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Beletrystyka
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Autor: Kazimierz Trybulski
Tytuł: Ballada o rycerzu Krzyża
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2016 (wyd. II)
ISBN: 987-83-7591-50-06
czec.pl

Opowieść o Krzyżaku, dla którego wstąpienie do
Zakonu było marzeniem życia. Dzięki lekturze
książki można poznać obyczaje krzyżackie, filozofię
życia zakonników i motywy ich postępowania.
Publikacja przybliża życie przeciętnych bracirycerzy.

Autor: Aleksandra Kędzierska
Fontaine
Tytuł: Dziewczyna z walizką
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65175-25-0
wydawnictwooskar.pl

Lidia opuszcza rodzinny Gdańsk, aby stać się
tancerką, aktorką, choreografką i reżyserką. Nie zna
barier geograficznych i kulturowych, a swoimi
występami łączy ludzi od Malezji do USA.
Życiowymi perypetiami bohaterki książki można by
obdarować kilka życiorysów.
A jednak Lidia jest tylko jedna, podobnie jak
tajemniczy, przepełniony atmosferą artystycznej
bohemy, Paryż...
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Autor: Augustyn Necel
Tytuł: Maszopi
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65175-20-5
wydawnictwooskar.pl

Nowe wydanie powieści autora z Chłapowa (1902–
1976), zwanego „kaszubskim Sienkiewiczem”. Tym
razem przygód rybaków znad Małego Morza można
również wysłuchać, do książki dołączony jest
bowiem audiobook.

Autor: Krystyna Lewna
Tytuł: Mòtowidlo
Wydawnictwo: Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej /
Wejherowo
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-89692-69-6
muzeum.wejherowo.pl

Zbiór opowiadań w języku kaszubskim, w jego
odmianie bëlockiej, bliskiej autorce rodem
z Domatowa w pow. puckim. Odkrywa ona przed
czytelnikiem dawno zapomniane miejsca
i obrazy. Teksty charakteryzuje wieloaspektowość
i wielowątkowość.
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Autor: Tadeusz Cegielski
Tytuł: Głowa. Opowieść
nocy zimowej
Wydawnictwo: Uniwersytet
Warszawski
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-23523-78-9
wuw.pl

Początek roku 1821. Dyrektor Teatru Narodowego,
a zarazem popularny profesor Uniwersytetu
Warszawskiego, Ludwik Osiński, ma nie lada kłopot.
Martwi się, czy cenzura nie zdejmie mu nowego
przedstawienia, w jednej z lóż teatralnych ktoś
bowiem podrzucił ludzką czaszkę i umieścił w niej
starą monetę. Jakby tego było mało, pojawi się
jeszcze trup…
Wprawdzie akcja powieści toczy się w stolicy,
jednakże kluczową postacią jest urodzony
i wychowany w Gdańsku Joachim Gustaw Schneider,
młodzieniec obdarzony wieloma talentami oraz…
darem jasnowidzenia.

Autor: Joanna Marat
Tytuł: Madonny z ulicy Polanki
Wydawnictwo: Prószyński
i S-ka
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-80970-06-9
proszynski.pl

Czasem fatum, w którym niektórzy chcą widzieć
działanie władczej ręki Opatrzności, boleśnie splata
ludzkie losy w kilku pokoleniach, zasupłuje je ciasno,
zapętla. Na ciele zostawia krwawe ślady
i wytatuowane numery obozowe, a w ziemi –
przodków pogrzebanych bez tożsamości.
Ulica Polanki, poprowadzona wzdłuż starego traktu
wiodącego z opactwa cysterskiego w Oliwie ku
miastu, przez wieki stanowiła sielską enklawę
gdańskich patrycjuszy.
To wyjątkowe miejsce wydaje się idealnym azylem
dla kilku kobiet, które nie do końca potrafią się
odnaleźć w najważniejszej z kobiecych ról.
Od Wydawcy
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Autor: Piotr Kotlarz
Tytuł: Opowieść o psach
z widmem wojen w tle
Wydawnictwo: Artline
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-91984-55-0

(…) W jakiejś miejscowości giną psy. Zaginęło około
pięćdziesięciu. Porywano je z łańcuchów.
Przypuszcza się, że kradzieże następują na zlecenie
Wietnamczyków (na podstawie informacji prasowej
z lutego 2004 roku). Do naszego kraju przybywają
imigranci z Dalekiego Wschodu, wnoszą swoją
kulturę, swój stosunek do świata. To trudny do
zrozumienia dla wielu wychowanych w naszej
kulturze ludzi żart. Usłyszałem go w jednym
z chińskich filmów: Psy można lubić na różne
sposoby. Tak, na długo przerwałem swoją opowieść
o psach. Wielu z nas żyło wówczas tą odległą od nas,
a jednak i dla nas ważną wojną. Psy nic o niej nie
wiedziały.
Fragment powieści

Autor: Liliana Fabisińska
Tytuł: Weranda na Czarcim Cyplu
Wydawnictwo: Filia
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-80751-45-3
wydawnictwofilia.pl

Sąsiedzi przyzwyczaili się już, że Natalia jest uroczą,
nieco ekscentryczną starą panną, hodującą ziółka na
parapecie. Nie dziwią się nawet, że rozwija swoją firmę
i zaczyna pisać doktorat, zamiast wreszcie przejść na
emeryturę. Gdy wraca z sanatorium z psem, który na
kilometr rozpoznaje kłamstwo i zdradę małżeńską, są
nieco zaskoczeni. A kiedy w ślad za psem przyjeżdża
pewien żeglarz, całujący Natalię namiętnie na środku
deptaku, a ona sama zaczyna nosić mini i malować usta
na czerwono, na Półwyspie Helskim podnosi się
wrzawa.
Nina ma problem odwrotny: jej narzeczony zniknął bez
śladu, suknia ślubna, której usiłuje się pozbyć, wciąż
wraca do jej szafy, a wszyscy wokół usiłują ją swatać
z nieodpowiednimi mężczyznami.
Od Wydawcy
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Autor: Agnieszka Bernat
Tytuł: Zbrodnie w Nickelswalde
Wydawnictwo: Novae Res
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-80833-45-6
novaeres.pl

Autor: Paweł Huelle
Tytuł: Ulica Świętego Ducha
i inne historie
Wydawnictwo: Znak
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-24021-96-3
znak.com.pl

Kiedy w cichym sennym Mikoszewie na Żuławach
dochodzi do zbrodni, mieszkańcy są wstrząśnięci.
Kto mógł zamordować młodą turystkę? Śledztwo
prowadzone przez doświadczonego komisarza
Cybulskiego z Gdańska i młodego miejscowego
sierżanta nie przynosi efektów. Na domiar złego
dochodzi do kolejnych zbrodni, a na mikoszewian
pada blady strach. Ostatecznie przecież zabójcą może
być każdy z nich...

(…) Jest to w istocie wznowienie, nieco tylko
podretuszowane i chyba odrobinę poszerzone, tomu
„Inne historie” z roku 1999, zawierającego krótkie
teksty publikowane wcześniej głównie w „Gazecie
Wyborczej” i „Przeglądzie Politycznym”. Wznawiając
te teksty dzisiaj, po blisko dwóch dekadach, Huelle daje
im więc, chce im dać, by tak rzec, trzecie życie.
Z jednej strony, nie ma nic niezwykłego w wydawniczej
praktyce wznawiania rzeczy dawnych, by rynek i
czytelnicy „nie zapomnieli o pisarzu”, jakkolwiek
nieszczęśnie to brzmi. Z drugiej, trochę kusi, by
dostrzec w przypomnieniu dziś akurat tej książki Pawła
Huellego coś więcej.
Marcin Sendecki
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Autor: Leszek Herman
Tytuł: Latarnia umarłych
Wydawnictwo: Muza
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-28703-94-0
muza.com.pl

Akcja książki rozgrywa się w rok po wydarzeniach
opisanych w „Sedinum – wiadomość z podziemi”.
Troje młodych ludzi – Paulina, Igor i Johann –
zostaje ponownie wplątanych w sensacyjne śledztwo,
tym razem dotyczące pewnego morderstwa. Dawno,
dawno temu, w Darłowie, w starym
średniowiecznym zamczysku rodzi się chłopiec,
który niedługo potem zostaje królem całej
Skandynawii, a w ówczesnej Europie jest nazywany
Cesarzem Północy. Mijają wieki. Rok 1941. Mroźną
listopadową porą, w samo południe, nieopodal miasta
dochodzi do potężnej eksplozji, która kładzie
pokotem wszystkie drzewa i wybija szyby w oknach
w całej okolicy. Fala uderzeniowa odczuwalna jest
w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, a w pewnej
starej kaplicy zapada się posadzka…
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Książki dla dzieci
i młodzieży
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Autor: Jolanta Nitkowska-Węglarz
Tytuł: O skrzatach i tajemnicy
czterech wieżyczek
Wydawnictwo: MBP / Słupsk
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-93428-35-9
biblioteka.slupsk.pl

Słupszczanka Jolanta Nitkowska-Węglarz znana jest
jako dziennikarka, pisarka, pasjonatka tajemnic
nadmorskiego regionu, autorka książek dla dzieci. Te
ostatnie uraczyła ostatnio kolejnymi baśniami. Ich
bohaterami są tytułowe skrzaty, m.in. król Burczybas
XII Wspaniały, mający ponad 600 lat (!) kronikarz
Koszałek, jego uczniowie: Ponurak, Poeta, Pączek,
Prymus i Płatek. A wszystko dzieje się w spowitej
w baśniową szatę słupskiej bibliotece, mieszczącej
się w kościele pw. św. Mikołaja, w którym to
miejscu, w średniowieczu, znajdował się klasztor
norbertanek.

Tytuł: Òpowiédz mie bôjkã /
Opowiedz mi bajkę 2
Wydawnictwo: Nadbałtyckie
Centrum
Kultury
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-93830-97-8
nck.org.pl

Książka wraz z audiobookiem zawiera trzynaście
kaszubskich bajek w trzech wersjach językowych:
kaszubskiej, polskiej i angielskiej. Wyboru tekstów
dokonała Danuta Pioch. Czytają je: Dariusz Siastacz,
Zbigniew Jankowski i Julia Pietrucha. Autorem
opracowania muzycznego jest Tomasz Fopke.
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Autor: Aleksandra Majkowska
Dariusz Majkowski
Tytuł: Werónka w przedszkòlu
Wydawnictwo: Majkowsczi
- Dariusz Majkowski
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94679-40-8

Urocza i rozczulająca opowiastka w językach
kaszubskim i polskim o 3-letniej Weronce, która
poznaje otaczający ją świat. Książeczka skierowana
jest do przedszkolaków oraz młodszych uczniów klas
szkoły podstawowej. Teksty są ilustrowane
kolorowymi, nastrojowymi rysunkami autorstwa
Aleksandry Majkowskiej.

Autor: Tómk Fópka
Tytuł: Czë mùcha mô jãzëk
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63538-92-7
kaszubskaksiazka.pl

Barwnie ilustrowany zbiór 80 wierszy stanowiący
bogate źródło do pracy edukacyjnej i recytatorskiej.
Jego adresatami są dzieci od trzeciego roku życia. Do
części zamieszczonych w tomiku tekstów powstały
melodie, które wraz z tłumaczeniami wierszy na
język polski znaleźć można na stronie autora
www.fopke.pl. Do publikacji dołączona jest płytkaaudiobook, na której autor czyta swoje wiersze.
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Autor: Małgorzata Warda
Dominika Kraska
Tytuł: Koniki gdyńskie
Wydawnictwo: Gdynia
Rodzinna
Rok wydania: 2016
ISBN: brak
gdyniarodzinna.pl

Dwa opowiadania o konikach gdyńskich („Gdy
i świat” oraz „Konik morski”) pomagających
inżynierom i robotnikom budować Gdynię. Napisane
specjalnie dla najmłodszych mieszkańców miasta,
w sposób ciekawy i zrozumiały pomagają im poznać
historię miejsca, w którym żyją. Autorką ilustracji
jest Klara Wincenty.

Autor: Ewa Solarz
Tytuł: Pan Nowoczesny.
Barwne życie
w białej Gdyni.
Wydawnictwo: Muzeum
Miasta
Gdyni
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94045-17-3
muzeumgdynia.pl
To książka dla dzieci w wieku 7–12 lat. „Bohaterem”
jest rodzina państwa Nowoczesnych mieszkająca
w gdyńskim Bankowcu. Jej członkowie przybliżają
młodym czytelnikom międzywojenną Gdynię,
a także oprowadzają po swoim niezwykle
nowoczesnym mieszkaniu.
Publikacja powstała w ramach projektu „Podróż do
wnętrza domu”, który miał za zadanie przyczynić się
do kształtowania innowacyjnego i kreatywnego
społeczeństwa. W jego ramach dzieci brały udział
w interaktywnych wykładach, spacerach
architektonicznych i warsztatach artystycznych.
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Autor: Dominika Kraska
Tytuł: MIA. Opowieść
o dzieciństwie
mojej babci
Wydawnictwo: Jasne
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65703-00-2
wydawnictwo-jasne.pl

Autor: Alojzy Nagel
Tytuł: Bajki i bajeczki.
Bojczi i Bojeczczi
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-75914-29-0
wydawnictwooskar.pl

Jest w Polsce miasteczko szczególnie mi bliskie, mała
ojczyzna mojej duszy – Sztum. Miasto położone
między dwoma jeziorami niczym na wyspie,
malowniczo otoczone zielenią, urokliwie piękne (…).
Moja babcia Maria Hoppe (z domu Bartsch) urodziła
się 24 lutego 1930 roku w Sztumie. W tym zimowym
dniu miasto zyskało nową mieszkankę, która
pozostała mu wierna przez prawie 80 lat. Babcia
lubiła opowiadać o swoim dzieciństwie w
przedwojennym Sztumie. (…)
Postanowiłam w formie pamiętnika pisanego przez
dziewczynkę, która później stała się moją babcią,
opowiedzieć jej wspomnienia z czasów dawnego
Sztumu.
Ze Wstępu

Blisko 100 bajek i bajeczek w polskiej i kaszubskiej
wersji językowej. Autor, znany głównie jako
kaszubski poeta, w doskonały sposób połączył
typowo bajkowe klimaty z miejscami i postaciami
charakterystycznymi dla Kaszub. Prócz wróżek,
czarownic, krośniąt (krasnoludków) i smoków są tu
zapadnięte zamki, postacie z pomorskiej mitologii
i... dzieci – jako bohaterowie większości opowiastek.
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Poezja
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Autor: Hanna Makurat
Tytuł: Intimné mònolodżi /
Monologi intymne
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63538-84-2
kaszubskaksiazka.pl

Autorka w trzech częściach eksploatuje różne
przestrzenie ludzkiego żywota. Opisuje je
w skupieniu, bez egzaltacji, bez eksponowania
gorącej namiętności czy apatii. Pierwsza część ma
wymiar erotyczny, druga – jednostkowoegzystencjalny, trzecia natomiast –egzystencjalnoeschatologiczny. Ich wspólną cechą jest snucie
opowieści szeptem, w zaufaniu.

Autor: Bożena Ugowska
Tytuł: Òkrëszënë żëcégò
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63538-88-0
kaszubskaksiazka.pl

Drugi tomik poezji znanej pisarki kaszubskiej
Bożeny Ugowskiej. Jak mówi sama autorka, traktuje
on o radościach i blaskach życia.
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Autor: Tómk Fópka
Tytuł: Mòrtualia
Wydawnictwo: Biblioteka
Publiczna
Gminy
Wejherowo /
Bolszewo
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-940661-5-4
kaszubskaksiazka.pl

Kolejny tomik poezji Tomasza Fopke, składający się
z 22 wierszy, które powstały w 2015 i 2016 r. Autor
prowadzi w nich poetycki rozrachunek ze śmiercią,
zmagania te osadzając w kaszubskim świecie. Zbiór
wzbogacają grafiki Ewy Tusk-Szur.

Tytuł: Aspekty 2016
Wydawnictwo: Tadeusz Serocki
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94360-23-8
wbpg.org.pl

Antologia poezji członków Gdańskiego Klubu
Poetów działającego przy Filii nr 2 Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.
Nasza poezja bywa mimetyczna, kontemplacyjna, ale
też autoteliczna i hermetyczna; nasycamy ją
symbolami i znaczeniami lub wręcz przeciwnie:
bywamy agresywnie realni, dosadni, brutalni,
zrewoltowani – czytamy we wstępie. – Izmy sobie
darujmy.
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Autor: Stanisław Bartelik
Tytuł: Snica
Wydawnictwo: Pryczkowscy.
Akademia
Kaszubska
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-60640-68-5
akademiakaszubska.pl

Najnowszy kaszubskojęzyczny zbiór poezji
i opowiadań Stanisława Bartelika. Autor urodził się
w Augustowie koło Sulęczyna. Od wielu lat mieszka
w Kielcach. Duchowo pozostaje jednak na
Kaszubach.

Tytuł: Ziemio moja…,
zeszyt VI
Wydawnictwo: MS,
Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej /
Wejherowo
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65092-07-6, 978-83-89692-65-8
muzeum.wejherowo.pl

Antologia poetów i satyryków ziemi wejherowskiej.
Jak pisze we wstępie Tomasz Fopke: Walorem (…)
zbiorku (…) jest różnorodność poetyckich spojrzeń na
otaczającą (…) rzeczywistość, tym razem
wzbogacona o satyrę.
Dla niektórych publikacja ich utworów w antologii
jest debiutem.
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Wspomnienia

19

Autor: Karl Raimund Behrend
Tytuł: Z dziennika mojego ojca
kupca gdańskiego
Theodora Behrenda
1789-1851
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63709-51-8
wydawnictwooskar.pl
Koniec XVIII i początek XIX w. to dla Europy czas
przełomu: upadła I Rzeczpospolita, a we Francji
wybuchła rewolucja. Dziejowe burze nie ominęły
Gdańska, zagarniętego przez Prusy, który w epoce
napoleońskiej zyskał statut Wolnego Miasta, by po
kongresie wiedeńskim wrócić pod panowanie
Hohenzollernów. Na tym tle poznajemy Theodora
Behrenda – bohatera książki. To publikacja, która
pokazuje codzienne życie ówczesnych gdańszczan
oczami kupca i nestora jednej z najbardziej
zasłużonych miejscowych rodzin. Człowieka, który
w młodości zachwycał się poematami Schillera,
później wyruszył w podróż po Niemczech, Austrii
i Francji, i jako dojrzały mężczyzna powrócił do
rodzinnego miasta.

Autor: Wirginia Węglińska (red.)
Anita Rzeszowska (red.)
Marzena Dworak (red.)
Tytuł: Stutthof w kobiecych
narracjach
Wydawnictwo: Muzeum Stutthof
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94403-38-6
stutthof.org

Niepublikowane dotąd relacje sześciu kobiet, które
w latach 1941–1945 więziono w obozie
koncentracyjnym Stutthof.
Czytelnik odbywa z nimi swoistą podróż w czasie: od
aresztowania, przez przybycie do obozu, okres
kwarantanny, pracę w różnych komandach, heroiczną
walkę o przeżycie, próby zachowania
człowieczeństwa, aż do ewakuacji.
Każda z bohaterek opowiada własne przeżycia, które
zestawione razem ukazują los zbiorowości.
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Tytuł: Bytów i okolice
we wspomnieniach
mieszkańców
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65175-29-8
wydawnictwooskar.pl

Autor: Bogusław Krauze (oprac.)
Piotr Topolski (oprac.)
Tytuł: Taki był Malbork…
Wydawnictwo: Urząd Miasta
Malborka
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94504-60-1
urzad.malbork.pl

Publikacja – powstała z inicjatywy Jerzego Saldata –
zawiera około dwudziestu bogato ilustrowanych
zdjęciami i pocztówkami wspomnień
przedwojennych mieszkańców miasta i ziemi
bytowskiej. O historii Bytowa i okolic opowiadają:
Lieselotte Herr–Schmeling (potomkini właścicieli
browaru Herr), Dominik Dommer, Dorchen
Koltrowitz, Regina Pałubicka, Traugott Range,
Brunhilde Klohn, Margot Malik, Hiltraut Schlesinger,
Rosemarie Stueck, Julianna Leszke, Jürgen Franek,
Wallafried Durawa, Ursula Handhardt, Anneliese
Tiedemann i Hans-Joachim Schiller, Waltraud
Widany, Karl Rubow, Rajmund Klawitter, Franciszek
Kuik, Engelbert Hapke, Danuta Gliszczyńska,
Martha Zerza i Helga Lampert.

Zebrane przez autorów wspomnienia przedi powojennych mieszkańców Malborka przybliżają
jedynie wycinek historii tego miejsca (lata 1939–
1956), który jednak w pewnym stopniu ukształtował
tożsamość obecnych mieszkańców ziemi
malborskiej. Niektóre zamieszczone wspomnienia
były już wcześniej publikowane, większość jednak
ujrzała światło dzienne po raz pierwszy.
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Autor: Feliks Loszek Sikora
Tytuł: Zapiski sztubaka i belfra
Wydawnictwo: Feliks Sikora
Rok wydania: 2016
ISBN: brak

Na wybór zawodu nauczyciela przez Feliksa Sikorę
z Luzina nie miał wpływu – jak mogłoby się
wydawać – ojciec, też Feliks i też nauczyciel, a jedna
lekcja. Był rok 1950, Feliks uczęszczał do trzeciej
klasy szkoły podstawowej. Nauczyciel wybierał
najlepszych uczniów, którzy mieli brać udział
w spotkaniu w Gdańsku z… Dziadkiem Mrozem.
Mimo najlepszych wyników w nauce, to nie mały
Felek został wytypowany, a „dobrze ubrana”
koleżanka z bogatego domu, odbiegająca jednak
wiedzą od klasowej czołówki. To spowodowało, że
p. Feliks został nauczycielem. Sprawiedliwym
nauczycielem!

Autor: Marzena Górska-Karpińska
Tytuł: Sopot. Wreszcie
dojechałyśmy
Wydawnictwo: Podkowa Film
Paweł Karpiński
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94499-80-8

Wspomnienie i album w jednym. Sopot widziany
oczami autorki – turystki, warszawianki, która
podczas miesięcznego wakacyjnego pobytu
w mieście wraz z córką przemierza jego uliczki,
bywa w licznych kawiarenkach, w teatrze, na plaży,
planuje „wypady” na Półwysep Helski i do Gdyni …
Publikacja jest bogato ilustrowana przede wszystkim
przed-, ale i powojennymi fotografiami Sopotu,
w mniejszej liczbie Gdyni. Dodatkiem do nich są
opisy, dzięki którym poznać można XX-wieczną
historię tych miejsc, a także nieliczne rysunki. Są tu
również mapy, np. Sopotu z 1946 r. czy dwa plany
Gdańska, sprzed 1945 r. i późniejszy.
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Autor: Daniel Kalinowski (red.)
Edyta Foltyn (red.)
Tytuł: Kulturowe projekcje
Słowian w tradycji
polskiej
Wydawnictwo: Akademia Pomorska
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-74672-66-5
wydawnictwo.apsl.edu.pl
Projekcje kulturowe Słowian w literaturze polskiej
stały się dla nas hasłem i zadaniem badawczym, na
które postanowiliśmy choćby częściowo
odpowiedzieć. Zgromadzeni w ramach prezentowanej
tutaj książki literaturoznawcy i kulturoznawcy
z różnych ośrodków akademickich w Polsce dali
odpowiedzi na pytania o dawną i współczesną
tożsamość słowiańską, kondycję kompleksów
narodowych, wierzeń, stereotypów czy wizerunków
Słowian. Na pewno są to odpowiedzi
niewyczerpujące, ale czy humanistyka może
jakikolwiek temat wyczerpać...?
(ze Wstępu)

Autor: Dušan-Vladislav
Paždjerski (red.)
Tytuł: Bajki, legendy i podania
kaszubskie – dawniej i dziś
Wydawnictwo: Nadbałtyckie
Centrum
Kultury,
Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej /
Wejherowo
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94531-61-4, 978-83-89692-60-3
nck.org.pl, muzeum.wejherowo.pl
Pokłosie sesji naukowej o tym samym tytule, która
odbyła się w listopadzie 2016 r. Jak czytamy we
wstępie, kaszubska prozatorska twórczość ludowa
w opinii wielu fachowców jest najbogatszą, gatunkowo
najlepszą i najbardziej uniwersalną częścią literatury
kaszubskiej. Nadal jednak niewystarczającą zbadaną.
W niniejszym tomie swoje przemyślenia na jej temat
zaprezentowali: Tadeusz Linkner, Daniel Kalinowski,
Violetta Wróblewska, Adela Kuik-Kalinowska, Danuta
Stanulewicz, Justyna Pomierska i Janko Ramač.
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Autor: Janina Borchmann (red.)
Maciej Tamkun (red.)
Tytuł: Sześć dekad
po kaszubsku
Wydawnictwo: Biblioteka
Publiczna
Gminy
Wejherowo /
Bolszewo
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94066-19-2
bpgw.org.pl
Stanisław Janke (1956- ) – pisarz i poeta, dziennikarz
i publicysta – znany jest miłośnikom Kaszub. Ten
wejherowianin, choć urodzony w Lipuszu, w ubiegłym roku obchodził sześćdziesiąte urodziny. Z tej
okazji w bibliotece w Bolszewie odbył się benefis
literata i poświęcona jego twórczości konferencja.
Niniejsza książka jest pokłosiem obu tych wydarzeń.
Autorami referatów są: Dariusz Majkowski, Daniel
Kalinowski, Tadeusz Linkner, Kazmierz Ostrowski,
Edward Breza i Maciej Tamkun. Książkę wzbogacają
obrazy powstałe podczas pleneru poświęconego
miejscom życia i twórczości S. Jankego, zdjęcia
z jego benefisu, poezja jubilata oraz otrzymana
przezeń okolicznościowa korespondencja.

Autor: Jerzy Kosacz
Tytuł: Epizod nazywany życiem
Wydawnictwo: Stowarzyszenie
Inicjatyw
Obywatelskich
Taka Gmina / Sztum
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94157-32-6
takagmina.republika.pl
Piękny gest uczynili przyjaciele i znajomi zmarłego
w 2015 r. Jerzego Kosacza z Kwidzyna, publikując
w ramach „Biblioteki kwartalnika Prowincja” jego
prozę, poezję, przyczynkarskie teksty historyczne,
a także wspomnienia o bliskich mu miejscach
i grafiki. Powstał w ten sposób obraz „malarza,
literata, rzemieślnika z zacięciem artystycznym,
konserwatora zabytków, w latach młodzieńczych
przewodnika po malborskim zamku” – jak
w pożegnaniu opisał go przyjaciel po piórze, Janusz
Moździerz. Z kolei Justyna Liguz z Kwidzyńskiego
Centrum Kultury ze smutkiem stwierdziła, że „wraz
z odejściem Jerzego Kosacza zamknął się ważny (…)
rozdział w historii najnowszej Kwidzyna”.
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Autor: Jan Kulas
Tytuł: Droga Jana Kasprowicza

nad polskie morze
Wydawnictwo: Towarzystwo
Przyjaciół
Narodowego
Muzeum
Morskiego
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-92584-69-8

tpnmm.pl
Książka przybliża związki z polskim morzem poety
Jana Kasprowicza (1860–1926). Już w 1920 r.
uczestniczył wraz ze Stefanem Żeromskim
w akcjach plebiscytowych na Powiślu, Warmii
i Mazurach. Znajomość z autorem „Przedwiośnia”
zaowocowała późniejszymi pobytami Kasprowicza
w Gdańsku, Gdyni Orłowie oraz Rozewiu, gdzie
w 1922 r. mieszkał w pomieszczeniach drugiej latarni
morskiej (Rozewie II), odwiedzając tam córkę i jej
męża – malarza Władysława Jarockiego.

Autor: Józef Borzyszkowski (red.)
Tytuł: Otylia Szczukowska
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
/ Wejherowo
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63368-87-6
instytutkaszubski.pl
Praca poświęcona znanej kaszubskiej rzeźbiarce
i badaczce folkloru, związanej z Wejherowem.
Zawiera fragmenty opracowań dotyczących Otyli
Szczukowskiej, fotografie, listy oraz wspominki
i dokumenty ze zbiorów jej uczniów, Franciszka
Sychowskiego i Andrzeja Arendta.
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Autor: Andrzej Soysal
Tytuł: Inny świat marynarzy
Wydawnictwo: Porta Mare
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-62022-10-6
powr.pl

Autor: Dorota Karaś
Tytuł: Cybulski. Podwójne salto
Wydawnictwo: Znak
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-240-4350-7
znak.com.pl

Autor zna morze doskonale, bo na statkach PLO
i PŻB przepracował blisko 40 lat, z czego kilkanaście
jako kapitan, głównie promów. Wartkim reporterskim
językiem opisuje ciekawsze fragmenty biografii
kilkunastu ludzi morza, którzy oprócz kariery na
statkach odnieśli jeszcze większe sukcesy na lądzie.
Wśród bohaterów książki znajdują się m.in.
kapitanowie: Ryszard Pospieszyński, Jerzy Uziębło,
Hieronim Majek, Erhard Szymroszczyk i Gabriel
Oleszek, ochmistrz Stefan Matkowski, barman
Marek Śmiechowski, a także marynarz Jacek
Samojłowicz, znany dzisiaj producent filmowy.

Biografia polskiego aktora teatralnego i filmowego,
uważanego za jednego z najwybitniejszych
i najpopularniejszych aktorów powojennej Polski.
W książce nie brakuje wątków gdańskich, Cybulski
(1927–1967) zadebiutował bowiem w Teatrze
Wybrzeże w Gdańsku, a także wraz z Bogumiłem
Kobielą (1931–1969) założył tu popularny studencki
teatrzyk Bim-Bom.
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Autor: Franciszek Walicki
Tytuł: Franciszek Walicki
we wspomnieniach
anioła stróża
Wydawnictwo: Bernardinum
Narodowe Centrum Kultury
Fundacja „Sopockie Korzenie”
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78237-04-4
978-83-92927-81-5
978-83-79821-91-4
ksiegarnia.bernardinum.com.pl, nck.pl,
sopockiekorzenie.org.pl
Ktoś powiedział, że nie ma nic bardziej ulotnego niż
moda w muzyce rozrywkowej i piosence. Moda
potrafi wynieść artystę na szczyty popularności, aby
nagle (…) wbić tego samego artystę w piach
zapomnienia. Miałem ogromne szczęście, że
pracowałem z artystami, którzy ulepieni byli jakby ze
szczególnego gatunku gliny, która pod wpływem
czasu, a niekiedy i ludzkiej zawiści nie zamieniała się
w piasek, a w granit. Ale było coś twardszego
i trwalszego niż granit – Zegarmistrz Światła
Purpurowy.
Franciszek Walicki

Autor: Mariola Pryzwan
Tytuł: Wymyśliłam Cię. Irena
Jarocka we wspomnieniach
Wydawnictwo: Marginesy
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65586-64-3
marginesy.com.pl

Autorka – nauczyciel-bibliotekarz, publicystka,
biografistka – kreśli portret Ireny Jarockiej
stworzony na podstawie wspomnień jej bliskich
i znajomych. Dowiadujemy się z nich m.in., że
bohaterkę książki – koncertującą u boku takich
gwiazd, jak Charles Aznavour, Mireille Mathieu,
Michel Sardou, Enrico Macias czy Michael Bolton –
cechowała wyjątkowa wrażliwość. Włączyła się
np. w działalność organizacji Echo International,
promującej zdrowie kobiet.
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Autor: Sławomir Łosowski
Wojciech Korzeniewski
Tytuł: Kombi. Słodkiego miłego
życia. Prawdziwa historia
Wydawnictwo: In Rock
Rok wydania: 2016
ISBN: 9788364373398
inrock.pl

Autor: Józef Gawłowicz
Tytuł: Morski kurier Giedroycia
Wydawnictwo: IPN / Szczecin
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-61336-63-1
ipn.gov.pl/pl/publikacje

Historia zespołu przedstawiona w rozmowie
Sławomira Łosowskiego – muzyka i rysownika,
założyciela, lidera, kompozytora i klawiszowica
zespołu KOMBI – z Wojciechem Korzeniewskim,
wieloletnim menedżerem KOMBI.
Łosowski opowiada o powstaniu zespołu, zmianach
stylu muzycznego i nazwy oraz o kolejnych składach
muzyków. Wspomina swoje kultowe klawisze,
wielkie przeboje, a także niebezpieczne przygody
w Casablance i wiele innych sytuacji z kariery
muzycznej. Historia zespołu przeplata się
w opowieści artysty z dramatem w jego życiu
rodzinnym.

Kiedy w 1963 r. 21-letni marynarz Józef Gawłowicz
przekraczał próg Ogniska Polskiego w Londynie,
gdzie kupił powieść „Doktor Żywago” Borysa
Pasternaka, nie spodziewał się, jak wielką
i niebezpieczną przygodę właśnie rozpoczął.
Znaleziony w książce kartonik z informacją
o wychodzącym w Paryżu miesięczniku „Kultura”,
którego egzemplarz okazowy redakcja wysyłała na
życzenie, na zawsze odmienił jego życie. W czasach,
kiedy samodzielne myślenie oraz literatura piękna
stanowiły zagrożenie dla władzy PRL, Gawłowicz
podjął się bardzo trudnego zadania – przemytu
zakazanych publikacji do kraju.
Od Wydawcy
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Autor: Jan Kulas (red.)
Tytuł: Niezwykłe biografie
harcerskie
Tczewa i Pomorza
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-7823-838-6
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autor: Stanisław Fryc
Tytuł: Piloci Pomorza
Wydawnictwo: Stanisław Fryc
i Krośnieńska
Oficyna
Wydawnicza
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65445-23-0
kow.net.pl

Popularny zarys wybranych 32 biografii harcerskich
z Tczewa i Pomorza, m.in.: Alfa Liczmańskiego,
Józefa Grzesiaka „Czarnego”, kpt. ż.w. Tadeusza
Ziółkowskiego, Witolda Bublewskiego, Witolda
Rusiniaka, prof. Marii Hrabowskiej i Edmunda
Gruchały, Kazimierza Pyzika, Kazimierza Badziąga,
Witolda Bieleckiego, prof. Jana Strelaua i Danuty
Zagórskiej.
Książkę uzupełniają: credo Aleksandra Kamińskiego,
kalendarium dziejów pomorskiego harcerstwa,
rozdział „Poezja, pieśń i modlitwa harcerska” oraz
bibliografia załącznikowa.

W książce przedstawieni są kolejno: Stanisław
Akerman, Bogumił Jerzy Bierawski, Marcin Adam
Bierawski, Lechosław Grzegorz Bierawski, Alojzy
Błażyński, Zenon Chwaliszewski, Kazimierz
Domrazek, Sławomir Garbiszewski, Andrzej Jan
Grono, Walenty Bolesław Hardt, Tadeusz Hardt,
Ludwik Idzikowski, Jan Robert Kieżun, Leszek
Knyszewski, Andrzej Korzeniowski, Krzysztof
Kurkiewicz, Bronisław Malinowski, Krystyna Bożena
Mędrzycka, Tadeusz Nowak, Konrad Olszewski,
Olgierd Olszewski, Maria Olszewska-Popiołek,
Radosław Olszewski, Artur Olszewski, Dominik
Olszewski, Edmund Piotrzkowski, Marian Pisarek,
Bolesław Radomski, Zbigniew Rauch, Andrzej
Rogóyski, Tadeusz Henryk Rolski, Andrzej Ruciński,
Stanisław Skalski, Jan Wróblewski, Jan Marcin Wójcik,
Irena Kempówna-Zabiełło i Adam Juliusz Zaleski.
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Autor: Rajmund Głembin
Józef Golec
Tytuł: Poczet ojców
miasta Sopotu
Wydawnictwo: Offsetdruk i Media
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94351-13-7
offsetdrukimedia.pl

W publikacji przedstawieni są wszyscy sołtysi,
wójtowie, burmistrzowie i prezydenci Sopotu.

Autor: Dariusz Szczecina (oprac.)
Tytuł: Rzecz o Michale Urbanku
Wydawnictwo: ZHP /
Chorągiew Gdańska
/ Hufiec im. Marynarki Wojennej
w Sopocie
Rok wydania: 2016 (wyd. II)
ISBN: 978-83-94210-72-4
sopot.zhp.pl
Nietypowa biografia polskiego nauczyciela, filologa
i pedagoga w Gimnazjum Polskim Macierzy
Szkolnej w Gdańsku, harcmistrza, działacza
oświatowego, harcerskiego i społecznego, podczas II
wojny światowej organizatora tajnego nauczania.
Nietypowa, bo złożona z głosów osób, które w
różnym czasie o Urbanku (1886–1982) pisały, m.in.
Gabrieli Danielewicz, Dariusza Szczeciny,
Franciszka Mamuszki, Alicji Wolwowicz, Czesława
Mazurczaka, Jerzego Gaja, Kazimierza Kubika,
Romana Heisinga... Są też tu fragmenty wspomnień
samego bohatera książki, zamieszczone w latach 70.
XX w. w miesięczniku „Litery”. Z tekstów wyłania
się nie tylko obraz Michała Urbanka, ale też szkoły
w XX-leciu międzywojennym i po wojnie, a także
przed- i powojennego życia harcerskiego.
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Autor: Andrzej Zagrobelny (red.)
Tytuł: Hanna Żuławska
(1908–1988).
Twórcy i założyciele
Szkoły Sopockiej
Wydawnictwo: Muzeum Sopotu
Rok wydania: 2016
ISBN: 878-83-61385-01-1
muzeumsopotu.pl

Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: Sławni lekarze gdańscy,
t. 1
Wydawnictwo: Okręgowa
Izba Lekarska /
Gdańsk
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65098-48-1
oilgdansk.pl

Katalog do wystawy pod tym samym tytułem
zorganizowanej w Muzeum Sopotu w pierwszym
kwartale 2016 r. Zawiera teksty poświęcone życiu
i twórczości Hanny Żuławskiej, z wykształcenia
malarki, absolwentki warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych, po wojnie znajdującej się w gronie
organizatorów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk
Plastycznych w Sopocie. Była jednym z czołowych
powojennych projektantów mozaiki ceramicznej.

Pierwsza z planowanych publikacji, których celem
jest przybliżenie sylwetek lekarzy działających
w Gdańsku od czasów najdawniejszych po dziś.
Zostali oni tu przedstawieni zarówno jako ludzie
niosący chorym ulgę w cierpieniu, jak i naukowcy
i dydaktycy. Są wśród nich botanicy, paleontolodzy,
podróżnicy, matematycy, astronomowie,
językoznawcy, historycy, społecznicy czy politycy.
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Autor: Stanisław Bogdanowicz
Sławomir Skoblik
Tytuł: Ks. infułat Jan Cymanowski.
Wikariusz kapitulny
diecezji gdańskiej
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-78238-74-4
bernardinum.com.pl
Biografia ks. Jana Cymanowskiego (1888–1965) –
infułata, wikariusza kapitulnego diecezji gdańskiej,
p.o. ordynariusza. Jego pierwszą placówką
duszpasterską była parafia w Czersku, skąd w 1916 r.
na rok przeniósł się do parafii św. Brygidy
w Gdańsku. Od grudnia 1916 do grudnia 1918 r. był
kapelanem niemieckiego garnizonu wojskowego
w Gdańsku. Później pracował jako duszpasterz
kolejno w Lubawie, Dąbrowie i Turowie, parafii
w Gdańsku Nowym Porcie, Pszczółkach, a w końcu
1939 r. został proboszczem parafii św. Franciszka
w Gdańsku Emaus. Po wojnie służył w Kleszczewie
i Kręgu w powiecie starogardzkim, a w 1948 r. objął
parafię w gdańskim Brętowie. W 1949 r. został
ponownie proboszczem parafii św. Franciszka
w Gdańsku Emaus. W 1951 r. wybrany go na
wikariusza kapitulnego.

Autor: Kamila Thiel-Ornass
Danuta Thiel-Melerska
Tytuł: Rody pomorskie.
Ornass i Thiel
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78238-15-7
ksiegarnia.bernardinum.com

Autorki prezentują rodowody swoich przodków,
sięgając aż do XVI i XVII w.
Praca ma charakter dokumentalny, z elementami
biografistyki. Jest przykładem rzetelnego docierania
do źródeł historycznych. Napisana językiem
precyzyjnym w myśli i emocjonalnym w słowach.
Zawiera sporą dawkę wiedzy z historii Pomorza
(szczególnie Kociewia, Powiśla i Żuław), a także
wiele anegdot i mądrych życiowo refleksji.
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Autor: Beata Możejko
Błażej Śliwiński
Tytuł: Burmistrz gdański
Herman Stargard
Wydawnictwo: Wojewódzka
i Miejska
Biblioteka
Publiczna
w Gdańsku
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-89285-01-0
wbpg.org.pl
W latach 1454–1466 miała miejsce wojna Polski
z zakonem krzyżackim (tzw. wojna trzynastoletnia),
która na długie stulecia zadecydowała o losach
Gdańska i Pomorza Wschodniego. Brało w niej
udział wielu przedstawicieli urzędniczej elity miasta
Gdańska, często narażając się na niewygody długiego
obozowania, oblężenia, niekończących się negocjacji.
O wydarzeniach tej wojny wiele już napisano,
niemniej jednak warto zajmować się indywidualnymi
losami uczestników tych wieloletnich zmagań.
Należał do nich Herman Stargard, burmistrz
Głównego Miasta Gdańska w latach 1451–1462.

Autor: Józef Włodarski
Tytuł: Jakub, Mikołaj i Ludwik
Wejherowie – mężowie
stanu Prus Królewskich
i dowódcy wojskowi
Rzeczypospolitej
Wydawnictwo: Uniwersytet
Gdański
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78654-28-5
kiw.ug.edu.pl
Obszerne studium poświęcone przedstawicielom
trzeciego pokolenia katolickiej linii Wejherów –
Jakubowi, Mikołajowi i Ludwikowi – znakomitym
dowódcom wojskowym i mężom stanu Prus
Królewskich. W poszczególnych rozdziałach
przedstawiono prawie półwieczną historię
przedstawicieli rodu Wejherów, oddanych swojej
ziemi obywateli-patriotów, których aspiracje rodowe
i osobiste przekładały się także na szeroko pojęty
mecenat. Podziw budzi obfitość wykorzystanych
źródeł, zwłaszcza korespondencji pomiędzy Jakubem
Wejherem a królami, najpierw Władysławem IV
Wazą, a później Janem Kazimierzem, oraz cenny
komentarz.
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Autor: Grzegorz Stasiełowicz
Maria Kasprzycka
Tytuł: Znad Bałtyku do Rzymu
Wydawnictwo: Muzeum
Archeologiczno-Historyczne
/ Elbląg
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-91929-19-3
muzeum.elblag.pl

Autor: Krzysztof Halicki
Tytuł: Dzieje gminy Tczew
od czasów
najdawniejszych
po 1989 r.
Wydawnictwo: Urząd Gminy
Tczew
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-93234-43-1
gmina-tczew.pl

Bogaty – nie tylko w ilustracje, ale i w tekst – katalog
wystawy o Gotach, ludzie pochodzenia
skandynawskiego, który w V w. zakończył antyczną
historię śródziemnomorskich cywilizacji oraz
rozpoczął budowę nowego porządku europejskiego.
Jego historię, na polecenie Teodoryka Wielkiego,
najznamienitszego króla gockiego, opisał w 525 r.
rzymski patrycjusz Kasjodor.
Mimo że autorzy katalogu swoją opowieść kończą
właśnie na Teodoryku, to później było jeszcze wielu
sprawnych władców – zarówno wśród Ostrogotów,
jak i Wizygotów.

O dziejach tych terenów pisano w kilkudziesięciu
publikacjach naukowych i popularnonaukowych,
zamierzeniem autora było jednak zaprezentowanie
zagadnień z historii regionu niewiele znanych lub
w ogóle dotychczas nieporuszanych. Czytelnik dowie
się m.in. o pierwszych właścicielach miejscowości
w gminie Tczew, o tym jak rozwijała się gospodarka
przemysłowa, pozna historie parafii rzymskokatolickich poszczególnych wsi. Do publikacji
dołączona jest reprodukcja mapy z 1806 r. Friedricha
Leopolda von Schroettera ukazująca część Kociewia
i Żuław, obejmująca również Gdańsk i jego okolice.
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Autor: Adam Czartkowski
Tytuł: Gdańsk przed burzą.
Korespondencja
z Gdańska
dla „Kuriera
Warszawskiego”.
Tom 1: 1931–1934
Wydawnictwo: słowo/
obraz terytoria
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-70080-44-1
terytoria.com.pl

Autor: Marian Fryda (red.)
Tytuł: Konstanty Kościński
o Gochach
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-75915-03-7
czec.pl

Gdańskie korespondencje Adama Czartkowskiego do
„Kuriera Warszawskiego” z lat 1931–1939 to
fascynująca lektura, w najlepszych momentach
porywająca kronika Wolnego Miasta Gdańska
zmierzającego do katastrofy. Autor, pracujący od
1928 roku w Polskim Gimnazjum Macierzy Szkolnej,
okazuje się skrupulatnym obserwatorem wydarzeń
wewnątrzgdańskich i okołogdańskich. Przez osiem lat
nie tylko pisze o czystej faktografii wydarzeń w
Wolnym Mieście, lecz także stara się je przybliżać
i wyjaśniać polskim czytelnikom.

Podtytuł pracy brzmi: „Z dziejów parafii
w Borzyszkowach, Konarzynach i Przechlewie”.
Książka prezentuje trzy prace Konstantego
Kościńskiego (1858–1914), znanego historyka
Pomorza i Kaszub. Mimo upływu ponad 100 lat od
ich pierwszych wydań, odznaczają się wyjątkową
wartością i nadal pozostają aktualne.
Dodatkowo, w publikacji przybliżono postać
zarówno samego Konstantego Kościńskiego, jak
również ks. Jana Gotfryda Borka, autora zaginionego
źródła, które stało się podstawą pracy Kościńskiego
o parafii borzyszkowskiej.

Od Wydawcy
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Autor: Agnieszka Kłys
Tytuł: Finowie w KL Stutthof
Wydawnictwo: Muzeum Stutthof
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94403-37-9
stutthof.org

Opracowanie poświęcone obywatelom fińskim
internowanym w obozie koncentracyjnym Stutthof
w latach 1942–1945, stanowiące kontynuację serii
opracowań o więźniach z poszczególnych państw.
Na podstawie dostępnych przekazów źródłowych
z dotychczas anonimowej zbiorowości Finów
wyodrębniono nazwiska 130 osób – kobiet,
mężczyzn oraz dzieci – które osadzono w KL
Stutthof w latach 1942–1944.

Autor: Julia Możdżeń
Tytuł: Przedstawianie świata
przez kronikarzy
gdańskich
na przełomie
XV i XVI wieku
Wydawnictwo: Uniwersytet
Mikołaja
Kopernika /
Toruń
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65127-18-1
wydawnictwoumk.pl

Na podstawie kronik – Johanna Lindaua, Jakoba
Lubbego, Caspara Weinreicha, Bernta Stegmanna,
Simona Grunaua – autorka, doktorantka na Wydziale
Nauk Historycznych UMK, przedstawia ówczesnych
mieszkańców Gdańska (ich historię i tożsamość),
przestrzeń miejską, środowisko naturalne oraz świat
nadprzyrodzony. Aneks stanowi edycja fragmentów
kodeksu Bernta Stegmanna dotychczas niewydanego
drukiem, poprzedzona rekonstrukcją struktury dzieła.
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Autor: Józef Borzyszkowski (red.)
Tytuł: Kaszubi i Pomorze a Kraków
Wydawnictwo: Polska Akademia
Umiejętności /
Kraków
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-76762-53-1
pau.krakow.pl

Autor: Daniel Czerwiński
Tytuł: Pierwsza dekada
Wydawnictwo: IPN/
Gdańsk
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-80980-73-0
ipn.gov.pl/pl/publikacje

Publikacja dotyczy zainteresowań sprawami
kaszubsko-pomorskimi w kręgu Polskiej Akademii
Umiejętności. Są to materiały pokonferencyjne
z sesji współorganizowanej przez Instytut Kaszubski,
która odbyła się w 2015 r. w Ratuszu Staromiejskim
w Gdańsku.

Tematem książki jest działalność aparatu
bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach
1945–1956, jego struktura i skala represji wobec
społeczeństwa.
Czytelnicy książki dowiedzą się, kim byli
funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa, jak
odnajdywali się w powojennej rzeczywistości
Pomorza Gdańskiego, jak traktowali przeciwników
politycznych i jak zostali zapamiętani przez ofiary
systemu komunistycznego.
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Autor: Johann Daniel Titius
Tytuł: Relacja o uczonych
mężach pochodzących
z miasta Chojnice
Wydawnictwo: Urząd Miejski /
Chojnice
Fundacja Inicjatyw
Obywatelskich
Marcina
Fuhrmanna /
Chojnice
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94540-42-5
miastochojnice.pl
Johann Daniel Titius urodził się w 1729 r.
w Chojnicach, a zmarł w 1796 r. w Wittenberdze,
gdzie przez długie lata pełnił funkcję profesora na
tamtejszym uniwersytecie. Był astronomem,
fizykiem i biologiem. Znany jest przede wszystkim
jako współtwórca reguły Titiusa-Bodego, według
której średnie odległości planet od gwiazdy
centralnej w Układzie Słonecznym spełniają dość
dokładnie pewne proste arytmetyczne prawo. Zostało
ono odkryte pod koniec XVIII w. przez Johanna
Daniela Titiusa i Johanna Elerta Bodego.

Autor: Iwona Sakowicz-Tebinka (red.)
Tytuł: Rok 1914.
Jaka Polska, jaki świat?
Wydawnictwo: Uniwersytet
Gdański
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78654-12-4
wyd.ug.edu.pl

Pierwsza wojna światowa nie tylko przemeblowała
mapę polityczną Europy i świata, dała Polsce
wolność, ale zmieniła stosunki społeczne oraz sposób
widzenia świata. O tych przemianach w bardzo
szerokim kontekście jest właśnie ten zbiór artykułów.
Profesor Roman Wapiński, którego pamięci
poświęcono tę publikację, zajmował się historią myśli
politycznej, stanem świadomości narodowej.
Zastanawiał się nad tym, co dla ludzi żyjących
w poprzednich epokach znaczyło słowo: Polska,
Polacy i jak zmieniały się te pojęcia. Autorzy
artykułów mieli na uwadze ten sposób patrzenia na
przeszłość.
Od Wydawcy
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Autor: Grażyna Nawrolska (red.)
Ewa Trawicka (red.)
Henryk Paner (red.)
Jerzy Piekalski (red.)
Tytuł: Archeologia miast
Pomorza w kontekście
ziem polskich
Wydawnictwo: Muzeum
Archeologiczne /
Gdańsk
Polska
Akademia Nauk
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-85824-78-7
archeologia.pl, pan.pl
Polsko-angielska publikacja poświęcona narodzinom
nowej specjalności – archeologii miast. Mowa tu
m.in. o badaniach archeologicznych miast Pomorza
Gdańskiego w II poł. XX i na pocz. XXI w.,
o Starym Mieście Elbląga, o mieście Gryfa –
Szczecinie, a także innym, na pograniczu pomorskonowomarchijskim: Reczu. Opisane też zostały
znaleziska importowanych naczyń ceramicznych
w mniejszych miastach Pomorza Gdańskiego
w późnym średniowieczu i fragmenty renesansowych
pieców z zamku w Prabutach.

Autor: Aleksandra Pudło
Tytuł: Mieszkańcy
średniowiecznego
Gdańska w świetle
wyników badań
antropologicznych
Wydawnictwo: Muzeum
Archeologiczne /
Gdańsk
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-85824-77-0
archeologia.pl

Autorka opisuje średniowieczne środowisko
miejskie, Gdańsk i jego mieszkańców. Analizuje
strukturę morfologiczną gdańszczan, ich wzrost
i budowę ciała, zmiany chorobowe. Porównuje
budowę ciała populacji w średniowieczu i w czasach
nowożytnych, a także omawia antropologiczne
aspekty warunków życia średniowiecznego miasta.
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Autor: Jacek Partyka
Tytuł: Pieniądz zastępczy
Słupska 1914–1923
Wydawnictwo: Jacek Partyka
Rok wydania: 2016
ISBN: 97-883-94524-80-7

Autor: Piotr Brzeziński
Arkadiusz Kazański
Marcin Węgliński
Tytuł: Pruszcz Gdański
w latach 1945-1990
Wydawnictwo: Urząd Miasta
Pruszcz Gdański
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-11142-41-1
bellona.pl

Opracowanie podzieliłem na cztery rozdziały.
W pierwszym znalazły się informacje ogólne. Zwięźle
omawiam w nim historię pieniądza zastępczego
i uwarunkowania jego pojawienia się w obrocie
w latach 1914–1924.
W rozdziale drugim prezentuję bony obiegające
w Słupsku.
(…) W rozdziale trzecim omówiłem szczegółowo
bony seryjne wyemitowane w 1922 r.
W ostatniej części, jako ciekawostkę, opisałem talon
upoważniający do odbioru gliny z kopalni miejskiej,
obligację słupską z 1923 roku oraz bon pomocy
zimowej z okresu II wojny światowej ostemplowany
przez pełnomocnika na teren powiatu słupskiego. (…)
Od Autora

Monografia prezentuje system i kulisy działania
powiatowych struktur PZPR w Pruszczu Gdańskim,
strukturę i zainteresowania lokalnego UB, SB,
łącznie z funkcjonariuszami i agenturą, oraz historię
i ludzi Solidarności.
Bazę źródłową książki, oprócz znanych dotąd
opracowań, stanowią dokumenty z archiwów IPN
w Gdańsku i Bydgoszczy, Archiwum Państwowego
w Gdańsku, archiwów NSZZ „Solidarność” i zbiory
prywatne Marka Krawycińskiego, Kazimierza
Maciejewskiego, Zenona Skąpskiego i Stanisława
Wyrembaka. Pracę uzupełniają relacje działaczy
pruszczańskiej Solidarności oraz korespondencja.
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Autor: Tomasz Łaszkiewicz (oprac.)
Tytuł: Listy z Helu. Korespondencja
Romana Komierowskiego
z żoną (1904–1913)
Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo
Historyczne /
Inowrocław
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-93240-36-4
pth.net.pl
Książka zawiera listy Romana Komierowskiego
pisane do żony podczas jego letnich pobytów
w helskim kąpielisku, w początkach XX w. Kupił
tam niedużą parcelę i wzniósł na niej dom, nazwany
„chëczą kaszëbską”. Począwszy od 1903 r. spędzał
w nim jeden z letnich miesięcy, z pasją oddając się
kąpielom, spacerom i pogawędkom towarzyskim.
W listach poruszane są sprawy bieżące – codzienne
obserwacje Helu, przybywających tam gości, uwagi
o jakości usług, pogodzie, informacje towarzyskie,
rodzinne, a także gospodarcze. Nie brakuje w nich
różnorodnych opinii o Kaszubach, Niemcach,
stosunkach społecznych i gospodarczych.

Autor: Henryk Mąka
Tytuł: Bałtyckie wraki Führera
Wydawnictwo: Bellona
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-11142-41-1
bellona.pl

Książka traktuje o zagładzie hitlerowskiej floty transportowej na Bałtyku na przełomie 1944 i 1945 r.,
wyjaśnia też prawdziwe przyczyny i okoliczności
klęski.
Autor przypomniał ponadto zatopienie na wodach
Zatoki Lubeckiej statków i barek zapełnionych
więźniami hitlerowskich obozów koncentracyjnych.
Sprostował również błędne stwierdzenia niemieckich
mass mediów, jakoby głównym celem operacji
„Hannibal” było ratowanie kobiet i dzieci.
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Autor: Stanisław Achremczyk
Tytuł: Sejmik Generalny
Prus Królewskich
w latach 1526–1772
Wydawnictwo: OBN /
Olsztyn
Rok wydania: 2016 (wyd. II)
ISBN: 978-83-60839-69-0
obn.olsztyn.pl

Publikacja (wydanie drugie, skrócone) ukazała się
w 550. rocznicę II pokoju toruńskiego w ramach serii
„Dzieje Sejmików i Samorządów Warmii i Mazur”.
Mowa tu o organizacji i funkcjonowaniu sejmiku
generalnego – zjazdu posłów wybranych na
sejmikach ziemskich oraz senatorów z danej
prowincji – na tle systemu zgromadzeń stanowych
prowincji.

Autor: Szymon Kazusek
Tytuł: Spław wiślany
w drugiej połowie
XVIII wieku (do 1772 r.),
cz. 2
Wydawnictwo: Uniwersytet
Jana
Kochanowskiego /
Kielce
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-71336-72-0
ujk.edu.pl/site/694
Autor przedstawia statystykę spławu na Wiśle i jej
dopływach w latach 1750–1772. Omówiona została
organizacja spławu, przedmiot handlu spławnego,
uczestnicy tej działalności, a także spław wiślany
w kontekście handlu krajowego i zagranicznego
Rzeczypospolitej tego okresu. Książka skierowana
jest do historyków badających dzieje
Rzeczypospolitej, szczególnie w czasach panowania
Stanisława Augusta Poniatowskiego, a także badaczy
zajmujących się dziejami gospodarczymi Prus, Rosji
i Austrii.
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Autor: Paulina Romanowicz
Tytuł: Zabawa w średniowiecznym mieście
Wydawnictwo: IAE PAN /
Szczecin
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63760-72-4
iaepan.edu.pl

Autor: John Adolf Muhl
Tytuł: Dzieje Sztutowa do roku 1920
Wydawnictwo: Muzeum Stutthof
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94088-34-8
stutthof.org

(…) to ukazany z fotograficzną dokładnością portret
ważnej historycznie żuławskiej wsi, jej okolicy,
tradycji i historii. Portret świata, który już dawno
bezpowrotnie odszedł w przeszłość. Świata
zmienionego politycznie, gospodarczo i społecznie,
świata przesłoniętego przez kataklizmy wojen,
osobistych dramatów. To jednak zaskakująco
aktualna opowieść o ludziach – ich pragnieniach,
namiętnościach, codziennej pracy. To opowieść
o życiu i długim trwaniu, dzieje ludzi takich jak my…

Studium archeologiczne obejmujące miasta
południowego Bałtyku. Autorka zajmuje się
archeologią w badaniach nad kulturą ludyczną.
Przedstawia stan badań i prezentuje wybrane
zagadnienia teorii zabawy. Klasyfikuje źródła,
prezentuje akcesoria zabaw i gier, instrumenty
muzyczne. Zapoznaje z formami aktywności
ludycznej w miastach – z zabawami dzieci,
zabawami dzieci i dorosłych. Rysuje przed
czytelnikiem przestrzeń ludyczną w mieście. Na
końcu przytacza eksperyment z udziałem dzieci.

Od Wydawcy
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Autor: Ewa Wanda Ostrowska (red.)
Tytuł: Wojenne i powojenne losy
żołnierzy Armii Krajowej
Wydawnictwo: Światowy Związek
Żołnierzy Armii
Krajowej.
Okręg Pomorski
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94454-00-5
armiakrajowa.org.pl

Na publikację złożyły się prace uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nagrodzone
i wyróżnione w konkursie pod tym samym tytułem.
Celem konkursu było m.in. poznanie przez młodzież
działalności podziemnych struktur wojskowych
i cywilnych w okupowanej Polsce (1939–1945) oraz
form walki z okupantem podczas II wojny
światowej; przybliżenie działalności i zadań AK,
pogłębienie wiedzy o jej żołnierzach, podkreślenie
roli, jaką odegrała AK w wyzwoleniu Polski,
ukazanie bohaterstwa i zarazem tragedii akowców
oraz kształtowanie postaw patriotycznych
i obywatelskich.

Autor: Jan Daniluk (red.)
Tytuł: Swój do swego
Wydawnictwo: Fundacja
Kulturalne
Pomorze /
Gdynia
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94602-20-8
kulturalnepomorze.pl

Zwięzłe szkice historyczne poświęcone działalności
polskich przedsiębiorców w przedwojennym
Gdańsku (1920–1939). Do wydania książki
przyczyniła się grupa prywatnych, współczesnych
przedsiębiorców gdańskich.
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Autor: Zbigniew Straszewski
Tytuł: Odry. Dzieje parafii na tle
regionu południowych
Kaszub, cz. II
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78238-51-5
bernardinum.com.pl

Druga część monografii parafii opisująca
duszpasterstwo i przejawy życia religijnego,
szkolnictwo i nauczanie religii, a także społecznoreligijną aktywność wiernych. W opracowaniu
umieszczono wiele cytatów z oryginalnych
dokumentów.

Autor: Marcin Woźny
Tytuł: Lustracja Starostwa
Skarszewskiego
uczyniona 29 lutego
1772 roku
Wydawnictwo: Gminny
Ośrodek Kultury
i Biblioteka
Publiczna /
Skarszewy
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94507-90-9
gokskarszewy.pl
Publikacja zawiera kopię oryginalnego dokumentu
i jego przepisany tekst, opatrzony licznymi
przypisami wyjaśniającymi oraz tłumaczeniami
wtrąceń łacińskich. Oryginał lustracji
przechowywany jest w Archiwum Głównym Akt
Dawnych w Warszawie, w zespole Archiwum Skarbu
Koronnego. Dokument sporządzono na kilka
miesięcy przed pierwszym rozbiorem
Rzeczypospolitej, po którym starostwo skarszewskie
przeszło na własność skarbu państwa pruskiego.
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Autor: Barbara Borowiak (red.)
Tytuł: Stocznia kobiet
Wydawnictwo: Stowarzyszenie
Arteria / Gdynia
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-93135-34-9
art-eria.pl

Autor: Kazimierz Ickiewicz
Tytuł: Zbrodnia w Szymankowie
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78237-98-3
bernardinum.com.pl

Książka o doświadczeniach kobiet pracujących
i tworzących w Stoczni Gdańskiej. Wypowiadają się
tu m.in. Anna Gliszczyńska, Zofia Ferenc, Halina
Majder, Helena Dmochowska, Anna Makilla-Puczka,
Danuta Kogutowska. Jest rozdział poświęcony Annie
Walentynowicz i inny – o matkach chrzestnych
statków.

Refleksja historyczna o wrześniu 1939 r. uzupełniona
załącznikami dającymi pełniejszy obraz
o wydarzeniach w Szymankowie – leżącym na trasie
Tczew – Malbork – 1 września tego roku. Publikacja
przeznaczona jest przede wszystkim dla młodzieży,
mieszkańców gminy Lichnowy, a także kolejarzy
i celników.
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Autor: Bogusław Głodowski
Tytuł: 400 lat parafii Świętej
Trójcy w Sulęczynie
(1616–2016)
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78238-10-2
bernardinum.com.pl

Autor: Arkadiusz Czwołek
Jan Wiśniewski
Tytuł: Szkoła niepokornych
Pomorzaków!
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78238-27-0
bernardinum.com.pl

Historia jednej z najpiękniejszych miejscowości na
Kaszubach. Autor najpierw krótko prezentuje dzieje
Pomorza Gdańskiego, a następnie drewniane
kościoły na Pomorzu, w tym i wcześniejszy kościół
w Sulęczynie. W kolejnych częściach zajmuje się już
samym Sulęczynem, przypominając duszpasterzy
parafii od okresu sprzed I wojny światowej,
omawiając wyposażenie świątyni i funkcjonowanie
parafii po 1945 r. Tekst ilustrują liczne zdjęcia
dokumentujące zarówno życie religijne, jak
i świeckie sulęczynian.

Tematem książki jest likwidacja Niższego
Seminarium Duchownego (Collegium Marianum)
w Pelplinie przez władze komunistyczne w świetle
materiałów archiwalnych (1950–1961), poprzedzona
rysem historycznym szkoły i jej dziejami
powojennymi. Ciekawostkę stanowi plan zajęć
szkolnych na rok 1960/1961. Z języków obcych
uczono wówczas w collegium dwóch: łacińskiego
i niemieckiego. Rosyjskiego nie było.
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Autor: Edmund Kizik (red.)
Tytuł: Studia i materiały
do dziejów
domu gdańskiego, cz. 3
Wydawnictwo: Instytut Historii
Polskiej Akademii
Nauk
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63352-61-5
ihpan.edu.pl
Publikacja zawiera wyniki badań prowadzonych od
kilku lat w gdańskiej pracowni Instytutu Historii PAN.
Marcin Grulkowski zajął się użytkowaniem
średniowiecznych fortyfikacji Głównego Miasta
Gdańska w okresie nowożytnym oraz gdańskimi
suterenami w XV–XVIII w. Zofia Maciakowska pisze
o pałacu Jerzego Wandalina Mniszcha w Gdańsku
u schyłku XVIII w. i nieruchomościach w gdańskich
aktach gruntowych z przełomu XVIII i XIX w.,
a Edmund Kizik o cenach domów na gdańskim rynku
nieruchomości w latach 1774–1792. Z kolei Ewa
Barylewska-Szymańska zapoznaje czytelnika z domami
Radziwiłłów w Gdańsku, a w kolejnym tekście, którego
współautorem jest Wojciech Szymański, z inwestycjami w nieruchomości mistrzów i czeladników
murarskich i ciesielskich w latach 1807/1808 i 1854.

Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: Twierdza Wisłoujście
Wydawnictwo: Instytut
Archeologii
i Etnologii /
Uniwersytet
Gdański
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-61077-41-1
archeologia.his.ug.edu.pl

W książce zaprezentowane zostały wyniki badań
archeologiczno-architektonicznych prowadzonych na
terenie twierdzy w latach 2013–2014,
a zainicjowanych przez Muzeum Historyczne Miasta
Gdańska. Ilustrują je mapy, przekroje, zdjęcia
i rysunki znalezisk. To pierwsza monografia tego
stanowiska archeologicznego.
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Autor: Jerzy Litwin (red.)
Tytuł: „Sołdek”. Kamień węgielny
polskiego przemysłu
okrętowego
Wydawnictwo: Narodowe
Muzeum Morskie
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64150-18-0
nmm.pl

Autor: Małgorzata
Abramowicz (oprac.)
Tytuł: Władysławowo – ludzie
i ich historie
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65175-28-1
wydawnictwooskar.pl

Studia i materiały zaprezentowane na sympozjum
z okazji 65. rocznicy podniesienia na „Sołdku” polskiej
bandery. Książkę otwiera kalendarium powstania statku
sporządzonae przez Witolda Kuszewskiego. Następnie
Maciej Maksymowicz pisze o okresie jego eksploatacji
(1949–1981), Andrzej Truszkowski o późniejszych
funkcjach muzealnych i edukacyjno-szkoleniowych,
Leonard Wieliczko o zapleczu socjalnym, a Monika
Jankiewicz-Brzostowska o malarskich i teatralnych
epizodach w jego dziejach. Z kolei Jerzy Litwin
zaznacza potrzebę utworzenia w Gdańsku muzeum
techniki morskiej z „Sołdkiem” jako głównym
bohaterem. Publikację kończą teksty Leszka
Wilczyńskiego – o różnicach między „Sołdkiem”
z 1948 r. a „Sołdkiem”, który powstałby w r. 2014, oraz
J. Litwina – o akademickich wizjach adaptacji na
wystawy ładowni nr II.

To publikacja o zasłużonych mieszkańcach
Władysławowa, którzy miejsce to współtworzyli:
gen. Józefie Hallerze, na cześć którego tutejszą osadę
letniskową nazwano Hallerowem, rybaku Jakubie
Myśliszu, właścicielu gruntów, na których powstało
Władysławowo – Leonie Torlińskim, sołtysie
Wielkiej Wsi Augustynie Dettlaffie, właścicielach
pensjonatu Salmore i działaczach Towarzystwa
Przyjaciół Hallerowa – Wandzie i Aleksandrze
Andrzejewskim, właścicielu ziemskim i działaczu
społecznym –Antonim Sosnowskim, latarniku Leonie
Wzorku, rybaku i pisarza Augustynie Neclu, rybaku
i rzeźbiarzu Leonie Golli, budowniczym kościoła –
ks. Alojzym Piłacie. Historia Władysławowa to
historia tych ludzi. Tych i wielu innych.

52

Kultura / sztuka
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Tytuł: Ratusz Starego Miasta
w Gdańsku
Wydawnictwo: Nadbałtyckie
Centrum
Kultury
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-93830-99-2
nck.org.pl
Na monografię złożyły się teksty zarówno uznanych,
jak i debiutujących badaczy specjalizujących się
w artystycznej tematyce gdańskiej, w większości
związanych z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Mowa tu m.in. o historii ratusza,
dorobku badań autorów niemieckojęzycznych,
funkcjach spełnianych przez ratusz w okresie PRL,
ikonografii budynku, jego przekształceniach
przestrzennych. Analizie poddana została ponadto
rzeźbiarska szata elewacji ratusza, portal znajdujący
się w sieni parteru, dekoracje malarskie plafonów
z holu pierwszego piętra, cykl 12 Sybill z Sali
Mieszczańskiej czy rzemiosło artystyczne dekorujące
wnętrza. Przegląd zamyka informacja o
prowadzonych w ratuszu w ostatnich latach pracach
konserwatorskich.

Autor: Grażyna Zinówko
Tytuł: Rysunki artystów
gdańskich i obcych
działających w Gdańsku
w XIX wieku
Wydawnictwo: Muzeum
Narodowe /
Gdańsk
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63185-77-0
mng.gda.pl
Katalog prezentujący zbiór XIX-wiecznych
rysunków artystów gdańskich będący w posiadaniu
Muzeum Narodowego w Gdańsku.
Dominuje tu grupa rysunków stanowiąca bogaty
materiał ikonograficzny Gdańska i okolic – napisał
we wstępie Wojciech Bonisławski, dyrektor
placówki. – Oddane w rysunku na papierze
krajobrazy, widoki miejskie, architektura, a wreszcie
mieszkańcy przy codziennych zajęciach, są
niezmiernie cennym źródłem wiedzy
o dziewiętnastowiecznym Gdańsku i terenach z nim
sąsiadujących – tym cenniejszym, że przechowały
obraz także tych nieistniejących już miejsc czy
budowli.
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Autor: Tomasz Chyła
Tytuł: Historia Chóru
„Pięciolinia” (1986-2016)
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-75914-97-9
czec.pl

Celem publikacji było stworzenie przejrzystego
opracowania o chórze z Lini k. Wejherowa z okazji
trzydziestolecia jego istnienia.
Pozycja może stanowić przyczynek do lepszego
zrozumienia fenomenu amatorskiego ruchu
chóralnego na Kaszubach.

Autor: Katarzyna Darecka
Tytuł: Okna w Gdańsku
Wydawnictwo: Muzeum
Historyczne
Miasta
Gdańska
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-61077-61-9
mhmg.pl

Mimo naukowego charakteru, dedykowanego
profesjonalistom, książka stanowi gratkę dla każdego
miłośnika historii naszego miasta. Książka
podzielona jest na 4 rozdziały – pierwszy stanowi
wstęp do tematyki, drugi daje czytelnikowi
podstawowe informacje, trzeci główny dotyczy stricte
zagadnień gdańskich okien od XIV do początku XX w.
oraz przemian w ich budowie i konstrukcji w ujęciu
chronologicznym. Całość zamyka podsumowanie,
streszczenia w językach polskim i angielskim oraz
słowniczek. Zawartość tekstowa uzupełniona jest
o łącznie 264 rysunki, ryciny oraz zdjęcia
zachowanych zabytków.
Od Wydawcy
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Autor: Klaudiusz Grabowski
Tytuł: Style architektoniczne
w Gdańsku
Wydawnictwo: Instytut Kultury
Miejskiej / Gdańsk
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64610-74-5
ikm.gda.pl
Publikacja powstała w ramach projektu „Gdańskie
miniatury”. Zawiera 9 tras z mapkami, fotografiami,
scenariuszami spacerów i quizem,
który podsumowuje każdy rozdział. Idąc szlakami
z książki czytelnik pozna style architektoniczne
Gdańska, ciekawe uliczki, zaułki i budynki.
Zwiedzi m.in.: Zamczysko na Starym Mieście, gdzie
Motława wpada do Kanału Raduni, pozna pojęcia,
takie jak absyda, refektarz, krenelaż, lukarna czy łęk.
Przeczyta o zabytkach – kościele Mariackim, Bramie
Chlebnickiej, basztach Jacek i Łabędź, ale też
o Kamienicy Schlieffów, Czirenbergów-Frederów
czy Domu Opatów Pelplińskich.

Tytuł: Ranne sztychy
Wydawnictwo: Gdańska Galeria
Miejska
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94049-18-8
ggm.gda.pl

Efekt projektu pod tym samym tytułem, w ramach
którego sześciu literatów i tylu samu artystów
mierzyło się z genius loci dwóch miast: Gdańska
i Wrocławia. Miast wielonarodowych, a przez to
wielokulturowych. Inspirację dla organizatorów
przedsięwzięcia stanowiła pierwsza z trzech ksiąg
powieści Güntera Grassa „Psie lata” zatytułowana
właśnie „Ranne sztychy”. W jego rezultacie powstała
niniejsza pozycja, w której poprzez słowa i obrazy
skonfrontowane zostały tożsamościowe wizje
uczestników.
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Autor: Cezary Niedziółka (red.)
Tytuł: Teatr Wybrzeże 1946–2016.
Premiery
Wydawnictwo: Teatr Wybrzeże
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-91282-61-8
teatrwybrzeze.pl

20 listopada 2016 r. minęło 70 lat od inauguracji
działalności Teatru Wybrzeże prapremierą sztuki
Tadeusza Gajcego „Homer i orchidea” w reżyserii
Iwo Galla. 7 stycznia 2017 r. upłynęło 50 lat od
premiery „Zmierzchu demonów” Romana
Brandstaettera w reżyserii Jerzego Golińskiego, która
otworzyła nowe dzieje Teatru Wybrzeże – w nowo
wybudowanym gmachu przy Targu Węglowym.
W jubileuszowym sezonie artystycznym
przewidziano w teatrze wiele wydarzeń. Jednym
z nich jest wydanie niniejszej publikacji.
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Językoznawstwo
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Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: Kaszëbskô chrestomatiô
Wydawnictwo: Uniwersytet Gdański
Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-7865-376-9
kiw.ug.edu.pl

Autor: Aneta Lica (red.)
Małgorzata Klinkosz (red.)
Zenon Lica (red.)
Tytuł: Językowy, literacki
i kulturowy obraz
Pomorza, tom 3
Wydawnictwo: Uniwersytet Gdański
Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78654-37-7
kiw.ug.edu.pl, instytutkaszubski.pl

Zbiór kaszubskojęzycznych tekstów od Floriana
Ceynowy po teksty współczesne. Ułożone
tematycznie – w chronologicznym lub tematycznym
porządku – mają pomóc w przygotowywaniu zajęć
dydaktycznych. Ostatnie dwa rozdziały zawierają
publicystykę, artykuły popularnonaukowe i naukowe
oraz tłumaczenia, jako że mało jest jeszcze
naukowych tekstów po kaszubsku. Na końcu książki
znajduje się dodatek gramatyczny przygotowany
z myślą o studentach, którzy na pierwszym roku
studiów zaczynają naukę literackiego języka
kaszubskiego.

Publikacja dedykowana pamięci profesorów:
Małgorzaty Milewskiej-Stawiany, Jerzego Sampa
i Jerzego Tredera. Można tu m.in. zapoznać się
z językowym obrazem życia przedwojennej Polonii
Gdańskiej w felietonach Franciszka Sędzickiego,
sloganami promującymi wojewódzkie marki
terytorialne Pomorza, kierunkami i mechanizmami
zmian w języku mówionym kaszubskiej młodzieży,
motywami kaszubskimi w powojennym malarstwie
gdańskim, tematyką regionalną na lekcjach języka
polskiego w liceum czy obrazem Gdańska w filmach
Andrzeja Wajdy.
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Autor: Hana Makùrôt
Tytuł: Gramatika kaszëbsczégò
jãzëka
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-62137-97-8
kaszubskaksiazka.pl

Publikacja adresowana do wszystkich osób
zainteresowanych językiem kaszubskim, przede
wszystkich uczniów, studentów etnofilologii
kaszubskiej, nauczycieli kaszubskiego, piszących po
kaszubsku i uczących się tego języka.
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Etnografia
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Autor: Iwona Świętosławska
Tytuł: Chceta wa lëdzë gwiȏzdkã
widzec? Opowieść
o kaszubskich
kolędnikach
godowych
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-62137-93-0
kaszubskaksiazka.pl

Autor: Benedikt Karczewsczi
Tytuł: Kaszëbsczi przësłowia
ë anegdotë
Wydawnictwo: SOP Oświatowiec /
Toruń
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-74431-84-2
sop.torun.pl

Zbiór przysłów i anegdot w języku kaszubskim.
Publikacja powstała na podstawie badań
ankietowych, jakie Iwona Świętosławska –
etnografka – przeprowadziła wśród kaszubskich
zespołów kolędniczych działających na terenie
gminy Sierakowice. Wiedzę autorka czerpała również
od innych badaczy, swoich „kolegów po fachu”:
Longina Malickiego i Krystyny Szałaśnej, a także
z bogatej literatury. Praca jest opatrzona licznymi
fotografiami – zarówno współczesnymi, jak
i dawniejszymi. Do książki dołączono płytę
z filmem dokumentalnym „A wczora z wieczora”
o kolędnikach z Tuchlinka.
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Religia
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Autor: Mirosław Lademann (oprac.)
Tytuł: Kazania Piaśnickie
Wydawnictwo: MS / Wejherowo
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65092-08-3

Kazania wygłoszone w latach 2014–2016 podczas
uroczystości upamiętniających ofiary hitlerowskiego
mordu w Lesie Piaśnickim.

Autor: Dariusz Nawrot
Roman Rychter
Tytuł: Duszpasterstwo spod
biało-czerwonej
bandery
Wydawnictwo: Akademia
Marynarki
Wojennej
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-60278-99-4
amw.gdynia.pl
Publikacja dotyczy gdyńskiej parafii wojskowej
w latach 1926–2016. Założona w roku nadania Gdyni
praw miejskich, prowadzona wtedy przez kapelana
Marynarki Wojennej ks. kpt. Władysława Miegonia,
świadczyła posługę religijną coraz liczniejszej rzeszy
marynarzy i żołnierzy stacjonujących w Gdyni.
Kolejnymi proboszczami byli: ks. pułk. Marian
Próchnik, ks. kmdr Bogusław Wrona oraz obecnie
ks. kmdr por. Zbigniew Rećko.
Suplement do książki zawiera ważniejsze daty
i wydarzenia z życia parafii na Oksywiu.
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Autor: Krzysztof Łaszuk
Tytuł: Kwitnący bukszpan
Wydawnictwo: Pomoc
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63459-64-2
wydawnictwopomoc.pl

To już trzecia część z serii „Bukszpan”. Książka
składa się z trzech partii: Łódź, Stalowa Wola
i Sopot. Trzy miejscowości i trzy spotkania
z Jezusem Miłosiernym, który zawsze przebacza...
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Autor: Dorota Ciecholewska (red.)
Tytuł: Słupsk wczoraj i dziś.
Obrazy miasta
w fotografii XX
i XXI wieku
Wydawnictwo: Muzeum Pomorza
Środkowego / Słupsk
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-89329-98-1
muzeum.slupsk.pl

Autor: Georg Gotthilf Jacob
Homann
Tytuł: Rośliny trujące
Pomorza / Giftpflanzen
von Pommern
Wydawnictwo: Muzeum
Pomorza
Środkowego
/ Słupsk
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94486-84-6
muzeum.slupsk.pl

Katalog wystawy z dziesiątkami archiwalnych zdjęć.
Album wydany na podstawie zielników pastora
z Budowa, Georga Gotthilfa Jacoba Homanna (zbiory
mniejszy i większy), sporządzonych w latach 1811–
1812. Starannie wydana książka, ze zdjęciami
oryginalnych kart z zielników, napisana w językach
polskim i niemieckim.
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Autor: Jacek Dworakowski
Małgorzata Sokołowska
Tytuł: Gdynia Cię oczekuje,
morze Cię wita
Wydawnictwo: Verbi Causa
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-60494-67-7
verbicausa.pl

Autor: Zbigniew Jujka
Tytuł: JUJKA (album jubileuszowy)
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78237-41-9
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

W 2015 r. Śródmieście Gdyni znalazło się
w elitarnym gronie 60 zabytków o statusie Pomnika
Historii. Jest to najwyższe krajowe wyróżnienie
nadawane najważniejszym polskim zabytkom.
Wyróżniony układ urbanistyczny obejmujący
ukształtowaną na styku morza i lądu część centrum
Gdyni uchodzi za symbol II Rzeczypospolitej
i wybitne osiągnięcie polskiego modernizmu.
Album „Gdynia Cię oczekuje, morze cię wita…”
prezentuje ten unikalny obszar we współczesnej
odsłonie.

(…) Dla wielu Jujka, autor popularnego
„Dzienniczka”, to wręcz synonim inteligentnego
rysunku satyrycznego – tu zabawa zawsze idzie pod
rękę z nauką, a liczne odniesienia do historii i kultury
świadczą o twórczym wykorzystaniu kompetencji
wnikliwego obserwatora. A takim Jujka niewątpliwie
pozostaje do dziś.
Album, który trzymają Państwo w rękach, to
zestawienie najlepszych i najpopularniejszych prac
niestrudzonego satyryka: autorski wybór z
kilkudziesięciu tysięcy rysunków o morzu, kulturze,
sztuce, religii, samochodach i wielu innych bliskich
nam kwestiach.
Od Wydawcy
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Autor: Maciej Kosycarz
Tytuł: Fot. Kosycarz. Niezwykłe
zwykłe zdjęcia
Wrzeszcza i Zaspy.
Część II
Wydawnictwo: Kosycarz
Foto Press
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94362-73-7
kfp.pl

Drugi album poświęcony wymienionym w tytule
dzielnicom Gdańska, ilustrujący zmiany, jakie
zachodziły w nich na przestrzeni lat. Zdjęcia wraz
z obszernymi opisami zachęcają do fotograficznej
wędrówki przez wspomnienia i historię. Niejedno
z nich zadziwi i przypomni coś, co już zatarł czas.

Autor: Dariusz Łazarski (red.)
Maciej Kosycarz (red.)
Tytuł: Bursztynowy stadion
Wydawnictwo: Kosycarz
Foto Press
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-94362-75-1
kfp.pl

Fotograficzna historia gdańskiego stadionu
nazywanego też bursztynową areną. Pierwsze
zamieszczone w albumie zdjęcie pokazuje… ogródki
działkowe, istniejące w tym miejscu przed budową.
Na dalszych prawie 100 fotografiach uwiecznione
zostały wydarzenia z ostatnich pięciu lat (tyle czasu
istnieje stadion). Oczywiście, przede wszystkim były
to mecze piłki nożnej, m.in. z udziałem Roberta
Lewandowskiego czy Kuby Błaszczykowskiego. Ale
też koncerty, biegi, wyścigi na rolkach…
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Autor: O. Adam Ryszard Sikora
Tytuł: Kalwaria Wejherowska.
Święte miejsca
Jerozolimy na Kaszubach
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65175-27-4
wydawnictwooskar.pl

Kalwaria Wejherowska jest miejscem wyjątkowym
dla kultury kaszubsko-pomorskiej, o ogromnym
znaczeniu religijnym i historycznym. Ufundowana
przez Jakuba Wejhera jako votum dziękczynne za
ocalenie życia, od prawie 370 lat jest miejscem
wyróżniającym miasto na mapie Pomorza i Polski.
Oprócz centrum kultu religijnego, ruchu
pielgrzymkowego i turystycznego, jest także
przedmiotem inspiracji artystycznych. Niniejszy
album powstał z myślą o osobach, które nie były
nigdy w Ziemi Świętej, ale mogą poczuć tamtejszy
genius loci właśnie na Kalwarii.

Autor: Sławomir Świetlik
Tytuł: Tuchola pięknie…
Wydawnictwo: Miejska
Biblioteka
Publiczna /
Tuchola
Rok wydania: 2016
ISBN:
mbp.tuchola.pl
Album otrzymał główną nagrodę w swojej kategorii
podczas XVII Targów Książki Kaszubskiej
i Pomorskiej „Costerina 2016”. Zawiera fotografie
ciekawych miejsc i budynków. Dopełnieniem zdjęć
są liryki autorstwa Aleksandra Janty-Połczyńskiego
(1908–1974), opiewające
Bory Tucholskie.
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Autor: Mirosław Proskurnicki
Tytuł: Bitwy morskie
w filatelistyce
i malarstwie.
Od starożytności
do I wojny światowej (t. 1)
Wydawnictwo: Porta Mare
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-62022-06-9
powr.pl
Autor albumu, długoletni kapitan Polskich Linii
Oceanicznych, prezentuje ok. 600 znaczków
pochodzących z jego wielokrotnie większej kolekcji.
Są tu znaczki prezentujące bitwy morskie począwszy
od flot wiosłowych w starożytności, przez walki flot
żeglugowych od XVI do XIX w., po bitwy flot
statków parowych podczas I wojny światowej.
Album przeznaczony jest nie tylko dla filatelistów
marynistów, ale również dla osób interesujących się
żeglugą, jej rozwojem i zbrojnymi działaniami
statków i okrętów.
Prezentowane są tu również najsłynniejsze obrazy
o tej tematyce autorstwa malarzy marynistów.

Autor: Bogdan Adamczyk
Tytuł: Skazani na sukces.
Drutex-Bytovia
(2002–2016)
Wydawnictwo: Kurier SC
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-93825-72-1
kfp.pl

Album z ponad 400 fotografiami wydany z okazji
jubileuszu 70-lecia bytowskiego klubu. Oprócz zdjęć,
w książce naszkicowano okres, w którym Bytovia
związała się z firmą Drutex. Na niemal 300 stronach
autor opisał drogę Drutex-Bytovii z klasy okręgowej
na zaplecze Ekstraklasy.
Tekst uzupełniają tabele, wyniki i zestawienia
statystyczne.
Są tu również reportaże o zawodnikach wybranych
do jedenastki siedemdziesięciolecia klubu.
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Autor: Wojsław Brydak
Tytuł: Za siódmym jeziorem.
Kaszuby
Wydawnictwo: Rebis
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-80620-71-1
rebis.com.pl
Kaszubszczyznę, po trosze wyjętą z biegu czasu, autor
przedstawia słowem i obrazem.
Tłumacz, autor sztuk teatralnych, wydawca,
z wykształcenia muzyk – od młodości trzyma w ręce
aparat fotograficzny. Zbiór krótkich szkiców
i kolekcja pejzaży pozwalają postrzegać Kaszuby
inaczej i zauważyć niepowtarzalne tonacje
pogranicza. Z okazji wystawy z wyborem kaszubskich
krajobrazów Brydaka czytamy: „Fotografie nie są
prostym zapisem obrazu, ale przekazaniem
doznanego wrażenia, przeżytych emocji oraz
indywidualnego widzenia (…) znamienne, że autor
unika architektury i obecności człowieka, jakby
chciał pokazać naturę swobodną i pierwotną”.
Album może też posłużyć za alternatywny przewodnik
po regionie.
Od Wydawcy
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Przewodniki
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Autor: Henryk Soja
Violetta Tkacz-Laskowska
Tytuł: Przewodnik Muzeum
Wsi Słowińskiej
w Klukach
Wydawnictwo: Muzeum Pomorza
Środkowego
w Słupsku
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-89329-91-7
muzeum.slupsk.pl
Ciekawostką przewodnika jest załączony zbiór
przysłów, piosenek i krótki słownik języka
słowińskiego. Na album składają się dziesiątki
kolorowych zdjęć.

Autor: Jarosław Ellwart
Piotr Biesek
Waldemar Wencel
Tytuł: Wielki i Mały Kanał Brdy
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-75914-53-3
czec.pl

Unikatowy w skali Europy system nawadniania łąk
w Borach Tucholskich powstał w 1849 r. Mimo
upływu ponad 150 lat system wciąż działa, choć jego
funkcja uległa zasadniczej zmianie – dziś jest to
przede wszystkim atrakcja turystyczna i doskonały
szlak kajakowy.
Czwarte wydanie popularnego przewodnika umożliwi
zainteresowanym bliższe poznanie Wielkiego
i Małego Kanału Brdy, ułatwi samodzielne
odkrywanie tajemnic obu tych systemów
hydrologicznych, a także zaprezentuje najciekawsze
trasy turystyczne zarówno lądowe, jak i wodne.
Od Wydawcy
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Autor: Jerzy Drzemczewski
Michał Bieliński
Tytuł: Zwiedzamy Kaszuby
samochodem
Wydawnictwo: Porta Mare
Rok wydania: 2016 (wyd. III, popr.)
ISBN: 978-83-62022-02-1
powr.pl

Na 170 stronach przewodnika autorzy proponują
turystom 12 tras po najbardziej atrakcyjnych
miejscach Kaszub. Wycieczki zaprogramowane
zostały tak, by zmotoryzowany turysta podczas
każdej z nich miał możliwość zobaczenia jak
najwięcej godnych uwagi, opisanych w przewodniku
miejsc.
Wszystkie trasy zilustrowane zostały mapką
z naniesionym kilometrażem oraz licznymi
zdjęciami.

Autor: Bogdan Wiśniewski (red.)
Tytuł: Alfabet pelpliński
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-78238-86-7
bernardinum.com.pl

Publikacja jest efektem pracy grupy osób
pasjonujących się Pelplinem. Hasła są zróżnicowane
pod względem obszerności, języka i wyboru
informacji. Pod każdym podane zostały inicjały
autorów. Nie stosowali oni zasady ważności. Więcej
miejsca poświęcili instytucjom, wydarzeniom,
miejscom, które nie pojawiły się jeszcze
w literaturze.
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