Tytuł: „Weiser Dawidek”.
Klucz do twórczości
Pawła Huellego
Wydawnictwo: Uniwersytet
w Białymstoku
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-86064-27-4
uwb.edu.pl

Książka (...) jest zmodyfikowaną wersją rozprawy
doktorskiej obronionej na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu w Białymstoku w czerwcu 2015 roku.
Stanowi ona próbę monograficznego ujęcia dorobku
literackiego autora „Weisera Dawidka” właśnie
z perspektywy jego debiutu. (...) Zależało mi na
wyeksponowaniu „Weisera...” jako
wielogatunkowego dorobku pisarza, na
przedstawieniu dynamiki tej twórczości oraz
zależności występujących między kolejnymi
utworami. Dlatego starałam się pokazać wszystkie
utwory pisarza, w tym poezję, do której autor
„Weisera... ” już nie powraca.
Od Autorki
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Biografie
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Autor: Paulina Świerk (red.)
Tytuł: Żyli i działali wśród nas
Wydawnictwo: Regionalna
Pracownia
Krajoznawcza
PTTK w Gdańsku
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-85035-89-3
pttkkrowiabrama.pl

Seria „Żyli i działali wśród nas. Biografie
zmarłych działaczy PTTK województwa
gdańskiego/pomorskiego” ma już pewną tradycję.
Tomy, od pierwszego do trzeciego, wydane
zostały w latach 1986, 1992 i 2005. Kolejne –
czwarty i piąty – ukazały się w roku 2008 i 2011.
Zawarte w nich biogramy dotyczą krajoznawców
regionalistów – kajakarzy, piechurów,
rowerzystów, żeglarzy, narciarzy, przewodników
i in. W niniejszym, szóstym, tomie opisani zostali:
Kordian Bekiel, Marian Czyżewski, Andrzej
Hegele, Halina Zofia Klein, Michał Kozłowski,
Stanisław Kuropatwa, Kazimierz Małkowski,
Andrzej Michalczyk, Mieczysław Józef
Michalski, Feliks Śliwiński i Józef Weltrowski.

Autor: Piotr Smoliński
Tytuł: Mieczysław Czychowski.
Nieświęty z Dzbenina
Wydawnictwo: Wspólny Stół
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-93632-45-9
wspolnotagdanska.pl

Intencją autora niniejszej książki, której tekst
stanowi, w swoim pierwotnym kształcie, jedną
z części pierwszego rozdziału blisko 900stronicowej monografii Czychowskiego pt.
„Poezja, malarstwo, korespondencja z matką”
(...), było wyłącznie zarysowanie biografii
gdańskiego poety malarza (MC) w taki sposób, by
przedstawiony obraz jego życia okazał się nie
tylko pomocny w dalszych badaniach nad jego
twórczością, lecz także interesujący dla
zwyczajnego czytelnika, który niewiele wie
i o osobie, i o dziełach MC, bowiem Czychowski
pozostaje artystą szerzej nieznanym i od dawna
niekomentowanym, a jego biografia i twórczość
nie doczekały się w pełni kompetentnych,
wspartych rzetelnymi źródłami, omówień.
Ze Wstępu
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Autor: Andrzej Urbańczyk
Tytuł: Sam sobie sterem
Wydawnictwo: Arcana
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65350-04-6
arcana.pl

Autor: Jacek Kurowski,
Andrzej Szarmach
Tytuł: Andrzej Szarmach
– diabeł nie anioł
Wydawnictwo: Wydawnictwo
Dolnośląskie
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-27155-32-0

publicat.pl/wydawnictwo-dolnoslaskie
Barwna biografia znanego polskiego żeglarza, ale
także naukowca, szachisty, budowniczego
sputników, wspinacza wysokościowego czy...
spadochroniarza. Fascynująca autobiografia
z wielką historią w tle.

Wywiad rzeka ze słynnym sportowcem. Opowieść
o niewyróżniającym się chłopaku z Gdańska,
który swoją przyszłość widział raczej w stoczni,
a nie na boisku. Jednak własna determinacja,
talent i uśmiech losu pozwoliły mu – choć
z mozołem – dokonać niemożliwego.
Jackowi Kurowskiemu, dziennikarzowi
sportowemu, udało się również namówić piłkarza,
by opowiedział Czytelnikom co nieco na temat
swojego życia osobistego. Szarmach zdradza, jaką
cenę musiał zapłacić za możliwość zrobienia
kariery i co czuje zawodnik, gdy przechodzi na
emeryturę. To lektura obowiązkowa dla fanów
piłki nożnej, chociaż nie tylko...
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Autor: Barbara Kanold
Tytuł: Z batutą i Cappellą
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63709-93-8
wydawnictwooskar.pl

Autor: Eugeniusz Pryczkowski
Tytuł: Król Kaszubów.
Karol Krefft
Wydawnictwo: Pryczkowscy.
Akademia Kaszubska
Zrzeszenie KaszubskoPomorskie / Banino

Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63940-02-7
978-83-60640-66-1
Bohaterką książki jest Alina Kowalska-Pińczak,
absolwentka studiów na Wydziale Teorii i
Kompozycji Akademii Muzycznej w Gdańsku,
która w 1980 r. otrzymała stopień doktora nauk
humanistycznych w zakresie surdologopedii na
Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie.
Rok później utworzyła gdański Zespół Muzyki
Dawnej Cappella Gedanensis, a od 1992 r. pełni
funkcję dyrektora artystycznego w nowo
powołanej instytucji kultury Cappella Gedanensis.
Ten wokalno-instrumentalny zespół nawiązuje do
bogatej twórczości muzycznej dawnego Gdańska,
kontynuując tradycje założonej w XVI w. Kapeli
Rajców Miejskich. Wykonuje opracowane
i wydane drukiem arcydzieła muzyki gdańskiej.

Biografia Karola Józefa Kreffta (1907–1995),
prawnika z wykształcenia, urodzonego
w Zaworach koło Chmielna, w gburskoziemiańskiej rodzinie kaszubskiej o tradycjach
patriotycznych. Był pierwszym powojennym
starostą kartuskim, szybko jednak – m.in.
z powodu pochodzenia społecznego –
odwołanym. Nękany przez władze
komunistyczne, zamieszkał w Sopocie i był przez
jakiś czas maklerem w Gdyni. Następnie wrócił
do Otomina k. Żukowa, gdzie jego rodzice kupili
po I wojnie gospodarstwo. Szybko wycofał się
z życia społecznego i zamieszkał w legendarnej
dziś samotni w zakolu Raduni we wsi Lniska
k. Żukowa. Po 1970 r. pracował jako rolnik
rencista na swym otomińskim gospodarstwie.
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Autor: Włodzimierz Jastrzębski
Tytuł: Potomek Kosznajderów
w Armii Krajowej
Wydawnictwo: Sandry Brdy
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-93851-62-1
sandrybrdy.pl

Zalet książki jest wiele. Wśród nich należy
przytoczyć tę, że autor przedstawił życiorys
Ludwika Waltera Renka na przykładzie
społeczności kosznajderskiej. Dowiadujemy się
wiele nie tylko o samej rodzinie, ale
o Kosznajdrach, ich losach, miejscu
w społeczeństwie Drugiej Rzeczypospolitej. (…)
Pomimo wielu mniejszości narodowych,
religijnych tworzących polskie państwo
przedwojenne, Ludwik Walter Renk wywodzący
się ze społeczności napływowej, kosznajderskiej
opowiedział się jednoznacznie za polskością (…).

Prof. Witold Stankowski
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Autor: Marek Adamkowicz
Tytuł: Największe tajemnice
Pomorza, cz. 2
Wydawnictwo: Polska Press
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-60203-32-3
ksiegarnia.dziennikbaltycki.pl

Autor: Janusz Hochleitner (red.)
Tytuł: Mniejszości narodowe
i religijne na Żuławach
Wydawnictwo: Muzeum Zamkowe
w Malborku
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-60518-84-7
zamek.malbork.pl

Marek Adamkowicz – dziennikarz, publicysta,
prozaik. Redaktor „Dziennika Bałtyckiego”
i miesięcznika „Nasza Historia”. Od wielu lat
z powodzeniem zajmuje się wyjaśnianiem zagadek
przeszłości. W drugiej części „Największych
tajemnic Pomorza” zaprezentował jedenaście
historii, które wciągają Czytelnika już od
pierwszych stron, a do tego mają ten walor, że
każde z opisanych miejsc istnieje naprawdę,
podobnie jak prawdziwe są zdarzenia i
występujący w nich ludzie.
Od Wydawcy

Niniejszy zbiór opracowań tylko próbuje wskazać
wybrane zjawiska z dziejów Żuław na przestrzeni
ostatniego tysiąclecia. Zebrane eseje, ułożone
w porządku chronologicznym, nakreślają
uwarunkowania historyczne delty Wisły. (...) ze
względu na charakter tej pracy znacznie
ograniczono rozważania. Przede wszystkim
zrezygnowano z okresu prehistorycznego, który
sam w sobie zasługuje na osobne opracowanie.
Refleksja w niniejszej publikacji rozpoczyna się
od schyłku pierwszego tysiąclecia. Pierwsze
opracowanie dotyczy misji chrześcijańskiej, która
na tych ziemiach została podjęta przez
św. Wojciecha w 997 r.
Od Wydawcy
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Autor: Stanisław Janke
Tytuł: Kaszubski Grudzień 1970
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-75914-90-0
wydawnictworegion.pl, czec.pl

Autor: Eugeniusz Pryczkowski
Tytuł: Swiónowskô nasza Matinko.
Dzieje parafii,
sanktuarium
oraz cuda Królowej Kaszub
Wydawnictwo: ZKP / Banino
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63940-03-4

Zbiór reportaży Stanisława Jankego przedstawia
portrety Kaszubów, którzy zginęli na ulicach
Gdyni 17 grudnia 1970 r. Autor przybliża postaci
Apolinarego Formeli, Ludwika Piernickiego,
Zbigniewa Nastałego i Brunona Drywy
(protagonisty filmu Antoniego Krauzego „Czarny
czwartek”). Osobnym bohaterem jest urodzony
w Wejherowie Alojzy Doering, szykanowany
przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa za
udział w manifestacjach w Gdańsku.
Zaprezentowane teksty pierwotnie ukazały się na
łamach miesięcznika „Pomerania”, w roku 1981
i 1999.

Książka powstała na podstawie pracy doktorskiej
Aurora. Opisuje dzieje parafii w Sianowie jako
centrum kultu Maryjnego na Kaszubach
środkowych.
Legenda mówi, że figurkę Matki Boskiej – dziś
Sianowskiej – otoczoną niebiańskim blaskiem
znaleziono w paprociowym krzaku. Zaniesiono ją
do krzyżackiej kaplicy w Mirachowie, jednak 3krotnie wracała do Sianowa, gdzie odczytano to
jako znak Boży i wybudowano Jej świątynię.
Sama figurka dwukrotnie cudem ocalała
z pożarów sianowskiej świątyni.
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Autor: Janusz Hochleitner (red.)
Mariusz Mierzwiński (red.)
Tytuł: Kaplica św. Anny
na Zamku Wysokim
w Malborku.
Dzieje, wystrój,
konserwacja
Wydawnictwo: Muzeum Zamkowe
w Malborku
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-60518-80-7
zamek.malbork.pl
Przedłużenie prezbiterium kościoła NMP na zamku
w Malborku w kierunku wschodnim dodało
w przyziemiu nowe pomieszczenie, któremu
wyznaczono funkcję kaplicy grobowej wielkich
mistrzów, nadając jej wezwanie świętej Anny.
W krypcie składano, począwszy od 1341 r., doczesne
szczątki najwyższych dostojników Zakonu. Jako
pierwszy spoczął w niej wielki mistrz Dietrich von
Altenburg, ogółem jest ich tam jedenastu. Pamiątką
po nich są dziś trzy oryginalne, kamienne płyty
nagrobne: Dietricha von Altenburg, Heinricha
Dusemera i Heinricha von Plauen. Od XVII w. było
to miejsce pochówku jezuitów.

Autor: Mirosław Skibniewski
Tytuł: Poczta w Gdyni.
Od dyliżansu do ambulansu
Wydawnictwo: Verbi Causa
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-60494-63-9
verbicausa.pl

Autor – kolekcjoner, filatelista i numizmatyk,
gdynianin z wyboru – na początku książki
przedstawia funkcjonującą w latach 1825–1867
na terenie obecnej Gdyni Pocztę Królestwa Prus,
ilustrując ten okres szeregiem kopii całości
pocztowych, początkowo bezznaczkowych,
a następnie opłacanych znaczkami pruskimi.
Kolejne ilustracje przedstawiają przesyłki nadane
w uruchomionej w 1872 r. agencji pocztowej
w Małym Kacku oraz agencji pocztowej w Gdyni,
która rozpoczęła pracę w 1882 r., a w 1920 r.
została przejęta przez Pocztę Polską. Autor
prezentuje liczne całości pocztowe nadane
w Gdyni po 1920 r., zwracając uwagę na
datowniki gdyńskiej poczty. Dalej znajdziemy
liczne całości pocztowe z frankaturą
mechaniczną, a następnie przesyłki poczt
okrętowych. Ciekawostek jest tutaj co niemiara...
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Autor: Tomasz Kukowski (oprac.)
Tytuł: Nowy dzień.
Powojenna rzeczywistość
w Malborku 1945–1947
Wydawnictwo: Archiwum
Państwowe w Elblągu
z siedzibą w Malborku
Wydawnictwo Jasne
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-93432-75-2
978-83-61508-93-9
wydawnictwo-jasne.pl
Książka zawiera materiały źródłowe do
tużpowojennej historii Malborka. Prezentacja
dokumentów poprzedzona została tekstem
o pierwszych powojennych latach miasta –
urzędujących starostach i burmistrzach, życiu
codziennym, publicznym, a także fragmentami
wspomnień pierwszych powojennych
mieszkańców. Zamieszczono zestawienie liczby
mieszkańców, urodzeń, zawartych małżeństw oraz
zgonów w latach 1945–1949. Gdzieniegdzie
pojawiają się fotografie obrazujące Malbork we
wczesnym okresie po drugiej wojnie światowej.

Autor: Zygmunt Iwicki (oprac.)
Tytuł: Kronika oliwska
od 1945 do 1979 roku
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78237-38-9
bernardinum.com.pl

Druga część kroniki (pierwsza dotyczyła lat
1904–1945), obejmująca okres administrowania
ks. prałata Leona Kossak-Główczewskiego
(1909–1998), pierwszego polskiego proboszcza
oliwskiej parafii katedralnej (1945–1979).
Prowadzenie kroniki na jego prośbę
kontynuowały przedwojenne mieszkanki Oliwy:
Marta Bechler, pracownica Biblioteki Gdańskiej
PAN, i Stanisława Beyer – profesor muzyki
w Szkole Muzycznej w Gdańsku oraz ostatnia
prezeska Sodalicji Mariańskiej w Oliwie. Zapiski
pisane były wyłącznie ręką prałata,
a komentarzem opatrzył kronikę ks. Zygmunt
Iwicki.
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Autor: Beata Ceynowa (red.)
Ewa Trawicka (red.)
Tytuł: Każdy krok
pozostawia ślad
Wydawnictwo: Muzeum
Archeologiczne
w Gdańsku
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-85824-71-8
archeologia.pl

Książka-katalog opisująca obuwie historyczne ze
zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
Mowa tu m.in. o częściach składowych obuwia
historycznego, o typach jego zdobień i o jego roli
w historii mody. Podjęto też temat symboliki
przedstawień figuralnych na średniowiecznym
obuwiu ochronnym oraz charakterystycznych
zniekształceń i śladów zużycia wynikających
z takich schorzeń jak deformacja stóp i wady
postawy. Pokrótce omówiono historię gdańskiego
cechu szewców. Nie zabrakło w publikacji
rozdziału o konserwacji obuwia
archeologicznego.

Autor: Łukasz Brządkowski (red)
Przemysław Zieliński (red.)
Tytuł: Dawny Tczew. Ludzie.
Miejsca. Wydarzenia
Wydawnictwo: Dawny Tczew
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94522-00-1
dawnytczew.pl

Czy bez interesów prowadzonych w Tczewie
Heinrich Schliemann nigdy nie odkryłby
legendarnej Troi? Czy będący jeńcem podczas
I wojny światowej w naszym mieście Irlandczyk
uratował przed linczem Adolfa Hitlera? Co
wspólnego z Samborem II miała św. Jadwiga
Królowa, a tczewska fabryka ciastek
z germanizacją Pomorza? Jakie koronowane
głowy, nie tylko Europy, ale i całego świata,
pojawiały się na tczewskim dworcu? Wielka
historia często kroczy małymi krokami. Jej ślady
znajdziemy także w Tczewie. Przez 5 lat istnienia
Wirtualnego Muzeum Miasta Dawny Tczew
staramy się nimi poruszać. Znaleźliśmy ich wiele.
Od Autorów
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Autor: Lucyna Przybylska
Tytuł: Franciszkanie w Gdyni
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78237-43-3
bernardinum.com.pl

Autor: Marek Rzepa
Tytuł: Propaganda radiowa
na Pomorzu i Kujawach
Wydawnictwo: IPN
Bydgoszcz – Gdańsk
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-76299-51-8
ipn.poczytaj.pl

Dla jednych Czytelników niniejsza publikacja
będzie przypomnieniem, a dla innych
przybliżeniem bogatej historii Franciszkanów
w Gdyni. (...)
Praca ta w większości jest kompilacją dwóch
źródeł. Korzystałam przede wszystkim z
opracowania brata Łukasza Staniszewskiego,
który zebrał materiały źródłowe dotyczące
Franciszkanów w Gdyni w latach 1935–1960.
Natomiast opis dziejów II połowy XX wieku
oparłam głównie na bardzo wnikliwej monografii
parafii św. Antoniego autorstwa Krzysztofa
Wójcickiego, a wydanej w 1999 roku na 50-lecie
parafii.
Od Autorki

W publikacji poruszono najmniej znany i często
pomijany aspekt działalności Polskiego Radia. Od
roku 1944 do 1989 uczestniczyło ono w
indoktrynacji społeczeństwa, uprawiając mniej
lub bardziej wyraźną propagandę. Najbardziej
widoczne było to w czasach napięć i przesileń
społeczno-politycznych. Radio stanowiło zarówno
element struktury propagandy, jak i ośrodek jej
rozpowszechniania. Z takiego usytuowania tego
medium wynikały odpowiednie zadania, których
wypełnienie przedstawiono na przykładzie
rozgłośni bydgoskiej. (...)
Celem pracy jest próba ukazania udziału
rozgłośni bydgoskiej w indoktrynowaniu
społeczeństwa Pomorza i Kujaw.
Wstęp
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Autor: Wojciech Skóra
Tytuł: Kaszubi i słupski proces
Jana Bauera
w 1932 roku
Wydawnictwo: Rys
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63664-62-6
rys.netarteria.pl

Autor: Jan Tyszkiewicz
Tytuł: Ostatnia wojna z Zakonem
Krzyżackim 1519–1521
Wydawnictwo: Wydawnictwo
Naukowe PWN
Rok wydania: 2015 (wyd. II)
ISBN: 978-83-01181-08-6
ksiegarnia.pwn.pl

Podczas wyjątkowo mroźnych dni lutego 1932
roku w Słupsku odbył się proces Jana Bauera,
polskiego nauczyciela i działacza narodowego.
Była to jedna z najważniejszych rozpraw
politycznych Polaków w Niemczech. W istocie był
to proces pokazowy, a więc rodzaj demonstracji
propagandowej, mający uderzyć w Kaszubów
i zahamować coraz skuteczniejsze działania
Polaków w północno-wschodnich Niemczech. Na
ławie oskarżonych nie zasiadał działacz
szkolnictwa polskiego, lecz cała koncepcja
rozwoju oświaty. Rozwój szkolnictwa na
rubieżach Kaszub został powstrzymany,
a następnie większość placówek oświatowych
zlikwidowano.
Od Wydawcy

Ostatnia wojna Polski z Krzyżakami, prowadzona
w latach 1519–1521, jest słabo znana
i praktycznie zapomniana w historiografii.
Tymczasem doszło wtedy do pierwszej
nowożytnej kampanii wojskowej w dziejach
Polski. Co więcej, zwycięstwo Rzeczypospolitej
okazało się zgoła pyrrusowe – nie dość, że po
wojnie sytuacja międzynarodowa Polski mocno
się skomplikowała, a kraj popadł w poważne
trudności finansowe, to w dalszej perspektywie
koniec owej wojny doprowadził do powstania
państwa pruskiego, w przyszłości stale
zagrażającego Polsce.
Nowe wydanie zostało wzbogacone o posłowie,
zaktualizowaną bibliografię i zmienione
ilustracje.
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Autor: Marcin Przegiętka
Tytuł: Komunikacja i polityka.
Transport kolejowy
i drogowy w stosunkach
polsko-niemieckich w latach
1918–1939
Wydawnictwo: Instytut Pamięci
Narodowej
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-76298-48-1
ipn.gov.pl

Autor: Krzysztof Jażdżewski
Tytuł: Historia lasów gdańskich.
Od dóbr oliwskich
i puckich
do Nadleśnictwa Gdańsk
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94120-10-8
wydawnictwooskar.pl

Rozprawa jest ważnym uzupełnieniem dawnych
ustaleń, nierzadko polemicznym i prostującym
pomyłki (…). A już na pewno uzupełniającym
i porządkującym konstatacje dotyczące tranzytu
niemieckiego przez Polskę i problemu
„korytarza” pomorskiego. Ukazuje nowe, czasem
zaskakujące tło przebadanych już wydarzeń. Może
dziwić, że w odniesieniu do XX stulecia, gdy
jednym z ważniejszych zjawisk cywilizacyjnych
była ogromna ruchliwość ludzi, dziejami
komunikacji zajmowało się w Polsce tak niewielu
badaczy.

Trójmiejskie lasy to jeden z najatrakcyjniejszych
kompleksów leśnych na Pomorzu. Na przestrzeni
ostatnich dziesięcioleci stały się popularnym
miejscem wypoczynku mieszkańców Trójmiasta,
turystów, a także obiektem zainteresowania
grzybiarzy. Dzieje naszych lasów są jednak
o wiele dłuższe i sięgają czasów wczesnego
średniowiecza. Książka K. Jażdżewskiego to
swoista podróż wyznaczana relacją las-człowiek –
od czasów książąt pomorskich, przez rządy
zakonu krzyżackiego i I Rzeczpospolitą, po
współczesność. Autor ukazuje historyczne
przemiany gdańskich lasów pod względem
administracyjnym, gospodarczym i społecznym.

Fragment recenzji prof. Wojciecha Skóry
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Autor: Bogusław Głodowski
Tytuł: O ruchu trzeźwościowym
w diecezji chełmińskiej
w latach 1848–1939
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63368-77-7
instytutkaszubski.pl

Książka jest owocem pracy doktorskiej
oraz długoletniego doświadczenia zdobytego
w duszpaszterstwie trzeźwości archidiecezji
gdańskiej.

Autor: Beata Możejko (red.)
Ewa Bojaruniec-Król (red.)
Tytuł: W epoce żaglowców.
Morze od antyku
do XVIII wieku
Wydawnictwo: Muzeum Historyczne
Miasta Gdańska,
Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78653-49-3
mhmg.pl, kiw.ug.edu.pl
Pretekstem do powstania monografii była 560.
rocznica przejścia Gdańska pod panowanie
królów polskich. Składa się na nią 28 artykułów
poświęconych takim tematom, jak: historie
morskich wojen rzymskich i greckich w świetle
najnowszych odkryć archeologicznych i badań
nad tekstami antycznymi, sytuacja morska
w dobie świetności Hanzy, trudy morskiej żeglugi
dla podróżników i kupców, sposoby
rozwiązywania morskich konfliktów o statki i ich
własność, fascynujące losy szesnastoi osiemnastowiecznych statków – obecnie
wraków na Zatoce Gdańskiej, osobiste losy ludzi
morza, metody ratowania statków z katastrof
u schyłku XVIII w.
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Autor: Magdalena Mosionek
-Schweda (red.)
Małgorzata Bucholz
-Todorska (red.)
Tytuł: Wielkomiejscy inwestorzy,
mecenasi i filantropi.
Kurorty w Europie
Środkowej
od XIX do XXI wieku
Wydawnictwo: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78653-65-3
kiw.ug.edu.pl
Tematem książki jest zakładanie, organizacja
i funkcjonowanie miejscowości uzdrowiskowych
i kąpielisk, których szczególnie intensywny
rozwój przypadł na przełom wieków XIX i XX.
Przykład Sopotu oraz zaangażowanego w jego
rozwój Edwarda Herbsta stanowił dla Autorek
wzorzec i wyzwanie. Dlatego zdecydowały się
podjąć temat działalności ekonomicznej,
społecznej i kulturalnej dawnych i współczesnych
mecenasów. Ważny okazał się problem społecznej
odpowiedzialności biznesu wobec czynnych dziś
uzdrowisk, kąpielisk i miejscowości
wypoczynkowych.

Autor: Ewa Gawrońska
Tytuł: Polskie życie muzyczne
na Pomorzu
w latach 1920–1939
Wydawnictwo: Adam Marszałek
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-80193-94-9
marszalek.com.pl

To praca historyczno-kulturoznawcza
przedstawiająca działalność pomorskich orkiestr,
chórów, szkół i towarzystw muzycznych, a także
solistów, zespołów, kompozytorów oraz osób
zasłużonych dla rozwoju życia muzycznego
w tym regionie. W książce poświęca się również
uwagę artystom z różnych regionów Polski
i z zagranicy, którzy związani byli z Pomorzem.
Autorka opisuje czasopisma muzyczne, omawia
artykuły podejmujące tematykę muzyczną
w prasie pomorskiej i wydawnictwa związane
z muzyką regionu. W osobnym rozdziale zostały
przedstawione audycje muzyczne emitowane
w Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia oraz
działalność muzyczna teatrów istniejących na
Pomorzu.
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Autor: Aleksander Masłowski
Tytuł: Historia Dolnego Miasta
do roku 1945
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78237-47-1
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autor: Witold Kujawski
Tytuł: Parafie diecezji
włocławskiej.
Archidiakonat pomorski
Wydawnictwo: Wydawnictwo
Duszpasterstwa
Rolników
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-74014-91-5
wydawnictwodr.pl

Książka jest pierwszym wydawnictwem z serii
Biblioteczka Dolnego Miasta, która powstała z
inicjatywy Stowarzyszenia Opowiadaczy Historii
Dolnego Miasta w Gdańsku. Autorem pierwszego
tomu – „Historia Dolnego Miasta do 1945 roku”
jest Aleksander Masłowski. W książce można
znaleźć podstawowe wiadomości na temat historii
Dolnego Miasta do końca II wojny światowej,
które do tej pory rozproszone były w różnych
źródłach. Tekst wzbogacony został reprodukcjami
ponad 60 fotografii, pocztówek, rycin, map
i innych przedwojennych materiałów.

Ks. prof. Witold Kujawski opracował dzieje
archidiakonatu pomorskiego, należącego niegdyś
do diecezji włocławskiej. Publikacja jest
kontynuacją poprzedniego, obszernego
opracowania dotyczącego archidiakonatów
kruszwickiego i włocławskiego.
Autor opisał historie parafii należących do
archidiakonatu pomorskiego w roku 1818, kiedy
to, na skutek reorganizacji terytorialnej Kościoła
w Polsce, uległy zmianie granice diecezji.
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Autor: Maciej Franz (red.)
Karol Kościelniak (red.)
Zbigniew Pilarczyk (red.)
Tytuł: Migracje. Podróże
w dziejach. Starożytność
i średniowiecze.
Mare Integrans.
Studia nad dziejami
wybrzeży Morza Bałtyckiego
Wydawnictwo: Adam Marszałek
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-80191-06-8
marszalek.com.pl

(...) Warto podkreślić, że terytoria położone wokół
Bałtyku jak mało które były poddane licznym
wędrówkom. Pojęcie to
w tym przypadku odnosi się tak samo do ludzi,
zdarzeń czy przemian ekonomiczno-politycznych.
Czyż nie migrowały Pomorze, Prusy czy Inflanty?
Czyż na migracji nie opierały swojego losu takie
ludy jak Goci, Wikingowie czy Normanowie?
I jakby tego było mało, okazuje się, że migrować
mogą przedmioty.
Zbigniew Pilarczyk, Ze Wstępu

Autor: Andrzej Janusz
Tytuł: Strzebielino. Historia
kaszubskiego zaścianka
rycerskiego 1316–1945
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-75915-05-1
czec.pl

Książka opisuje dzieje wsi od momentu jej
powstania aż do zakończenia drugiej wojny
światowej. Na uwagę zasługuje niewątpliwie
kresowy charakter miejscowości, jej
przygraniczne położenie, a także
wielokulturowość.
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Autor: Regina Kotłowska
Tytuł: Majątek Żukowskich
w Lalkowach
na Kociewiu
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-75914-86-3
czec.pl

Autor: Krzysztof Drażba
Tytuł: Urna to jest taki
pniak.
Wrzucisz „Nie”,
wychodzi „Tak”
Wydawnictwo: IPN
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-76299-99-0
ipn.gov.pl

Dwór jako siedziba właściciela ziemskiego był nie
tylko gospodarczym centrum, ale i ośrodkiem
życia wsi. W przedwojennej Polsce pełnił funkcję
kulturotwórczą, przechowując obyczaj i tradycje
szlachecko-ziemiańskie. Był też miejscem
głębokiego patriotyzmu i przeświadczenia
o odpowiedzialności za Ojczyznę. Dziś dworów
i pałaców, znajdujących się w rękach
przedwojennych właścicieli, jest zaledwie znikoma
ilość. Większość zmiotły wichry historii – wojny
i nienawiść, i ludzka bezmyślność. Barbarzyństwo
dziejów… Pozostały wspomnienia, czasem opisy
i bardzo rzadko obraz lub stara fotografia.
Odchodzą lub już odeszły w niepamięć, razem
z tymi, których życie dobiegło końca.
Regina Kotłowska

Rzecz dotyczy referendum z 30 czerwca 1946 r.
w Polsce, na przykładzie województwa
gdańskiego. Mowa tu o genezie referendum,
przygotowaniach, przebiegu głosowania (m.in.
fałszowaniu wyników, rosyjskim tropie i grupie
Pałkina) i wynikach. Oprócz archiwaliów
istotnym źródłem informacji była dla Autora
prasa, zarówno ta o proweniencji komunistycznej
(„Dziennik Bałtycki”, „Głos Wybrzeża”,
„Szpilki”), jak i wydawana, mimo ograniczeń
administracyjnych i cenzury, przez opozycję
(np. „Gazeta Ludowa”).
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Autor: Mirosław Lademann
Tytuł: Historia kultu i koronacji
Cudownego Obrazu
Matki Bożej Wejherowskiej
Wydawnictwo: MS (Wejherowo)
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65092-04-5

Autor: Grzegorz Majchrzak
Tytuł: „Solidarność” na celowniku
Wydawnictwo: Zysk
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-77858-78-3

Najnowsze badania wykazały, że namalowany na
płótnie Cudowny Obraz Matki Bożej
Wejherowskiej pochodzi z II połowy XVII w., jest
nieznanego autorstwa i stanowi najcenniejszy
skarb Wejherowa. Znajduje się w prawym
bocznym ołtarzu kościoła klasztornego. Jego
wymiary to 194 x 81,7 cm. Przedstawia postać
Maryi, która na swej lewej ręce trzyma
Dzieciątko Jezus, w prawej zaś złote berło. Jej
prawe ucho, ozdobione kolczykiem, jest
odsłonięte tak, jakby słuchała próśb wiernych,
którzy się do niej zwracają. Siedzące na ramieniu
Madonny Dzieciątko trzyma w swej prawej
rączce czerwoną różę, a lewą podtrzymuje
błękitne jabłko królewskie.

Grzegorz Majchrzak – historyk, pracownik IPN –
opisuje wybrane działania SB podejmowane w
związku ze strajkami w lipcu i sierpniu 1980 r.,
I Krajowym Zjazdem Delegatów NSZZ
„Solidarność”, posiedzeniem Prezydium Komisji
Krajowej i przewodniczących zarządów
regionalnych NSZZ „Solidarność” w Radomiu,
a także wobec poszczególnych działaczy związku
(Lecha Wałęsy, Zbigniewa Bujaka, Eugeniusza
Szumiejki, Mieczysława Wachowskiego, Marka
Brunné czy Eligiusza Naszkowskiego). Te
rozdziały polskiej współczesnej historii stanowią
również odpowiedź na zadawane przez niektórych
pytanie, czy warto szperać w esbeckich
dokumentach.
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Autor: Jan Tetter
Tytuł: Krwią i blizną
Wydawnictwo: Marpress
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-75281-34-7
marpress.pl

Autor: Ryszard Lidzbarski
Tytuł: Tradycja tczewskich
wodociągów
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78237-39-6
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Niezwykła książka dotycząca dziejów Gdyni,
Gdańska i Pomorza. Składa się z krótkich
szkiców: jedne mają charakter gawędy, drugie są
minireportażami, inne to krótkie eseje. Mimo tak
zróżnicowanej formy, całość zachowuje spójność.
Autorowi udało się poprzez bogactwo faktów
i plejadę opisywanych postaci odtworzyć klimat
okresu międzywojnia, wojny - m.in. bohaterstwa
obrońców Kępy Oksywskiej, a także trudnej
powojennej odbudowy.
Książkę wzbogacają liczne mało znane materiały
zdjęciowe.

Książka jest monograﬁą poświęconą
powstawaniu, rozwojowi i stanowi obecnemu
tczewskiego systemu zaopatrzenia w wodę,
obejmującą z natury rzeczy także problematykę
odprowadzania i oczyszczania wody zużytej, czyli
ścieków. Jednak absolutnie nie mamy do
czynienia z książką ściśle techniczną, którą brać
do rąk powinni tylko specjaliści z branży
wodociągowo-kanalizacyjnej. Wręcz odwrotnie,
jest to zajmująca opowieść o tczewskiej wodzie,
adresowana do wszystkich zainteresowanych
naszym realnym światem.
prof. dr hab. inż. Jerzy M. Sawicki
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Autor: Henryk Bulczak
Tytuł: Parafia Sianowo
Wydawnictwo: Nowator
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94540-30-2
nowatordruk.pl

Bogato ilustrowana opowieść o wspólnocie, jaką
przez wieki tworzyli mieszkańcy tego miejsca.
Autor przybliża historię powstania parafii na tle
diecezji pelplińskiej, dekanatu kartuskiego.
Opowiada o pielgrzymkach i odpustach, grupach
parafialnych, duszpasterzach… Wartość
historyczną przedstawiają dziś zamieszczone
w publikacji fotografie dokumentujące koronację
matki Bożej Królowej Kaszub.

40

Kultura i sztuka
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Autor: Andrzej Macur
Tytuł: Gdańsk Kazimierza Macura.
Z historii konserwacji
i odbudowy zabytków
w latach 1936–2000
Wydawnictwo: Słowo/
Obraz Terytoria
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-79080-41-0
terytoria.com.pl

Autor: Jacek Kriegseisen
Tytuł: Stowarzyszenie
Historyków Sztuki
Oddział Gdański
1955–2015
Wydawnictwo: Stowarzyszenie
Historyków Sztuki
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-88341-86-1
shsgdansk.pl

Panorama Gdańska nie prezentowałaby się tak
wspaniale, gdyby nie inż. arch. Kazimierz Macur.
Jego dziełem są projekty rekonstrukcji Zielonej
Bramy, Baszty Łabędź, hełmów: Ratusza
Głównego Miasta, kościoła św. Katarzyny,
św. Barbary i wielu innych. Trudy pracy
K. Macura oraz jego obszerny dorobek zebrał
i opisał syn Andrzej, także architekt.
Oprócz życiorysu, kalendarium, wykazu oraz
omówienia projektów K. Macura, pozycja
zawiera jego wspomnienia z miasteczka Łuczaj,
gdzie się urodził i spędził dzieciństwo, oraz
z pobytu w Trokach i pracach konserwatorskich
prowadzonych na tamtejszym zamku. W książce
zamieszczone zostały również fragmenty
korespondencji K. Macura.

Książka została wydana z okazji 50-lecia
działalności Oddziału Gdańskiego SHS.
Znajdziemy tu zdjęcia, wycinki prasowe,
wspomnienia z organizowanych sesji, konkursów,
wyjazdów naukowych; przypomniano wydane
książki i indywidualne osiągnięcia członków
stowarzyszenia. Bazę źródłową stanowiły
materiały zgromadzone w archiwum oddziału.
Publikację kończą spisy członków gdańskiego
SHS oraz jego zarządów.
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Autor: Jacek Kriegseisen (red.)
Tytuł: Dekoracje architektoniczne
Gdańska, t. 1
Wydawnictwo: Nadbałtyckie
Centrum Kultury
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-93830-96-1
nck.org.pl

Autor: Andrzej Nowakowski
Tytuł: „Sąd Ostateczny”
Hansa Memlinga
Wydawnictwo: Universitas
Rok wydania: 2016
ISBN: 97883-24230-02-0
978-83-79821-39-6
978-83-63185-41-1
universitas.com.pl

Gdy chodzimy ulicami Gdańska, nie zawsze
zdajemy sobie sprawę, że otacza nas swoista
galeria sztuki. Obiekty i przestrzenie naszego
miasta wypełniają dzieła autorstwa regionalnej,
krajowej, ale także światowej sławy twórców.
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
przybliża dekoracje architektoniczne, powstałe po
1945 roku (…).
W pierwszej kolejności zajmiemy się najstarszą
i najliczniejszą „kolekcją” znajdującą się na
Głównym Mieście. Artyści z zapałem włączyli się
tu w 1953 roku w trud odbudowy. Tylko niewielka
część kamienic została wiernie zrekonstruowana.
Zdecydowana większość została odbudowana w
sposób dowolny, imitując wybrany styl poczynając
od gotyku, a kończąc na klasycyzmie. (…)
Od Wydawcy

Dzieje Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga to
długi ciąg pytań, na które z trudem znajdujemy
odpowiedzi lub skazani jesteśmy na ich brak.
Wiemy coraz więcej, ale coraz bardziej niepokoi
nas zarówno tajemnica okoliczności powstania
tego – jednego z największych! – arcydzieła sztuki
europejskiej późnego średniowiecza, jak i jego
burzliwe dalsze losy. Nie ma drugiego obrazu
o tak dramatycznej historii, którego autor
w dodatku przez wieki pozostawał nieznany.
Od Wydawcy
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Autor: Bogdan Gałązka
Tytuł: Smak Gothicu
Wydawnictwo: AWRT
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-92763-32-1

Autor: Janusz Hochleitner (red.)
Tytuł: Wyzwania turystyki
kulturowej w Malborku
Wydawnictwo: Muzeum Zamkowe
w Malborku
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-60518-83-0
zamek.malbork.pl

„Smak Gothicu” to zbiór 53 potraw
inspirowanych starymi malborskimi recepturami.
Od kilku lat Autor szefuje Gothic Café &
Restaurant znajdującej się w centrum malborskiej
warowni. Jego pasja kulinarna, szacunek dla
lokalnych produktów oraz wielowiekowej tradycji
tego wyjątkowego miejsca zaowocowały
niezwykłymi przepisami na zupy, potrawy mięsne
a także te z ryb i skorupiaków oraz desery.
Książka, do której wstęp napisała Agata Wojda,
jest pięknie ilustrowana zdjęciami autorstwa
Marka Gerstmanna i Jerzego Malinowskiego,
wystylizowanymi przez Martę Smarzyńską.

Książka jest pokłosiem konferencji pod tym
samym tytułem, zorganizowanej w styczniu tego
roku. Mowa tu o funkcji kulturowej zamku
pokrzyżackiego w Malborku, a także zarządzaniu
obiektami Unesco, Stowarzyszeniu Zamków
i Muzeów Basenu Morza Bałtyckiego,
muzealnych poszukiwaniach, „edukacji
w drodze”, ochronie dziedzictwa i trosce
o zwiedzających, a także geograficznych
uwarunkowaniach rozwoju turystyki w Malborku.
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Etnografia
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Autor: Sławomir Bronk (red.)
Tytuł: Pieśni pustej nocy
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-62137-45-9
ksiazkakaszubska.pl

Pusta noc (kasz. pustô noc) to na Kaszubach
nazwa ostatniej nocy przed pogrzebem.
W wieczór poprzedzający dzień pogrzebu ludzie
gromadzili się w domu osoby zmarłej, aby tam
odmówić różaniec, a następnie przez parę godzin
lub nawet do rana śpiewać pieśni pustonocne.
Dziewięćdziesiąt takich utworów zawiera
niniejsza publikacja. Co ważne, obok tekstów
umieszczone zostały ich zapisy nutowe.
Śpiewnik jest efektem projektu „Odtworzenie
zwyczaju Pustej Nocy na Kaszubach”.

Tytuł: Z dziada pradziada.
Kultura ludowa
Kociewia
Wydawnictwo: Bernardinium
Rok wydania: 2016 (wyd. II)
ISBN: 978-83-78237-49-5
bernardinum.com.pl

Album wprowadza w przepiękny świat tradycji,
zwyczajów, obrzędowości, kuchni i sztuki
ludowej powiatu starogardzkiego i pozostałych
części Kociewia. Powstał z inicjatywy
Stowarzyszenia Kobiet „Kwiaty Kociewia”,
a konkretnie jednej z jego członkiń – Aliny Jeleń.
Autorką fotografii jest Katarzyna Manikowska.
Zostały one wykonane podczas warsztatów
etnograficznych, a modelami i modelkami byli
członkowie miejscowych stowarzyszeń
i zespołów folklorystycznych. W książce
znajdziemy również informacje o Kociewiu,
poznamy kociewskie krzyże i kapliczki, a także
sylwetki świętych z Kociewia.
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Autor: Anna Koprowska-Głowacka
Tytuł: Magia ludowa z Pomorza
i Kujaw
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-75914-80-1
czec.pl

Autorka skupia się głównie na zwyczajach
i praktykach magicznych stosowanych na
Pomorzu i Kujawach: zarówno tych
pamiętających czasy przedchrześcijańskie, jak
i bliższych współczesności oraz takich, które
wrosły w te ziemie wraz z przybyłymi tu
mieszkańcami innych regionów.
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Społeczeństwo
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Autor: Ewa Labenz (oprac.)
Tytuł: Skarby oliwian
Wydawnictwo: Fundacja
Wspólnota Gdańska
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-93632-49-7
wspolnotagdanska.pl

W lutym 2016 r. Fundacja Wspólnota Gdańska
poprosiła mieszkańców gdańskiej dzielnicy Oliwa
o podzielenie się swoimi pamiątkami
i wspomnieniami. Na apel odpowiedziało 30
osób. Dzięki nim powstało niniejsze
wydawnictwo służące niewątpliwie umacnianiu
tożsamości lokalnej oraz promujące tutejsze
dziedzictwo kulturowe. Swoje wspomnienia
zaprezentowali w publikacji zarówno
potomkowie przedwojennych gdańszczan, jak i ci,
którzy zamieszkali tu po drugiej wojnie
światowej. Zawarte w książce liczne fotografie
ubogacają historię Oliwy i jej mieszkańców.

Autor: Katarzyna Marciniak (red.)
Tytuł: Mała architektura
sakralna Kaszub
Wydawnictwo: Muzeum Narodowe
w Gdańsku
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63185-57-2
mng.gda.pl

Praca, na którą składają się teksty dziesięciu
autorów (m.in. księży Jana Walkusza i Jana
Perszona oraz Marty Szaszkiewicz i Sławomira
Toczka), jest efektem projektu „Ostańce Próśb”
realizowanego przez Muzeum Narodowe
w Gdańsku w ramach programu Promowania
Różnorodności Kulturowej i Artystycznej.
Ukazuje specyfikę religijności Kaszub, Kociewia,
Żuław, Powiśla oraz Pojezierza Słowińskiego
wyrażaną w małej architekturze sakralnej –
kapliczkach i krzyżach przydrożnych. Publikacja
ma charakter monograficzny, ukazano w niej
kontekst historyczny, kulturowy, społeczny oraz
teologiczny pomorskiej religijności.
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Autor: Tomasz Neubauer
Tytuł: Rola małych jednostek
bojowych w zapewnieniu
bezpieczeństwa morskiego
państwa
Wydawnictwo: Muzeum
Marynarki
Wojennej
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94433-30-7
muzeummw.pl
Autor w swoim opracowaniu koncentruje się na
okresie po 1945 r., głównie na dziejach
utworzonej w 1958 r. Brygady Kutrów
Torpedowych. Oprócz przeprowadzenia
żmudnych kwerend w archiwach, zebrał liczne
relacje od byłych oficerów i podoficerów oraz
dokumenty i fotografie ze zbiorów prywatnych.
Wspomnienia byłych członków załóg kutrów
torpedowych i rakietowych wprowadzają do
książki informacje i oceny niedostępne
w archiwaliach.

Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: Gdynia w Unii
Europejskiej (t. 1–3)
Wydawnictwo: Uniwersytet
Gdański
Bernardinum
Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-78236-89-4 (całość), 978-83-7823690-0 (t. 1), 978-83-78236-91-7 (t.2), 978-8378236-92-4 (t. 3)
bernardinum.com.pl, wyd.ug.edu.pl
Trzyczęściowa monografia powstała z inicjatywy
zespołu naukowego Katedry Geografii Rozwoju
Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego,
kierowanego przez prof. dr. hab. Tadeusza
Palmowskiego. Poświęcona jest zmianom
społeczno-gospodarczym, które zaszły w Gdyni
– w szczególności w zakresie konkurencyjności
gospodarki, warunków życia oraz spójności
społecznej i przestrzennej.
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Autor: Andrzej Stankiewicz,
Dariusz Wilczak
Tytuł: Niedokończona rewolucja.
Wałęsa, zdrajca
czy bohater?
Wydawnictwo: Fabuła Fraza
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65411-03-7
fabulafraza.pl

Autor: Małgorzata Sokołowska
Tytuł: Grabówek
Wydawnictwo: Verbi Causa
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-60494-64-6
verbicausa.pl

Na książkę składa się 25 rozmów, niektóre z nich
utrzymane są w konwencji reportażu. Autorzy,
wykorzystując rozmowy Wilczaka z 1996 r.
z ludźmi dawnej władzy PRL i przedstawicielami
„Solidarności”, przeprowadzają wywiady 20 lat
później. Na kanwie ostatnich wydarzeń
związanych z ujawnieniem „teczki” Lecha Wałęsy
pytają, także jego kolegów, o zakres współpracy
z SB niegdysiejszego lidera „Solidarności”.
Przedstawiają nieznane kulisy strajku
sierpniowego 1980 r., m.in. rolę Wałęsy. Opisują
tzw. zmowę elit solidarnościowych z elitą władzy
PRL i służb specjalnych.

Gdyński Grabówek niezasłużenie, ale za to od lat,
ma opinię gorszej dzielnicy Gdyni. Ciągle pokutują
dawne propagandowe hasła, że to substandard,
robotnicza sypialnia. Tymczasem Grabówek od roku
1930 był centrum zawodowego szkolnictwa
gdyńskiego, miejscem wielu przedsiębiorstw
i sklepów. A i dziś przedstawia się atrakcyjnie. Jest
wiele szkół, instytucji kulturalnych, stowarzyszeń,
bogate zaplecze sieci handlowych – żyje się tu
ciekawie i wygodnie. To wszystko pokazane zostało
w bogato ilustrowanej książce.
Od Wydawcy
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Autor: Wawrzyniec Rozenberg
Tytuł: Demokracja jaką poznałem
Wydawnictwo: W. Rozenberg
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-62129-37-9

Autor – w latach 1964–1993 elektromonter
okrętowy w Stoczni Północnej w Gdańsku,
piszący do stoczniowych pism „Wiadomości”
i „Północna”, a później do „Tygodnika
Gdańskiego” i „Gazety Gdańskiej” (obecnie
dziennikarz „Dziennika Bałtyckiego”) – dedykuje
swoją książkę tym, którzy mieli ideały, a po kilku
latach zapomnieli, o co walczyli. A wie, o czym
pisze – w 1970 i 1981 r. brał bowiem udział
w strajkach stoczniowych i robotniczych,
angażował się w działalność podziemnej
„Solidarności”, był członkiem Solidarności Pracy
i Unii Pracy.
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Albumy
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Tytuł: Album pierwszego roku
/ Album Pierszégo Roku
Wydawnictwo: Opera Tech
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-93449-64-4
odciskbobasa.pl

Publikacja dwujęzyczna – w językach polskim
i kaszubskim, przygotowana tak, aby można było
dokumentować pierwszy rok życia dziecka.
W albumie znajduje się np. miejsce na umieszczenie
pamiątkowego pukla włosów oraz opaski ze
szpitala. Jest tu również specjalna strona
przeznaczona na odcisk rączki i stopy malucha.

Autor: Augustyn Ziemens
Tytuł: Wejherowa dawny czar
Wydawnictwo: Region
MPiMKP / Wejherowo
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-75914-79-5
czec.pl, maszoperia.org.pl,
muzeum.wejherowo.pl
Fotografia to technika, która najwierniej
odzwierciedla wygląd ludzi i miejsc z nimi
związanych, pozwalając nam przenieść się w czasie,
by niemal dotknąć i poznać naszą okolicę taką, jaką
była sto lat temu. Takie są właśnie fotografie
Augustyna Ziemensa [1867–1948]. Wykonane
tradycyjnie, na wielkoformatowych płytach
szklanych, przenoszą widza w czasy naszych
dziadków i pradziadków, pokazując, jak żyli, co
robili i w jak urokliwym zakątku Pomorza mieszkali.
To dziedzictwo trwa, bo choć nasze miasto i region
zmieniają się z dnia na dzień, to walory ich
położenia – w otulinie lasów, jezior, morza – są
nadal niezmienne i ciągle zachęcają nas do
aktywnego spędzania czasu i wędrówek po
bezdrożach powiatu wejherowskiego i puckiego, tak
jak robił to przed wiekiem Augustyn Ziemens.
Od Wydawcy
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Autor: Małgorzata Sokołowska
Tytuł: Qultowa Gdynia.
Świętojańska
Wydawnictwo: Miasto Gdynia
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-93229-94-9
gdynia.pl

Na pytanie, gdzie jest serce Gdyni – nie trzeba
odpowiadać. Autorka publikacji obrazowo
przedstawia historię ulicy Świętojańskiej od
wczesnego okresu międzywojennego, kiedy to
w miejscu tym stały chëcze rybackie, a na słońcu
i wietrze suszyły się sieci. Prezentuje fotografie,
plakaty, reklamy, opatrując je opisami. Widzimy
przestrzeń otwartą – najpierw pustą, ale szybko
wypełniającą się życiem, symbolizującą
podówczas nowoczesność i... bogactwo.
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Tytuł: Kierunek Gdynia.
Przewodnik miejski
Wydawnictwo: Miasto Gdynia
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-93229-93-2
gdynia.pl

Bogato ilustrowany zdjęciami przewodnik po
mieście podzielony na część turystyczną, biznesową
i trzecią – pokazującą, jak dobrze się żyje w Gdyni.
Do publikacji dołączona jest mapa.

Autor: Jerzy Drzemczewski
Michał Bieliński
Tytuł: Zwiedzamy Kaszuby
samochodem
Wydawnictwo: Porta Mare
POWR
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-62022-02-1
powr.pl

Na 160 bogato ilustrowanych (197 zdjęć) stronach
Autorzy przewodnika proponują Czytelnikom
12 wybranych przez siebie tras samochodowych.
Wycieczki wyznaczone zostały tak, by
zmotoryzowany turysta na każdej trasie miał
możliwość zwiedzenia jak najwięcej ciekawych
miejsc. Wszystkie trasy zilustrowane zostały
mapkami z naniesionym kilometrażem oraz
licznymi zdjęciami. Propozycje wycieczek
obejmują najważniejsze zakątki Kaszub (m.in.
Półwysep Helski, Szwajcarię Kaszubską, Łebę
i okolice), a także te mniej znane, nie do końca
odkryte, ale warte zwiedzenia miejsca (m.in. gmina
Kosakowo, Dolina Słupi czy okolice jez.
Żarnowieckiego, Kaszuby Bytowskie, Kraina
w Kratę).
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