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Micha³ Targowski, Na prawie polskim i niemieckim. Kszta³towanie siê ziem-
skiej w³asnoœci szlacheckiej na Pomorzu Gdañskim w XIII–XVI wieku, War-
szawa 2014, Wydawnictwo DiG, ss. 211

Celem monografii jest analiza procesu kszta³towania siê w³asnoœci ziemskiej ry-
cerstwa i szlachty na Pomorzu Gdañskim od XIII do koñca XVI w., w tym zw³asz-
cza wskazanie czynników, które wp³ynê³y na specyficzn¹ strukturê maj¹tkow¹
szlachty województwa pomorskiego w II po³. XVI w. Praca, poprzedzona wstê-
pem, podzielona jest na siedem rozdzia³ów. W pierwszym autor przedstawia roz-
wój w³asnoœci ziemskiej rycerstwa w XIII w. (do 1309 r.), w drugim rozbudowê
i funkcjonowanie w³adztwa terytorialnego Zakonu Krzy¿ackiego i zmiany w struk-
turze maj¹tkowej pomorskiego rycerstwa do 1454 r. Kolejne cztery rozdzia³y rów-
nie¿ poœwiêcone s¹ czasom krzy¿ackim na Pomorzu Gdañskim. W rozdziale trze-
cim omówiono formy gospodarowania i Ÿród³a dochodów dóbr rycerskich, w czwar-
tym obci¹¿enia ekonomiczne, w pi¹tym obci¹¿enia militarne rycerstwa, a w szóstym
zasady dziedziczenia i podzia³y spadkowe dóbr rycerskich. Rozdzia³ siódmy nosi
tytu³ W³asnoœæ ziemska szlachty w województwie pomorskim od po³. XV do koñca
XVI w. Ksi¹¿kê zamyka zakoñczenie, bibliografia oraz indeks nazw miejscowoœci.
Prezentowane dzie³o jest poprawion¹ wersj¹ rozprawy doktorskiej autora i zosta³o
wydane w serii Szlachta i ziemiañstwo na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej.

Chrystian Myschor, Wy¿si urzêdnicy pruskiej administracji prowincjonalnej
w Poznañskiem (1871–1918), Poznañ 2014, Wydawnictwo Nauka i Innowacje,
ss. 429

Ksi¹¿ka poprzedzona przedmow¹ oraz wstêpem, sk³ada siê z oœmiu rozdzia³ów.
W pierwszym przedstawiono cechy szczególne i rozwój administracji pruskiej
w Poznañskiem, w drugim jej portret spo³eczny, w trzecim wykszta³cenie i procesy
socjalizacji, w czwartym politykê personaln¹ i kariery, w pi¹tym etos zawodowy,
w szóstym warunki pracy i bytowe, w siódmym dzia³alnoœæ polityczn¹ i w ostatnim
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krêgi towarzyskie i aktywnoœæ spo³eczn¹ urzêdników. Pracê zamyka zakoñczenie,
wykaz skrótów, bibliografia, spisy tabel i ilustracji, indeks osób oraz Zusammen-
fassung. Jak stwierdzi³ w przedmowie prof. Witold Molik, autor pojmuje „badan¹
grupê wy¿szych urzêdników jako swoist¹ socjokulturow¹ przestrzeñ […] spogl¹da
na ni¹ »od wewn¹trz«. […] umiejêtnie unikn¹³ swoistej pu³apki uznania panuj¹cej
w Poznañskiem sytuacji politycznej jako wyj¹tkowej i wyjaœniania jej za pomoc¹
polsko-niemieckiego konfliktu narodowoœciowego”.

Wies³aw Nowosad, Konopaccy herbu Odwaga – dzieje pomorskiej rodziny se-
natorskiej w XV–XVIII wieku. Studium genealogiczno-maj¹tkowe, Warszawa
2014, wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne, Wydawnictwo DiG, ss. 383 + 2
tab. genealogiczne

Pierwsza monografia naukowa Konopackich – jednej z najwa¿niejszych senator-
skich rodzin pomorskich, dzia³aj¹cych od koñca XV do pocz¹tków XVIII wieku.
Praca sk³ada siê z dwóch czêœci. W pierwszej, obszerniejszej, znalaz³y siê roz-
dzia³y poœwiêcone legendom rodzinnym, herbowi i protoplastom rodziny oraz
w³aœciwe biogramy poszczególnych jej przedstawicieli w liczbie 64. W czêœci
drugiej autor zaprezentowa³ „tematy o charakterze ogólnym, podzielone na za-
gadnienia zwi¹zane z polityk¹ rodzinn¹, maj¹tkiem i edukacj¹ Konopackich”.
Wed³ug Nowosada, taki uk³ad pozwoli³ „przeœledziæ procesy – nie doœæ widoczne
w pojedynczych biogramach – maj¹ce wp³yw na rozkwit i zmierzch rodziny. Da³y
one równie¿ dobr¹ podstawê do badañ nad awansem rodziny w strukturze spo-
³ecznej (urzêdniczej i maj¹tkowej) prowincji, a wnioski bêd¹ce podsumowaniem
stanowi¹ jednoczeœnie zakoñczenie […] publikacji”. W monografii znalaz³ siê
równie¿ aneks poœwiêcony problemowi podszywania siê pod wygasaj¹ce stare
rody szlacheckie rodzin nosz¹cych to same lub podobne nazwisko. Co, jak siê
okazuje, by³o i jest zjawiskiem wszechobecnym.

Tomasz £aszkiewicz, Ziemiañstwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia miê-
dzywojennego – w perspektywie codziennoœci, Inowroc³aw-Toruñ 2013, wyd.
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzia³y w Inowroc³awiu i Toruniu, ss. 484
+ 2 nlb

Najnowsza monografia poœwiêcona warstwie ziemiañskiej na Pomorzu w cza-
sach II RP. Sk³ada siê z szeœciu rozdzia³ów. W pierwszym autor charakteryzuje
ziemiañstwo jako grupê spo³eczn¹, w drugim omawia jego podstawy gospodar-
cze. Rozdzia³ trzeci zatytu³owany jest W krêgu ¿ycia codziennego pomorskich
dworów, czwarty omawia problemy ¿ycia rodzinnego. Relacje ziemian z robotni-
kami, s³u¿b¹ domow¹, administracj¹, duchowieñstwem, a tak¿e ich stosunek do
Niemców i ludnoœci nap³ywowej autor omówi³ w rozdziale pi¹tym. Dwa ostatnie
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rozdzia³y poœwiêcone s¹ zaanga¿owaniu politycznemu i aktywnoœci ziemian
w organizacjach spo³ecznych. Praca posiada oczywiœcie wstêp, zakoñczenie, bi-
bliografiê oraz indeks osobowy.

Waldemar Nocny, Trzecie ujœcie Wis³y, Gdañsk 2013, wyd. Fundacja „Meri-
tum”, ss. 419 + 1 nlb

Dzieje Œwibna, Przegaliny i Mikoszewa, trzech wsi po³o¿onych w pobli¿u prze-
kopu Wis³y do Zatoki Gdañskiej. W jedenastu rozdzia³ach autor omawia historiê,
przyrodê, rybo³ówstwo, rekreacjê, ¿ycie artystyczne, oœwiatê, religiê, architekturê
oraz rolnictwo w ich okolicy. Praca opatrzona przypisami oraz obszern¹ bibliografi¹.

Sylwia Grochowina, Polityka kulturalna niemieckich w³adz okupacyjnych
w Okrêgu Rzeszy Gdañsk-Prusy Zachodnie, w Okrêgu Rzeszy Kraj Warty i w Re-
jencji Katowickiej w latach 1939–1945, Toruñ 2013, wyd. Fundacja Genera³
El¿biety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz
Wojskowej S³u¿by Polek, ss. 310

Monografia ukazuje ma³o znany element polityki narodowoœciowej realizowanej
przez okupanta niemieckiego na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy Nie-
mieckiej, jak¹ by³a polityka kulturalna. Autorka podjê³a próbê okreœlenia celów,
za³o¿eñ oraz sposobów realizacji niemieckiej polityki kulturalnej na ziemiach
polskich wcielonych do III Rzeszy. Pracê ujêto w czterech rozdzia³ach. Pierwszy
nosi tytu³: Polityka kulturalna narodowych socjalistów w latach 1933–1939, drugi:
Kultura niemiecka w systemie okupacyjnym na ziemiach polskich wcielonych do
Trzeciej Rzeszy w latach 1939–1945, trzeci: Niemieckie instytucje kulturalne na
Pomorzu Gdañskim, w Wielkopolsce i na Górnym Œl¹sku w latach 1939–1945
oraz czwarty: Niemieckie œrodowiska artystyczne na zaanektowanych przez Trze-
ci¹ Rzeszê ziemiach polskich w latach 1939–1945.

Ma³gorzata Mastalerz-Krystjañczuk, Pomorze Zachodnie w polskiej nauce,
publicystyce i dzia³alnoœci politycznej w latach 1919–1939, S³upsk 2013, Wy-
dawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w S³upsku, ss. 256 + 1 nlb

Autorka monografii stawia pytanie, na ile Polacy mogli byæ przygotowani do za-
chodz¹cych zmian terytorialnych po II wojnie œwiatowej i jakie miejsce zajmo-
wa³o Pomorze Zachodnie w ich œwiadomoœci jeszcze przed wybuchem wojny
w okresie II Rzeczypospolitej. Praca sk³ada siê z czterech rozdzia³ów, z których
pierwszy obejmuje okres wyznaczania i krzepniêcia pó³nocno-zachodniej granicy
Polski w latach 1919–1920. Ju¿ w tym czasie, jak pisze autorka, „…historia
Pomorza Zachodniego by³a przywo³ywana jako dowód naporu niemieckiego, któ-
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rego efektem by³o skurczenie siê polskoœci jedynie do jego wschodnich powiatów.
Przy³¹czenie ziem lêborskiej i bytowskiej do odradzaj¹cego siê pañstwa sta³o siê
wówczas celem dyplomatów i pragnieniem tysiêcy mieszkaj¹cych tam Polaków”.
W drugim rozdziale zaprezentowano miejsce Pomorza Zachodniego w nauce pol-
skiej okresu dwudziestolecia miêdzywojennego. Zainteresowanie histori¹, arche-
ologi¹, jêzykoznawstwem czy geografi¹ tego terytorium przejawi³o siê szczegól-
nie wœród naukowców poznañskich. W trzecim rozdziale omówiono obecnoœæ
Pomorza Zachodniego we wszelkich publikacjach nastawionych na szerokie krê-
gi odbiorców. Rozdzia³ czwarty przedstawia oddzia³ywania polskich konsulatów
w Szczecinie i Pile oraz polskich organizacji spo³ecznych i politycznych na polsk¹
mniejszoœæ wschodnich powiatów Pomorza Zachodniego.

Tomasz Wicherkiewicz, Regionalne jêzyki kolateralne Europy – porównawcze
studia przypadku z polityki jêzykowej, Poznañ 2014, Wydawnictwo Rys, ss. 428

Pierwsza monografia w jêzyku polskim poœwiêcona jêzykom kolateralnym z per-
spektywy historii jêzyków, jêzykoznawstwa historycznego, socjolingwistyki, geo-
lingwistyki i dialektologii, glottopolityki i legilingwistyki, dialektometrii oraz badañ
pejza¿u jêzykowego oraz w pragmatycznym kontekœcie polityki i planowania jê-
zykowego, jak te¿ Europejskiej karty jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych.
Ksi¹¿ka dotyczy fenomenu i typu jêzyków do tej pory ma³o w literaturze fachowej
obecnych. Potocznie postrzegane s¹ one jako swego rodzaju odmiany poœrednie
miêdzy dialektami i samodzielnymi jêzykami, tymczasem autor proponuje cha-
rakterystykê wyró¿niaj¹cych cech interdyscyplinarnych owych kolateralnych
wspólnot jêzykowych, obejmuj¹c¹ endogenicznoœæ i autochtonicznoœæ, równoleg³y
z jêzykiem dominuj¹cym rozwój historyczny, siln¹ to¿samoœæ regionaln¹ zwi¹zan¹
z terytorium w stosunku do jêzyka dominuj¹cego peryferyjnym, s³abe akcentowa-
nie czynników narodowych, wielowiekow¹ dynamikê zmian presti¿u, statusu i za-
kresów u¿ycia jêzyka, nasilone od kilku dekad procesy standaryzacji i normaliza-
cji jêzyka, a w ostatnim czasie intensyfikacjê dzia³añ rewitalizacyjnych. Jako g³ów-
ne studia przypadku obrano kompleksy jêzykowe: dolnoniemiecko-dolnosaksoñski
z pó³nocnych Niemiec i Niderlandów, scots z ulsterskim scots w Szkocji i Irlandii
Pó³nocnej, kaszubski w Polsce, ³atgalski na £otwie oraz asturyjsko-mirandyjski
w pó³nocnej Hiszpanii i Portugalii.

Monika Jakubek-Raczkowska, Tu ergo flecte genua tua. Sztuka a praktyka
religijna œwieckich w diecezjach pruskich pañstwa zakonu krzy¿ackiego do po-
³owy XV wieku, Pelplin 2014, Wydawnictwo Bernardinum, ss. 723 + 1 nlb

Ksi¹¿ka poœwiêcona problematyce religijnoœci ludzi œwieckich w pañstwie krzy-
¿ackim w Prusach. Autorka analizuje i interpretuje temat poprzez pryzmat
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oddzia³ywania obrazów na wiernych. Skupia siê na roli, jak¹ obrazy odgrywa³y
zarówno we wspólnotowej, jak i indywidualnej praktyce religijnej, analizuj¹c ich
treœci i formê, ekspresjê i retorykê, funkcje i miejsce w ró¿nych przestrzeniach
sakralnych dostêpnych dla laikatu ze szczególnym naciskiem na ikonosferê ko-
œcio³a parafialnego. Poddaje interpretacji mo¿liwoœci oddzia³ywania dzie³ sztuki
na poziom chrystianizacji oraz na religijne emocje w miejskich i wiejskich krê-
gach spo³eczeñstwa pañstwa zakonnego. Dzie³o sztuki sakralnej jawi siê w tym
ujêciu jako wa¿ny œrodek nauczania i wspó³czynnik pobo¿noœci.

Marek Sass, Bys³awek w Borach Tucholskich. Z dziejów wsi i klasztoru, wyd.
Magraf s.c. na zlecenie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory”,
Bydgoszcz-Bys³awek 2014, ss. 117 + 43 nlb

Monografia malowniczej borowiackiej wsi i znajduj¹cego siê tam klasztoru ss. be-
nedyktynek, a póŸniej wincentynek. Sk³ada siê z dwóch czêœci. W pierwszej chro-
nologicznie omówiono dzieje, w drugiej zaœ, bêd¹cej rodzajem albumu, znalaz³y
siê wielobarwne reprodukcje dokumentów i fotografii archiwalnych oraz zdjêæ
wspó³czesnego Bys³awka. Praca zosta³a opatrzona bibliografi¹.

Andrzej Mietz, Jan Pakulski, £ob¿enica. Portret miasta i okolicy, wyd. II, To-
ruñ 2014, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, ss. 709

Drugie, jubileuszowe z okazji 700-lecia nadania praw miejskich, wydanie mono-
grafii historycznej £ob¿enicy na Krajnie. Ksi¹¿ka sk³ada siê z dziesiêciu rozdzia-
³ów, z których dziewiêæ periodycznie opisuje dzieje miasta, ostatni zaœ dotyczy
miejscowych zabytków. Ponadto zamieszczono obszern¹ bibliografiê, streszczenie
w jêzyku niemieckim, tablice ilustracyjne oraz indeksy: osobowy i geograficzny.

Roland Borchers, Katarzyna Madoñ-Mitzner (Hg.), Erinnerungen aus der
Kaschubei. Erfahrungen und Identitäten 1920–1939–1945, Schriften des Bun-
desinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa,
Bd. 54, Oldenburg [2014], wyd. Bundesinstituts für Kultur und Geschichte
der Deutschen im östlichen Europa, ss. 409

Praca z gatunku coraz modniejszego Oral History, której przewodnim tematem
jest wojna na Kaszubach w pamiêci polskich i niemieckich œwiadków. Praca sk³a-
da siê z przedmowy autorstwa Zbigniewa Gluzy, Piotra Jakubowskiego, Paw³a
Machcewicza, Gertrud Pickhan i Matthiasa Webera, wprowadzenia pióra redak-
torów tomu, nastêpnie dwóch artyku³ów: Rolanda Borchersa o historii Kaszubów
i Piotra Filipkowskiego o historii mówionej na Kaszubach. Zasadnicz¹ czêœæ ksi¹¿ki
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stanowi¹ relacje œwiadków, które s¹ podzielone na trzy okresy: miêdzywojenny,
II wojny œwiatowej i jej zakoñczenia. Na koñcu znalaz³y siê biogramy uczestni-
ków wywiadów oraz obszerna bibliografia.

Anna Maria £ubiñska, Katarzyna Werner, Arkadiusz Peisert, Neoplemiona
czy epigoni? Wspó³czeœni studenci w tradycyjnych stowarzyszeniach studenckich:
Klub Studencki „Pomorania” i Korporacja Akademicka „Welecja”, Pszczó³ki
2014, Wydawnictwo Orbis Exterior, ss. 209 + 1 nlb

Ksi¹¿ka obrazuje wspó³czesne nawi¹zania do tradycyjnych organizacji studenc-
kich na przyk³adzie powsta³ego w 1962 roku Klubu „Pomorania”, dzia³aj¹cego
przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim oraz odtworzonej w III RP, a powsta³ej
w 1883 roku, Korporacji Akademickiej „Welecja”.

Kosznajderia. Dzieje niemieckiej enklawy osadniczej na Pomorzu Gdañskim,
praca zbiorowa pod red. Jerzego Szwankowskiego, Chojnice 2013, wyd. Lo-
kalna Grupa Dzia³ania Sandry Brdy w Chojnicach, ss. 375

Jak napisa³ we wstêpie redaktor publikacji (s. 18–19): „Prezentowane wydawnic-
two, […] jest prób¹ podsumowania dotychczas przeprowadzonych badañ i stu-
diów nad dziejami Kosznajderii i pierwszym monograficznym ujêciem tematu od
czasów ks. Rinka i jego dzie³a Die Geschichte der Koschneiderei z 1932 roku”.
Jest tak¿e punktem wyjœcia do dalszych dociekañ historycznych, chocia¿by na
temat zderzenia tradycyjnej religijnoœci Kosznajdrów z ideologi¹ narodowosocjali-
styczn¹, polonizacji Kosznajdrów, kosznajderskich losów po zakoñczeniu II wojny
œwiatowej zwi¹zanych z wysiedleniem tej spo³ecznoœci, zsy³kami do obozów pracy,
wreszcie aklimatyzacj¹ na terytorium powojennych Niemiec. Praca sk³ada siê
z szeœciu rozdzia³ów. W pierwszym, Jerzy Sikora i £ukasz Trzciñski zajêli siê
prehistori¹ terenów Kosznajderii. W drugim, S³awomir Zonenberg opracowa³ te-
mat Ukszta³towanie siê i dzieje osadnictwa niemieckiego miêdzy Chojnicami
a Tuchol¹ w œredniowieczu. Tereny Kosznajderii w dobie Rzeczpospolitej szla-
checkiej to tytu³ rozdzia³u opracowany przez Andrzeja Grotha. Redaktor dzie³a
Jerzy Szwankowski napisa³ rozdzia³ Powrót na niemieckie ³ono. Pod ber³em
królewskim i cesarskim (1772–1920). Autorem dwóch ostatnich rozdzia³ów jest
W³odzimierz Jastrzêbski, a dotycz¹ one Kosznajderii w II Rzeczypospolitej oraz
w okresie wojny i okupacji (1939–1945). Zamieszczono równie¿ tekst w jêzyku
niemieckim Zamiast pos³owia, autorstwa Kosznajdra Hansa Georga Behrendta.
Na koñcu zaœ znalaz³y siê wspó³czesne fotografie wsi kosznajderskich.



361NOTY WYDAWNICZE 2014

Dzieje gminy Wejherowo, pod red. Bogus³awa Brezy, Wejherowo 2013, wyd.
Gmina Wejherowo, ss. 813 + 17 nlb

Obszerna monografia wiejskich okolic Wejherowa, stanowi¹cych osobn¹ jednostkê
administracyjn¹ – Gminê Wejherowo. Praca sk³ada siê z dziewiêciu rozdzia³ów,
Przedmowy wójta Henryka Skwar³o, Wstêpu i Zakoñczenia, indeksu osobowego,
spisu ilustracji, streszczeñ w jêzyku angielskim i niemieckim oraz tablic ilustra-
cyjnych zatytu³owanych Gmina Wejherowo w kolorze. Ewa WoŸniak i Grzegorz
Masik napisali geograficzny rozdzia³ Gmina Wejherowo – miejsce i ludzie. Arche-
olo¿ki, Danuta Król i Janina Kurowska, opracowa³y Osadnictwo pradziejowe
i wczesnoœredniowieczne na terenie gminy Wejherowo. Rozdzia³ Obszar dzisiejszej
gminy Wejherowo w œwietle Ÿróde³ pisanych do II po³owy XVI wieku opracowa³
mediewista Klemens Bruski. Nastêpne rozdzia³y wysz³y spod pióra historyków.
Andrzej Groth jest autorem rozdzia³u W Rzeczypospolitej szlacheckiej. Leszek
Ja¿d¿ewski opracowa³ rozdzia³ W zaborze pruskim, redaktor monografii Bogu-
s³aw Breza napisa³ rozdzia³ W odrodzonej Polsce, Andrzej G¹siorowski W dniach
wojny 1939 roku i okupacji niemieckiej oraz Grzegorz Berendt W Polsce Ludo-
wej. Ostatni rozdzia³ Nazwy geograficzne i osobowe oraz mowa mieszkañców jest
dzie³em jêzykoznawcy Jerzego Tredera. Ka¿dy z rozdzia³ów zakoñczony jest bi-
bliografi¹.

Gdynia Zachód. Z przesz³oœci w przysz³oœæ, pod red. Tadeusza Stegnera, Gdañsk-
-Gdynia 2014, wyd. Kosycarz Foto Press KFP, ss. 341

Pierwsza monografia najm³odszej czêœci miasta Gdyni, nazwanej przez urbani-
stów „Gdyni¹ Zachód” (dzielnice: D¹browa, Wiczlino i Chwarzno) oraz dwóch
s¹siednich wsi z gminy Szemud: Bojana i Koleczkowa. Tereny te, od oko³o 40 lat,
s¹ obiektem miejskiej ekspansji Gdyni. Praca sk³ada siê z dziewiêciu rozdzia³ów
oraz S³owa wstêpnego pióra redaktora tomu Tadeusza Stegnera. Rozdzia³ pierw-
szy Pradzieje Gdyni Zachód opracowali archeolodzy Miros³aw i Piotr Fudziñscy.
Trzy kolejne rozdzia³y, poœwiêcone dziejom wsi po³o¿onych na terenie Gdyni
Zachód od œredniowiecza do I wojny œwiatowej (1253–1920), napisa³ Tomasz
Rembalski. Dariusz Ma³szycki, historyk z Muzeum Miasta Gdyni, w trzech roz-
dzia³ach przedstawi³ dzieje wsi: Chwarzno, Wiczlino, Kolonia, Bojano i Kolecz-
kowo w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego, II wojny œwiatowej oraz
w czasach Polski Ludowej (1920–1989). W ostatnim rozdziale przedstawi³ rów-
nie¿ moment w³¹czenia Chwarzna, Wiczlina i Kolonii do Gdyni oraz pierwszych
lat funkcjonowania tych osad, jako dzielnic miasta. Geografowie, Magdalena
Szmytkowska i Mariusz Czepczyñski, napisali rozdzia³ Wspó³czesny krajobraz
Gdyni Zachód. Plany urbanistyczno-architektoniczne dla Gdyni Zachód przedsta-
wi³ w ostatnim rozdziale Maciej Mycielski.
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Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego, t. I. Przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ ziemi choj-
nickiej, red. Jacek Knopek, Chojnice 2013, wyd. Przedsiêbiorstwo Marketin-
gowe LOGO na zlecenie Powiatu Chojnickiego, ss. 733 + 1 nlb
Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego, t. II. Kalendarium ziemi chojnickiej, wy-
bór i opracowanie Jacek Knopek, Chojnice 2010, wyd. Przedsiêbiorstwo Mar-
ketingowe LOGO na zlecenie Powiatu Chojnickiego, ss. 252 + 1 nlb
Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego, t. III. Ludzie ziemi chojnickiej, wybór
i opracowanie Jacek Knopek, Chojnice 2010, wyd. Przedsiêbiorstwo Marke-
tingowe LOGO na zlecenie Powiatu Chojnickiego, ss. 236 + 1 nlb
Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego, t. IV. Dzieje ziemi chojnickiej w wypisach,
wybór i opracowanie Jacek Knopek, Chojnice 2008, wyd. Przedsiêbiorstwo
Marketingowe LOGO na zlecenie Powiatu Chojnickiego, ss. 252 + 1 nlb

Ogromne, licz¹ce prawie pó³tora tysi¹ca stron dzie³o dotycz¹ce dziejów ziemi,
a po 1772 roku powiatu chojnickiego, które wydawane by³o w latach 2008–2013.
Jako pierwszy ukaza³ siê tom IV, który jest subiektywnym wypisem Ÿróde³ do
dziejów ziemi chojnickiej. Dla epok wczeœniejszych (sprzed I wojny œwiatowej)
s¹ to materia³y znane historykom i ju¿ publikowane w innych wydawnictwach
tego typu. Tomy II i III wydane zosta³y w 2010 roku. Pierwszy z nich zawiera
kalendarium ziemi chojnickiej, drugi zaœ, w formie biogramów, przedstawia syl-
wetki najwa¿niejszych postaci w jej dziejach. Najwa¿niejszy i najobszerniejszy
jest wydany w 2013 roku tom I, bêd¹cy klasyczn¹ monografi¹ powiatu. Praca
posiada przedmowê starosty chojnickiego oraz wprowadzenie Jacka Knopka –
redaktora tomu. Pradzieje ziemi chojnickiej napisa³ Jacek WoŸny. Nastêpne „czê-
œci”, których w sumie jest szeœæ, to dzie³o kilku znanych pomorskich badaczy.
Adam Szweda napisa³ Ksiêstwo pomorskie i pañstwo krzy¿ackie (do 1466 roku)
oraz Andrzej Groth Pierwsza Rzeczpospolita (1466–1772), Jerzy Szwankowski
Pañstwo prusko-niemieckie (1772–1920). W³odzimierz Jastrzêbski napisa³ dwie
czêœci: Druga Rzeczpospolita (1920–1939) i Trzecia Rzesza Niemiecka (1939–
–1945). Czasy najnowsze wysz³y spod pióra dwóch autorów, Macieja Hejgera
Polska Rzeczpospolita Ludowa (1945–1989/90) oraz Micha³a Polaka Trzecia
Rzeczpospolita (po 1990 roku). Praca posiada spisy przedmiotowe i bibliografiê,
lecz nie zosta³a opatrzona w indeksy osobowe czy geograficzne, co przy tak ob-
szernej pracy utrudnia jej przegl¹danie.

Jêzyk – tradycja – to¿samoœæ, pod red. Ewy Rogowskiej-Cybulskiej i Ma³go-
rzaty Milewskiej-Stawiany, Gdañsk 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañ-
skiego, ss. 165 + 10 nlb

Ksi¹¿ka dedykowana prof. Jerzemu Trederowi z okazji siedemdziesi¹tej rocznicy
urodzin oraz czterdziestopiêciolecia pracy naukowej i dydaktycznej, a jednocze-
œnie owoc sesji jêzykoznawczej pod tym samym tytu³em, zorganizowanej 26 listo-
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pada 2012 r. w Gdañsku. Zamieszczone w tomie teksty dotycz¹ zagadnieñ z za-
kresu to¿samoœci etnicznej (w tym polskiej, kaszubskiej i ³u¿yckiej), tradycji kul-
turowej (w tym antycznej i chrzeœcijañskiej; narodowej, regionalnej i lokalnej;
miejskiej i wiejskiej; spontanicznej i instytucjonalnej), to¿samoœci indywidualnej
(w aspekcie dydaktycznym i onomastycznym), a tak¿e szeroko rozumianej to¿sa-
moœci jêzykowej. Ksi¹¿ka zawiera ponadto bibliografiê publikacji prof. Jerzego
Tredera za lata 2007–2013.

Johannes Hevelius and his Gdañsk, edited by Marian Turek, Gdañsk 2013,
wyd. Gdañskie Towarzystwo Naukowe, ss. 251

Ksi¹¿ka bêd¹ca owocem interdyscyplinarnej konferencji z 2011 r., zorganizowa-
nej z okazji czterechsetnej rocznicy urodzin wybitnego gdañszczanina i astronoma
Jana Heweliusza. Wœród dziewiêtnastu artyku³ów znajduj¹ siê zarówno teksty
poœwiêcone samemu astronomowi, jak i Gdañskowi epoki, w której on ¿y³.

Ród Sierakowskich na ziemi malborskiej, pod red. Janusza Hochleitnera i Piotra
Szwedowskiego, [Malbork 2013], wyd. Malborskie Centrum Kultury i Edu-
kacji, Muzeum Zamkowe w Malborku, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Oddzia³ w Malborku, ss. 222 + 2 nlb

Zbiór materia³ów pokonferencyjnych, które zosta³y wyg³oszone 20 lutego 2013 r.
W broszurze ³¹cznie zamieszczono trzynaœcie artyku³ów, dziel¹c je na trzy czêœci.
W pierwszej, zatytu³owanej Kontekst znalaz³y siê m.in. teksty Stanis³awa Achrem-
czyka Szlachta malborska w XVIII wieku, czy Tomasza £aszkiewicza Wiêzi ro-
dzinne w œrodowisku ziemian pomorskich w dobie dwudziestolecia miêdzywojen-
nego. W czêœci drugiej Ród Sierakowskich zamieszczono m.in. artyku³ Macieja
Kraiñskiego Panowie na Waplewie. Rodzina Hrabiów Sierakowskich z Ziemi
Malborskiej, czy Józefa Borzyszkowskiego Sierakowscy i Waplewo a o. Maksy-
milian Napi¹tek (1881–1933) – redemptorysta, rekolekcjonista i misjonarz z Ga-
licji. W czêœci trzeciej Spuœcizna znalaz³y siê tylko dwa artyku³y: £ukasza Staw-
skiego Zabytki z kolekcji Hrabiów Sierakowskich z Waplewa Wielkiego w zbio-
rach Muzeum w Kwidzynie oraz Anny Bogdanowicz Zespó³ szkolno-przedszkolny
im. Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim. Dzie³o, które trwa.

Jacek Lewicki, Wojciech Lewicki, Che³miñscy myœliwi. Historia i dzia³alnoœæ
Ko³a £owieckiego  „Orze³” w Che³mie, Che³mno 2013, wyd. Ko³o £owieckie
„Orze³” w Che³mnie, Bydgoski Dom Wydawniczy Margrafsen, ss. 261 + 2 nlb

Monografia upamiêtniaj¹ca 90. rocznicê powstania Polskiego Zwi¹zku £owiec-
kiego oraz 60. rocznicê powstania Ko³a £owieckiego „Orze³” w Che³mnie. Praca
sk³ada siê z dwóch czêœci. W pierwszej przedstawiono dzieje ³owiectwa na Pomo-
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rzu, ze szczególnym uwzglêdnieniem Ziemi Che³miñskiej od 1772 do 1978 r.
Ostatni, pi¹ty rozdzia³, poœwiêcony zosta³ za³o¿ycielowi ko³a ³owieckiego nr 3
„Leœnik” w Che³mnie – Kazimierzowi Szlachetce. W czêœci drugiej zaprezento-
wano dzia³alnoœæ Ko³a £owieckiego „Orze³” w Che³mnie w latach 1979–2013.
Obie czêœci opatrzone s¹ indeksami osobowymi i geograficznymi.

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu Warmiñsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie (1969–1988–2013). Dzieje – profil badawczy – absolwen-
ci, red. Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2013, wyd. Instytut Historii i Stosunków
Miêdzynarodowych UWM, ss. 334 + 1 nlb

Ksi¹¿ka wydana z okazji 25-lecia Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodo-
wych Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na wstêpie zamiesz-
czono przedmowy Rektora UWM, Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego, Marsza³ka
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego, Prezydenta Miasta Olsztyna oraz Dzie-
kana Wydzia³u Humanistycznego UWM. Nastêpnie zamieszczono zarys dziejów
Instytutu, pióra Andrzeja Kopiczki oraz przedstawiono w³adze Uczelni i Instytutu.
Intersuj¹ce s¹ charakterystyki poszczególnych zak³adów (w sumie dziewiêæ), funk-
cjonuj¹cych w ramach Instytutu. W dalszej czêœci znalaz³y siê: opis dziejów Insty-
tutu w zestawieniach i tabelach, wykazy absolwentów oraz fotograficzna kronika
dzia³alnoœci Instytutu.

Jan Trepczyk, Aleksander Labuda, Jan Romski, Stefan Bieszk, Franciszek
Grucza, Feliks Marsza³kowski, Poezja zrzeszyñców, wstêp Józef Borzyszkow-
ski, Daniel Kalinowski, Hanna Makurat, Gdañsk 2013, seria: Biblioteka Pisa-
rzy Kaszubskich, t. 8, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 724

Ósmy tom Biblioteki Pisarzy Kaszubskich zawiera dzie³a twórców liryki kaszub-
skiej, z najbardziej chyba znanym Janem Trepczykiem na czele. Poezja zrzeszyñ-
ców to dla czytelnika lekcja o skomplikowanej sferze ich ducha, myœli, ideologii,
o istocie spojrzenia na kaszubszczyznê i kaszubski œwiat. Ca³oœæ poprzedzona
wnikliwym wstêpem Józefa Borzyszkowskiego (Zrzeszyñcy a Zrzeszenie Regio-
nalne Kaszubów i „Zrzesz Kaszëbskô” w dziejach ruchu kaszubskiego), Daniela
Kalinowskiego (Pieœñ i s³awa. O liryce zrzeszyñców) i Hanny Makurat (Charak-
terystyka jêzyka utworów lirycznych zrzeszyñców).

Wielkie Pomorze. Kultura i sztuka, pod red. Adeli Kuik-Kalinowskiej i Daniela
Kalinowskiego, Gdañsk-S³upsk 2013, wyd. Instytut Kaszubski, Akademia Po-
morska w S³upsku, ss. 447 +1 nlb

Ksi¹¿ka jest pok³osiem III Miêdzynarodowej Konfrontacji Kulturowej Wielkie
Pomorze, która odby³a siê w ró¿nych obiektach S³upska w dniach 12–14 paŸ-
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dziernika 2014 r. Publikacja, poprzedzona s³owem wstêpnym redaktorów, podzie-
lona zosta³a na cztery czêœci. W pierwszej, Generalia, znalaz³y siê dwa artyku³y:
Cezarego Obracht-Prondzyñskiego Kultura pomorska czy pomorskie kultury?
Miêdzy s¹siedztwem a zderzeniem kultur na pograniczu oraz Izabeli Stelmasiak
Aksjologiczny potencja³ literatury narodowej na wielokulturowym Pomorzu –
perspektywa pedagogiczna. W najobszerniejszej czêœci drugiej, zatytu³owanej
Syntetyczno-interpretacyjny przegl¹d tematyki znalaz³y siê m.in. teksty: Rafa³a
Foltyna Sztuka przedchrzeœcijañskiego Pomorza, Józefa Borzyszkowskiego Pa-
rafia a sztuka na Pomorzu, Anny Brochockiej Zabytki funeralne w Muzeum Po-
morza Œrodkowego w S³upsku, Jowity Kêciñskiej-Kaczmarek Tradycja i inspira-
cje w widowiskach folklorystycznych na Krajnie. W czêœci zatytu³owanej Twórcy
na Pomorzu, znalaz³y siê artyku³y Hansa-Udo Voglera Ernst Moritz Arndt – ein
Mann aus Pommern, ein Kämpfer gegen Unterdrückung, ein Christ, ein Gelehrter
und Dichter, Daniela Kalinowskiego Phillip Otto Runge i romantyczna synteza
sztuki, Tadeusza Linknera Izydor Gulgowski jako etnograf i literat oraz Klausa
Hammera Lebasee mit Revekol – Karl Schmidt-Rottluffs bildkünstlerische Endec-
kung Hinterpommerns. W ostatniej czêœci Artystyczne gesty znalaz³y siê teksty
i nuty dzie³ teatralnych.

Jem jô rëbôk… Rybo³ówstwo na Kaszubach – tradycja i wspó³czesnoœæ, red.
naukowa Anna Kwaœniewska, Wie¿yca 2014, wyd. Kaszubski Uniwersytet
Ludowy, ss. 392

Ksi¹¿ka jest efektem przeprowadzonych interdyscyplinarnych badañ terenowych
nad rybakami i rybo³ówstwem przybrze¿nym i jeziornym. Jak czytamy we wstê-
pie autorstwa Anny Kwaœniewskiej: „Jego celem by³o poznanie i dokumentacja
dziedzictwa kulturowego rybaków kaszubskich – zarówno materialnego (sprzêt,
narzêdzia), jak i niematerialnego (zwyczaje doroczne, wiedza ludowa dotycz¹ca
pogody i ryb, wierzenia i praktyki zwi¹zane z morzem). Wa¿n¹ kwesti¹ by³o te¿
poznanie historii rodów rybackich oraz specyfiki pracy i zawodu rybaka. Kolejnym
zagadnieniem by³o przedstawienie zmian zachodz¹cych w sektorze rybo³ówstwa
oraz ich wp³yw na ¿ycie i kulturê lokalnych spo³ecznoœci. W badaniach du¿o uwagi
poœwiêcono te¿ specyfice kuchni rybackiej bêd¹cej wa¿nym elementem kultury
rybaków”. Wœród artyku³ów znalaz³y siê m.in. Anny Kwaœniewskiej Rybo³ów-
stwo na Kaszubach. Przesz³oœæ – przemiany – teraŸniejszoœæ, a tak¿e Niemate-
rialne dziedzictwo kulturowe pó³nocnych i œrodkowych Kaszub, Mateusza Konkela
Najstarsze rody rybackie Boru i Jastarni w œwietle ksi¹g metrykalnych. Studium
genealogiczne, Krzysztofa Zamoœciñskiego Narzêdzia i sprzêty rybackie oraz
metody po³owu w kaszubskim rybo³ówstwie jeziornym oraz Miros³awa Kuklika
Organizacja po³owów w tradycyjnym kaszubskim rybo³ówstwie przybrze¿nym.
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Confliktus magnus apud Grunwald 1410. Miêdzy histori¹ a tradycj¹. Materia³y
z Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej „Grunwald – Tannenberg – Žal-
giris”, zorganizowanej 20–24 wrzeœnia 2010 r. w Malborku i Krakowie, red.
Krzysztof O¿óg, Janusz Trupinda, Malbork 2013, wyd. Muzeum Zamkowe
w Malborku, ss. 375

Ksi¹¿ka stanowi pok³osie wymienionej w tytule konferencji z okazji 600. rocznicy
bitwy pod Grunwaldem. Sk³ada siê na ni¹ ponad 30 tekstów, podzielonych na
cztery czêœci: 1. U progu Wielkiej Wojny, 2. Wojna i jej pok³osie, 3. Pogrunwaldz-
kie tradycje, 4. Grunwald w literaturze, sztuce, filmie i polityce XIX–XX wieku.
Poprzedzone s¹ one wstêpem, w którym Piotr Franaszek opisa³ Krakowskie ob-
chody rocznic grunwaldzkich w 2010 r. a Janusz Trupinda Obchody rocznicy
bitwy pod Grunwaldem w Malborku.

Ksiêga Pami¹tkowa IV Kongresu Kociewskiego, pod red. Miros³awa Kalkow-
skiego, Starogard Gdañski 2013, wyd. Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Ko-
ciewskiej Starogard Gdañski, ss. 547

Materia³y z dni kongresowych, które odby³y siê w Tczewie 8 maja 2010, Staro-
gardzie Gdañskim 3 lipca 2010 i w Œwieciu 9 paŸdziernika tego roku. Znaczn¹
czêœæ tomu zajmuj¹ materia³y organizacyjne Kongresu. Nastêpnie zamieszczono
teksty wyst¹pieñ z Tczewa zatytu³owane Dziedzictwo historyczne Kociewia –
wartoœci¹ naszej ma³ej ojczyzny?, w tym m.in. Józefa Borzyszkowskiego Kaszub-
sko-kociewska wspólnota dziejów i kultury oraz odpowiedzialnoœæ za przysz³oœæ
– nie tylko Pomorza, czy Miros³awa Möllera Jak Kociewiakom opowiadaæ o hi-
storii? Spotkanie w Starogardzie Gdañskim odby³o siê pod has³em Kultura Ko-
ciewia. Spoœród kilkunastu wyst¹pieñ warto przywo³aæ: Andrzeja Grzyba Jak siê
ma Kociewie, Marii Paj¹kowskiej-Kêsik Dialekt kociewski jako wyznacznik to¿-
samoœci regionalnej, Tadeusza Linknera Obecna sytuacja ma³omiejskich i wiej-
skich bibliotek, Zbigniewa Potockiego Jak dzia³aj¹ instytucje „historyczne”,
a zw³aszcza muzea na przyk³adzie Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie
Gdañskim czy Ma³gorzaty Wa³aszewskiej Gród i grodzisko w Owidzu. Dzieñ kon-
gresowy w Œwieciu odby³ siê pod has³em Edukacja regionalna na Kociewiu.
Ponownie wyg³oszono kilkanaœcie referatów, w tym Ireneusza Pieróga Kociewie
w ¿yciu Floriana Ceynowy, Anety Lewiñskiej Elementarz Franciszka Miernickie-
go ze Œwiecia jako dzie³o niezwyk³e, Katarzyny Sturmowskiej O germanizmach
w dialekcie kociewskim. W dalszej czêœci tomu znalaz³y siê materia³y ilustruj¹ce
wydarzenia po Kongresie, w tym publikacje prasowe na ten temat.
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Prezydenci polskiego Szczecina. Suplement do „Kroniki Szczecina”, red. Kazi-
mierz Koz³owski, Zdzis³aw Paca³a, Piotr Chrobak, Szczecin 2014, wyd. Szcze-
ciñskie Towarzystwo „Pogranicze”, Oficyna Wydawnicza Archiwum Pañ-
stwowego w Szczecinie „Dokument” przy wspó³pracy z Wydawnictwem
i Drukarni¹ „Kadruk”, ss. 265 + 7 nlb

Zbiór czternastu artyku³ów o prezydentach powojennego Szczecina, ale i o wizy-
cie papie¿a Jana Paw³a II w obiektywie Krystyny £yczywek. Ponadto fotografie
z wystawy Szczecin Transformacje 1989–2014.

Maciej Krzeptowski, Janina Krzeptowska, Zasolony król, wyd. II, Gdynia
2012, wyd. Morski Instytut Rybacki – Pañstwowy Instytut Badawczy, ss. 352

Monografia najpopularniejszej, i najwa¿niejszej, jak dowodz¹ autorzy ksi¹¿ki,
ryby na œwiecie, jak¹ jest œledŸ. O bogactwie informacji, zawartych w opracowa-
niu œwiadcz¹ tytu³y rozdzia³ów: Œledzie wokó³ nas, Lepiej ³owiæ ni¿ zbieraæ i po-
lowaæ, Jego Wysokoœæ ŒledŸ wkracza na scenê, Czas Hanzy, Wydarzy³o siê na
Morzu Pó³nocnym, Nie tylko Holendrzy, Na pomorskim brzegu, Pochwa³a dwu-
dziestolecia, Powrót do przysz³oœci, Kaszubi, osadnicy, repatrianci..., Zdaniem
ichtiologa, Zjeœæ œledzia. Ksi¹¿ka bogato ilustrowana, opatrzona bibliografi¹.

XX lat Kaszubskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Brusach 1991–2011, praca
zbiorowa, Gdañsk-Brusy 2011, wyd. Zarz¹d G³ówny Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego, ss. 136

Broszura wydana z okazji jubileuszu kaszubskiego liceum w Brusach. Wœród oko-
licznoœciowych tekstów mo¿na wyró¿niæ Stanis³awa Pestki Liceum kaszubskie,
czyli bardzo dobre, Józefa S³omiñskiego Kulisy powstania liceum, Gabrieli Kloske
Losy absolwentów KLO w latach 1994–2010, czy Felicji Baska-Borzyszkowskej
Konkursy poezji w szkole. Po³owê ksi¹¿eczki zajmuj¹ zdjêcia, ilustruj¹ce historiê
liceum.

Materia³y i studia do regionalizmu s³upskiego, t. XII. Opracowania dotycz¹ce
s³upskich jubileuszy 2013 r., problemy œrodkowopomorskiej literatury oraz rê-
kodzie³a, wybrane zagadnienia przyrodnicze, wspomnienia zmar³ych Dzia³aczy,
red. Józef Cieplik, S³upsk 2013, wyd. S³upskie Towarzystwo Spo³eczno-Kul-
turalne, Ko³o Mi³oœników Regionu i Przyjació³ Parku Krajobrazowego „Do-
lina S³upi”, ss. 145

Zbiór kilkunastu artyku³ów dotycz¹cych S³upska i okolicy. Uwagê zwracaj¹ teksty:
Daniela Kalinowskiego Oswajanie S³upska. O w¹tku topograficznym w poezji
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Marty Aluchny-Emelianow, Zbigniewa Zielonki Zadania badawcze nad S³upskiem
i jego regionem, Tomasza Katafiasza Historyczno-kulturowe dziedzictwo w krajo-
brazie wsi pomorskich i jego potencja³ spo³eczno-ekonomiczny czy Katarzyny
Bartosiewicz i Krystyny Mazurkiewicz-Palacz Zabytkowa stolarka drzwiowa mia-
sta S³upska.

Arkadia. Gdyñskie letnisko prze³omu XIX i XX w., red. Jacek Friedrich, Gdynia
2014, wyd. Muzeum Miasta Gdyni, ss. 118 + 2 nlb

Katalog towarzysz¹cy wystawie o takim samym tytule, która by³a eksponowana
w Muzeum Miasta Gdyni od 3 czerwca do 7 wrzeœnia 2014 roku. Sk³ada siê
z dwóch czêœci, poprzedzonych s³owem wstêpnym Jacka Friedricha. W pierwszej
zamieszczono artyku³ Tomasza Rembalskiego Dzieje gdyñskich letnisk prze³omu
XIX i XX wieku, natomiast druga, bêd¹ca katalogiem opracowanym przez Dariu-
sza Ma³szyckiego, nosi tytu³ Gdyñskie letniska prze³omu XIX i XX wieku na kar-
tach pocztowych w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni.

Wielokulturowe cmentarzysko w Nowym Targu, stan. 6, gm. Stary Targ, pod
red. Ewy Fudziñskiej i Piotra Fudziñskiego, Malbork 2013, wyd. Muzeum
Zamkowe w Malborku, ss. 945 + 3 mapy

Zbiorowa monografia stanowiska archeologicznego (wielokulturowego cmenta-
rzyska) w Nowym Targu, na którym prace trwa³y w latach 1974–1980 oraz po-
nownie w 2011 r. W pracy przedstawiono historiê badañ archeologicznym na tym
terenie, jak równie¿ wyniki badañ archeobotanicznych, metaloznawczych, den-
drochronologicznych i petrograficznych ceramiki i innych.

Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, oprac. i wyd. Jacek Ko-
walkowski i Wies³aw Nowosad, Warszawa 2013, Wydawnictwo DiG, ss. 436

Publikacja zwieraj¹ca edycjê 111 testamentów szlachty Prus Królewskich z XVII
wieku, stanowi przyczynek do dalszych badañ nad nowo¿ytnym spo³eczeñstwem
Rzeczypospolitej. Nale¿y do prac prezentuj¹cych zbiór dokumentów testamento-
wych w uk³adzie okreœlonym kryteriami: grupa spo³eczna – terytorium – czas –
Ÿród³a. Czêœciowo wype³nia lukê w badaniach nad stanem szlacheckim Prus Kró-
lewskich, dostarczaj¹c obecnym i przysz³ym badaczom materia³ do dalszego wyko-
rzystania w badaniach nad spo³eczeñstwem XVII wieku i jego kultur¹ materialn¹.
Praca poprzedzona jest wnikliwym wstêpem i wykazem skrótów, zakoñczona zaœ
S³owniczkiem niektórych s³ów i zwrotów staropolskich, bibliografi¹ oraz niezbêd-
nym przy tego typu pracach indeksem osób, zgromadzeñ i miejsc. Dzie³o zosta³o
wydane w serii Szlachta i ziemiañstwo na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej.
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Ksiêga proskrybowanych Nowego Miasta Torunia (1358–1412), wyd. Bo¿ena
Wyrozumska, Toruñ 2013 („Fontes TNT”, nr 107), wyd. Towarzystwo Nau-
kowe w Toruniu, ss. XXIV + 69

 Ksiêga proskrybowanych Nowego Miasta Torunia odnotowuje osoby, które za
przestêpstwa, np. za zranienia lub zabójstwa, zosta³y skazane na banicjê. Opubli-
kowana ksiêga obejmuje wpisy z lat 1358–1412. Poniewa¿ Ÿród³o to dot¹d zosta³o
w ma³ym stopniu wykorzystane przez historyków, jego wydanie drukiem pozwoli
na jej lepsze wykorzystanie przez badaczy.

Wilkierz wsi Kosowo i Chrystkowo z pierwszej po³owy XVIII wieku, oprac.
i przek³ad Micha³ Targowski, Gruczno 2013, wyd. Towarzystwo Przyjació³
Dolnej Wis³y, ss. 58

Ciekawe Ÿród³o do dziejów wsi – wilkierz, czyli zbiór przepisów wiejskich, za-
wieraj¹cy szereg regulacji dotycz¹cy m.in. funkcjonowania urzêdu so³eckiego
i ca³ej gromady wiejskiej, rozstrzygania sporów miêdzy s¹siadami czy utrzymy-
wania porz¹dku we wsi. Wydany dokument w oryginale znajduje siê w Bibliotece
Gdañskiej PAN. Autor wyda³ jego naukowo opracowany orygina³, t³umaczenie
na jêzyk polski, faksymile orygina³u oraz poprzedzi³ wstêpem.

Otto Goerke, Der Kreis Flatow / Powiat Z³otów, fragmenty w t³um. Alicji Hei-
mann, konsultacja hist. Joachim Zdrenka, Z³otów 2013, seria: Biblioteka Mu-
zeum Ziemi Z³otowskiej, wyd. Muzeum Ziemi Z³otowskiej, ss. 280

Pierwsze polskie t³umaczenie fragmentów najwartoœciowszej niemieckiej mono-
grafii powiatu z³otowskiego, autorstwa Otto Goerkego z 1918 r. Obejmuje g³ów-
nie dzieje miasta Z³otów, gdy¿ jak napisano we wstêpie, na tyle wystarczy³o œrod-
ków wydawcy. Praca sk³ada siê z osiemnastu rozdzia³ów, w których omówiono:
informacje geograficzne i przyrodnicze, rys historyczny miasta, obszar gminy,
podzia³ gruntów, ludnoœæ, stan miasta (budynki, ulice i in.), uprawê roli i hodowlê
byd³a, rzemios³o i handel, komunikacjê, opiekê spo³eczn¹ i troskê o dobrobyt
mieszkañców, parafie ewangelick¹ i katolick¹, gminê ¿ydowsk¹, szkolnictwo,
gazety, biblioteki, pomniki, s¹downictwo, administracjê miasta, podatki, znane
osobistoœci urodzone w Z³otowie oraz stowarzyszenia.

abp A.J. Nowowiejski, P³ock. Monografja historyczna, napisana podczas wojny
wszechœwiatowej, poprawiona i uzupe³niona w roku 1930, wyd. II, P³ock [1930],
reprint 2013, wyd. P³ocki Instytut Wydawniczy, ss. 714 + 4 nlb

Reprint wydanej przed II wojn¹ œwiatow¹ obszernej monografii diecezji p³ockiej.
Na uwagê zas³uguje przedstawiona w niej postaæ jednego z tamtejszych bisku-
pów, pochodz¹cego z Mokrego k. Czerska, Franciszka Paw³owskiego (1774–1852).
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Zdzis³aw Matyla, Cz³uchów – moje miasto. Szkice z przesz³oœci, do druku przy-
gotowali: Krzysztofa Monikowska i Marian Fryda, Cz³uchów 2014, wyd.
Muzeum Regionalne w Cz³uchowie, ss. 200

Zbiór kilkudziesiêciu artykulików historyka-amatora Zdzis³awa Matyla, zwi¹za-
nego z Cz³uchowem od 1945 r. Teksty zosta³y podzielone na piêæ czêœci: Wokó³
zamkowej wie¿y, Zwyczajni niezwyczajni, Urzêdy i instytucje, Zapomniane miej-
sca oraz Silva rerum. Ca³oœæ bogato ilustrowana i poprzedzona tekstem Zamiast
wstêpu.

Karol Ma³³ek, Mazury polskie. Pamiêtniki, t. IV. Od 2 lutego 1945 do 12 paŸ-
dziernika 1966 r., Olsztyn 2011, wyd. Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne
„Pojezierze” w Olsztynie, ss. 443

Czwarty i ostatni tom wspomnieñ dzia³acza mazurskiego, pisarza, folklorysty,
publicysty i nauczyciela Karola Ma³³ka (1898–1966). Trzy pierwsze, znacznie
ocenzurowane, ukaza³y siê w latach 1967–1970, ostatni ze wzglêdów politycz-
nych móg³ ukazaæ siê dopiero w obecnych czasach. Ma³³ek, jako delegat PKWN
by³ œwiadkiem dramatu Mazurów po wkroczeniu do dawnych Prus Wschodnich
wojsk radzieckich, a nastêpnie przejmowania w³adzy przez Polaków, najczêœciej
niskiej kultury i niezrozumienia dla losów rodzimej ludnoœci Mazur i Warmii. Na
kolejnych stronach autor przedstawi³ koleje ¿ycia w powojennej rzeczywistoœci,
zwi¹zane z tym nadzieje i przede wszystkim rozczarowania. Ostatnia czêœæ pa-
miêtnika jest prób¹ bilansu ca³ego ¿ycia autora. W³aœciwy pamiêtnik poprzedzony
jest tekstem Bronis³awa Go³êbiowskiego Na marginesie pamiêtników Karola
Ma³³ka.

Gerhard Jeske, Erzählungen und Kommentare. Von Danzig bis Hamburg.
Ansichten einer Lebenserfahrung, [Hamburg 2014], Edition Lumen, ss. 235

Zbiór opowiadañ, esejów i komentarzy Gerharda Jeskego, urodzonego w Gdañsku,
a mieszkaj¹cego (po 1945 r.) w Hamburgu teologa, fotografika, grafika i publicy-
sty. Polskiemu czytelnikowi znanego z ksi¹¿ki Anio³ z tr¹bk¹. Poza tekstami zwi¹-
zanymi œciœle z Gdañskiem, zwraca uwagê przeprowadzony w 1980 r. wywiad
z Pelagi¹ ¯muda-Trzebiatowsk¹ z Czarnej D¹browy, w której gospodarstwie
w czasie II wojny œwiatowej ukrywa³ siê ks. Józef Wrycza – jeden z przywódców
„Gryfa Pomorskiego”.

Pamiêtniki chojnickie, oprac. Kazimierz Ostrowski, Chojnice 2013, wyd. Zrze-
szenie Kaszubsko-Pomorskie, ss. 166 + 1 nlb

Zebrany w jeden tomik zbiór dziewiêciu pamiêtników-wspomnieñ osób zwi¹za-
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nych w jakiœ sposób z Chojnicami. Wœród nich m.in. artysty malarza Franciszka
Pabicha, urzêdnika Józefa Trzebiatowskiego, Anieli z Hoffmanów PaŸdziorowej
o rodzicach Helenie i Bogumile Hoffmannach, nauczycielach gimnazjum klasycz-
nego w Chojnicach, nauczyciela Stanis³awa Kossak-G³ówczewskiego czy W³a-
dys³awa Kuleszy o partyzancie Marcjanie Czarnowskim ps. „Wrzos”.

Krystyna Mazurkiewicz-Palacz, Dawne cmentarze w powiecie s³upskim, wyd.
II poprawione, S³upsk 2013, wyd. Starostwo Powiatowe w S³upsku, ss. 254

Katalog dawnych cmentarzy opracowany w oparciu o zasoby archiwum s³upskiej
Delegatury Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Gdañsku. W zamiarze
autorki ksi¹¿ka ma ukazywaæ dawne za³o¿enia cmentarzy w momencie „mo¿li-
wie najlepszego ich przestrzennego zachowania”. Informacje o cmentarzach maj¹
byæ materia³em porównawczym dla przysz³ych badañ. Publikacja posiada indeks
polsko-niemieckich nazw miejscowoœci, bibliografiê oraz spis ikonografii.

„Stutthof”. Zeszyty Muzeum, 2013, nr 1 (11), wyd. Muzeum Stutthof w Sztu-
towie, ss. 268

Wznowiony po ponad dwudziestu latach periodyk Muzeum Stutthof w Sztuto-
wie. Zamieszczono w nim szeœæ artyku³ów naukowych, których autorami s¹ pra-
cownicy muzeum. Cztery pierwsze dotycz¹ problematyki obozowej, dwa kolejne
konspiracji pomorskiej w czasie II wojny œwiatowej. Warto wymieniæ w tym miej-
scu niektóre: Marka Orskiego Losy jeñców wojennych i internowanych wiêŸniów
cywilnych w obozach Wehrmachtu na Pomorzu w latach 1939–1945, Marcina
Owsiñskiego Obóz specjalny w KL Stutthof 1944–1945, czy Bogdana Chrzanow-
skiego Akcje gestapo przeciwko konspiracji pomorskiej na terenie Grudzi¹dza
i Gdyni w latach 1940–1943 (nieznany dokument Oddzia³u II Sztabu Naczelnego
Wodza Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie).

„Zeszyty Chojnickie”, 2014, z. 29, wyd. Chojnickie Towarzystwo Przyjació³
Nauk, ss. 239 + 1 nlb

Jubileuszowe wydanie najwa¿niejszego czasopisma, ukazuj¹cego siê z pewnymi
przerwami w Chojnicach od 1964 r.  Z tej okazji na wstêpie zamieszono okolicz-
noœciowy tekst Kazimierza Jaruszewskiego, przybli¿aj¹cy dzieje chojnickiego
periodyku. Zamiast aktualnych artyku³ów i materia³ów zamieszczono wybrane
(najwartoœciowsze) 23 artyku³y z poprzednich roczników. Na koñcu znalaz³a siê
bibliografia wszystkich artyku³ów, które ukaza³y siê dot¹d na ³amach „Zeszytów
Chojnickich”.
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„Baszta”, 2013, z. 12, wyd. Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana
Rydzkowskiego w Chojnicach, ss. 160

Dwunasty zeszyt chojnickiego muzeum zawiera dziewiêæ artyku³ów i materia-
³ów, z których na uwagê zas³uguj¹: Lidii Bia³kowskiej Twórczoœæ Józefa Che³-
mowskiego w zbiorach Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach, Anny
Czapczyk Otton Weiland w œwietle zachowanych materia³ów czy Mateusza Jan-
czyñskiego Wstêpne wyniki badañ archeologicznych rezydencji Lewald-Jezier-
skich i Sikorskich w Wielkich Che³mach, pow. chojnicki. Sezon 2012. Ponadto
w osobnych dzia³ach zaprezentowano dzia³alnoœæ edukacyjn¹, gromadzenie, doku-
mentacjê i konserwacjê zbiorów w chojnickim muzeum, wa¿niejsze wydarzenia
muzealne, wydawnictwa i publikacje, recenzje oraz nekrologi. Na koñcu znalaz³y
siê kolorowe ilustracje do tekstów zeszytu.

„Zapiski Tucholskie”. Rocznik Spo³eczno-Kulturalny. Wydanie specjalne Tra-
dycje kszta³cenia nauczycieli w Tucholi. Od Seminarium Nauczycielskiego do
Liceum Pedagogicznego, 2013, nr 7, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna
w Tucholi, ss. 264

Wydanie specjalne tucholskiego rocznika z okazji 45. rocznicy zakoñczenia dzia-
³alnoœci Liceum Pedagogicznego w Tucholi, które by³o po³¹czone z okoliczno-
œciowym Zjazdem Absolwentów. W publikacji znalaz³y siê cztery artyku³y, w tym
dwa Jerzego Szwankowskiego: Kszta³cenie nauczycieli szkó³ ludowych w Tucholi
w dobie zaboru pruskiego oraz Pamiêæ o Seminarium i Liceum – zjazdy, spotka-
nia towarzyskie, wydawnictwa. Pozosta³e teksty napisali Pawe³ Redlarski Dzieje
i dzia³alnoœæ Pañstwowego Seminarium Nauczycielskiego w Tucholi w latach
1920–1936 i Marek Sass Liceum Pedagogiczne w Tucholi w œwietle dokumentów
i wspomnieñ.

„Kwartalnik Chojnicki”. Pismo Spo³eczno-Kulturalne, styczeñ-marzec 2014,
nr 7, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach, ss. 95 + 1 nlb

W kolejnym numerze chojnickiego kwartalnika znalaz³ siê m.in. Sabat szefowych
Beaty Królickiej, czyli o stowarzyszeniu cz³uchowskich kobiet pe³ni¹cych funkcje
kierownicze, O wspó³pracy Chojnickiego Towarzystwa Przyjació³ nauk i Towa-
rzystwa Mi³oœników Ziemi Cz³uchowskiej. Przyk³ad dobrej praktyki Kazimierza
Jaruszewskiego. Ponadto dzia³ (Kronika chojnicka) poœwiêcony ¿yciu kultural-
nemu w Chojnicach oraz kilka krótkich tekstów poœwiêconych dziejom miasta,
m.in. Krystiana Reszczyñskiego i Kazimierza Jaruszewskiego Irena Nie¿ychow-
ska Polska Amazonka.
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„Herito”. Dziedzictwo, kultura, wspó³czesnoœæ, kwartalnik, 2014, nr 13, wyd.
Miêdzynarodowe Centrum Kultury, ss. 201 + 4 nlb

Numer 13. kwartalnika „Herito” skupia siê wokó³ pojêcia „konflikty pamiêci”, co
w s³owie od redakcji t³umaczy prof. Jacek Purchla: „O ile historia stanowi zam-
kniêt¹ strukturê, o tyle pamiêæ jest otwarta zarówno dla jednostek, jak i dla zbio-
rowoœci. Pamiêæ zbiorowa bardziej rekonstruuje, ni¿ rejestruje przesz³oœæ. (…)
mamy dzisiaj do czynienia nie tylko z odzyskiwaniem pamiêci i polifoni¹ pamiêci,
lecz tak¿e – a mo¿e przede wszystkim – z konfliktami pamiêci, z pamiêci¹ »nasz¹
i wasz¹«, z pamiêci¹ k³opotliw¹, z manipulacj¹ pamiêci¹, z jej sakralizacj¹,
zaw³aszczaniem i instrumentalizacj¹”. Wokó³ tego zagadnienia skupione s¹
zawarte w kwartalniku teksty, m.in. Stanis³awa Obirka O dialogu w kontekœcie
konfliktów pamiêci, Sharon Macdonald Europa jako kraina pamiêci, Agnieszki
Zab³ockiej-Kos Wiêcej intelektu, mniej emocji. W poszukiwaniu równowagi
narracji w muzeach historycznych w Polsce. Kwartalnik jest dwujêzyczny: pol-
sko-angielski.

Roch Micha³ Mackowicz, Dziedzictwo, Olsztyn 2010, nak³adem autora, ss. 197
+ 2 nlb

Interesuj¹ca, jedna z cenniejszych opublikowanych w ostatnich latach, rodzinna
saga autorstwa emerytowanego profesora Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Obejmuje losy pomorskich i krajniackich rodzin Mackowiczów
i Ronkowskich oraz kilku innych z nimi spokrewnionych. Ksi¹¿ka wzbogacona
licznymi fotografiami, spoœród których wiele wykonanych by³o przez ojca autora
– Jana Mackowicza, wieloletniego nauczyciela, w tym polskich szkó³ na Z³o-
towszczyŸnie w okresie miêdzywojennym.

Benedykt Reszka, Czas z³a. Sowieckie bezprawie na kaszubskich Gochach, wyd. II
uzupe³nione, Rumia-Borowy M³yn-Kartuzy 2013, nak³adem autora, ss. 260
+ 3 nlb

Drugie, uzupe³nione wydanie ksi¹¿ki emerytowanego nauczyciela o deportacjach
Kaszubów z Gochów do zauralskich ³agrów, a tak¿e opisuj¹ca klimat aresztowañ,
rabunków i bestialstwo gwa³tów, niekiedy koñcz¹cych siê œmierci¹, dokonywanych
przez ¿o³nierzy Armii Czerwonej i funkcjonariuszy NKWD. Lektura obowi¹zko-
wa dla cz³onków wszelkiego typu grup rekonstrukcji historycznych, u których
dominuje podziw dla „romantycznych” zmagañ militarnych, a niedostrzegany jest
bezsens wszelkich wojen i wystêpuje ca³kowity brak empatii dla jej ofiar.
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Jadwiga Knapiñska, Knapiñscy. Ród kaszubski, Banino [2013], wyd. Rost,
ss. 55 + 1 nlb

Broszura wydana z okazji I Zjazdu Rodu Knapiñskich, który odby³ siê w Luzinie
6 lipca 2013 r. Najdalsze dzieje rodziny Knapiñskich siêgaj¹ pocz¹tku XIX w.,
lecz autorka skupi³a siê g³ównie na czterech najm³odszych pokoleniach – potom-
kach Augustyna (ur. 1876) i Marty z d. D¹browskiej. Broszura bardzo bogato
ilustrowana reprodukcjami zdjêæ i dokumentów rodzinnych.

Trzebiatowscy, cz. XIV, praca zbiorowa pod red. Zdzis³awa Zmuda Trzebia-
towskiego, XV Zjazd Rodzin Trzebiatowskich 27-29 czerwiec 2014, £¹kie
(Szlacheckie) [2014], wyd. Rada Rodzin Trzebiatowskich, ss. 292 + 1 nlb

W czternastym tomiku o rodzinie Trzebiatowskich, który sam w sobie stanowi ju¿
pewien rekord na Kaszubach w ich liczbie, zawiera dwa sprawozdania z poprzed-
niego zjazdu rodziny, który odby³ siê w 2013 r. w Wejherowie oraz kilka tekstów
okolicznoœciowych, które zosta³y tam wyg³oszone przez uczestników zjazdu.
Ponadto wiele relacji, w tym z ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej poœwiêconej prof.
Klemensowi Trzebiatowskiemu, czy z wrêczenia Bazun 2013 – nagród Fundacji
Naji Gochë. W odró¿nieniu od poprzednich tomów niewiele w nim genealogii.

W³adys³aw Szulist, Mœciszewice. Kartki z przesz³oœci XX wieku, Lipusz 2013,
nak³adem autora, ss. 117 + 94 nlb

Kolejna ksi¹¿ka ks. W³adys³awa Szulista poœwiêcona wsi Mœciszewice, siedzibie
parafii, w której by³ wieloletnim proboszczem. Omawia warunki przyrodnicze
oraz stosunki spo³eczno-gospodarcze do 1939 r. Publikuje równie¿ interesuj¹ce
Ÿród³o, jakim jest spis mieszkañców Mœciszewic z 1936 r., sporz¹dzony przez
so³tysa Bernarda Kropid³owskiego. Zamieszcza kilka recenzji najnowszych pu-
blikacji, dotycz¹cych spraw pomorskich oraz, co jest ju¿ swego rodzaju tradycj¹
w publikacjach ks. Szulista, obszern¹ czêœæ z ilustracjami – swoistym albumem
ikonografii do tekstów oraz fotografiami osób spokrewnionych lub zaprzyjaŸnio-
nych z duchownym historykiem.

W³adys³aw Szulist, Kaszubska Polonia na œwiecie dawniej i dziœ. Zarys proble-
matyki, Lipusz 2014, nak³adem autora, ss. 131 + 3 + CLXXXIV

Zbiór krótkich tekstów na temat najwa¿niejszych oœrodków kaszubskiego wy-
chodŸstwa na œwiecie. Ponadto autor przybli¿a najwa¿niejsze postaci kaszubskiej
diaspory. Ks. Szulist zamieœci³ równie¿ cztery recenzje publikacji: W³odzimierza
Zaczka Prusacy, Margaret R. Biernaskie Barbara Dombroskie, Wies³awa Nowic-
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kiego Wiersze gostomskie… oraz albumu Koœcio³y diecezji pelpliñskiej. Ciekawe
jest równie¿ Postscriptum, w którym autor wyrazi³ swoje opinie na tematy bie¿¹ce,
w tym o ¿yciu Koœcio³a pelpliñskiego. Wiêksz¹ czêœæ ksi¹¿ki obejmuj¹ wielo-
barwne ilustracje.

Ma³gorzata Wojtkiewicz, Dzieje radawnickiej parafii, Radawnica 2012, wyd.
Szko³a Podstawowa im. J. Brzechwy w Radawnicy, ss. 99

Popularna broszurka, która przedstawia dzieje koœcio³a parafialnego w Radawnicy
oraz filialnych œwi¹tyñ w Kamieniu, Krzywej Wsi i Grudnej. Na zakoñczenie
zamieszczono, przet³umaczone na jêzyk polski, wspomnienia Paula Dreschera –
nauczyciela w Grudnej w latach 1921–1923.

Zbigniew Klotzke, Osiem wieków Gowina, Wejherowo 2013, Wydawnictwo
WR, ss. 222

Niewielka popularna ksi¹¿eczka, która w zamiarze autora ma uczciæ 20-lecie pow-
stania parafii p.w. œw. Izydora Oracza, 80. rocznicy utworzenia Gminy Wejherowo
oraz 800-lecie pierwszej wzmianki o wsi Gowino. Publikacja sk³ada siê z piêtna-
stu rozdzia³ów. W pierwszym przedstawiono wieœ so³eck¹ Gowino z krótkim ry-
sem historycznym, w nastêpnych drug¹ wojnê œwiatow¹, miejscow¹ szko³ê i jej
uczniów oraz kadrê nauczycielsk¹. W rozdziale dziewi¹tym wiele miejsca po-
œwiêcono dziejom i wspó³czesnoœci lokalnej parafii. W nastêpnych autor skupi³
siê na duchowieñstwie, kapliczkach przydro¿nych, organizacjach spo³ecznych,
sylwetkach mieszkañców i firm. Dwa przedostanie rozdzia³y poœwiêcone s¹ wsiom
Pêtkowice i Ustarbowo. Zamieszczono równie¿ bibliografiê oraz indeks osób.

Józef Belgrau, Strzepcz. Dzieje wsi i parafii, [Strzepcz] 2013, wyd. Parafia Œwiê-
tej Marii Magdaleny w Strzepczu, ss. 167 + 1 nlb

Ksi¹¿ka popularnonaukowa, która powsta³a z okazji 700-lecia Strzepcza. Sk³ada
siê z czterech rozdzia³ów. W pierwszym autor omówi³ warunki geograficzne,
w drugim dzieje Strzepcza i okolic od pradziejów do II wojny œwiatowej. W roz-
dziale trzecim zosta³y przedstawione w formie s³ownikowej wioski nale¿¹ce obec-
nie do parafii, zaœ w czwartym wsie historycznie z ni¹ zwi¹zane. Na koñcu za-
mieszczono list biskupa pelpliñskiego do obecnego proboszcza w Strzepczu,
ks. Andrzeja Kmiecika oraz krótkie pos³owie tego¿ zatytu³owane Dlaczego pow-
sta³a ta ksi¹¿ka? Praca opatrzona zosta³a przypisami i bibliografi¹.
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Tomasz Rembalski, Rekowo. Z dziejów kaszubskiej wsi drobnoszlacheckiej, Gdy-
nia 2014, Wydawnictwo Region, ss. 82 + VIII + 1 nlb

Popularnonaukowa monografia drobnoszlacheckiego Rekowa, wsi po³o¿onej na
Kaszubach pod Bytowem. Obejmuje czasy od œredniowiecza do po³owy XX wieku.
Praca zawiera aneksy Ÿród³owe oraz wielobarwne tablice ilustracyjne.

Panorama Harcerstwa Tczewa i Powiatu Tczewskiego w latach 1921–2011, pod
red. Jana Kulasa, Tczew 2014, wyd. Kociewski Kantor Edytorski, ss. 288

Ksi¹¿ka promuj¹ca ideê skautingu, która w polskich warunkach przybra³a klasy-
czn¹ nazwê harcerstwa, obchodz¹cego w 2011 roku 100-lecie swojego istnienia.
Pierwsza dru¿yna harcerska w Tczewie powsta³a w miejscowym Pañstwowym
Humanistycznym Gimnazjum Mêskim ju¿ w 1921 roku, zaœ w 1931 roku powsta³
Hufiec Harcerzy w Tczewie. Publikacja ukazuje, jak niebagateln¹ i znacz¹c¹ rolê
odegra³o harcerstwo w wychowaniu i edukacji kilku pokoleñ m³odzie¿y.

Wojciech Zawadzki, Zakony w Pomezanii w XVII–XIX wieku, Olsztyn-Elbl¹g
2013, wyd. Starostwo Powiatowe w Malborku, Starostwo Powiatowe w Sztu-
mie, Urz¹d Miasta Malborka, ss. 383 + 1 nlb

Publikacja poœwiêcona ¿yciu zakonnemu w Pomezanii, gdzie czêœæ pierwsz¹ sta-
nowi opracowanie dziejów domów zakonnych w Malborku i Dzierzgoniu, zaœ
drug¹ rozbudowany aneks i zamieszczone w nim Ÿród³a archiwalne, g³ównie
rêkopiœmienne, pochodz¹ce z zasobów Archiwum Archidiecezji Warmiñskiej
w Olsztynie. W aneksie znalaz³y siê równie¿ biogramy pracuj¹cych w Pomezanii
jezuitów i franciszkanów reformatów.

Gmina Nowa Wieœ Lêborska. Niezwyk³oœci naszej przyrody, red. Jan Duda, Nowa
Wieœ Lêborska 2013, wyd. Gmina Nowa Wieœ Lêborska, ss. 119 + 3 nlb

Niezwykle barwny album przedstawiaj¹cy obiekty przyrodnicze z obszaru Gminy
Nowa Wieœ Lêborska, uwiecznione na fotografiach m.in. Jana Dudy i Jana Leona
Dudy. Ca³oœæ wspó³finansowana ze œrodków UE. Publikacja zawiera: Wstêp oraz
rozdzia³y: Charakterystyka fizycznogeograficzna i krajoznawcza, Skarby dzikiej
przyrody, Dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. W rozdziale O du¿ych ptakach,
które s¹ ¿yw¹ ozdob¹ naszych gminnych krajobrazów mo¿na znaleŸæ piêkne foto-
grafie bocianów, czapli i ¿urawi. Jak napisano we Wstêpie do albumu: „Lepsza
znajomoœæ miejscowej przyrody mo¿e przyczyniæ siê do zwiêkszenia troski o ni¹,
by zachowaæ j¹ dla nas i dla potomnych (…)”.
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£¹kie (Szlacheckie) zatrzymane w kadrze. Rodzinny portret kaszubskiej wsi na
Gochach, red. i wybór ilustracji Tomasz ¯muda-Trzebiatowski, wspó³praca
Justyna Ginter, Gdañsk–£¹kie 2014, Wydawnictwo Oskar, ss. 160

Historia kaszubskiej wsi £¹kie (dawniej Szlacheckie) w obecnym powiecie by-
towskim, przedstawiona za pomoc¹ zdjêæ z rodzinnych archiwów mieszkañców
na przestrzeni ostatnich ponad stu lat. W³aœciwy album poprzedzony jest tekstem
prof. Cezarego Obracht-Prondzyñskiego £¹kie – Gochy – Kaszuby. Nieco o ¿yciu
i historycznych doœwiadczeniach na pograniczu. Na koñcu zamieszczono tekst
redaktora Pos³owie, czyli dlaczego powsta³ ten album?

Roman Apolinary Regliñski, Kartuzy i Szwajcaria Kaszubska na starych foto-
grafiach i widokówkach / Karthaus und die Kaschubische Schweiz auf alten
Fotografien und Ansichtskarten, wyd. II zmienione, Gdynia 2014, Wydawnic-
two Region, ss. 168 +16 nlb

Album zawieraj¹cy interesuj¹ce pocztówki i fotografie Kartuz oraz Szwajcarii
Kaszubskiej z okresu od koñca XIX wieku do II wojny œwiatowej. Poprzedzony
dwujêzycznym (polsko-niemieckim) wstêpem, krótkim opisem legendy o za³o¿e-
niu klasztoru „Raj Marii”.

Pa³ace i dwory ziemi s³upskiej / Palaces and mansions of the S³upsk Land /
Paläste und Höfe in S³upsk Umgebung, red. Zbigniew Babiarz-Zych, [brak
m. i r. wyd.], wyd. Starostwo Powiatowe w S³upsku i Towarzystwo Opieki
nad Zabytkami, Oddzia³ w S³upsku, ss. 135

Album stanowi¹cy przegl¹d najwa¿niejszych zabytkowych pa³aców i dworów
znajduj¹cych siê na terenie obecnego powiatu s³upskiego, poprzedzony trójjê-
zycznym (polskim, angielskim i niemieckim) wstêpem pióra Stanis³awa Szpilew-
skiego, opisuj¹cym pokrótce historie i stan obecny zaprezentowanych w albumie
zabytków.

Gostycyn w s³owie – fotografii – obrazie, tekst i opisy zdjêæ Marek Sass, Byd-
goszcz-Gostycyn 2013, wyd. Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne „Burchat”,
ss. 56 + mapka

Zbiór archiwalnych i wspó³czesnych fotografii oraz pocztówek, a tak¿e wybór
wycinków prasowych z XIX i XX wieku, sk³adaj¹cych siê w opowieœæ o dziejach
borowiackiej wsi Gostycyn.
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Feliks Loszek Sikora, Rados³aw Sikora, Luzino dawniej i dziœ na pocztówkach
i fotografiach, Luzino 2014, Wydawnictwo „MS”, ss. 123 + 1 nlb
Nietypowy albumik z reprodukcjami archiwalnych i wspó³czesnych pocztówek
i fotografii, poœwiêcony jednej z wiêkszych wsi na Kaszubach – Luzinowi, a tak-
¿e s¹siedniemu Bar³ominowi. Miêdzy ilustracjami wplecione teksty: Od autora
(s. 4-5) i Z pradziejów Luzina (s. 8-9).

Matka Koœcio³a. Parafia NMP Matki Koœcio³a w Tczewie, red. ks. Stanis³aw
Cieniewicz, Kazimierz Ickiewicz, ks. Maciej Zabrocki, Tczew 2013, wyd.
Kociewski Kantor Edytorski, ss. 180
Album dokumentuj¹cy i upamiêtniaj¹cy budowê koœcio³a NMP Matki Koœcio³a
w Tczewie, projektu prof. Leopolda Taraszkiewicza, który zosta³ uroczyœcie kon-
sekrowany 15 wrzeœnia 1998 r., w obecnoœci 250 kap³anów i blisko 15 tysiêcy
wiernych. Fotografie zawarte w albumie przywo³uj¹ kolejne fakty na drodze do
powstania koœcio³a: od starañ o jego budowê, powo³anie parafii i proboszcza, po-
przez projekty budowli, powstanie kaplicy, pocz¹tki budowy, wmurowanie ka-
mienia wêgielnego, uroczyst¹ konsekracjê, a tak¿e przedstawienie sylwetek pra-
cuj¹cych w parafii i wywodz¹cych siê z niej kap³anów. Jak napisa³ we Wstêpie
ks. proboszcz Stanis³aw Cieniewicz: „Album jest wyrazem wdziêcznoœci wobec
Pana Boga i Matki Najœwiêtszej za niezliczone ³aski, jakich doznaliœmy w czasie
budowy naszej œwi¹tyni”.

Œwiêta Oliwio, wypraszaj pokój naszym dniom!, red. ks. Grzegorz Rafiñski,
£êgowo 2014, wyd. Biblioteka Sanktuarium Matki Bo¿ej Królowej Polski
Orêdowniczki Pojednania w £êgowie, ss. 140
Ksi¹¿ka dedykowana Metropolicie Gdañskiemu Ks. Abp. S³awojowi Leszkowi
G³ódziowi, Odnowicielowi kultu œw. Oliwii na Pomorzu Gdañskim, który jak in-
formuje redaktor we wstêpie, sprowadzi³ do Archidiecezji Gdañskiej relikwie
œw. Oliwii z Anagnii. Wokó³ samej œwiêtej narós³ splot wydarzeñ, który domaga³
siê udokumentowania, co spowodowa³o powstanie publikacji. Przy jej opracowy-
waniu uczestniczyli równie¿ Marek Adamkowicz, Maria Babnis, Roman Dziêgie-
lewski i Jerzy Samp. Ksi¹¿ka zawiera m.in. reporta¿e z najnowszych wydarzeñ
zwi¹zanych ze œw. Oliw¹ w latach 2012–2014 wraz z syntetycznymi tekstami
ukazuj¹cymi t³o kultu œw. Oliwii na Pomorzu.

Joanna ¯êdzianowska, Pro memoria. W ho³dzie Artystom Teatrów Wybrze¿a,
Gdañsk 2013, wyd. Zwi¹zek Artystów Scen Polskich Oddzia³ w Gdañsku,
ss. 267 + 1 nlb
Jak napisano we wstêpie, publikacja ta „…to ho³d Gdañskiego Oddzia³u Zwi¹zku
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Artystów Scen Polskich z³o¿ony tym twórcom, którzy na scenach trójmiejskich
przepracowali czêsto wiêkszoœæ swojego ¿ycia zawodowego”. Jest ona prób¹ oca-
lenia od zapomnienia ich dokonañ artystycznych, przypomnienia sylwetek wielu
wspania³ych ludzi, którzy tworzyli blisko 70-letni¹ historiê powojennego ¿ycia
teatralnego Wybrze¿a. W ksi¹¿ce znalaz³y siê biogramy m.in. Danuty Baduszko-
wej-Korzeniowskiej – dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni, Henryka Bisty,
Macieja Korwina, Józefa Korzeniowskiego, Lucyny Legut, Stanis³awa Michal-
skiego i wielu innych.

Œwiaty mo¿liwe Jana Drze¿d¿ona, praca monograficzna pod red. Daniela Ka-
linowskiego.
Pamiêci Jana Drze¿d¿ona, pod red. Janiny Borchmann i Bart³omieja Wi¹zo-
watego, Bolszewo 2013, wyd. Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Alek-
sandra Labudy w Bolszewie, Urz¹d Gminy w Wejherowie, ss. 501 + 2 nlb

Œwiaty mo¿liwe Jana Drze¿d¿ona to, jak napisano we wstêpie, g³osy literatów
wspominaj¹cych osobê i twórczoœæ tego kaszubskiego pisarza, poety i regionalisty,
a tworz¹cych dziêki temu w³asne przek³ady wra¿liwoœci. Monografia powsta³a
we wspó³pracy Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy
w Bolszewie, Akademii Pomorskiej w S³upsku i Instytutu Kaszubskiego. Znalaz³y
siê w niej artyku³y m.in. Daniela Kalinowskiego, Marii Jentys-Borelowskiej, To-
masza Derlatki, Adeli Kuik-Kalinowskiej czy Jerzego Sampa i jêzykoznawczy
Marka Cybulskiego.
W tomie Pamiêci Jana Drze¿d¿ona omówiona zosta³a dzia³alnoœæ kulturalno-
-oœwiatowa zwi¹zana z ¿yciem i twórczoœci¹ Jana Drze¿d¿ona. Znalaz³y siê tu
m.in. rozdzia³y: Jan Drze¿d¿on we wspomnieniach, Konferencje i konkursy, Jubi-
leusze i promocje oraz Twórczoœæ Jana Drze¿d¿ona inspiracj¹ dla artystów.

Antoni Kakareko, B³ogos³awiony ksi¹dz Bronis³aw Komorowski (1889–1940).
Chluba Parafii Œw. Stanis³awa BM, „Polonii Gdañskiej” i ca³ej Polski. Szkice
biograficzne, Gdañsk 2014, wyd. Stowarzyszenie Bratniej Pomocy im. B³. Ks.
Bronis³awa Komorowskiego, ss. 240

Monografia powsta³a z okazji 100. rocznicy œwiêceñ kap³añskich b³. ks. Bronis³awa
Komorowskiego (29 III 2014), a tak¿e w 125. rocznicê jego urodzin i 15. rocznicê
beatyfikacji. Ks. Bronis³aw Komorowski by³ proboszczem parafii p.w. œw. Stani-
s³awa Biskupa Mêczennika, gdzie w szczególnych warunkach spo³eczno-politycz-
nych g³osi³ Ewangeliê i sprawowa³ sakramenty wœród mieszkañców Wolnego
Miasta Gdañska, a zw³aszcza Wrzeszcza. Odda³ swoje ¿ycie w obozie koncentra-
cyjnym w Stutthofie jako wielki patriota i œwiadek wiary.
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Pro memoria Jan Piepka (1926–2001), zebra³, opracowa³ oraz wstêpem, ko-
mentarzami i ilustracjami opatrzy³ Józef Borzyszkowski, Gdañsk 2013, wyd.
Instytut Kaszubski we wspó³pracy z Bibliotek¹ Publiczn¹ Gminy Szemud
im. Ksiêdza Leona Heykego, ss. 800

Bogata monografia o Janie Piepce, pisarzu i poecie kaszubskim, autorze s³ów
wzruszaj¹cej pieœni Moje strônë, wspó³twórcy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go, gawêdziarzu, promotorze problematyki kaszubsko-pomorskiej, cz³owieku, któ-
ry swoj¹ twórczoœci¹ przyczyni³ siê do odmitologizowania tragicznych dziejów
Kaszubów-Pomorzan podczas okupacji hitlerowskiej. Tom sk³ada siê z siedmiu
czêœci, ka¿da poprzedzona swoistym wprowadzeniem, informuj¹cym czytelnika
o Ÿród³ach publikowanych tekstów, utworów i dokumentów, albo te¿ o sylwet-
kach autorów opracowañ i wspomnieñ. Zaprezentowano nieznane dot¹d pamiêt-
niki bohatera monografii oraz wspomnienia o nim jego przyjació³ i bliskich.

Tadeusz Staich (1913–1987). Studia, impresje, wspomnienia, inedita, pod red.
Wies³awa A. Wójcika, Kraków 2014, Oficyna Wydawnicza „Wierchy”, Cen-
tralny Oœrodek Turystyki Górskiej PTTK, ss. 406 + 2 nlb

Praca zbiorowa poœwiêcona Tadeuszowi Staichowi, urodzonemu 6 wrzeœnia 1913
roku w Bobrku – powiecie chrzanowskim, poecie prozaikowi, cz³owiekowi te-
atru, przewodnikowi tatrzañskiemu i dzia³aczowi kulturalnemu, a nader wszystko
„cz³owiekowi gór”, które umi³owa³. Ksi¹¿ka otwiera „górsk¹” seriê Pro memo-
ria, której koncepcja wzoruje siê na tak samo nazwanej i pomyœlanej serii ksi¹¿ek
zainicjowanej i redagowanej od lat przez prof. Józefa Borzyszkowskiego, wyda-
wanej przez Instytut Kaszubski. Staicha wspominaj¹ m.in. ks. Józef Tischner, Zbi-
gniew Bochenek, Maria Czapliñska, ks. Antoni Bednarz, Mieczys³aw Mantyka
i prof. Józef Borzyszkowski, zaliczaj¹cy go do Wielkiej Podhalañskiej Trójcy:
Staich – Wnuk – Tischner, nazywaj¹cy wymienionych „ludŸmi, którzy o bliskoœci
i piêknie Tatr i Podhala tak¿e w sferze ducha decyduj¹”.

Jerzy Bandrowski, Zolojka. Powieœæ z nadmorskiej Polski, Gdañsk-Jastarnia
2013, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddzia³ w Jastarni, ss. 334 + 1 nlb

„Zolojka” to wed³ug jej autora pierwsza prawdziwie morska polska powieœæ
o ¿yciu, zwyczajach i pracy mieszkañców Jastarni w pierwszych latach po odzy-
skaniu przez Polskê niepodleg³oœci i uzyskaniu dostêpu do morza. Powieœæ sk³ada
siê z 76 rozdzia³ów przedstawiaj¹cych historiê Zolojki, kaszubskiej dziewczyny,
która wed³ug krytyka literackiego Rajmunda Borgula mo¿e byæ „symbolem ca³ej
Polski nadmorskiej, wszystkiego kaszubskiego ludu, têskni¹cego za serdecznym
przygarniêciem do ³ona macierzy – Polski”. Ksi¹¿ka zawiera równie¿ S³owniczek
znajduj¹cych siê w powieœci wyra¿eñ z gwary rybackiej.
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Zagraj skrzypeczku (melodiê spod lipy). Antologia poezji, wybór Zbigniew
Babiarz-Zych, Miros³aw Koœcieñski, Czes³aw D³ugoszek, S³upsk 2013, wyd.
Starostwo Powiatowe w S³upsku, ss. 366

W serii tej ukaza³y siê ju¿ m.in. antologie wierszy: Wiejscy Poeci (2002), Motyle
i anio³y (2003), Niech porwie je wiatr… (2012). Antologia Zagraj skrzypeczki
jest kolejn¹ i dokumentuje ona dzia³alnoœæ nieformalnej grupy poetyckiej „Wtor-
kowe Spotkania Literackie”, zawi¹zanej przy Starostwie Powiatowym w S³upsku
i skupiaj¹cej autorów zainteresowanych tematyk¹ wiejsk¹. Celem dzia³alnoœci
grupy literackiej jest pobudzenie aktywnoœci twórczej mieszkañców wsi, populary-
zowanie sztuki i myœli ch³opskiej – we wszystkich mo¿liwych formach. W tomie
znalaz³y siê wiersze m.in. Andrzeja Szczepanika, Reginy Adamowicz, Zofii Sma-
lewskiej, Jana Wiœniewskiego.

Aleksander Labuda, Gùczów Mack gôdô, wstêp Jaromira Labudda, Bolszewo
2013, wyd. Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy
w Bolszewie, Gmina Wejherowo, Gmina Linia, Gminny Dom Kultury w Lini,
Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ss. 339

Tom stanowi zbiór felietonów Aleksandra Labudy opublikowanych w czasopiœmie
„Zrzesz Kaszëbskô”, w ksi¹¿ce Gùczów Mack gôdô (1992), periodyku „Pomera-
nia” oraz dotychczas niepublikowanych, przepisanych z maszynopisów i rêkopi-
sów. Powstawa³y one w ró¿nych okresach ¿ycia autora, ró¿ni je zarówno treœæ,
jak i forma, ³¹czy komizm i dowcip. Felietony te nale¿¹ do najbardziej znanej
czêœci twórczoœci Labudy. Mack na Kaszubach to cz³owiek g³upio-m¹dry, prze-
œmiewca, kpiarz. Zaœ miano Gucza, jak wyjaœnia we wstêpie Jaromira Labudda,
autor zaczerpn¹³ od osoby znajomego nauczyciela o nazwisku Gutsche, który wy-
ró¿nia³ siê dorodn¹ naroœl¹ na ³ysinie. Gùczów Mack jest zarazem narratorem i bo-
haterem literackim, niejednokrotnie jest wyrazicielem pogl¹dów samego autora.

ks. Franciszek Dr¹czkowski, „Bêdê na wieki s³awi³ ³aski Pana” (Ps. 89,2).
Autobiografia, Pelplin 2010, Wydawnictwo „Bernardinum”, ss. 225

Autobiografia ks. Franciszka Dr¹czkowskiego, urodzonego 26 kwietnia 1941 roku
w Fordonie – obecnie jednej z dzielnic Bydgoszczy, opisuj¹ca dzieciñstwo i m³o-
doœæ, drogê do kap³añstwa (wikariat w Parchowie na Kaszubach) poprzez osi¹-
gniêcia naukowe i piastowanie funkcji rektora w Wy¿szym Seminarium Duchow-
nym w Toruniu.
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Katarzyna Sturmowska, Jeszcze zaœwieci s³oneczko. Wokó³ pamiêtnika Fran-
ciszki Powalskiej z Pinczyna, Starogard Gdañski 2013, wyd. dziêki pomocy
finansowej Senatora RP Andrzeja Grzyba oraz Wójta Gminy Zblewo Krzysz-
tofa Rawickiego, ss. 377 + 3 nlb

Katarzyna Sturmowska – absolwentka filologii germañskiej i lingwistyki stoso-
wanej, znana jest jako autorka Ma³ego s³owniczka germanizmów gwary kociew-
skiej i badaczka jêzyka mieszkañców Kociewia. W Jeszcze zaœwieci s³oneczko
przedstawia sylwetkê i twórczoœæ kociewskiej poetki ludowej Franciszki Powal-
skiej (autorki Mojego Pamiêtnika), zajmuj¹cej znacz¹ce miejsce w literaturze lu-
dowej Kociewia, a zw³aszcza Pinczyna. Pamiêtnik Babci Powalskiej, jak pisze
Sturmowska, po prawie czterdziestu piêciu latach ujrza³ œwiat³o dzienne i odgrywa
wa¿n¹ rolê w upowszechnianiu i rozwoju kultury Kociewia.

Waldemar Mierzwa, Miasteczko, wyd. nowe rozszerzone, D¹brówno 2014,
wyd. Oficyna Retman, seria: Moja Biblioteka Mazurska, nr 20, ss. 137 + 4 nlb

Opowieœæ o D¹brównie i skomplikowanych ludzkich historiach, Polakach i wy-
siedlanych z Mazur Niemcach, chcia³oby siê rzec – „konfliktach pamiêci” od lat
towarzysz¹cym stosunkom polsko-niemieckim. Styczeñ 1945 roku, wschodnio-
pruskie miasteczko Gilgenburg, opuszczaj¹cy je Niemcy i wkraczaj¹cy doñ Ro-
sjanie i zaraz za nimi „¿¹dni wojennych ³upów” Polacy z okolic M³awy – oto
pocz¹tek tej historii.

Lucyna ¯ukowska, Miêdzy œmierci¹ a diab³em. Koœció³ ewangelicki w Gdañ-
sku w okresie rz¹dów NSDAP (1933–1945), Bydgoszcz-Gdañsk 2014, wyd. IPN
Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddzia³ w Gdañ-
sku, t. 38, ss. 209 + 9 nlb

Jak napisano we wstêpie, g³ównym za³o¿eniem publikacji jest przedstawienie
warunków sprawowania misji przez Ewangelicki Koœció³ Unijny w Wolnym Mie-
œcie Gdañsku w okresie rz¹dów NSDAP. Przedmiotem analizy jest równie¿ od-
dzia³ywanie dyktatury partyjnej na wszystkie formy aktywnoœci Koœcio³a, a tak¿e
sposoby radzenia sobie z now¹ rzeczywistoœci¹ polityczn¹ przez ruchy religijne,
które pojawi³y siê w ³onie Koœcio³a po dojœciu do w³adzy narodowych socjali-
stów. Zamierzeniem autorki by³a próba przedstawienia i zrozumienia zjawisk za-
chodz¹cych na linii pañstwo totalitarne – Koœció³ z uwzglêdnieniem specyfiki
terenu, którym by³o Wolne Miasto Gdañsk.
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Jan Musekamp, Miêdzy Stettinem a Szczecinem. Metamorfozy miasta od 1945
do 2005, t³um. Jacek D¹browski, Poznañ 2013, Wydawnictwo Nauka i Inno-
wacje, Studia Brandtiana Translationes, vol. 5, ss. 465 + 1 nlb

Jan Musekamp – niemiecki kulturoznawca, z naukowej ciekawoœci i z wielkiej
sympatii dla fascynuj¹cego miasta, tworzy ksi¹¿kê o polskim Szczecinie. Zastrzega
on jednak, i¿ nie nale¿y jej rozumieæ jako historii lokalnej, raczej próbê zbadania,
„w jaki sposób, le¿¹ce na peryferiach du¿e miasto, w warunkach ustroju komuni-
stycznego i dŸwigaj¹ce brzemiê ogromnych zniszczeñ wojennych oraz niemal
ca³kowitej, przymusowej wymiany ludnoœci, mo¿e wróciæ do ¿ycia i za pomoc¹
jakich strategii jego socjalnie i geograficznie heterogeniczna ludnoœæ przyswaja
je sobie kulturowo”.

ks. Stanis³aw Kardasz, ks. Jacek Kwiatkowski, Koœcio³y drewniane Diecezji
Toruñskiej, Toruñ 2012, seria: Diecezja Toruñska. Historia i teraŸniejszoœæ,
t. 19, Toruñskie Wydawnictwo Diecezjalne, ss. 199 + 1 nlb

Katalog drewnianych koœcio³ów diecezji toruñskiej, z piêknymi zdjêciami, krót-
kim opisem historii oraz wspó³czesnym wypisem ze schematyzmu diecezjalnego.
Ca³oœæ dedykowana ks. bp. Andrzejowi Suskiemu, Pierwszemu Biskupowi To-
ruñskiemu w 20-lecie utworzenia diecezji toruñskiej.

Œladami historii i przyrody. Przewodnik turystyczny po gminie G³ówczyce, pro-
jekt, sk³ad i opracowanie tekstów: Wydawnictwo AG Media, G³ówczyce 2013,
wyd. Urz¹d Gminy G³ówczyce, ss. 97 + 1 nlb

Przewodnik turystyczny po gminie G³ówczyce, przedstawiaj¹cy jej walory krajo-
brazowe i przyrodnicze oraz ciekawe zabytki kultury. Liczne fotografie krainy
lasów, rzek i wyj¹tkowej przyrody wraz z informacjami o szlakach turystycznych
i bazie noclegowej.

ks. Jacek Kwiatkowski, Wojciech Polak, Waldemar Rodzynkowski, 100-lecie
koœcio³a pod wezwaniem Matki Boskiej Zwyciêskiej i Œwiêtego Jerzego w Toru-
niu, [Toruñ] 2007, Toruñskie Wydawnictwo Diecezjalne, ss. 159 + 1 nlb

Zbiór referatów wyg³oszonych w czasie sesji naukowej 19 maja 2007 roku przez
ks. Jacka Kwiatkowskiego o Historii koœcio³a p.w. Matki Boskiej Zwyciêskiej
i Œwiêtego Jerzego od 1260 roku do 2007 roku, prof. dr. hab. Wojciecha Polaka
o Parafii Matki Boskiej Zwyciêskiej i Œwiêtego Jerzego w okresie stanu wojennego
i w latach nastêpnych (1981–1989) i dr. hab. Waldemara Rodzynkowskiego
o Kulcie Œwiêtego Jerzego w diecezji che³miñskiej.



 TOMASZ REMBALSKI (GDAÑSK)384

Uczeni Gdañska. Laureaci Nagrody im. Jana Heweliusza za lata 2008–2012,
red. naukowa Maria Babnis, Gdañsk 2013, wyd. Gdañskie Towarzystwo
Naukowe, ss. 404

Czwarta publikacja z cyklu Uczeni Gdañska zawieraj¹ca listy naukowe, ¿yciorysy
i inne materia³y dotycz¹ce laureatów Nagrody Naukowej Miasta Gdañska im.
Jana Heweliusza w latach 2008–2012. Jest ona postrzegana jako najwy¿sze
wyró¿nienie w regionie przyznawane uczonym, którzy wnieœli wk³ad w rozwój
nauki i promocjê gdañskiego oœrodka naukowego. Nagrodê odebra³o dziesiêciu
uczonych, po piêciu w kategorii nauk humanistycznych oraz nauk przyrodniczych
i œcis³ych, wœród nich m.in. prof. dr hab. Marek Latoszek, prof. dr hab. Jacek
Jassem i prof. dr hab. Brunon Synak.

Alojzy Feitek, Wypoczynek w Rowach i nie tylko, Inowroc³aw 2013, wyd. Za-
k³ad Poligraficzno-Wydawniczy Pozkal, ss. 260

Utrwalone na piœmie ¿ycie ludzi z miejscowoœci, w których autor pracowa³, m.in.
Wdzydz, Starego Bukowca i Starych Polaszek oraz tych, w których przebywa³,
wypoczywaj¹c. To równie¿ historia jego rodziny, autobiografia, historia miejsc,
organizacji, ludzi.

O spo³ecznym znaczeniu to¿samoœci, miejsca i czasu ¿ycia. Szkice socjologiczne
i gerontologiczne, pod red. Doroty Rancew-Sikory, Cezarego Obracht-Pron-
dzyñskiego, Micha³a Kaczmarczyka i Piotra Czekanowskiego, Gdañsk 2013,
wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, ss. 510 + 1 nlb

Ksiêga przygotowana w darze Profesorowi Brunonowi Synakowi z okazji
70. urodzin, zawieraj¹ca prócz Szkicu do sylwetki prof. Brunona Synaka, studia
i artyku³y opatrzone wspólnym tytu³em Tu, gdzie liczy siê wspólna przestrzeñ:
zagadnienia narodowe, etniczne, regionalne, lokalne oraz Teraz, kiedy liczy siê
wiek: zagadnienia z zakresu gerontologii spo³ecznej i koñcz¹ce tom Zapiski przy-
jació³ ze wspó³pracy z Brunonem Synakiem wraz z bibliografi¹ jego prac.

Bo¿e Mêki. B¹cka Huta, B¹cz, Bór, £¹czki, Mirachowo, Mojuszewska Huta,
Nowa Huta, Strysza Buda, Szopa, oprac. zbiorowe pod red. Przemys³awa £ago-
sza (wraz z uczniami III klasy Gimnazjum w Szopie), Szopa 2013, wyd. ksi¹¿ki
wspó³finansowane przez Samorz¹d Województwa Pomorskiego, ss. 192

Uczniowie III klasy Gimnazjum w Szopie stworzyli katalog wraz z opisem Bo¿ych
M¹k, znajduj¹cych siê w pobli¿u ich miejsca zamieszkania, daj¹c tym samym
œwiadectwo swojej to¿samoœci kulturowej i religijnej. Obok zdjêæ znalaz³y siê tu
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równie¿ skany prac plastycznych przedstawiaj¹ce krzy¿e i kapliczki, bior¹ce udzia³
w szkolnym konkursie plastycznym.

Miros³aw Lademann, Ecce Patria. Brama Piaœnicka w Wejherowie. Pomnik-
-Mauzoleum ofiarom walk i mêczeñstwa zniewolonej Ojczyzny 1939–1989, Wej-
herowo 2013, Wydawnictwo [WR], ss. 254

Publikacja ujrza³a œwiat³o dzienne z okazji powstania nowego Pomnika-Mauzo-
leum „Bramy Piaœnicy”, usytuowanego przy wjeŸdzie w ulicê Ofiar Piaœnicy,
który pod wezwaniem Ecce Patria, zosta³ poœwiêcony 19 kwietnia 2012 roku
w Wejherowie. Pomys³odawc¹ dzie³a jest Ksi¹dz Pra³at Daniel Nowak i Stowa-
rzyszenie „Rodzina Piaœnicka” , wszelkie informacje na temat dzia³añ podejmo-
wanych wokó³ jego powstania, wraz z panoram¹ najwa¿niejszych wydarzeñ
z historii Polski zawarto w przedstawionej publikacji Miros³awa Lademanna.

Ewa Czerniakowska, Ze studiów nad dziejami „Gazety Gdañskiej” pod redakcj¹
Bernarda Zygmunta Milskiego 1891–1901, Pruszcz Gdañski-Gdañsk 2014, Wy-
dawnictwo Jasne, ss. 96 + 1 nlb

Publikacja zawiera trzy uzupe³nione i poprawione wczeœniej teksty dotycz¹ce
dziejów pierwszej dekady „Gazety Gdañskiej” (1891–1901), kiedy redaktorem
by³ Bernard Zygmunt Milski. Autorka wykorzysta³a m.in. fotografie rodzinne,
materia³y rêkopiœmienne, dokumenty, pocztówki i ilustracje udostêpnione jej przez
Zofiê Eichstaedt-Jab³oñsk¹, prawnuczkê Bernarda Zygmunta Milskiego. W recen-
zji pracy czytamy, i¿ Ewa Czerniakowska „podkreœla szczególn¹ rolê i zas³ugi
»Gazety Gdañskiej« i jej redaktora w podtrzymywaniu œwiadomoœci narodowej
i jêzyka polskiego wœród mieszkañców Gdañska i ca³ego Pomorza w trudnym
okresie nasilonej germanizacji”.

50 lat z Pomerani¹, praca zbiorowa (wybór tekstów i ilustracji Edmund Szcze-
siak), Gdañsk 2013, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarz¹d G³ówny,
ss. 429 + 2 nlb

Ksi¹¿ka upamiêtniaj¹ca jubileusz piêædziesiêciolecia „Pomeranii”, czasopisma
spo³eczno-kulturalnego Kaszub, bêd¹cego drogowskazem po œcie¿kach historii,
kultury, literatury, etnografii kaszubsko-pomorskiej. Wyboru 50 publikacji prezen-
tuj¹cych problematykê i klimat okresu, w którym powstawa³y, dokona³ Edmund
Szczesiak przy wspó³pracy Andrzeja Buslera, Bogumi³y Cirockiej, Krzysztofa
Kordy i Dariusza Majkowskiego. Znalaz³y siê tu teksty m.in. Lecha B¹dkowskiego,
Jana Trepczyka, Tadeusza Bolduana, Donalda Tuska, Józefa Borzyszkowskiego,
Edwarda Brezy, Gerarda Labudy i wielu innych znacz¹cych autorów.
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Izabella Trojanowska, Z podaniem i legend¹ na kaszubskich szlakach, Gdañsk
2013, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, ss. 157

Zbiór legend i baœni kaszubskich zebranych przez wspó³autorkê Bedekera ka-
szubskiego Izabellê Trojanowsk¹, która jako autorka powtórnie zaistnia³a w 2009
roku za spraw¹ redaktora Edmunda Szczesiaka, drukuj¹cego w „Pomeranii” opo-
wiadanie Zamkowa Góra. Ksi¹¿ka zawiera zbiór podañ i legend skoncentrowany
na kaszubszczyŸnie i jej okolicach. G³ównie z myœl¹ o turystach napisa³a w³asny
rodzaj przewodnika, w którym znaæ temperament i warsztat zawodowego dzien-
nikarza, niepozbawiony walorów literackich i jêzykowych. Poruszaj¹cy i osobi-
sty wstêp o Blizie, bo takim pseudonimem podpisywa³a siê wspó³autorka tekstów
„Notatnika Kaszubskiego”, ukazuj¹cego siê na ³amach „Dziennika Ba³tyckiego”
w latach 70. XX wieku, napisa³ prof. Jerzy Samp.

Aleksander Janta-Po³czyñski, Wracam z Polski, wstêp i opracowanie Gra¿yna
Pomian, Pary¿-Kraków 2013, wyd. Instytut Literacki Kultura – Instytut Ksi¹-
¿ki, seria: W krêgu paryskiej Kultury, ss. 195 + 1 nlb

Aleksander Janta-Po³czyñski (1908–1974), dziennikarz, publicysta, t³umacz i bi-
bliofil, który po wojnie na sta³e osiad³ w Nowym Jorku i by³ wspó³pracownikiem
Jerzego Giedroycia oraz korespondentem „Kultury” w Stanach Zjednoczonych.
Opracowana przez Gra¿ynê Pomian publikacja zawiera zbiór reporta¿y autorstwa
Janty-Po³czyñskiego, bêd¹cych œwiadectwem powojennego ¿ycia w Polsce, napi-
sanym przez Polaka dla Polaków emigrantów.

Pawe³ Dzianisz, Raptularzyk z pocz¹tków Trzeciego Tysi¹clecia, Gdañsk 2014,
wyd. Instytut Kaszubski, ss. 164

Raptularzyk, czyli notatki pisarza Paw³a Dzianisza z lat 2001–2004. Na wstêpie
zamieszcza wyjaœnienie pojêcia raptularz. Nastêpnie autor prezentuje swoje prze-
myœlenia na bie¿¹ce lub by³e wydarzenia.

Daniel Kalinowski, Raptularz kaszubski, Gdañsk 2014, Wydawnictwo Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego, ss. 266 + 2 nlb

Krytycznoliterackie teksty na temat literatury kaszubskiej ostatnich lat. Wed³ug
autora literatura kaszubska: „To ¿ywa, stale rozwijaj¹ca siê materia, tworzona
przez ludzi o ró¿nych temperamentach, wydawana przez odmienne w swej specy-
fice oficyny, kierowana do czytelników ze zró¿nicowanych œrodowisk”.
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Eugeniusz Go³¹bek, Wielki s³ownik polsko-kaszubski, t. II (L–O), Gdañsk 2013,
wyd. Zrzeszenie Kaszubsko–Pomorskie, ss. 591

Tom drugi wielkiego s³ownika polsko-kaszubskiego jest kolejnym dzie³em do-
brze znanego leksykografa w œrodowisku kaszubologów. W zamierzeniu ma on
liczyæ tomów piêæ. £¹czy on w sobie leksykê gwarow¹ z tzw. literack¹, zawiera
te¿ neologizmy (literackie) i nowe zapo¿yczenia z polszczyzny i niemieckiego.
S³ownik posiada przedmowê autora oraz obszerny tekst naukowy Jerzego Tredera
Przeznaczenie, zawartoœæ s³ownika i sposób opracowania.

Anna £ajming, Parzyn. Gawêda Kaszubów, Gdañsk 2014, Wydawnictwo Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego, ss. 93 + 1 nlb

Pierwszy utwór literacki kaszubskiej pisarki Anny £ajming, który niedawno zo-
sta³ odnaleziony w Archiwum Pañstwowym w Koszalinie. W nadziei na szybk¹
inscenizacjê, przedmowê zatytu³owan¹ Bogactwo w ubóstwie. Parzyn Anny £aj-
ming napisa³ Daniel Kalinowski.

Szlak literacki im. Anny £ajming. Przewodnik historyczno-literacki, red. Zbi-
gniew Gierszewski, Krzysztof Zabrocki, Brusy 2014, wyd. Zaborskie Towa-
rzystwo Naukowe, ss. 99

Przewodnik w jêzyku polski, kaszubskim i niemieckim, sk³adaj¹cy siê ze wstêpu
Zbigniewa Gierszewskiego oraz 11 rozdzia³ów, których autorami, prócz wspom-
nianego (napisa³ cztery rozdzia³y), s¹ Barbara Grenda, Zbigniew £omiñski, Wie-
s³awa Orz³owska, Alicja Frymark, Kazimierz Jaruszewski i Michalina Kalkowska.
Teksty dotycz¹ historii miejsc, opisu przyrody i literatury zwi¹zanych z miejscem
m³odoœci Anny £ajming.

Brunon Synak, Bezsens i sens nieodwracalnej choroby, Gdañsk 2014, wyd.
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zarz¹d G³ówny, ss. 375 + 1 nlb + p³yta
DVD [Pro Memoria Brunon Synak (1943–2013)]

Ostatnia ksi¹¿ka wybitnego gdañskiego socjologa prof. Brunona Synaka, który
wiele lat swojego ¿ycia naukowego poœwiêci³ badaniu problematyki ludzi starych,
starzeniu siê i staroœci. W osobisty sposób, zmagaj¹c siê z nasilaj¹cymi dolegli-
woœciami chorobowymi, opisa³ w nich œwiat swoich wewnêtrznych, czêsto bardzo
intymnych prze¿yæ. Ksi¹¿ka posiada walor filozoficzny, ale i równie¿ jest Ÿród³em
historycznym. Niew¹tpliwie jej lektura porusza ka¿dego wra¿liwego cz³owieka.
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Akta procesu kanonizacyjnego Doroty z M¹tów od 1394 do 1521, z krytycznego
wydania Ryszarda Stachnika przy wspó³pracy Annelizy Birch-Hirschfeld
Triller oraz Jana Westphala prze³o¿y³ biskup Julian Wojtkowski, Olsztyn
2014, wyd. Arcybiskup Metropolita Warmiñski za zgod¹ Böhlau Verlag Wei-
mar, ss. 701

T³umaczenie na jêzyk polski akt procesów kanonizacyjnych œw. Doroty z M¹tów.
Obszerne dzie³o sk³ada siê z przedmowy pierwszego wydawcy Ryszarda Stachnika
oraz wykazu Ÿróde³ i piœmiennictwa. Nastêpnie zamieszczono Wprowadzenie,
w którym znajduje siê przegl¹d œredniowiecznego procesu kanonizacyjnego oraz
przede wszystkim omówienie akt procesowych. W Czêœci G³ównej znajduje siê
m.in. transumpt oryginalnych akt procesu w 1486 roku, czy notarialne uwierzy-
telnienie odpisu akt. Kolejne czêœci sk³adowe ksi¹¿ki stanowi¹ Dodatek z doku-
mentami procesu kanonizacyjnego, Skorowidze, Mapy, Pos³owie pióra ks. bpa
Wojtkowskiego oraz Spis treœci.


