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Beletrystyka
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Autor: Agnieszka Pruska
Tytuł: Żeglarz
Wydawnictwo: Oficynka
Rok wydania: 2016
ISBN:
ISBN 978-83-64307-82-9
978 83 64307 82 9
oficynka.pl

W trakcie regat o Puchar Obrońców Westerplatte
w ggdańskiejj marinie zostają
ją odnalezione zwłoki Jana
Kuśmierskiego. Komisarz Barnaba Uszkier wraz
z zespołem podejmuje śledztwo obejmujące barwne
środowisko trójmiejskich żeglarzy. Doświadczeni
śledczy kontra inteligentni przestępcy. Kto wygra ten
pojedynek?
d k
Od Wydawcy

Autor: Elżbieta Żukowska
(scenariusz)
Łukasz Godlewski
Tytuł: Kapitan Wrona
Wydawnictwo: Timof
i f
i cisi
wspólnicy
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65527-12-7
978 83 65527 12 7
timof.pl

Akcja komiksu rozgrywa się 1960 r. w Gdyni
i trwa raptem kilka majowych dni. W tym czasie
do miasta przyjeżdża w celu odbycia służby
zastępczej młody mężczyzna, Tadeusz
Wilczyński. Nie kwapi się z pójściem do wojska,
bo chce zostać milicjantem. Już pierwszego dnia
służby bierze udział w śledztwie dotyczącym
morderstwa dwudziestoletniej kobiety, której
zwłoki znaleziono w porcie.
porcie Dochodzenie ma
prowadzić kapitan Wrona. Jak się okazuje:
kapitan Jadwiga Wrona.
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Autor: Jerzy Bandrowski
Tytuł: Na polskiej fali
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
P
ki
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63538-96-5
kaszubskaksiazka.pl

Pierwsza część
ę trylogii
y g ((kolejne
j części:
ę
„„Zolojka”,
j ,
„Sosenka z wydm”) opisującej życie jastarniańskich
rybaków w okresie międzywojennym. Autor –
dziennikarz, tłumacz i pisarz, brat Juliusza KadenaBandrowskiego – poznał je podczas swoich pobytów
w latach
l
h 20. XX w. na Półwyspie
ł
i Helskim.
l ki Pierwsze
i
wydanie książki ukazało się w 1927 r. W obecnym
wydaniu zachowana została oryginalna pisownia.

Autor: Robert Tracz
Tytuł: Pacykarz z Udorpia
Wydawnictwo: Marpress
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-75281-35-4
marpress.pl

Powieść obyczajowa, której akcja rozgrywa się na
Pomorzu,, w fikcyjnym
yj y miasteczku Borowo
i małej kaszubskiej wsi Udorpie nad nieistniejącą
rzeką Bystrą. Mieszkający w Udorpiu nauczyciel
– miłośnik przyrody i pasjonat wędkarstwa
muchowego – w cotygodniowych felietonach
prasowych tropi i obnaża niezgodne z prawem
działania miejscowych władz i urzędników, co
przysparza mu wielu wrogów.
Autor, na podstawie własnych doświadczeń,
opisuje autentyczne zdarzenia: miłość i zdradę,
zdradę
szlachetność i cwaniactwo, przyjaźń i podłość
ludzi, których poznał, a także piękno i rozmaitość
pomorskiej przyrody.
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Autor: Stefan Chwin
Tytuł: Srebrzysko
Wydawnictwo: Tytuł
Rok wydania: 2016
ISBN:
ISBN 978-83-89859-65-5
978 83 89859 65 5
swiatksiazki.pl

Autor: Roma J. Fiszer
Tytuł: Wzgórze pełne słońca
Wydawnictwo: Edipresse
Książki
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-79454-36-5
edipresse.pl/portfolio/ksiazki/

Bohaterem najnowszej
j
j powieści
p
Stefana Chwina
(którą autor określił jako najbardziej ryzykowną
w swoim życiu) jest Piotr – ceniony, dobrze
zarabiający prawnik i autorytet moralny. Zanim
światło dzienne ujrzał film pokazujący go
w kobiecym
k bi
przebraniu,
b i nierzadko
i
dk występowałł
w telewizji, komentując różne wydarzenia. Szantaż,
następnie upublicznienie kompromitujących nagrań,
a w ślad za tym – internetowa nagonka, przekreśliły
jego dotychczasowe życie.
życie Najgorsze jednak było
przed nim.

Kontynuacja
y
j „Kilku
„
godzin
g
do szczęścia”.
ę
Anna
po paru tygodniach pobytu w Parchowie
i odnalezieniu swoich korzeni, decyduje się
pozostać na Kaszubach do końca lata. Notariusz,
który ma prowadzić jej sprawy spadkowe, coraz
bardziej fascynuje ją jako mężczyzna. Kaśka
przeżywa nową-starą miłość do Krzysztofa, ale
powoli zaczyna do niej docierać, że poznany
niedawno przypadkiem Maciej jest tym
mężczyzną na którego czekała wiele lat.
mężczyzną,
lat Związek
Elizy i Igora przeżywa wiele zawirowań.
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Autor: Andrzej Kowalski
Tytuł: Assa
Wydawnictwo: Novae Res
Rok wydania: 2016
ISBN:
ISBN 978-83-80831-85-8
978 83 80831 85 8
novaeres.pl

Kryminał
y
osadzony
y na Wybrzeżu,
y
, z wątkami
ą
dziejącymi się w Warszawie, w Szwecji i Holandii.
Gdańska firma Art Company, zatrudniająca artystów
malarzy, kieruje się zasadą: pełna dyskrecja. Klient
wymaga, więc nikt – jeżeli mu życie miłe – nie
zadaje
d j pytań. Pewnego dnia
d i niemiecki
i i ki kli
klient prosii
o zrobienie kopii zaginionego podczas wojny obrazu.
Od tego momentu dochodzi do serii
niespodziewanych wydarzeń: ginie uboga emerytka
i jej wnuczek,
wnuczek policja znajduje w wodzie ciało
właściciela sklepu, który zajmował się wyceną dzieł
sztuki. Jak wiadomo, nie wszystko dzieje się przez
przypadek...

Autor: Loco
Tytuł: Dokumenty z Łeby
Wydawnictwo: Novae Res
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-8083-218-3
novaeres.pl

Wakacje, nadmorski kurort, piaszczysta plaża,
tłumyy wczasowiczów i sprawa
p
do załatwienia…
Zaufany pracownik firmy technologicznej
wykrada dokumentację nowego analizatora do
badania powierzchni metali. Wyjeżdża na urlop
do Łeby i zabiera dokumenty ze sobą w zamiarze
sprzedaży tej wiedzy konkurencji. Na Helu,
w lipcowy dzień, prawdopodobnie nastąpi
finalizacja umowy. (...).Nikt nie przypuszcza
jednak, że stron zainteresowanych zdobyciem
cennej szarej teczki jest więcej ((...).
)
Wioleta Sadowska
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Autor: Anna Sakowicz
Tytuł: Niedomówienia
Wydawnictwo: Szara Godzina
Rok wydania: 2016
ISBN:
ISBN 978-83-64312-88-5
978 83 64312 88 5
szaragodzina.pl

Autor: Magda Omilianowicz
Tytuł: Bestia. Studium zła
Wydawnictwo: Od Deski
Do Deski
Rok wydania: 2016 (Wyd.
( d II))
ISBN: 978-83-65157-77-5
oddeskidodeski.com.pl

Świat może być pełen niespodzianek, jeśli tylko
ppotrafimy
f y sięę na nie otworzyć.
y Przekonuje
j sięę o tym
y
bohaterka książki, Janka, której życie zawirowało za
sprawą tajemniczych fotografii ukrytych pod cokołem
pomnika Gutenberga w Gdańsku. Nietuzinkowa
czterdziestolatka podejmuje intrygującą, pełną
niedomówień
d ó ń grę. Przy okazji
k
dowiaduje
d
d się wiele
l nie
tylko o starej, cennej księdze, lecz także o sobie
samej.

Powieść dokumentalna o Leszku Pękalskim,
słynnym
y y „„wampirze
p
z Bytowa”,
y
, któryy przyznał
p y
się do zamordowania 67 osób. Książka jest próbą
odpowiedzi na pytanie, jak rodzi się w człowieku
potwór. Jej autorka zapoznała się z 72 tomami akt
sprawy sądowej, rozmawiała z bliskimi zabójcy,
a także z nim samym. Sięgnęła po opinie
psychologa i seksuologa. Stawia pytanie, co robić
z osobnikami takimi jak Leszek Pękalski, którzy
na wolności zawsze będą stanowić zagrożenie.

Od Wydawcy
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Beletrystyka dla dzieci
i młodzieży
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Autor: Tomasz Słomczyński
Tytuł: Łażoch Kaszubą,
czyli będzie co ma być
Wydawnictwo: Centrum
Inicjatyw
I i j
Edukacyjnych
w Kartuzach
Rok wydania: 2016
978 83 91825 35 8
ISBN: 978-83-91825-35-8
ciekartuzy.pl

Autor: Janusz Mamelski
Tytuł: Mack
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-62137-89-3
kaszubskaksiazka.pl

Publikacja powstała w efekcie projektu „Kaszubski
Quest” dofinansowanego
Q
g ze środków Muzeum
Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm
Jutra”. Chociaż mapki i zdjęcia mogą sugerować, że
to przewodnik, mamy do czynienia z opowieścią,
napisaną według scenariusza Witolda Bobrowskiego,
Anny Dereń, Janusza Mamelskiego,
l ki
Danuty Pioch
i h
i T. Słomczyńskiego.
Państwo Łażochowie, dobrze sytuowana
czteroosobowa rodzina z Trójmiasta, zaplanowali
urlop w słonecznej Hiszpanii.
Hiszpanii Splot zbiegów
okoliczności spowodował jednak, że „wylądowali”
w Żukowie, skąd rozpoczynają dziesięciodniową
wędrówkę po Kaszubach. Podróż niezwykłą, bo
odkrywczą.
y
ą

Blisko 150-stronicowy zbiór pełnych humoru
opowiadań dla dzieci o życiu codziennym chłopca –
tytułowego Macka, ilustrowanych kolorowymi
rysunkami Joanny Koźlarskiej. Książeczka, w języku
kaszubskim, jest przeznaczona dla dzieci w wieku 9–
12 lat.
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Autor: Barbara Kosmowska
Tytuł: Niezłe ziółko
Wydawnictwo: Literatura
Rok wydania: 2016
ISBN:
ISBN 978-83-76724-58-4
978 83 76724 58 4
wyd-literatura.com.pl

Eryk, choć z Babcią Malutką spędził niewiele czasu,
jest szczęśliwy, że starsza pani zatrzyma się na dłużej
w jjego
g domu. Nikt tak jak
j Babcia Malutka nie potrafi
p
f
wysłuchać chłopca i opowiadać o dalekich
podróżach. A co jeszcze ważniejsze ‒ nikt tak dobrze
Eryka nie rozumie.
Nie zawsze jednak wszystko układa się tak, jak tego
pragniemy. Kiedy
d świat
ś
Eryka
k nagle
l pustoszeje, to,
co cieszyło najbardziej, staje się udręką, przed którą
nie da się uciec nawet do domku na drzewie. Ale czy
Eryk musi uciekać? Czy dar mądrości, jaki otrzymał
w prezencie od babci,
babci wystarczy
wystarczy, by odkryć swoją
wartość, nowych przyjaciół i jasne strony
dorastania?
Od Wydawcy
y
y
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Poezja
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Tytuł: Świat idzie inną drogą
Wydawnictwo: Starostwo Powiatowe
w Słupsku
Rok wydania: 2016
ISBN:
ISBN 978-83-60228-67-8
978 83 60228 67 8

„Świat idzie inną drogą” to już kolejna, trzynasta
antologia
g ppoezji
j poetów
p
skupionych
p y wokół swego
g
ducha przewodnika Zbigniewa Babiarza-Zycha
(naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Starostwa
Powiatowego). I chociaż Zbigniew Babiarz-Zych sam
wierszy nie pisze, rozumie on jak nikt inny w powiecie
l d parających
ludzi
h się poezją. Dostrzegłł ich
h rolę
l
i wrażliwość kulturową lat temu kilkanaście
i rozumiejąc wagę poetyckiego słowa, zaproponował
opiekę starostwa i połączenie się w grupę, która
przyjęła nazwę Wtorkowych Spotkań Literackich
Literackich.
Jan Stanisław Smalewski

Autor: Izabela Iwańczuk
Tytuł: tyka Ero
Wydawnictwo: Mamiko
Apolonia
Maliszewska
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63906-72-6
mamiko.pl

Poprzedni zbiór wierszy Izabeli Iwańczuk, „Perły
wieczne” (2012), kazał się czytać przede wszystkim
jak tren, jak zapis powolnego rozstawania się ze
zmarłą matką. Na kartach zbioru, „tyka Ero” przy
całych łączących go z Perłami pokrewieństwach
poetyki, zgoła inne dominują nastroje. Dobiegła
końca praca żałoby. Liryczne „ja” powraca
pomiędzy żywych, aby budować własną dojrzałość
w konfrontacji ze światem, który dzieje się coraz
szybciej. Tak szybko, że podmiotła zaledwie
odnotowuje jego fenomeny, na chwilę tylko trafiające
luźno
w pole
l percepcji.
ji Przypadkowe,
P
dk
l ź ze sobą
b
powiązane domagają się błyskawicznej interpretacji,
rzucają wyzwanie, porywają do „kosmicznego
walca”.
Piotr Wiktor Lorkowski
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Wspomnienia
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Tytuł: Falami pisane 2.
Wspomnienia kapitanów
Wydawnictwo: Oficyna Morska
Rok wydania: 2016
ISBN:
ISBN 978-83-60584-56-9
978 83 60584 56 9
oficynamorska.pl

Opowieści ludzi, którzy całe swoje życie zawodowe
ppoświęcili
ę
morzu i sprawom
p
morskim.
Pomysłodawcą wydania jest kapitan ż.w. Andrzej
Królikowski, prezes Stowarzyszenia Kapitanów
Żeglugi Wielkiej w Gdyni. Co roku opuszcza nas,
odchodząc na wieczną wachtę, nawet kilkunastu
naszychh kkolegów
l ó – wyjaśnia.
j i – Przychodząc
h d
na
cotygodniowe spotkania Stowarzyszenia, wykazują
się aktywnością, uczestniczą w dyskusjach z często
zapraszanymi gośćmi, reprezentującymi firmy czy
instytucje związane z gospodarką morską.
morską Ale
pozostaje w ich pamięci czas, w którym tę
gospodarkę tworzyli i reprezentowali. I właśnie
dlatego, dla potomnych, powinni swój pisemny ślad
zostawić…

Autor: Bogusław Matuszkiewicz
Tytuł: Czas pogardy i nadziei.
Wspomnienia
mieszkańców
gminy Kobylnica
Wydawnictwo: Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Kobylnicy
y y
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94475-70-3

Ta książka opowiada o zdarzeniach, które przeminęły,
lecz na zawsze pozostały w pamięci ich uczestników.
Swoim życiem z czytelnikami podzieliło się 15 osób
urodzonych w latach 1922–1934. Ich losy
skrzyżowały się w dwóch punktach czasu
i przestrzeni. Pierwszym był czas pogardy człowieka
dla człowieka, czyli druga wojna światowa, która we
wrześniu 1939 roku brutalnie przerwała dzieciństwo
lub wc
wczesną
esną młodość bohaterów
bohate ów ksią
książki.
ki. (...)
Autor
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Autor: Jerzy Gebert
Tytuł: Z Wołynia przez Gdańsk
na trzy Olimpiady
Wydawnictwo: Ridero
Rok
R k wydania:
d i 2016
ISBN: 978-83-65543-47-9
ridero.eu

Autor: Józef Borzyszkowski
Tytuł : Nad Radunią...
O dziejach przysiółka
skansenowskiego
z „zagrodą
zagrodą kaszubską”
w Łączyńskiej Hucie
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2016
ISBN: 978
978-83-63368-83-1
83 63368 83 1
instytutkaszubski.pl

Autobiografia zaczynająca się w Ostrogu nad
Horyniem, a kończąca na Wybrzeżu. Po drodze są
ważne dla rodziny Gebertów „przystanki”: Kostopol,
Siedlce, wreszcie – Gdańsk.
Jerzy Gebert – lekarz z wykształcenia, a radiowiec
z pasji – jest trzykrotnym olimpijczykiem w
d
li i „reporter
t radiowy”,
di
” dziesięciokrotnym
d i i i k t
dyscyplinie
uczestnikiem kolarskiego Wyścigu Pokoju – w tym
samym charakterze, pomysłodawcą najstarszego
biegu ulicznego w Polsce – Szlakiem Obrońców
Wybrzeża twórcą najstarszej w Radiu Gdańsk
Wybrzeża,
audycji „Z boisk i stadionów”. Jego ukochane
dyscypliny sportu to boks, kolarstwo i piłka nożna.

Mowa tu o kultowym miejscu w dziejach
Klubu Studenckiego „Pomorania” – chëczy
w Łączyńskiej Hucie. Pierwsza część książki
zawiera informacje o początkach i obecnym
obliczu chëczy, jej sąsiadach, gościach,
otaczającej ją przyrodzie, również
o organizowanych
i
h tam
t seminariach.
i i h W części
ś i
drugiej umieszczono m.in. fragmenty kronik
chëczowych, regulamin chëczy, informacje
o konkursie Ludowe Talenty i o wanogach
studenckich (podróżach studyjnych). Są tu też
pieśni wykonywane przez członków
i sympatyków klubu w latach 60. i 70. XX w.,
a także wspomnienia rodziny autora dotyczące
tego miejsca.
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Biografie
g
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Autor: Daniel Duda
Tytuł: Ludzie morza.

Szkice biograficzne. Cz. II
y
Wydawnictwo:
BP
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94393-47-2

Autor przedstawia sylwetki czterech wychowanków
pierwszej polskiej Szkoły Morskiej w Tczewie:
Henryka Borakowskiego, Zygmunta Anzelma
Deyczakowskiego, Jana Stępnia i Bogusława
Żórawskiego, postaci szczególnie zasłużonych dla
ppolskiego
g Wybrzeża
y
i ggospodarki
p
morskiej,
j,
z pięknym wojennym życiorysem.
Publikacja ma charakter przyczynkarski, a głównym
celem Autora było ocalenie przed zapomnieniem
pamięci o wychowankach tczewskiej szkoły, która
przygotowała pierwsze kadry do służby pod polską
banderą w wolnym już kraju.

Autor: Dariusz Nawrot
Józef Wiesław Dyskant
Tytuł: Amor Patriae nostra lex
[Miłość Ojczyzny
naszym prawem]
Wydawnictwo: IPN / Gdańsk
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-80980-06-8
i
l
ipn.gov.pl

Biografia Stanisława Mieszkowskiego (1903–1952) –
komandora Marynarki Wojennej
Wojennej, szefa Sztabu
Głównego Marynarki Wojennej,
w młodości ochotnika wojny w 1920 r., obrońcy
Wybrzeża w 1939 r., jednej z ofiar stalinowskich
represji. W 1950 r. został aresztowany pod zarzutem
szpiegostwa i po dwuletnim brutalnym śledztwie,
wyrokiem Najwyższego Sądu Wojskowego skazany
na karę śmierci. Pośmiertnie, w 2016 r., mianowany
został kontradmirałem.
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Autor: Edyta Pętkowska
Tytuł: Biografia intelektualna
Józefa Wybickiego
w latach 1794–1806
W d
Wydawnictwo:
i t
U i
Uniwersytet
t t
Warszawski
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64111-29-7
polon uw edu pl/glowna
polon.uw.edu.pl/glowna

To tylko fragment biografii Józefa Wybickiego,
w którym Autorka przedstawia okres intelektualnych
i politycznych poszukiwań swego bohatera, a także
kreśli skrótowo jego życie rodzinne. W całym życiu
i działalności Wybickiego szczególnie istotna jest dla
i
j kkwestia
ti jego
j
ti t
T
t ten
t był
b ł
piszącej
patriotyzmu.
Temat
przez Wybickiego poruszany wielokrotnie w jego
memoriałach i innych pismach. Zawsze pozostawał
on wierny sprawie polskiej, a jednocześnie był
zmuszony uwzględniać okoliczności towarzyszące
konkretnym projektom i posunięciom politycznym –
jak choćby możliwość walki u boku jednego
z zaborców.

Autor: Małgorzata Abramowicz
Tytuł: Saga rodu Sobczaków
Wydawnictwo: Muzeum Narodowe
w Gdańsku
R k wydania:
Rok
d i 2016
ISBN: 978-83-63185-65-7
mng.gda.pl

Książka i wystawa stanowią kolejny projekt
przygotowany przez Dział Teatralny Muzeum
Narodowego w Gdańsku. Profesor Janina
Jarzynówna-Sobczak,
y
, żona urodzonego
g w Wielkiejj
Wsi (Władysławowie) Brunona Sobczaka, miłośnika
Kaszub, to wielka dama polskiego baletu, która
stworzyła w Gdańsku niepowtarzalny teatr tańca.
Łucja i Bruno Sobczakowie (jej synowa i syn) zajęli
się
i plastyką
l
k teatralną,
l są scenografami.
f i Ich
h córka,
ók
Monika Sobczak-Konca, jest malarką i również
pracuje jako scenograf. Sobczakowie wrośli
w trójmiejski krajobraz, a ich twórczość przeszła do
historii polskiego teatru
teatru.
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Autor: Krzysztof Korda
Tytuł: Ks. ppłk Józef Wrycza
(1884–1961)
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-62137-85-5
ksiazkakaszubska.pl

Autor: Roman Konik
Tytuł: Myślenie kamieniem.
Stanisław
Horno-Popławski
W d
Wydawnictwo:
i t
ATUT
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-79771-63-9
atut.ig.pl

Biografia jest owocem rozprawy doktorskiej,
obronionej na Uniwersytecie Gdańskim. Autor
prezentuje w niej Józefa Wryczę jako kapłana,
działacza społecznego, polityka związanego
z Narodową Demokracją, zaangażowanego w ruch
młodokaszubski żołnierza generała Józefa Hallera.
Hallera
młodokaszubski,
Wielu osobom Józef Wrycza kojarzy się przede
wszystkim z TOW „Gryf Pomorski”.

Książka
ą
ppoświęcona
ę
jjest jjednemu z najbardziej
j
j
utalentowanych rzeźbiarzy polskich XX w.,
Stanisławowi Horno-Popławskiemu. Zawiera, obok
udokumentowanych faktów z życia artysty,
skrupulatnie zebraną wiedzę o jego dziełach. HornoP ł
ki w swym dł
i żżyciu
i nie
i uległ
l ł
Popławski
długim
ideologiom i zewnętrznym tendencjom, ale osiągnął
niezależność, własny wyraz i formę. Jego twórczość
została przedstawiona w całym bogactwie jej
przemian,
przemian ale i jednorodności.
jednorodności
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Autor: Stanisław Janke
Maciej Tamkun
Tytuł: Poczet pisarzy
kaszubskich
W d
Wydawnictwo:
i t
M
Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
Pomorskiej
w Wejherowie
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-89692-67-2
muzeum.wejherowo.pl

Książka zawiera kilkadziesiąt barwnych portretów
oraz biogramów kaszubskich poetów i prozaików.
Uj t zarówno
ó
ttwórców
ó ó ddawnych,
h jjakk
Ujęto
i współczesnych.

Autor: Piotr Szubarczyk
Tytuł: Inka. Dziewczyna
niezłomna
Wydawnictwo: AA - Kraków
R k wydania:
Rok
d i 2016
ISBN: 978-83-78643-37-1
aa.com.pl

Album przedstawia pasjonującą historię Inki;
zawiera unikalne, archiwalne fotografie
upamiętniające życie i heroiczne poświęcenie dla
Ojczyzny bohaterskiej dziewczyny. Zawiera również
fragmenty przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy
h ilii abp.
b metropolity
t
lit gdańskiego
d ń ki
Sł
j
oraz homilii
Sławoja
Leszka Głódzia, a także zdjęcia z uroczystego
pogrzebu Inki i Feliksa Selmanowicza
ps. „Zagończyk”.
(rh)

21

Autor: Anna Herbich
Tytuł: Dziewczyny z Solidarności
Wydawnictwo: Znak
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-24034-64-2
wydawnictwoznak.pl

Autor: Marta Dzido
Tytuł: Kobiety Solidarności
Wydawnictwo: Świat Książki
Rok wydania: 2016
ISBN 978-83-80316-82-9
ISBN:
978 83 80316 82 9
swiatksiazki.pl

Anna Herbich przywróciła pamięć o kobietach, bez
których rewolucja Solidarności nie mogła się udać,
a które zbyt długo pozostawały w cieniu wielkiej
historii. Należały do legendarnej Solidarności
i chciały lepszej Polski dla swoich dzieci. Czasem
walczyły ramię w ramię z mężczyznami, a czasem
wbrew nim. Produkowały i kolportowały „bibułę”,
strajkowały, chodziły na demonstracje. Wyrzucano je
z pracy, podsłuchiwano, bito i aresztowano. Grożono
im odebraniem dzieci. Często zostawały bez środków
do życia
życia, musiały liczyć na pomoc innych
innych.

Kiedy w sierpniową sobotę 1980 roku zadowoleni
z ppodwyżki
y robotnicyy zakończyli
y strajk
j i chcieli wyjść
yj
ze Stoczni Gdańskiej, to one zamknęły bramy, tym
samym rozpoczynając strajk solidarnościowy.
Podobno na murze stoczni wisiał transparent
z napisem „Kobiety nie przeszkadzajcie nam, my
walczymy
l
o Polskę”.
lk ”
One odważyły się przeszkodzić. Miały przed sobą
najlepsze lata życia. (...) Próbowano niszczyć ich
małżeństwa. Straszono, że jak nie pójdą na
współpracę z bezpieką
bezpieką, ich dzieci trafią do domu
dziecka (...).
Od Wydawcy
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Autor: Marian Łysiak
Tytuł: Doktor medycyny
i filozofii
Georg Seger (1629–1678)
Wydawnictwo:
W da nict o Towarzystwo
T
t
Naukowe
w Toruniu
Muzeum
Okręgowe
w Toruniu
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65127-12-9
tnt.torun.pl
Urodzony w Norymberdze Georg Seger (1629–1678)
to lekarz, przyrodnik, profesor gimnazjów
akademickich w Toruniu i Gdańsku. Wkrótce po
d i syna rodzice
d i przenieśli
i śli się
i ddo T
i
urodzeniu
Torunia,
gdzie jego ojciec, Albrecht, został urzędnikiem
(wagowym) Starego Miasta.
Od 1675 r. Georg Seger piastował stanowisko
profesora medycyny i fizyki w Gdańskim
Gimnazjum Akademickim. Popierał ideę utworzenia
w Gdańsku izby lekarskiej – Collegium Medicum.

Autor: Franciszek Skibiński
Tytuł: Willem van den Blocke.
Niderlandzki rzeźbiarz
nad Bałtykiem w XVI
i na początku
k XVII w.
Wydawnictwo: Towarzystwo
Naukowe
w Toruniu
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65127-15-0

Artystyczna biografia rzeźbiarza i architekta
pochodzenia flamandzkiego, reprezentanta stylu
manierystycznego, który od 1584 r. do swojej śmierci
w roku 1628 mieszkał w Gdańsku. Największym
j
jego
dziełem
d i ł w Gd
Gdańsku
ń k bbyła
ł bbudowa
d
Bramy
Wyżynnej, poza tym tworzył epitafia i pomniki
nagrobne. Przypisuje mu się też autorstwo detali
kamieniarskich niektórych domów mieszczańskich
w Gdańsku
Gdańsku, Toruniu i Elblągu.
Elblągu
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Autor: Willy Cohn
Tytuł : Hermann von Salza
Wydawnictwo: Napoleon V
R k wydania:
Rok
d i 2016
ISBN: 978-83-65495-55-6
napoleonv.pl

Ponieważ mamy tu do czynienia z pełną
biografią Hermanna von Salzy (wielkiego
mistrza zakonu krzyżackiego w latach 1210–
1239, najwybitniejszego polityka spośród
wszystkich przywódców zakonu, a także
t ó
j
t i) nie
i brakuje
b k j w niej
i j wątków
tkó
twórcy
jego
potęgi),
pomorskich. Regionowi temu poświęcone są
rozdziały: „Wezwanie ze strony Konrada
Mazowieckiego”, „Nowe dzieło zakonu
w Prusach”
Prusach , „Inicjatywa
Inicjatywa wielkiego mistrza
przy zasiedlaniu Ziemi Chełmińskiej”.

24

Historia
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Autor: Zbigniew Straszewski
Tytuł: Odry. Dzieje parafii na tle
regionu południowych
Kaszub (cz. I)
Wydawnictwo:
Bernardinum
W d
i
B
di
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78237-92-1
księgarnia.bernardinum.com.pl

Autor: Mirosław Marek Kuczkowski
Jerzy Sikora
Tytuł: Parafia pw. św. Marcina
w Sierakowicach (1382–2015).
Zarys dziejów
d i j
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78237-68-6
księgarnia bernardinum com pl
księgarnia.bernardinum.com.pl

Dzieje
j tytułowej
y
j pparafii Autor ((urodzony
y
w Dziemianach pow. kościerski, duchowny, dr nauk
historycznych) umieścił na szerokim tle
historycznym regionu pogranicza Kaszub,
Borowiaków i Kociewia, w zmieniających się
warunkach
k h politycznych
li
h przynależnego
l
do
d diecezji
di
ji
włocławskiej, chełmińskiej (1821) i pelplińskiej
(1992). Przedstawił stosunki ludnościowe,
zaangażowanie mieszkańców w dzieło utworzenia
parafii oraz w budowę kościoła
kościoła. Ukazał sylwetki
duszpasterzy i współpracowników świeckich,
zilustrował duszpasterstwo, szkolnictwo, w tym
katechizację, stowarzyszenia kościelne i świeckie.

Praca zapoznaje
p
j nas z genezą
g
ą i stanem metrykalnym
y
y
parafii, obiektami i miejscami sakralnymi, a także
z instytucjami kościelnymi (szkołami i szpitalem
parafialnym) na jej terenie. Mowa tu również
o duszpasterzach i ich świeckich współpracownikach,
o dziejach duszpasterstwa parafialnego (m.in.
o licznych bractwach, stowarzyszeniach, grupach),
o wyznawcach innych religii. Książkę kończą aneksy,
bibliografia, wykaz skrótów i indeks osób.
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Autor: Krzysztofa Monikowska (red.)
Tytuł: Wokół człuchowskiego
wzgórza zamkowego
od XIV do XX w.
W d
Wydawnictwo:
i t
M
Muzeum
R
Regionalne
i l
w Człuchowie
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-92947-44-8
muzeum czluchow pl
muzeum.czluchow.pl

Autor: Marian Arszyński
Tytuł: Organizacja i technika
średniowiecznego
budownictwa
ceglanego
w Prusach
l
P
h
w kontekście europejskim
Wydawnictwo: Muzeum Zamkowe
w Malborku
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-60518-65-6
zamek.malbork.pl

Publikacja ukazała się z okazji 40 lat istnienia
Muzeum Regionalnego w Człuchowie. Zawiera
materiały pokonferencyjne poświęcone głównemu
zabytkowi miasta – zamkowi. Michał Starski pisze
h l ii na Zamku
Z k Wysokim,
W ki Janusz
J
T i d
o archeologii
Trupinda
ukazuje zamek w świetle średniowiecznych źródeł
pisanych, Marian Fryda zapoznaje czytelników
z urzędnikami starościńskimi, załogą oraz służbą na
zamku w okresie staropolskim
staropolskim, Jerzy Szwandowski
zaś prezentuje funkcjonowanie zamku w dobie
panowania prusko-niemieckiego w latach 1772–
1945.

To lektura dla badaczy architektury ceglanej. Autor
na wstępie prezentuje działania mające na celu
pozyskanie, obróbkę względnie produkcję
poszczególnych rodzajów budulca, a następnie
i poszczególne
ól fazy
f
t
i
omawia
przygotowania
przedsięwzięć budowlanych przez dwóch głównych
na terenie Prus inwestorów – zakon krzyżacki
i samorządy miejskie. W dalszej kolejności
przedstawia problematykę siły roboczej
i charakteryzuje przebieg zasadniczych etapów prac
budowlano-technicznych.
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Autor: Józef Piotr Śliwiński
Tytuł: Uwarunkowania produkcji
i spławu przemysłowych
towarów leśnych
z Wielkiego Księstwa
Litewskiego
do portów Bałtyku
za Zygmunta II
Augusta (1544–1572)
W d
i t
C t
B d ń
Wydawnictwo:
Centrum
Badań
Europy Wschodniej
Rok wydania: 2016 (wyd. III)
ISBN: 978-83-61605-54-6
uwm.edu.pl/cbew
uwm edu pl/cbew
Autor – profesor historii na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim, specjalista od dziejów
średniowiecznych i nowożytnych Polski – zapoznaje
nas z utrudnieniami polityczno-handlowymi
w eksporcie towarów z Wielkiego Księstwa
Litewskiego od poł. XV do poł. XVI w., pokazuje,
jak rozwijały się produkcja towarów leśnych i ich
h d l w WKL,
handel
WKL pisze
i
o walkach
lk h szlachty
l ht lit
litewskiej
ki j
przeciw monopolowi monarszemu. Na koniec
przedstawia politykę celną, prezentując główne
komory mytne i ich dochody za czasów Zygmunta II
Augusta
Augusta.

Autor: Klaus-Dieter Kreplin
Tytuł: Jedzenie, picie, spanie
Wydawnictwo: Jasne
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-61508-91-5
987-3-938773-10-9
wydawnictwo-jasne.pl

W książce zaprezentowane zostały karczmy
i gospody działające w powiecie bytowskim do 1945
r. W części pierwszej pokrótce przedstawiono ogólną
historię ówczesnych lokali gastronomicznych,
a następnie
sięę na ich rozwoju
ęp skupiono
p
j w ppowiecie
bytowskim. W części drugiej scharakteryzowano
poszczególne karczmy działające w Bytowie
i okolicach, dodatkowo omówiono schroniska
młodzieżowe w mieście i powiecie. Ostatnią część
publikacji
lista
blik ji stanowii chronologiczna
h
l i
li osób
ób
prowadzących karczmy i gospody w okręgu
bytowskim, sporządzona na podstawie m.in. ksiąg
adresowych.
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Autor: Mariusz
Mari s Brodnicki
Tytuł: Athenae Gedanenses
Ephraima Praetoriusa
Wydawnictwo: Athenae Gedanenses
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64706-14-1
athenaegedanenses.pl

Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: Mapa terroru. Śladami
zbrodni
komunistycznych
w województwie
j
gdańskim (1945–1956)
Wydawnictwo: IPN / Gdańsk
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-80980-48-8
i
ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki
l/ l/ blik j /k i ki

Autor zadedykował książkę prof. Lechowi
M k
Mokrzeckiemu
ki
– wybitnemu
bit
bbadaczowi
d
i ddziejów
i jó
Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego. Szkoła ta
działała od 1558 do 1817 r. i należała do
najwybitniejszych placówek oświatowych w dawnej
Rzeczypospolitej, zyskując uznanie w całej Europie.
Publikacja składa się z trzech części: pierwszą
stanowi m.in. omówienie przez M. Brodnickiego
tytułowego starodruku oraz czterotomowej edycji
„Gdańskie Gimnazjum Akademickie”, powstałej
z okazji 450. rocznicy jego istnienia, drugą – kopia
oryginalnego dzieła E. Praetoriusa z 1713 r.
o gdańskim gimnazjum, a trzecią – jego tłumaczenie
na język polski.

Publikacja pokazuje więzienie na Kurkowej
w Gdańsku i inne miejsca powojennej kaźni na
terenie byłego woj. gdańskiego, kojarzone z UBP
i Informacją Wojskową. Interesujące są rozdziały
autorstwa mjr. Waldemara Kowalskiego, oficera
więziennictwa,
ę
, któryy od lat współpracuje
p p
j z gdańskim
g
oddziałem IPN. Jak nikt na Pomorzu poznał on
tajemnicę „dołów kryjomych”, czyli miejsc
pogrzebania wielu ludzi.
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Autor: Katarzyna Bartosiewicz
Lisaweta von Zitzewitz
Tytuł: Karżniczka / Karstnitz
y
j „Akademia
„
Wydawnictwo:
Fundacja
Europejska
Kulice – Külz”
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-9357189-5
kulice.pl

Autor: Piotr Chomicki
Leszek Śledziona
Edwin Kowszewicz
Tytuł: Piłka nożna na polskim
Pomorzu 1920-1939
Wydawnictwo: NADA
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65043-05- 4
nadamedia pl/wydawnictwo html
nadamedia.pl/wydawnictwo.html

Publikacja ukazała się w serii „Pałace i dwory
potrzebują przyjaciół
przyjaciół”. W centrum uwagi jej autorów
znalazła się sztuka budowlana pałacu na wodzie
w Karżniczce k. Słupska i jego ogrody.
Przedstawiona została historia tego zespołu
pałacowego
p
g i jjego
g właścicieli – rodów von Hebron
i von Puttkamer. Czytelnikowi trudno będzie się
oderwać od licznych ciekawych, fotografii pałacu,
jego otoczenia i samej rodziny Puttkamer. Szkoda
tylko, że z czasem pałac stał się ruiną...

Wprawdzie na Pomorzu w opisywanym
okresie nie było drużyny na miarę Wisły, Legii
czy Cracovii, ale nie brakowało tu wydarzeń
naszpikowanych emocjami i niosących spore
niespodzianki.
Autorzy przypominają m.in. bezkonkurencyjny
w latach dwudziestych TKS Toruń z jego
gwiazdami, którymi byli: Józef Stogowski,
bracia Gumowscy, Ciszewscy i Suchoccy.
W książce zaprezentowano biogramy
ówczesnych piłkarzy,
piłkarzy a także przybliżono ich
wojenne losy.
Są tu też informacje o mistrzostwach Pomorza.
Publikacja ukazała się w serii „Historia
sportu”,, t. 2.
sportu
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Autor: Józef Borzyszkowski
Tytuł: Tam, gdze Kaszëb pòczątk
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2016 (wyd
(wyd. III)
ISBN: 978-83-63368-42-5
instytutkaszubski.pl

Trzecie – poprawione i uzupełnione – wydanie
monografii wsi gminy Karsin. Zdaniem autora,
konieczne, a to z tej racji, że: Minione i ostatnie
trzydziestolecie XX wieku przyniosło w odniesieniu
do dziejów i historii Zaborów, ziemi kaszubskopomorskiej bardzo wiele nowych opracowań
pomorskiej,
historycznych i przeróżnych publikacji, w tym
przewodników i… nowych bedekerów kaszubskich,
uwzględniających także Karsin i Wiele oraz inne wsie
Zaborów.

Tytuł: Targ Sienny w Gdańsku
Wydawnictwo: Muzeum
Historyczne
Miasta Gdańska
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-61077-65-7
mhmg.pl

Katalog wystawy prezentowanej w Ratuszu
Głównego Miasta w Gdańsku od 1 czerwca do
15 września 2016 r., ukazującej Targ Sienny,
kiedyś
Gdańska,
ki d ś przedmieście
d i ś i Gd
ń k w śświetle
i l
wykopalisk archeologicznych. Publikację
otwierają informacje o przeprowadzonych
w tym miejscu badaniach. W dalszej części
zaprezentowane zostały znaleziska,
znaleziska m.in.:
m in :
plakietki świeckie i pielgrzymie oraz inne
dewocjonalia, numizmaty, pieczęcie, żetony,
plomby tekstylne, pióra-ołówki, okucia
książek,
ą , zabawki,, biżuteria,, obuwie,, torebki,,
fartuch… Słowem – prawdziwe skarby.
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Autor: Henryka Dobosz-Kinaszewska (red.)
Tytuł: Pomnik Poległych
Stoczniowców 1970
Wydawnictwo: Społeczny
Komitet Budowy
Pomnika Poległych
Stoczniowców
S
oc owców 1970
970
w Gdańsku
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94434-30-4

Autor: Błażej Śliwiński
Tytuł: Pomorze Wschodnie
w okresie rządów
księcia polskiego
Władysława Łokietka
w latach 1306–1309
Wydawnictwo: Napoleon V
Rok wydania: 2016 (wyd. II)
ISBN: 978-83-65652-39-3
napoleonv.pl

Powstały zaledwie w trzy i pół miesiąca Pomnik
Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku, bo o nim
mowa, po ponad 35 latach doczekał się opracowania
książkowego (w 1993 rr. wyszła już książka – album
„Pomnik”). Choć w zamyśle wydawców miała to
być jedynie ulotka – kilkustronicowa składanka
odwołująca się do tamtych dni, skromne plany
zweryfikowało zderzenie z bogactwem fotografii
i relacji z wypadków Grudnia 1970 r.

Z końcem 1306 r. możnowładztwo Pomorza
Wschodniego przyjęło jako swego księcia
Władysława Łokietka z polskiej dynastii książęcej.
Latem 1306 rr. i w lecie 1307 rr. margrabiowie
brandenburscy opanowali Pomorze Środkowe
(ziemię sławieńską i słupską), a w 1308 r. podjęli
zbrojną wyprawę na Gdańsk. Korzystając z poparcia
j y mieszczan, stali sięę ppanami miasta, nie
tutejszych
zdołali jednak opanować samego grodu. Wierni
Władysławowi Łokietkowi obrońcy, nie mogąc
doczekać się odsieczy swego władcy, za jego zgodą
zwrócili się o pomoc do zakonu krzyżackiego...
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Autor: Cezary Obracht-Prondzyński
Krzysztof Lewalski
Tomasz Rembalski
Tytuł: Kaszubi – Pomorze – Gdańsk
Wydawnictwo:
Instytut
W d
i t
I t t t Kaszubski
K
b ki
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63368-81-4
instytutkaszubski.pl

Autor: Adam Murawski
Tytuł : Rodzinne tradycje
strażackie
Wydawnictwo: Region
R k wydania:
Rok
d i 2016
ISBN: 978-83-75915-08-2
czec.pl

Pełny tytuł publikacji brzmi: „Kaszubi – Pomorze –
Gdańsk. Księga Jubileuszowa Profesora Józefa
Borzyszkowskiego z okazji 70. Rocznicy Urodzin”.
Wydawnictwo poświęcone jest zasłużonej postaci
Profesora – naukowca, senatora RP, wicewojewody
d ń ki
Z
i KaszubskoK
bk
gdańskiego,
prezesa Zrzeszenia
Pomorskiego oraz prezesa Instytutu Kaszubskiego.

Na przykładzie dziejów swojej rodziny, od 120
lat związanej ze Strażą Pożarną, autor
pokazuje historię miasta Tczewa. Jak pisze
wydawca: To podane w barwny sposób
świadectwo, okraszone ogromną liczbą często
ik
h zdjęć
dj ć pochodzących
h d
h nie
i tylko
lk z
unikatowych
archiwum rodzinnego Adama Murawskiego,
stanowi niezwykły dokument, którego lekturę
można polecić wszystkim miłośnikom historii.
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Autor: Hannelore
Schardin-Liedtke
Tytuł: Damnica. Z historii
pewnej pomorskiej wsi
Wydawnictwo: Hannelore
Schardin-Liedtke (Berlin)
Rok
o wydania:
wyd
: 2016
0 6

Pierwszym abstrakcyjnym słowem w moim życiu było
Hebrondamnitz (Damnica). Mój ojciec, Gerhard
Schardin, chętnie opowiadał o wcześniejszych
czasach – a do nich należała Damnica, w której
dorastał jako syn nauczyciela.
nauczyciela Opowiadał o świętach
świętach,
zabawnych historyjkach, żartach, szkolnych
przedstawieniach, polowaniach z nagonkami, lasach,
czarnych bocianach, pstrągach, o Łupawie. (…)
Moja praca poświęcona jest historii Damnicy – od jej
początków do krótko po zakończeniu drugiej wojny
światowej – byłaby uboższa bez wsparcia wielu osób.
Hannelore Schardin-Liedtke

Autor: Władysław Kubiak
Tytuł : Ofiary zbrodni
katyńskiej
spośród
mieszkańców
województwa
pomorskiego (1939 r.)
Wydawnictwo:
y
Włocławskie
Towarzystwo
Naukowe
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-60150-71-9
wtn.pl
Podtytuł książki brzmi: „ Kujawsko-Pomorska
Lista Katyńska”. Jej autor opisał tragiczne
wydarzenia z wiosny 1940 rr. Korzystał
z bogatej bazy materiałów źródłowych i prac
historycznych, przybliżając czytelnikom
historię zbrodni katyńskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem
gę
losów ofiar z Pomorza,,
również swoich krewnych. Jest tu też rozdział
poświęcony postępowaniu sądowemu
w sprawach wniesionych przez rodziny ofiar
katyńskich po 1945 r.
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Autor: Michał Starski
Tytuł: Późnośredniowieczne
wyroby garncarskie
z Pucka
Wydawnictwo: Instytut
Archeologii UW
Rok wydania: 2016
ISBN:
978-83-61376-58-3
S N: 978
83 6 376 58 3
archeo.uw.edu.pl

Autor: Jacek Kowalkowski (red.)
Wiesław Nowosad (red.)
Tytuł : Testamenty szlachty
Prus Królewskich
z XVIII wieku
Wydawnictwo: DiG
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-71819-76-6
dig.com.pl

Studium małomiasteczkowej wytwórczości
garncarskiej na Pomorzu Gdańskim w późnym
średniowieczu. Mowa tu m.in. o metodach analizy
badań źródłowych, o terminach i kryteriach
klasyfikacji tej bazy, o podstawach jej datowania.
Autor przedstawia technologię produkcji wyrobów
garncarskich, zapoznając czytelnika z surowcami
i techniką wyrobu naczyń, ich wypalaniem i
polewaniem. Prezentuje też przykłady naczyń i
innych wyrobów ceramicznych z Pucka oraz ich
funkcję.

Wydanie testamentów szlachty Prus
Królewskich
K ól
ki h z XVIII w. jjest kkontynuacją
j
edycji z 2013 r. zawierającej źródła XVIIwieczne. Tym razem udało się zgromadzić
i opracować 102 niepublikowane testamenty
szlacheckie królewskiej części Prus.
Prus Obie
prace tworzą więc zbiór ponad 200
testamentów z jednej z dzielnic
Rzeczypospolitej.
Wzorem ppoprzedniej
p
j publikacji
p
j wydawcy
y
y
opatrzyli źródła obszernym aparatem
naukowym, stanowiącym kontekst
publikowanych testamentów.
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Autor: Andrzej Drzewiecki
Tytuł: Polska Marynarka
Wojenna od Drugiej
do Trzeciej
Rzeczypospolitej
Wydawnictwo: Napoleon V
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65495-96-9
napoleonv.pl

(...) monografia zasługuje na uwagę przede
wszystkim ze względu na pionierski charakter
i rozległość nowych ustaleń (...). Po raz pierwszy
w takim zakresie, w sposób kompetentny
i odpowiedzialny została w niej zaprezentowana
Polska Marynarka Wojenna i kwestie bezpieczeństwa
morskiego w ścisłym powiązaniu z potencjałem
społeczno-gospodarczym i polityką morską państwa.
Autor podważa wiele dotychczasowych ustaleń
dotyczących rozwoju morskiego komponentu sił
zbrojnych RP i prowokuje do dyskusji, którą ludzie
morza proponowali już w 1925 roku, a zawierała się
ona w pytaniach: jaka flota jest Polsce potrzebna
oraz czy Polskę stać na flotę wojenną?

Autor: Edward Włodarczyk
Tytuł: Rozwój gospodarczy
miast portowych
pruskich prowincji
nadbałtyckich
db łt ki h
w latach 1808–1914
Wydawnictwo: Uniwersytet
Szczeciński
Rok wydania: 2016 (wyd. II)
ISBN: 978-83-7972-073-6
wn.usz.edu.pl
W swojej pracy Autor przedstawia następstwa
pruskich reform dla gospodarki miast
portowych i kryzys gospodarczy (1808–
1834/1838). Pokazuje przełamanie stagnacji
gospodarczej i narastanie przekształceń
k it li t
h w życiu
ż i gospodarczym
d
i t
kapitalistycznych
miast
portowych w latach 1834/1838–1870.
Zapoznaje czytelnika z przemianami w życiu
gospodarczym nadbałtyckich miast portowych
po zjednoczeniu Rzeszy i w dobie protekcyjnej
polityki celnej w latach 1871–1894. Na koniec
prezentuje życie gospodarcze nadbałtyckich
miast portowych w latach 1895–1914.

Prof. Marian Mroczko (fragment recenzji)
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Autor: Aleksandra Tarkowska
Tytuł: Sekrety Półwyspu
Helskiego
Wydawnictwo: Księży Młyn
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-77292-66-2
ksiezy-mlyn.com.pl

Autor: Tadeusz Stegner (red.)
Tytuł: Dziedzictwo Świętego
Włodzimierza
Wydawnictwo: Uniwersytet
Gdański
Gd ń ki
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78653-99-8
kiw.ug.edu.pl

Autorka prowadzi czytelników uliczkami dawnego
Helu, pokazuje życie rybaków, snuje barwne
opowieści o miejscach i ludziach związanych
z Półwyspem. Zaprasza m.in. na rybę do „Lwiej
Jamy”, poszukiwanie skarbów, wakacje w wagonie
kolejowym, a także na spacer po… morzu. Wszystko
to ilustruje unikatowymi zdjęciami
zdjęciami.

W niniejszym zbiorze studiów znajdują się
artykuły, w których Włodzimierz Mokry pisze
o europejskim wymiarze chrztu św.
Włodzimierza, Agnieszka Gronek
o wizerunkach św. Włodzimierza w sztuce
ukraińskiej XVII i XVIII w., a Paweł Sekuła
k t kt h Gdańska
Gd ń k z R
i Kijowską
Kij
k we
Rusią
o kontaktach
wczesnym średniowieczu. To niejedyny,
podjęty tutaj, temat gdański. Wspomniany
został również milenijny pomnik chrzciciela
Rusi-Ukrainy
Rusi
Ukrainy św.
św Włodzimierza Wielkiego
w Gdańsku oraz zamieszczono wspomnienie
prof. T. Stegnera o obchodach 1000-lecia
chrztu Rusi Kijowskiej w Gdańsku.
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A
Autor:
A
Anna
Ł i kŁ k
Łysiak-Łatkowska
k
Krzysztof Lewalski (red.)
Tytuł: Z turystyką przez wieki
Wydawnictwo: Uniwersytet
Gdański
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78653-94-3
kiw.ug.edu.pl

Autor: Sobiesław Szybkowski (oprac.)
Tytuł: Katalog dokumentów
i listów królów
polskich z Archiwum
Państwowego
P ńt
w Gdańsku (Jan Olbracht
i Aleksander Jagiellończyk)
Wydawnictwo: Uniwersytet
Gdański
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78654-17-9
kiw.ug.edu.pl

Pierwszy
i
tom serii
ii „Gdańskie
Gd ń ki Teki
ki TurystycznoKrajoznawcze ”. Książka skierowana jest do
szerokiego grona odbiorców, zarówno z kręgów
nauki, jak i wszystkich zainteresowanych turystyką,
jej aspektami kulturowymi i społecznymi na
przestrzeni wieków. Prezentuje kwestie dotyczące
warunków podróżowania, propagandy i reklamy,
regionalne i religijne wykorzystywane w turystyce.

Dopełnienie Katalogu dokumentów i listów
królów polskich z Archiwum Państwowego
w Gdańsku (do 1492 r.). Całość – z powodu
obszernego materiału – została podzielona na
d i części.
ś i Do
D drugiej,
d i j niniejszej,
i i j j włączono
ł
dwie
przechowywane w APG listy młodszych
synów króla Kazimierza Jagiellończyka – Jana
Olbrachta i Aleksandra. Dołączono także list
królowej Elżbiety Rakuszanki oraz 7 listów
Zygmunta Starego, wystawionych do końca
1506 r. Łącznie tworzy to 247 regestów listów
i dokumentów.
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Autor: Janusz Trupinda (red.)
Tytuł: „…odwracamy dusze
nasze na ścieżki
pokoju i zgody”
Gd ń k i K
Gdańsk
Krzyżacy
ż
w 550. rocznicę zawarcia
II pokoju toruńskiego
Wydawnictwo: Muzeum Historyczne
Miasta Gdańska
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-61077-69-5
mhmg.pl

Katalog do wystawy pod tym samym tytułem,
którą od 22 X do 18 XII 2016 r. oglądać można
w Dworze Artusa w Gdańsku. Główny jego
trzon stanowią
i trzy eseje:
j prof.
f Udo
Ud Arnolda
A ld –
o Gdańsku i zakonie krzyżackim, prof. Beaty
Możejko – o wojnie trzynastoletniej i jej
konsekwencjach dla Gdańska, prof. Edmunda
Kizika – o Krzyżakach w pamięci historycznej
mieszczaństwa Prus Królewskich w 2 połowie
XVI–XVIII w. Oprócz ww. tekstów
w katalogu znajdują się noty dotyczące
prezentowanych
p
y na wystawie
y
zabytków.
y
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Autor: Witold Treder
Tytuł: Grôjta Kaszëbi.
Zbiór utworów
regionalnych
Wydawnictwo: GOK / Sierakowice
MPiMKP / Wejherowo
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-89692-68-9
gok.sierakowice.pl
muzeumwejherowo.pl

Prezentowana w niniejszym zbiorze twórczość
muzyczno-literacka Witolda Tredera stanowi pomost
między tradycyjnym, ludowym pojmowaniem muzyki
kaszubskiej a współczesnym ujęciem muzyki
regionalnej.
t i tekstowej
t kt
j autor
t sięga
i
d tematów
t
tó
W warstwie
do
uniwersalnych (miłość), jak również właściwych
współczesności: Unia Europejska czy zdobycze
techniki (DVD, CD, Internet). Najczęściej teksty
piosenek dotyczą patriotyzmu, relacji międzyludzkich,
kultury i zwyczajów kaszubskich, tańców, języka
regionalnego, rodziny i uczuć – życia.

Autor: Maria Otto (red.)
Jacek Pokrzywnicki (red.)
Tytuł: W gdańskim ogrodzie muz
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78236-16-0
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Książka składa się z dwóch części. W pierwszej
znajdują się eseje wprowadzające w tematykę
obecności tradycji antycznej w Gdańsku
wczesnonowożytnym. Część druga to katalog
wystawy, która miała miejsce w Polskiej Akademii
Nauk Bibliotece Gdańskiej w czerwcu – lipcu 2015 r.
Bogate ilustracje – rękopisy, starodruki, grafiki –
pochodzą ze zbiorów PAN BG.

Tomasz Fopke
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Autor: Małgorzata Walkosz-Lewandowska
Tytuł: Kaszubskie ogrody
– kolorowanka
Wydawnictwo:
Berda
W d
i
B d
Małgorzata
Walkosz-Lewandowska
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-91752-21-0
berda.pl

Autorka zachęca dzieci do spaceru po ogrodach haftu
kaszubskiego. Kolorowanka ma na celu przybliżenie
historii haftu kaszubskiego. Młodzi czytelnicy
zapoznają
j się
i m.in.
i z unikalnymi
ik l
i wzoramii haftu
h f
klasztornego z Żukowa, haftem czepcowym
z Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach,
wielobarwnym haftem Teodory Gulgowskiej, a także
– tworzonymi z ich inspiracji – nowoczesnymi
wzorami haftu.

Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: Kuchnia kaszubska
Wydawnictwo: Olesiejuk
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-27431-07-3
978 83 27431 07 3
olesiejuk.pl

Po chłopsku, ale na bogato – kuchnia
kaszubska ma w repertuarze wiele dań, których
nie spotyka się w innych regionach: kaczkę
pomorską faszerowaną kaszą, jabłkami,
śliwkami, ferkase z kury, podanej z ryżem na
słodko, bigos z wiśniami, smażone
i marynowane śledzie... Znane w całej Polsce
ogórki konserwowane z papryką
są kaszubskie ogórki,
i marchewką. Ulubionym mięsem Kaszubów
była gęsina, warto wypróbować przepis na
świąteczną gęś. Na co dzień królowały na
stołach ryby – było pod dostatkiem i tych
morskich, i słodkowodnych, bo rzek i jezior też
na Kaszubach nie brakuje.
Od Wydawcy
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Autor: Witosława Frankowska (red.)
Tytuł: Kaszubski śpiewnik szkolny
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2016
ISBN 978-83-75915-10-5
ISBN:
978 83 75915 10 5
czec.pl

To trzeci z serii śpiewników prezentujących
tradycyjne i współczesne pieśni z Kaszub. Tym
razem adresowany do młodszego pokolenia,
zawierający utwory dostosowane do wokalnych
możliwości dzieci w wieku od przedszkolaka do
gimnazjalisty. Tematy utworów dotyczą świata
dzieci: rodziny, zabaw, nauki w szkole. A wszystko to
l i
t ł w rytm
t czterech
t
h pór
ó roku.
k
wplecione
zostało
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Autor: o. Adam Ryszard Sikora
OFM (przekład)
Tytuł: Knéga Wińdzeniô
/ Księga Wyjścia
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok
o wydania:
wyd
: 2016
0 6
ISBN: 978-83-62137-81-7
kaszubskaksiazka.pl

Pierwsze wydanie Księgi Wyjścia w przekładzie
z języka hebrajskiego na język kaszubski.

Autor: Filemon Tadeusz Janka (red.)
Tytuł: „Matko, bądź z nami
w każdy czas”
Wydawnictwo: UAM / Poznań
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63266-91-2

Książka zawiera materiały z sesji naukowej z okazji
XV-lecia koronacji obrazu Matki Bożej
Wejherowskiej Uzdrowienia Chorych na Duszy
i Ciele. Mowa tu m.in. o roli Maryi w pobożności
kaszubskiej, o kapliczkach maryjnych na Kalwarii
Wejherowskiej na tle ich jerozolimskich
pierwowzorów i wydarzeniach
wydarzeniach, które doprowadziły
do koronacji wspomnianego obrazu.
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Autor: Krzysztof Wójcik
Tytuł: Mafia na wybrzeżu
Wydawnictwo: Muza
Rok wydania: 2016
ISBN:
ISBN 978-83-28703-82-7
978 83 28703 82 7
muza.com.pl

Autor: Karolina Ciechorska-Kulesza
Tytuł: Tożsamość a przestrzeń
w warunkach
niestabilnych granic
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63368-84-5
instytutkaszubski.pl
s y u as ubs .p

Krzysztof Wójcik – dziennikarz zajmujący się
tematyką
y ą przestępczości,
p
ęp
, dwukrotnyy laureat nagrody
g y
Grand Press w kategorii News – w swoich
reportażach opisuje największe mafijne zbrodnie
w Trójmieście (np. sprawę „klubu płatnych
zabójców”), a także korupcję w wymiarze
sprawiedliwości
i dli
i (m.in.
( i sprawę Czesława
ł
Kowalczyka
l k
„Czestera”, skazanego za morderstwo, którego nie
popełnił.). Rozmawia z przestępcami, mordercami,
przytacza policyjne i sądowe dokumenty. To ostra
książka dla ludzi o mocnych nerwach
nerwach.

Katarzyna Ciechorska-Kulesza opisuje
przypadek byłego województwa elbląskiego
w 1999 r. podzielonego pomiędzy
województwa pomorskie i warmińskomazurskie, z tym że w pierwszym znalazła się
większa jego część. Jak pisze Autorka:
Terytorium byłego Elbląskiego można nazwać
ziemią „pustą” nie tylko dla ludzi, ale i dla
nauki. Społeczeństwo tego terenu ni doczekało
się do tej pory w miarę pełnej analizy
socjologicznej, która poruszałaby
problematykę tworzenia się społeczności oraz
konstrukcji tożsamości nowych mieszkańców
po II wojnie światowej, ani tez procesów
przemian społecznych, które nastąpiły w czasie
transformacji.
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Autor: Aleksandra Wierucka (red.)
Tytuł: Re-wizje regionalne.
Współczesne problemy
dziedzictwa kulturowego
Wydawnictwo:
Uniwersytet
W d
i
U i
Gdański
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78653-89-9
kiw ug edu pl
kiw.ug.edu.pl

Publikacja – podzielona na cztery części:
Dziedzictwo zastane,, Dziedzictwo wykorzenione,
y
,
Dziedzictwo zakorzenione i Dziedzictwo
uwspólnione – dotyczy współczesnego podejścia do
dziedzictwa kulturowego w różnych jego aspektach.
Aleksander Paprot zastanawia się, kto powinien
zaopiekować
i k
się
i przedwojennymi
d j
i cmentarzamii
protestanckimi na Żuławach, Nina Herzberg pisze
o żydowskich miejscach (nie)pamięci w Wejherowie
i okolicy, Natalia Gelinska – o rodzinie
Rodenackerów w Celbowie jako przykładzie relacji
polsko-niemieckich na terenie gminy Puck w latach
1918–1945, a Anna Plombon przedstawia
współczesne formy folkloru kociewskiego
w Pinczynie.
y

Autor: Andrzej Gierczyński (tekst i oprac.)
Wiesław Zinka (tekst i oprac.)

Tytuł: Technika medyczna
na Pomorzu Środkowym.
1953–1990
Wydawnictwo: [nakł. aut.]
Rok wydania: 2016
powr.pl

Niniejsza publikacja jest o ludziach, którzy pracując
„w cieniu tzw. białejj służbyy zdrowia” – bezpośrednio
„
p
odpowiadali za prawidłową pracę szerokiej gamy
urządzeń medycznych. Ponosili odpowiedzialność za
ich bezpieczeństwo elektryczne, stabilność
parametrów pomiarowych, ich kalibrację oraz
zapewniali wiele innych wymagań medycznotechnicznych określonych normami producentów
sprzętu.
Autorzy
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Autor: Wojciech Majewski
Tytuł: Monografia Dolnej Wisły
Wydawnictwo: Instytut
Meteorologii
i Gospodarki
G
d ki
Wodnej.
Państwowy
Instytut
Badawczy
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64979-11-8
imgw.pl

Kompendium wiedzy o dolnym biegu Wisły, efekt
prac badawczych prowadzonych w IMGW – PIB
w ramach projektu „Klimat – wpływ zmian klimatu
na środowisko,
d i k gospodarkę
d k i społeczeństwo”.
ł
W przedmowie do monografii prof. Majewski
podkreśla, że Wisła jest nie tyle ostatnią dużą dziką
rzeką w Europie, jak twierdzą ekolodzy, a rzeką
zdziczałą i ulegającą stopniowo degradacji
degradacji. Nie
przynosi ona Polsce żadnych korzyści
gospodarczych, natomiast występujące nierzadko
katastrofalne powodzie powodują ogromne straty
ekonomiczne,, społeczne
p
i ekologiczne.
g
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Albumyy
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Autor:
A
t Janusz
J
N
Namenanik
ik
Tytuł: Dzierzgoń.
Podróż sentymentalna
Wydawnictwo: Grupa
Wydawnicza
Bookmark
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-80101-02-9
Album przedstawia prawie 120-letnią historię
Dzierzgonia. Na wstępie prezentuje trzy najstarsze
znane dotychczas rysunki miasta, w dalszej
kolejności pokazuje miejskie panoramy, rynek,
obiekty
bi k sakralne
k l i inne
i
ciekawe
i k
miejsca.
i j
W ostatniej
i j
części albumu Dzierzgoń przedstawiony został na
obrazach.

Autor:
A
t Bogusław
B
ł Uziembło
U i bł
Tytuł: Marynarka Wojenna
II Rzeczypospolitej
w fotografii ze zbiorów
Muzeum Okręgowego
w Toruniu
Wydawnictwo: Muzeum
Okręgowe / Toruń
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-60324-73-8
muzeum.torun.pl
Większość fotografii pochodzi ze zbiorów
Wi ń
Wieńczysława
ł
Dońskiego,
D ń ki
lekarza
l k
wojskowego
jk
przydzielonego do MW, ale także Stanisława Kozaka,
Olgierda Turek-Tarnawskiego i Tomasza Leśniaka.
Dokumentują one szkoły oficerów MW w Toruniu:
tymczasowe instruktorskie kursy dla oficerów MW
MW,
Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej, Szkołę
Podchorążych Marynarki Wojennej. Przedstawiają
zajęcia na terenie szkoły, morskie szkolenia, a także
promocje oficerskie. Pokazane zostały bale,
uroczystości, rejsy szkolne. Są zdjęcia Flotylli
Wiślanej, jednostek w Gdyni i Pucku oraz okrętów
biorących udział w walkach na Zachodzie. Publikację
wieńczą wspomnienia kmdr. por. Jana Busiakiewicza
z okresu
k
jjego pobytu
b t w toruńskiej
t ń ki j szkole.
k l
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Tytuł: Gdynia. 80 widoków Gdyni,
Portu i Wybrzeża
Wydawnictwo: Verbi Causa
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-60494-66-5
verbicausa.pl

Autor: Tomasz Agejczyk (oprac.)
Tytuł Malbork i okolice na starej

pocztówce
Wydawnictwo: Uran
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-60138-66-3

uran.pl
Reprint minialbumu wydanego w 1934 r. nakładem
„Naszej Księgarni”, oficyny wydawniczej Związku
Nauczycielstwa Polskiego.

Ponad 300 pocztówek
pocztówek, rycin,
rycin fotografii,
fotografii wiele
dotychczas nigdzie niepublikowanych – to
propozycja dla miłośników historii Malborka.
Rarytasem wśród nich są karty z malborskimi
r która była nie tylko
mostami czy kartka z 1906 r.,
pocztówką, ale jednocześnie reklamą jednego
z pierwszych domów handlowych sprzedających
rowery.
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Autor: Bohdan Huras
Franciszek Necel
Tytuł: Rybacka flota
Władysławowa
y
Wydawnictwo: Porta Mare
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-62022-87-8
powr.pl

Autor: Szczepan Gapiński
Tytuł: Tunel drogowy
pod Martwą Wisłą
w Gdańsku
Wydawnictwo: Fundacja PZITB
„Inżynieria
i Budownictwo”
Rok wydania: 2016
ISBN 978-93-90281-57-5
ISBN:
978 93 90281 57 5
inzynieriaibudownictwo.pl

Tematem albumu, na który złożyło się ponad 500
zdjęć, jest historia kilkuset jednostek rybackich
zarejestrowanych w porcie Władysławowo, od chwili
jjego
g powstania
p
w 1937 r. do dnia dzisiejszego.
j g
W pierwszej części przedstawiono dzieje budowy
portu i kolejnych etapów jego rozwoju, łącznie
z okresem II wojny światowej, pierwszych lat
powojennych, czasu wielkich inwestycji w latach
1955-1980, aż po dzisiejsze przemiany gospodarcze.
Część drugą stanowią zdjęcia.

Album dokumentuje zakończoną w kwietniu 2016 r.
budowę pierwszego w Polsce tunelu podwodnego dla
transportu kołowego. Chronologicznie przedstawiono
etapy
py pprocesu inwestycyjnego,
y yj g , jego
j g przygotowania
p yg
i realizacji. Oprócz relacji z poszczególnych faz
budowy w publikacji zawarte zostały wypowiedzi
kilkunastu osób z grona interesariuszy, bez których
przychylności niemożliwe byłoby bezkolizyjne
przebrnięcie
b i i przez cały
ł cykl
kl inwestycyjny.
i
j
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Przewodniki / mapy
py
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A
Autor:
Dorota Minut
i
(red.)
( d)
Patrycja Muchowska (red.)
Justyna Śliwa (red.)
Tytuł: Przewodnik po Tczewie
oczami dziecka (e-book)
(e book)
Wydawnictwo: Kociewski Kantor
Edytorski / MBP Tczew
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-85026-08-2
https://dysk.onet.pl/link/u8wR7#
mbp.tczew.pl

A t Piotr
Autor:
Pi t K
Kalka
lk
Jarosław Ellwart
Tytuł: Archeologiczne zabytki
Pomorza
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-75915-11-2
czec.pl

Zwykle to my, dorośli, wprowadzamy nasze pociechy
w świat, pokazując im kulturę, tradycję, bogactwo
naszego miasta. Tym razem jednak to one wcieliły się
w naszych przewodników po Tczewie. W dwunastu
niezwykłych opowiadaniach przedstawiają nam
miasto którego dotychczas nie dostrzegaliśmy –
miasto,
widziane ich oczami. Tczew pełen kosmitów
i magicznych stworzeń zaskakuje i bawi, ale przede
wszystkim czaruje. Czymże bowiem ustępuje
opowiadanie
p
o trollu budującym
ją y słynne
y
mostyy
tczewskie dla dwójki zakochanych znanej nam
z innych książek historii ich budowniczych? Zapewne
niczym, wnosząc trochę magii w naszą codzienność.
Od Wydawcy

Autorzy najpierw wprowadzają czytelników
w szeroką
k tematykę
t
t k archeologii,
h l ii w dwóch
d ó h
rozdziałach opisując najdawniejsze dzieje Pomorza,
a także historię prowadzonych tam badań
archeologicznych, a następnie prezentują
archeologiczne
najciekawsze stanowiska i obiekty archeologiczne,
placówki muzealne i skanseny tematyczne znajdujące
się na terenie województwa pomorskiego. Do
wszystkich opisanych w przewodniku miejsc dotarli
osobiście.
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T t ł Mapa
Tytuł:
M
ffortyfikacji
t fik ji
Półwyspu Helskiego
Wydawnictwo: Casamata
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-93556-90-8
czec.pl

Tytuł: Fortyfikacje Gdyni i okolic
Wydawnictwo: Casamata
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-93556-92-2
czec.pl

Mapa powstała na podstawie wieloletnich badań
i prezentuje
j najbardziej
jb d i j aktualny
k l obraz
b zasobów
bó
budownictwa obronnego Półwyspu Helskiego od
Kuźnicy po Helski Cypel. Znajdują się na niej znane
obiekty fortyfikacyjne, począwszy od tych
najsłynniejszych a kończąc na zapomnianych
najsłynniejszych,
zapomnianych,
położonych z dala od turystycznych szlaków.

Mapa poświęcona licznym obiektom militarnym
i fortyfikacjom
fort fikacjom znajdującym
najd jąc m się na terenie Gdyni
Gd ni
oraz w jej najbliższej okolicy. Mapa zamieszczona na
awersie ukazuje Gdynię i jej okolice z
uwzględnieniem obiektów historycznych. Na
rewersie pokazane są w większej skali obszary
strategicznych skupisk obiektów militarnych:
Oksywie, Babie Doły, Redłowo, Kolibki.
Wydawnictwo zawiera także krótkie charakterystyki
obiektów (czas powstania, pochodzenie, opis
uzbrojenia, szczegóły techniczne).
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Tytuł:
T
t ł Kociewie.
K i i Mapa
M
tturystyczna
t
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-75917-99-3
czec pl
czec.pl

Mapa w skali
M
k li 1:
1 150 000,
000 z powiatami:
i
i
starogardzkim, tczewskim, świeckim. Zawiera plany
miejscowości, mapę turystyczną oraz opis
krajoznawczy.

Tytuł: Mapa Województwa
Pomorskiego
i Mapa Kaszub
/ Karta Pòmòrsczégò
Wòjewództwa
Wòj ód t
i Karta Kaszëb
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Pomorskie
Rok wydania: 2016
kaszubskaksiazka.pl

Mapa jest w przyjaznej użytkowej skali 1: 150 000.
Przedstawiono na niej m.in. ukształtowanie
powierzchni województwa, obiekty hydrograficzne,
miejscowości, linie kolejowe i drogi, przebieg granic
j ód t powiatów
i tó i gmin.
i Pokryta
P k t folią
f li
województw,
matową, oprawa w postaci rurek plastikowych
i sznurka do zawieszenia.
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Autor: Jarosław Ellwart
Tytuł: Powiat sławieński.
Przewodnik
dla aktywnych
W d
Wydawnictwo:
i
R i
Region
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-75914-22-1
czec.pl

Ziemia sławieńska, którą od blisko 20 lat wciąż
odkrywam,
y
jest
j dla mnie przede
p
wszystkim
y
historycznym środkiem Pomorza, miejscem, gdzie
zbiegają się jak w soczewce zawiłe dzieje naszej
małej, nadmorskiej ojczyzny – losy książąt, piratów,
zakonników, niemieckich kolonistów, Święców
h ó – ewangelickich
l k h Kaszubów,
bó o których
kó h
i autochtonów
dziś pamiętają już wyłącznie historycy.
W ograniczonym objętościowo opracowaniu zapewne
nie uda mi się w pełni pokazać tego, czym ta ziemia
mnie oczarowała
oczarowała, spróbuję jednak wskazać na to
to, co
według mnie składa się na prawdziwe skarby
Pomorza nad Wieprzą i Grabową.
Od Autora
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