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Autor: Zenon Gołaszewski
Tytuł: Aleksander i piękna Helena
Wydawnictwo: Bellona
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-11-12886-6

Król polski Aleksander Jagiellończyk i jego małżonka
Helena Rurykowiczówna to postacie, które w naszej
historii traktowane są po macoszemu. Poza wąskim
gronem specjalistów i miłośników historii nikt o nich nie
pamięta, za to są tacy, którzy woleliby, aby właśnie o nich
nie pamiętano. A przecież stanowili niezwykłą parę:
zakochaną w sobie bez pamięci, do ostatnich chwil swego
życia; nadto Helena w zgodnej opinii współczesnych była
najpiękniejszą kobietą swojej epoki. Skąd zatem ta zasłona
milczenia? I dlaczego ówcześni możnowładcy dołożyli
starań, by zamienić ich życie w koszmar, dramat na miarę
Szekspira? Treść niniejszej, opartej na faktach, powieści
historycznej stanowi próbę rozwiązania tej zagadki.

Oprac. Iwona Joć-Adamkowicz / Dział Regionalny WiMBP w Gdańsku

Autor: Piotr Schmandt
Tytuł: Pruska zagadka
Wydawnictwo: Oficynka
Rok wydania: 2014, wyd. III
ISBN: 978-83-64307-11-9

Jest luty 1901 roku. Spokój małego miasteczka zakłóca
brutalne morderstwo gimnazjalisty Johanna Wendersa.
Inspektor Braun przybywa z Berlina, by poprowadzić
śledztwo. Z właściwą sobie dociekliwością wnika
w wejherowskie tajemnice, by podążać w ślad za mordercą.
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Autor: Marek Adamkowicz
Tytuł: Oblężenie
Wydawnictwo: Oficynka
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-64307-23-2

Rok 1813. Kończy się przerwa w oblężeniu miasta przez
wojska rosyjskie i pruskie, ale za murami wcale nie jest
spokojnie. Upadek twierdzy próbują przyspieszyć szpiedzy.
Naprzeciw
nich
staje
kapitan
Savigny,
znany
z bezwzględności oficer gubernatora Gdańska, generała
Jeana Rappa. Ścigając wrogów, Savigny musi uważać nie
tylko na skrytobójców, ale też zmagać się z własną
przeszłością. Tymczasem ofiar przybywa...

Autor: Adam Karczewski
Tytuł: Okręt
Wydawnictwo: Oficynka
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-62465-92-7

W 1964 roku na okręcie podwodnym ORP „Sęp”, wiozącym
tajemniczy ładunek, w okolicach Helu dochodzi do
wypadku. Po 35 latach oficer kontrwywiadu Marynarki
Wojennej w Gdyni Tomasz Tomasik wpada w wir
wydarzeń, które nie tylko zagrażają życiu jego i jego
bliskich, ale też mogą wpłynąć na losy kraju. Tomasik wraz
z kilkoma innymi straceńcami staje do brutalnej walki
z bezwzględnymi spiskowcami.
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Autor: Krzysztof Beśka
Tytuł: Ornat z krwi
Wydawnictwo: Oficynka
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-62465-73-6

Przez wieki kościoły Malborka, Kwidzyna, Gdańska
i Fromborka skrywały wielką tajemnicę. Przywędrowała
ona na te tereny wraz ze św. Wojciechem, by przez stulecia
znajdować się pod ochroną największych myślicieli, w tym
braci Mikołaja i Andrzeja Koperników. Aby ją chronić
przed żądnymi władzy osobami, zginęło wiele osób. I ginie
do dziś…
Archeolożka Ewa Rimmel oraz dziennikarz Tomasz Horn
nagle znajdują się w centrum wyjątkowo niebezpiecznych
wydarzeń. Ktoś, wyraźnie czegoś szukając w kościołach,
brutalnie i bez skrupułów zabija księży, a także wkracza na
tereny prowadzonych wykopalisk. Ewa i Tomasz, chroniąc
życie swoje i przyjaciół, zaczynają śledztwo, którego finał
okaże się totalnym zaskoczeniem dla wszystkich.

Autor: Justyna Pomierska
Tytuł: Przysłowia kaszubskie.
Studium z paremiografii
i paremiologii
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-63368-36-4

Przysłowie to lapidarne zdanie lub jego odpowiednik,
które
posiada
większość
następujących
cech:
anonimowość, powszechność i trwałość, obrazowość,
alegoryczność, zdolność do generalizowania i wartościowania, dydaktyzm. O ile paremiografia kaszubska
ma dość długie i bogate tradycje (od Floriana Ceynowy), to
monografia Przysłowia kaszubskie jest pierwszym
komplementarnym opisem filologicznym tych zbiorów.
Książka składa się z dwóch części: słownika zatytułowanego Księga przysłów kaszubskich i z opracowania jej zawartości, poprzedzonego wywodem
uściślającym
pojęcie
przysłowia
(w
kontekście
frazeologizmu i innych gatunków folkloru).
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Autor: Bożena Stelmachowska
Tytuł: Słowińcy – ich dzieje
i kultura (do 1956 r.)
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-633682-4-1

Publikacja zawiera cały dorobek naukowy Bożeny
Stelmachowskiej dotyczący Słowińców. Sporo uwagi autorka
poświęca kwestii nazwy (nazw) grupy, terytorium oraz
procesowi zanikania mowy rodzimej, kwestia stroju
słowińskiego, etnogenezie Słowińców, przywołuje legendy
i dokonuje dekonstrukcji ich wątków, próbuje wyjaśnić
niektóre z nich, posiłkując się wiedzą archeologiczną
i danymi ze źródeł pisanych.

Autor: Jan Sroka
Tytuł: Legendy dawnej Ziemi Sławieńskiej
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7591-297-5

„Legendy dawnej Ziemi Sławieńskiej” to kolejny z tomów
serii wydawniczej „Legendy pomorskie”. W książce zawarto
około dwieście legend związanych z Wieprzą, Polanowem,
Malechowem, Postominem, Sławnem i Sianowem.
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Autor: Beata Waśniewska
Tytuł: Nowoczesna kuchnia kaszubska
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7591-353-8

Publikacja zawiera 70 bogato ilustrowanych przepisów, które
zabierają czytelnika na kulinarną wyprawę po smakach
Kaszub. Błyskotliwie łącząc tradycyjne receptury ze
współczesnymi trendami, autorka serwuje przepyszną gamę
pomysłów na zupy, dania główne, desery czy przekąski.
W zależności od upodobań można je wykorzystać,
przyrządzając posiłki codzienne, jak i odświętne.
A sugestywne fotografie zachęcają, aby niezwłocznie pobiec
do kuchni i upichcić coś kaszubskiego.

Autor: Jan Daniluk, Dariusz Wasielewski
Tytuł: Wrzeszcz na dawnej pocztówce.
Spacer pierwszy
Wydawnictwo: Maszoperia Literacka
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63709-68-6

Pomysłodawcą albumu jest Krzysztof Grynder, znany
w trójmiejskim środowisku kolekcjoner pocztówek – oraz
innych gedanaliów – i wydawca. Część jego bogatego zbioru
dawnych widokówek Wrzeszcza była już wykorzystywana
w publikacjach dotyczących historii tej dzielnicy –
najpopularniejszą z nich jest bez wątpienia album z serii „Był
sobie Gdańsk”.
W niniejszym albumie znalazło się 99 widokówek,
prezentujących dzisiejszą aleję Grunwaldzką i jej sąsiedztwo
po wschodniej stronie na całej długości od koszar w Strzyży
Górnej (wraz z nimi samymi) do budynku, w którym mieści
się Opera Bałtycka, a także dzisiejszy Dolny Wrzeszcz.
Pozostała część dzielnicy - m.in. Jaśkowa Dolina, Królewska
Dolina, kampus Politechniki Gdańskiej, okolice kompleksu
szpitalnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – opisane
zostaną w kolejnych tomach.

5

Autor: Krystyna Świerkosz
Tytuł: Na fali. Portret biograficzny
Stanisławy Fleszarowej-Muskat
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63709-48-8

Ze wstępu Krystyny Świerkosz: Moja opowieść o Stanisławie
Fleszarowej-Muskat jest pierwszą, najpełniejszą z obecnie
możliwych, biografią. Informacje na temat życia Fleszarowej
przypominały do niedawna rozsypane puzzle jakiejś
biograficznej układanki, której ostatecznego kształtu nikt nie
był w stanie poznać. Tymczasem niektóre puzzle wystarczyło
odwrócić na właściwą stronę, inne dalej nie dają się
dopasować, a kilku po prostu brak. Dziś jednak większość
elementów daje się już ułożyć w jakąś logiczną całość...

Autor: Kazimierz Małkowski
Dariusz Małszycki
Tytuł: Nowy bedeker gdyński
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-63709-64-8

Publikacja stanowi kontynuację wydanego w 1995 i 2001 r.
„Bedekera gdyńskiego” Kazimierza Małkowskiego. Prace nad
trzecią edycją przerwała śmierć tego niestrudzonego
kronikarza dziejów miasta. Kontynuacji dzieła podjął się
Dariusz Małszycki, pracownik Muzeum Miasta Gdyni.
Obecne wydanie, dedykowane pamięci pierwszego Autora,
zawiera poprzednie hasła dotyczące ważnych tematów
z historii i współczesności nadmorskiego miasta, a także
nowe informacje o wydarzeniach, które na trwałe wpisały się
w gdyński krajobraz. „Nowy bedeker gdyński” łączy w sobie
dwie perspektywy: historyczną, która odwołuje się do czasów
powstawania i rozwoju głównego portu II Rzeczypospolitej,
i współczesną, którą tworzy nowe pokolenie gdynian.
Wiadomości zawarte w hasłach uzupełniają informacje
praktyczne. Z myślą o miłośnikach Gdyni przygotowano
również opisy tras umożliwiających lepsze poznanie tego
pięknego miasta.
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Autor: Grażyna Paturalska
Tytuł: Ubierz duszę
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7823-352-7

Autorka (mieszkanka Starogardu Gdańskiego) wprowadza
Czytelniczki do przyjaznego świata mody i stylu, który kocha
kobiety bez względu na ich wiek, wygląd i sylwetkę. Uczy je
poczucia własnej wartości i wyrażania piękna ukrytego we
wnętrzu. Napisana w bezpośredni i humorystyczny sposób.
W książce, oprócz profesjonalnych i szczegółowych
wskazówek, zamieszczony został bogaty materiał zdjęciowy,
prezentujący kobiety, które korzystając z fachowej wiedzy
autorki z sukcesem przeszły proces metamorfozy
wizerunkowej.

Autor: ks. Łukasz Wisiecki
Tytuł: Kim jestem? Ks. Janusz St. Pasierb
o tożsamości człowieka + CD
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7823-173-8

Książka ta jest zapisem wartościowych i ciekawych
przemyśleń ks. Pasierba głoszonych w homiliach, które w tej
publikacji po raz pierwszy są zanalizowane i opatrzone
rzetelnym komentarzem. Warto przeżyć swoiste rekolekcje,
czytając tę książkę i słuchając oryginalnych nagrań homilii
ks. Pasierba dołączonych do tej publikacji na płycie CD. Idąc
za tropem tego wyjątkowego Kaznodziei, z pewnością
odkryjemy na nowo swoją ludzką tożsamość, tożsamość
człowieka, który wie, kim jest, skąd przychodzi i dokąd
zmierza.
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Autor: Manfred Welti
Tytuł: Pożegnanie z Giovannim
Bernardinem Bonifaciem,
markizem d’Oria (1517–1597)
Wydawnictwo: Słowo/Obraz Terytoria
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7453-219-8

Książka sumuje badania szwajcarskiego uczonego Manfreda
Weltiego, który od lat prowadzi studia nad osobą
i dokonaniami Giovanniego Bonifacia, markiza d’Oria.
Bonifacio jest obecny w Gdańsku od 1591 r. przede wszystkim
jako darczyńca Biblioteki Rady Miejskiej. Gest Bonifacia,
który ofiarował miastu swoje bogate i bardzo rzadkie zbiory,
nie tylko otworzył całkowicie nową kartę w dziejach książki
w Polsce doby renesansu, ale również wpłynął na przestrzeń
kulturową, cywilizacyjną, oświatową i edukacyjną Gdańska.
Ponad tysiąc woluminów starych druków i rękopisów stało
się fundamentem nowej instytucji naukowej i kulturalnej,
która pod nazwą Biblioteki Gdańskiej funkcjonuje aż do dziś.

Autor: Kalina Zabuska
Tytuł: Szekspirowska dekada Chodowieckiego
Wydawnictwo: Słowo/Obraz Terytoria
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7453-127-6

Bohaterowie
Szekspira
zawładnęli
wyobraźnią
osiemnastowiecznej
publiczności
teatralnej.
Fala
zainteresowania twórczością angielskiego dramaturga
przyniosła niezwykłą popularność aktorom wcielającym się w
postacie z jego sztuk. Uwielbienie dla Szekspira objawiało się
wśród publiczności stanami bliskimi histerii. Daniel
Chodowiecki był jednym z owych pełnych entuzjazmu,
emocjonalnie zaangażowanych widzów, którzy tłumnie
wypełniali widownie europejskich teatrów. W latach 1778–
1788 najpierw w szkicach, potem na metalowych matrycach
negatywowych, wreszcie na akwafortowych odbitkach,
wieńczących skomplikowany proces technologiczny, pojawili
się bohaterowie rodem z literackiej wyobraźni Szekspira.
Inspirowane jego twórczością ilustracje Chodowieckiego
skrywają mnogość wątków rzucających światło na ogromną
szekspirowską scenę, jaką w XVIII wieku stała się Europa.
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Autor: Peter Oliver Loew
Tytuł: Gdańsk. Przewodnik literacki
Wydawnictwo: Instytut Kultury
Miejskiej (Gdańsk)
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-936289-1-9

Zaproponowane w książce spacery wiodą szlakiem miejsc
opisanych w powieściach i wierszach autorstwa Stefana
Chwina, Pawla Huellego, Josepha von Eichendorffa, Alfreda
Döblina, Willibalda Omankowskiego i wielu innych.
Prowadzą one również do rzadziej odwiedzanych części
miasta, które było ośrodkiem Hanzy i kolebką Solidarności, a
także ikoną powojennego porządku wersalskiego i miejscem
wybuchu II wojny światowej.

Autor: Iwona Jażewicz
Tytuł: Miejska sieć osadnicza
regionu nadmorskiego
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe
Akademii Pomorskiej
w Słupsku
Rok wydania: 2013
ISBN: ISBN: 978-83-7467-204-7

Autorka opisuje uwarunkowania historyczno-polityczne
rozwoju miejskiej sieci osadniczej regionu nadmorskiego
oraz uwarunkowania komunikacyjne rozwoju miast na tym
terenie. Wskazuje przy tym determinanty demograficzne
rozwoju tych miast, obrazuje przemiany urbanizacyjne
i przedstawia strukturę miejskiej sieci osadniczej. Pisze
ponadto o przekształceniach układu hierarchicznego
i koncentracji miast w regionie nadmorskim.
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Autor: Hanna Cygler
Tytuł: Grecka mozaika
Wydawnictwo: Rebis
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7818-488-1

Korfu, lato 2010 roku. Spokój Jannisa Kassalisa mąci
pojawienie się tajemniczej, młodej Polki. Dziewczyna ma
podstawy podejrzewać, że jest jego córką… Choć obojgu
trudno odnaleźć się w nowej sytuacji, po przełamaniu
początkowej nieufności nawiązuje się między nimi nić
porozumienia. Jannis stopniowo wyjawia Ninie swą
przeszłość i kolejne rodzinne tajemnice. Co wyniknie z tego
niezwykłego spotkania? Przeznaczenie bywa przewrotne i
wiedzą o tym zwłaszcza Grecy…

Autor: Marzena Dembek
Tytuł: Mój słowôrz
Wydawnictwo: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-62137-68-8

Książka pomocnicza do nauki języka kaszubskiego. Idealna
dla dzieci, bogato ilustrowana.

10

