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Beletrystyka
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Autor: Paweł Huelle
Tytuł: Talita
Wydawca: Znak
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-24060-82-5
znak.com.pl

Powrót mistrza.
Każda ludzka historia jest jak tajemnicze laboratorium
uczuć i pamięci – dwoje ludzi pozornie beznamiętnie
obserwujących swoje codzienne czynności; kiełkujące
zakazane uczucie, które nie ma szans rozwinąć się
w obliczu wojny; porywający koncert zagrany dla
jedynego słuchacza; mężczyzna balansujący na linie
nad przepaścią czy chłopiec patrzący z obawą
i ciekawością w stronę lasu, gdzie zatrzymał się
cygański tabor, a w nim król z wnuczką.
„Talitha kum” („Dziewczynko, mówię ci, wstań”) –
biblijna opowieść o wskrzeszeniu z martwych córki
Jaira to punkt wyjścia do hipnotyzujących opowieści
o miłości i niespełnieniu, tęsknocie i pragnieniach,
grzechu i próbach jego odkupienia. Ożywa tutaj świat
na pozór odległy, ale ponadczasowy, nasycony
buzującymi emocjami i konfliktami. (…)
Od Wydawcy

Autor: Anna Sakowicz
Tytuł: Czas grzechu, seria:
Jaśminowa Saga, t. 1
Wydawca: Poradnia K
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66555-14-3
sklep.poradniak.pl

Jaśminowa Saga to epicka opowieść o kilku
pokoleniach rodziny Jaśmińskich, rozgrywająca się
na tle epokowych wydarzeń, w jednym miejscu, choć
w trzech różnych rzeczywistościach: w Danzig,
w Wolnym Mieście Gdańsku i w Gdańsku.
Jest 1916 rok. Paweł, syn introligatora Antoniego
i jego żony Elżbiety, ginie w wypadku pod kołami
powozu. Katarzyna, Stasia, Julia i Piotr, rodzeństwo
Pawła, sami muszą poradzić sobie z żałobą, bo rodzice
coraz bardziej się od nich oddalają – ojciec poświęca
się pracy, a matka zatraca się w smutku… (…)
Burzliwe losy Jaśmińskich rozgrywają się w mieście
o skomplikowanej historii, w którym początek ma
druga wojna światowa i w którym nie zawsze dobrze
jest być Polakiem; w czasach, gdy kobiety walczą
o prawa wyborcze i kiedy Europą próbuje zawładnąć
ideologia faszystowska. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Izabela Morska
Tytuł: Znikanie
Wydawca: Znak
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-24070-18-3
znak.com.pl

Proza, która jak żadna do tej pory przekracza granice
autobiografii i łączy śledztwo medyczne, reportaż
interwencyjny oraz traktat filozoficzny o chorobie.
Kończy [bohaterka] sprawdzać prace studentów, gdy
nagle traci czucie w palcach. Potem przychodzą
potworny ból i inne objawy. Jej świat to teraz mapa
z adresami kolejnych specjalistów. Uczy się, jak być
dobrą pacjentką, która pretensji nie ma nigdy,
a pieniądze – zawsze. Jednocześnie z pasją naukowca
rozpoczyna własne dochodzenie: co to za choroba? Co
zaniedbała, czego nie zauważyła? A może choruje
razem z Polską?

Autor: Wanda Brzeska
Tytuł: Sprawa gminy Ceynowy
(wyd. 2)
Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
Wydawnictwo BiT
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66052-56-7
978-83-95593-13-0
czec.pl

(…) to przejmująca opowieść o kobiecie nazywanej
„czarownicą z Chałup” oraz o mrocznych stronach
ludzkiej natury. Pomimo upływu czasu książkę Wandy
Brzeskiej czyta się jak żywy reportaż z tragicznych
wydarzeń we wsi Ceynowa (obecne Chałupy, położone
na Półwyspie Helskim).
Od Wydawców

Wielki powrót pisarki kiedyś znanej jako Izabela
Filipiak, obecnie Morska.
Od Wydawcy
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Autor: Ewa Formella
Tytuł: Kołysanka dla Łani
Wydawca: Replika
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66481-33-6
replika.eu

Autor: Sylwia Kubik
Tytuł: Miłość pod naszym niebem
Wydawca: eSPe
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-82010-29-9
boskieksiążki.pl

Druga wojna światowa, Polska. Do leśnych
partyzantów dołączają dwie siostry. Starsza brutalnie
zgwałcona i pobita przez Sowietów umiera podczas
porodu, zostawiając na świecie swoją małą córeczkę.
Między młodszą z sióstr a partyzantem o pseudonimie
Ryś rodzi się uczucie. Jednak zakochani nie będą mogli
długo cieszyć się swoją obecnością. Ją wywożą na
roboty do Niemiec, on trafia do obozu
koncentracyjnego.
Współcześnie, Gdańsk. Alicja spotyka bezdomnego
starszego mężczyznę, który stracił pamięć. Proponuje
mu mieszkanie w swoim domku dla gości. Za wikt
i opierunek mężczyzna opiekuje się jej ogrodem. Czy tę
dwójkę coś łączy? Dlaczego Zygmuntowi niekiedy
stają przed oczami obrazy lasu, jakiejś młodej
dziewczyny i czemu wciąż powraca do niego zapach
konwalii?
Od Wydawcy

(…) Kolejna po znakomicie przyjętym debiucie książka
Sylwii Kubik to dalszy ciąg wzruszającej i pełnej
humoru opowieści o świecie, w którym życie – choć nie
jest proste – zachwyca prostotą, oczarowując smakiem
i zapachem domowego chleba, placków ze śmietaną
oraz kompotu porzeczkowego.
W małej wsi na Powiślu trudna historia łączy się
z niełatwą teraźniejszością, a lokalni mieszkańcy
i przybysze uczą się od siebie, jak żyć. Zajrzyj pod
nasze niebo, by poznać ich wszystkich osobiście! (…)
Agnieszka Łopatowska, Interia.pl
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Autor: Sonia Rosa
Tytuł: Hotel 69
Wydawca: Filia
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81951-48-7
wydawnictwofilia.pl

Autor: Piotr Górski
Tytuł: Królowa lalek
Wydawca: HarperCollins
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-27650-87-0
harpercollins.pl

Alexander Carlsson, syn szwedzkiego multimilionera
i polskiej śpiewaczki operowej, dostaje w prezencie
od ojca ekskluzywny hotel w Sopocie. Czy Alex
znajdzie w Trójmieście szczęście i miłość? Jakie
tajemnice skrywają hotelowe apartamenty?
Przygodny seks, morze alkoholu, nocne awantury
i wulgarne wyzwiska – ci, którzy opłacili pokój, nie
zawsze grzecznie idą spać...
W Hotelu 69 spotkasz miłość, nienawiść, zazdrość,
mroczne sekrety i małe codzienne grzeszki
zameldowanych tam gości. W tle świat olbrzymich
pieniędzy, sopockich milionerów, trójmiejskiego
półświatka i codzienność „szarych” pracowników, dla
których ekskluzywne wnętrza pięciogwiazdkowego
hotelu nie mają żadnych tajemnic. (…)

Młoda kobieta po kłótni z mężem wychodzi nocą
z przyjęcia. Po kilku godzinach zostaje znaleziona
martwa przy trójmiejskiej obwodnicy, ze zmasakrowaną połową twarzy. Śledztwo prowadzi dwóch
oficerów policji: podkomisarz Damian Paczulski
i komisarz Sławomir Kruk. Po szeregu podjętych
działań wydaje się, że zagadkę rozwiązano –
znaleziono zarówno motyw, jak i sprawcę.
Niespodziewanie na jaw zaczynają jednak wychodzić
szczegóły, które grono znajomych ofiary oraz przebieg
zdarzenia stawiają w nowym świetle. Rozwikłanie
sprawy utrudnia fakt, że Kruk i Paczulski toczą ze sobą
zimną wojnę. Nie wiedzą, że znajdą się w sytuacji,
w której życie jednego będzie zależeć od lojalności
drugiego.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Magdalena Majcher
Tytuł: Port nad zatoką
Wydawca: Pascal
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81035-66-8
pascal.pl

Autor: Jacek Koprowicz
Tytuł: Otchłań
Wydawca: Mando
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-27717-42-9
wydawnictwomando.pl

Wzruszająca opowieść o szukaniu własnej drogi przez
życie.
Adrianna wierzy, że szczęście w końcu się do niej
uśmiechnęło – po trwającej ponad rok separacji udaje
jej się porozumieć z mężem i Radek wraca do domu.
Niestety, idylla nie trwa długo, a los brutalnie odbiera
kobiecie to, co jej podarował.
Gdy Adrianna znów zostaje sama, czuje, że musi
zostawić swoje dawne życie, bo wszystko w nim
przypomina jej o Radku. Spontanicznie podejmuje
decyzję o zakupie podupadającego domu na Półwyspie
Helskim. Szybko wsiąka w lokalną społeczność,
zaprzyjaźnia się z małżeństwem z sąsiedztwa i starym
rybakiem. Wydaje się jej, że w sercu nie ma już miejsca
dla żadnego mężczyzny. Ale czy na pewno? Czy w życiu
prawdziwie kocha się tylko raz?
Od Wydawcy

Będziesz tu, na ziemi, żyła krótko – czy w imię
mistycznych znaków należy poświęcić własne życie,
aby ratować cudze?
Zagłębiając się w beatyfikacyjne dochodzenie, ksiądz
Jan Radlicz zaczyna niebezpiecznie zbliżać się do
obłędu. Kto decyduje o świętości? Znaki od Boga
czy kościelny edykt? Klucz do rozwiązania tajemnicy
jest w rękach fanatycznej ateistki. Kobieta ukrywa nie
tylko własne pochodzenie, ale i prawdę o tożsamości
księdza postulatora…
Fascynujące kulisy toczącego się wciąż procesu
beatyfikacyjnego. Oddana z niemal reporterską
dokładnością jedna z największych katastrof
w powojennej historii Polski. (…)
Od Wydawcy

8

Autor: Jan Śleszyński
Tytuł: Przepustka od Pana Boga
Wydawca: Novae Res
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81478-84-7
novaeres.pl

Początek lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku
w Polsce to burzliwy okres karnawału Solidarności
i mroczny czas stanu wojennego. W tych realiach
osadzona jest opowieść o miłości dwojga ludzi, którzy
marzą o szczęściu i wspólnym życiu. Michał Rogiński,
młody ambitny oficer z zasadami, staje się niewygodny
dla aparatu partyjno-politycznego w swojej jednostce
w Warszawie. Zostaje skierowany do zielonego
garnizonu, co oznacza rozłąkę z ukochaną żoną.
Po wprowadzeniu stanu wojennego bierze udział
w pacyfikacji Stoczni Gdańskiej, gdzie wbrew sobie
musi stanąć naprzeciwko walczących o swoje prawa
związkowców. Przed Michałem wiele wyzwań
i dylematów moralnych, jednak najważniejsze decyzje
jeszcze przed nim. Jego córka rodzi się z wadą serca,
uratować może ją jedynie kosztowna operacja
za granicą. (…)
Od Wydawcy

Autor: Lidia Liszewska
Robert Kornacki
Tytuł: Tylko szeptem,
seria: Bursztynowa
Wydawca: Czwarta Strona
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66517-22-6
czwartastrona.pl

(…) Dla Edyty najważniejsze są książki, które
tworzy, oraz jej dorosłe dzieci. Skrycie marzy jednak
o wielkim uczuciu. Dla młodszego od niej Jacka
liczą się przede wszystkim niezależność i wolność,
które zapewniają mu rybacki kuter i słone wody
Bałtyku. Niespodziewane spotkanie na plaży
wywraca ich życia do góry nogami. Zaskoczeni
postanawiają dać szansę rodzącemu się uczuciu.
Choć dzieli ich wiele, to nastrojowa atmosfera
nadmorskiej miejscowości oraz wspólne spacery
brzegiem morza sprawiają, że ich relacja pogłębia
się. Przypadek połączył tych dwoje, tylko czy to
wystarczy?
Co jednak kiedy wydarzenia z przeszłości i obawy
o wspólną przyszłość zakłócą szczęście Edyty
i Jacka? Czy mimo przeciwności losu ich miłość ma
szansę przetrwać?
Od Wydawcy
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Autor: Anna Tusk-Wiśniewska
Tytuł: Anioły gubią pióra
Wydawca: Anna Tusk-Wiśniewska
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95669-40-8

Autor: Jan Neugebauer
Tytuł: Gdański romans w czasie
epidemii
Wydawca: Jan Neugebauer
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95430-80-0

Verin spacerował po całym mieście w swojej
prawdziwej anielskiej postaci. Mógł rozprostować
skrzydła i z zachwytem wszystkich ptaków świata
przysłaniać nimi kawałek nieba. Dla ludzi był
niewidzialny i to akurat go cieszyło, wolał, gdy żyli
w tej swojej błogiej nieświadomości. Wcześniejsze
prognozy pogody nie przewidziały na dzisiaj takiego
poważnego zachmurzenia nieba. Wszystkie stacje
radiowe nagle przekrzykiwały się i ostrzegały
o nieoczekiwanej ulewie. Czarny anioł tylko lekko się
uśmiechał i spokojnie spacerował rozsiewając deszcz.

Historia opisana w tej książce jest projekcją
wyobraźni o najzwyklejszym romansie, w tle
prawdziwej historii, która niestety miała miejsce.
Większość z nas nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia
naszego aktywnego udziału we wspólnocie. To nie
jest tak, że „oni wiedzą lepiej”, że „od nas nic nie
zależy”, że „oni i tak zrobią jak chcą”.
Kto uważnie patrzy, ten wiele zauważy.
Tekst powstał w związku i po śmierci Prezydenta
Gdańska. Tytuł urodził się ostatnio. Znowu byliśmy
lepsi – epidemia dopadła nas wcześniej niż innych.

Fragment powieści

Od Autora
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Autor: Òto Karszny
Tytuł: Strachë w łątczińsczim młënie
Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66052-55-0

Otton Karszny był znanym pomorskim działaczem,
interesującym się kulturą i historią Kaszub. Spisywał
stare pieśni, pod pseudonimem Sambor znad Bałtyku
tworzył artykuły w języku polskim i kaszubskim. Po
I wojnie światowej był sołtysem w Sierakowicach,
a w latach 1920–1928 wójtem, co upamiętniono
w lutym bieżącego roku odsłonięciem pamiątkowej
tablicy na budynku Urzędu Gminy w Sierakowicach.
Rękopis prezentowanego opowiadania pochodzi
z początków XX w. Został przekazany muzeum
w Wejherowie przez Irenę Kulwikowską, byłą
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach.

Autor: Mariusz Wójtowicz-Podhorski
Jacek Przybylski
Tytuł: Pierwsi w boju. Obrona
Poczty Polskiej
w Gdańsku (wyd. 2)
Wydawca: Muzeum II Wojny
Światowej / Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65957-28-3
muzeum1939.pl
(…) Drugie wydanie komiksu, powstałe przy
współpracy MIIWŚ z Zin Zin Press, zostało opatrzone
dodatkiem historycznym dr. Marcina Kłodzińskiego
(Dział Naukowy MIIWŚ). W artykule, wzbogaconym
zdjęciami archiwalnymi, autor odnosi się do
wydarzeń jeszcze sprzed II wojny światowej, krok po
kroku opisując realia i niepokoje panujące w Wolnym
Mieście Gdańsku.
Komiks o artystyczno-edukacyjnym charakterze jest
propozycją skierowaną zarówno do młodszych, jak
i starszych czytelników, ceniących sobie niekonwencjonalnie opowiedziane historie.
Od Wydawcy
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Autor: Krystyna Wajda
Tytuł: Proroczy sen
Wydawca: KryWaj
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66638-00-6
krywaj.pl

Autor: Krystyna Wajda
Tytuł: W świetle absurdu
Wydawca: KryWaj
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66188-71-6
krywaj.pl

(…) Pięć przyjaciółek – studentki, a właściwie już
absolwentki filologii polskiej jednej z gdańskich
uczelni, po pięciu latach wspólnej przygody spędzają
swój ostatni dzień razem. Główna bohaterka – Luiza,
jako jedyna z nich jest mieszkanką Gdańska. Tuż przed
obroną pracy magisterskiej rozstaje się ze swoim
chłopakiem. Na jej drodze pojawia się inny mężczyzna.
Jak potoczą się dalsze losy Luizy, czy kolejne uczucie
będzie rekompensatą po wcześniejszym trzyletnim
związku, który przeszedł do historii i co jeszcze
wydarzy się w jej życiu, o tym na stronach książki.
Od Wydawcy

(…) kontynuacja powieści „W świetle absurdu”, która
na rynku księgarskim ukazała się w lutym 2020 r. (…).
Główną bohaterką (…) jest młoda kobieta o imieniu
Luiza. Luiza z uczuciem życiowego rozczarowania
zostawia za sobą przeszłość. Po kilku latach
spędzonych na Dolnym Śląsku wraca do ukochanego
Gdańska, gdzie udaje jej się stworzyć swój prawdziwy
azyl. Wraz z mamą i swoimi bliźniętami – Laurą
i Leonem, zaczynają nowy rozdział. Do rodziny
dołącza pies Abas. Podjąwszy pracę w ośrodku
z niepełnosprawnymi dziećmi, realizuje się na
płaszczyźnie zawodowej. Poznaje nowych ludzi,
spotyka się z przejawami serdeczności, ale też ociera
się o zachowania dyktatorskie. Nieświadoma, staje się
główną ofiarą psychopaty, który pod płaszczykiem
rodzicielskiej miłości, wymyśla sobie specyficzny
sposób na własną codzienność.
Od Wydawcy
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Autor: Anna Szczęsna
Tytuł: Krokodyl w doniczce
Wydawca: Wydawnictwo Kobiece
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66611-30-6
wydawnictwokobiece.pl

Autor: Teresa Ewa Opoka
Tytuł: Mazurska sielanka
Wydawca: Wydawnictwo CM
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66371-91-0
wydawnictwocm.pl

(…) Aldona nie poddaje się swojemu wiekowi. Mimo
siedemdziesięciu lat na karku jest ruchliwa i chętnie
udziela się we wszelkiego typu rozmowach. Gorzej
radzi sobie z napadami gniewu (…).
Paweł to pisarz, który stracił wiarę w siebie. Prócz
jednego bestsellera stworzył tylko masę miernych
powieści (…).
Kaja niedawno kupiła swoje wymarzone mieszkanie,
musi jednak spłacić wiszący nad nią kredyt. Ma plan,
dzięki któremu będzie mogła w niedługim czasie
zarobić naprawdę sporą sumkę. Zauważyła, że jej
nowym sąsiadem jest pisarz o ogromnym talencie (…).
Czy mimo przeciwności losu, bohaterom uda się
odnaleźć to, czego naprawdę pragną?

Magda zabiera szesnastoletnią siostrzenicę Polę do
Sopotu na Festiwal Dwóch Teatrów, gdzie ma
relacjonować to wydarzenie dla swojej gazety. Jest
piątek, a w sobotnią noc znika Pola. Zaczynają się
poszukiwania zaginionej przez policję i prywatną
agencję detektywistyczną. Szybko zostaje ustalone,
że dziewczyna sama wyszła z dyskoteki ok. godz. 21,
mimo że za wiedzą Magdy wybrała się tam z nowo
poznanym chłopakiem. Ten sam się zgłasza na
policję, gdy widzi na drugi dzień rozwieszone
plakaty ze zdjęciem zaginionej.
Zrozpaczona Magda zasugerowana mglistymi
przypuszczeniami młodej detektyw Kiry jedzie na
Mazury do starego domu, który jej rodzice kupili
ok. 40 lat temu i tam spędzali każde wakacje. (…)

Od Wydawcy
Od Wydawcy
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Autor: Jolanta Knitter-Zakrzewska
Tytuł: O północy
Wydawca: Ridero
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81558-69-3
ridero.eu

Autor: Jolanta Knitter-Zakrzewska
Tytuł: Miłość Anny
i inne opowiadania
Wydawca: e-bookowo
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81660-70-9
e-bookowo.pl

Opowiadania metafizyczne, w których człowiek
dotyka innego wymiaru, balansuje pomiędzy tym
co widzialne i niewidzialne, odkrywa zakamarki
swojej duszy.

Opowiadania o miłości, w których prawda przeplata
się ze snem, a najważniejszą sferą w życiu okazuje
się duchowość, mająca wpływ na wszystkie aspekty
życia.

Od Wydawcy

„I nie może być to miłość ze snu, marzenia,
wymyślona, nieodwzajemniona, ale najzwyklejsza,
mocno wrośnięta w codzienność – realna.”

Zbiór zawiera utwory: Kulig ; Pastor ; O północy ;
Schronienie ; Autobus #6 ; Franek ; Ten trzeci ;
Niebieska pozytywka ; Mieszkanie

Od Wydawcy
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Autor: Sylwia Koperska
Tytuł: Wilczyca. W pogoni
za wolnością
Wydawca: Prószyński i S-ka
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81693-41-7
proszynski.pl

Autor: Katarzyna Grabowska
Tytuł: Zagubieni w kłamstwie,
seria: Wszystkie nasze
chwile, t. 2
Wydawca: Videograf
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-78357-71-1
videograf.pl

Ona ma siłę, serce i charakter. Jest wilczycą…
Historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami,
którą będziesz czytać z zapartym tchem.
Karolina ma wszystko: pieniądze, zamożnych
rodziców, rezydencję w Gdańsku, wstęp do
najlepszego liceum. I jednocześnie wszystkiego jej
brakuje: miłości matki, akceptacji i poczucia
bezpieczeństwa we własnym domu. Żyjąc na co dzień
z bezduszną matką, łaknąc uczucia i marząc
o wolności, pogubiona dwudziestolatka decyduje się
na ryzykowny krok: wstępuje do gangu złodziei
samochodów. (…)
Ta fascynująca i barwna opowieść już na etapie
powstawania została kupiona przez producentów
filmowych i niebawem pojawi się na srebrnym
ekranie.
Od Wydawcy

Próba odzyskania rodzinnej firmy wiąże się
z
kolejnymi
dramatycznymi
wydarzeniami.
Skarbiesz nie jest już bezpiecznym miejscem i nawet
obecność komisarza Adamczewskiego nie może tego
zmienić. Opuszczając rodzinne strony, Weronika
trafia do Łeby, która jednak nie okaże się
oczekiwaną oazą spokoju. Gangsterskie porachunki
dosięgną dziedziczkę Skarbierskich, gdziekolwiek
się skryje, a rozwścieczeni przestępcy nie będą mieli
dla niej litości. Jest tylko jedna osoba, która może
jej teraz pomóc. Jednak czy zdąży?
Czy Weronika zapomni o Jusufie i znajdzie nową
miłość? Co wydarzy się w opuszczonym pensjonacie
w Łebie? (…)
Od Wydawcy
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Autor: Michał Aleksander
Majewski
Tytuł: Zanckula
i inne opowiadania
Wydawca: Ridero
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81893-81-7
ridero.eu, czec.pl

Autor: Roma J. Fiszer
Tytuł: Amulet
Wydawca: Edipresse Polska
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81774-64-2
edipresse.pl

Zanckula – zbiór opowiadań Michała Aleksandra
Majewskiego, w których autor nawiązuję do lat swego
dzieciństwa. Wychowany w sąsiedztwie Szpitala
Psychiatrycznego w Kocborowie w Starogardzie
Gdańskim na Kociewiu, opisuje świat oczami dziecka
używając prostego, naturalnego języka. Opowiada
rzeczy zwykłe w sposób niezwykły. Odwołuje się do
wspomnień namacalnych, dotyczących konkretnych
miejsc, sytuacji i ludzi osadzonych w podwórkowej
przestrzeni.

(…) Cudowny szept mężczyzny przyniesie Marcie
w noc poślubną w Gdyni kilka słów, na które wiele
kobiet pewnie by tylko wzruszyło ramionami, a inne
wręcz chciałyby takie usłyszeć. Ją natomiast krępuje
balast... zasad.
Wkrótce przytrafi jej się kolejne nieszczęście, tym
razem w Tatrach, w pobliżu Siklawy. Jak przez mgłę
usłyszy jednak cudownie miły głos i dostrzeże zarys
przyjaznej twarzy ratownika. Poczuje też w dłoni jego
amulet i dotrą do niej słowa, że góry nie są od
porachunków, ale od przeżywania. Wkrótce stanie
przed dylematem kolejnych wyborów…
Zatoka Pucka, zwana przez Kaszubów Małym Morzem,
oraz Tatry są scenerią, w której przyjdzie Marcie te
dylematy rozwiązywać. (…)
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Książki dla dzieci
i młodzieży
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Autor: Zofia Daniel
Tytuł: Tęczowa wędrówka
Wydawca: Drukarnia Kim
Grażyna Skuczyńska
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-64224-21-8

Autor: Otto Knoop
Tytuł: Legendy pomorskie
(wyd. 4)
Wydawca: Region
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75917-55-0
czec.pl

Zofia Daniel mieszka w Tczewie. Wiersze publikuje
od 2007 r. Tomik pt. „Tęczowa wędrówka” jest już
czwartym w jej dorobku. Podobnie jak poprzedni pt.
„Za tęczowymi drzwiami” zawiera wiersze
przeznaczone dla dzieci. Także i tym razem nie
zabrakło motywów związanych ze zwierzętami
i miastem Tczewem.

Przetłumaczona na język polski publikacja
folklorysty niemieckiego żyjącego na przełomie XIX
i XX w. Pierwotnie ukazała się w Poznaniu
w 1885 r., w języku niemieckim, pod tytułem
„Volkssagen, Erzählungen, Aberglauben, Gebräuche
und Märchen aus dem östlichen Hinterpommern”.
Zawiera trzysta siedem podań, opowieści, bajek
i legend pochodzących z dwunastu ówczesnych
powiatów pomorskich. W większości zebrał je autor
książki.
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Autor: Jolanta Knitter-Zakrzewska
Tytuł: Podwórkowe Biuro
Detektywistyczne
czyli Franek i Krysia
na tropie
Wydawca: e-bookowo
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81660-43-3
e-bookowo.pl
Jestem Franek. Mam jedenaście lat i jestem szefem
Podwórkowego Biura Detektywistycznego. W pracy
pomaga mi asystentka – Krysia, która ma osiem lat
i jest moją siostrą. Chciałem koniecznie mieć brata,
ale Krysia okazała się całkiem fajna. Ma okrągłe,
niebieskie oczy, kilka piegów na nosie i włosy
w kolorze toffi, które upina w dwie kitki. (…) Wiele
dzieciaków i dorosłych pyta nas, jak to się stało,
że otworzyliśmy PBD, czyli podwórkowe biuro
detektywistyczne. Sprawa jest prosta. Wszystko
zaczęło się od zielonej kanapy...
Autorka „Podwórkowego Biura Detektywistycznego”
prowadzi warsztaty detektywistyczne dla dzieci
i młodzieży w bibliotekach w ramach Afery
Kryminalnej – największego na Pomorzu Festiwalu
kryminału. (…)
Od Wydawcy

Autor: Jolanta Knitter-Zakrzewska
Tytuł: Podwórkowe Biuro
Detektywistyczne
i salon fryzjerski
czyli Franek i Krysia
na tropie
Wydawca: e-bookowo
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81660-99-0
e-bookowo.pl
Cześć, pewnie niektórzy z Was już mnie znają
z „Podwórkowego Biura Detektywistycznego”. Ale
jeśli jeszcze nie czytaliście o moich przygodach –
przedstawię się jeszcze raz.
Jestem Franek. Mam jedenaście lat, niebieskie oczy
i żółte włosy. (…) Razem z Krysią prowadzimy
Podwórkowe Biuro Detektywistyczne na osiedlu przy
ulicy Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.
Przynajmniej do niedawna prowadziliśmy biuro
RAZEM. Dlaczego to się zmieniło? Sprawa jest
prosta. Wszystko zaczęło się do różowej peleryny
przeciwdeszczowej. Zapytacie pewnie: „jak to
możliwe, że od peleryny przeciwdeszczowej?”
Zaraz, chwila, opowiem Wam wszystko od początku...
Od Wydawcy
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Autor: Jolanta Knitter-Zakrzewska
Tytuł: Podwórkowe Biuro
Detektywistyczne
czyli perypetie
Franka i Krysi
Wydawca: e-bookowo
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81661-11-9
e-bookowo.pl

Minął już cały rok od naszego ostatniego spotkania.
Gdyby ktoś jeszcze mnie nie znał, to szybko się
przedstawię.
Jestem Franek. Mam już dwanaście lat, niebieskie
oczy i włosy żółte jak słonecznik. Moja siostra Krysia
ma dziewięć lat, kilka pomarańczowych piegów na
nosie i długie włosy w kolorze toffi. Razem z Krysią
prowadzimy Podwórkowe Biuro Detektywistyczne.
Od Wydawcy
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Poezja
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Autor: Małgorzata Wątor /
Gréta Wątór
Tytuł: Przeznaczona / Namienionô
Wydawca: K.I.T. Stowarzyszenie
Żywych Poetów
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-61381-10-5
facebook.com/groups/malgorzatawator

Tytuł mojej książki poetyckiej wiąże się z sentencją
z powieści pisarza i poety Aleksandra Majkowskiego
pt. „Życie i przygody Remusa”, w której znajdujemy
takie zdanie: „Co kòmù namienioné – to gò nie
minie”. W tłumaczeniu na język polski oznacza ono:
„Co komu przeznaczone, to go nie ominie”.
W polskiej wersji mówi czytelnikowi nawet więcej niż
ten kaszubski, mówi on bowiem, że podmiot liryczny
jest naznaczony przez los z jakimś zadaniem
do wypełnienia. Sprowadza liryczne „ja” do sytuacji,
w której ma ono służyć poezji, polszczyźnie,
kaszubszczyźnie, na równi Kaszubom i Polakom.
Książka jest dwujęzyczna, dzieli się na część polską
i kaszubską. (…)
Od Autorki

Autor: Lech Franczak
Tytuł: Orły Westerplatte
Wydawca: Korepetytor
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-64825-73-6
sklep.korepetytor.pl

Zbiór wierszy poświęcony obrońcom i obronie
Westerplatte.
Polacy przechowują w sobie ikonografię polskości.
To znaczy, że są wciąż gotowi do poświęceń dla
ojczyzny i niezmiennie kochają wolność. Wierność
tradycji, a także duża pokora wobec historii,
pozwalają budować tożsamość, w czym najważniejsze
jest świadectwo prawdy. W tym dziele wyłuskiwania
prawdy z minionej przeszłości ogromna rola
przypada pamięci. Powinno jej też zdecydowanie
pomóc słowo poetyckie (…). (…) Poezja pozwoli
unieść wagę nowych prawd, nim pajęczyny oplotą
resztki pamięci. Wydaje się, że mądrością
nieśmiertelnych jest prawda. Ona żyje w wierszach,
ma tam żywe i uduchowione miejsce. Jej kropla
potrafi na piękno się otworzyć i pośród ciemności
świecić.
Od Wydawcy
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Autor: Artúr Jablonskji
Tytuł: Revjinë
Wydawca: Vëdôvjizna Skra
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-951243-1-0
czec.pl

Tomik zawiera 26 utworów ułożonych w trzech
częściach, których nazwy, podobnie jak tytuł zbioru
(pol. szoty), odnoszą się do rzeczywistości
otaczającej ludzi morza: I. Szarzeńce (pol. mielizna)
– 8 wierszy; II. Zôtór (pol. głębia) – 11 wierszy; III.
Strõd (pol. brzeg) – 7 wierszy.
Chociaż autor snuje w nich refleksje o różnych
aspektach szeroko rozumianej miłości, utwory te –
z racji swojej niejednoznaczności – pozwalają na
różnorodne interpretacje. To prawdziwa poezja,
podana w kaszubskiej pisowni autorstwa Macieja
Bandura, zwanej przez Autora „klasyczną”,
bo nawiązuje do sposobów zapisu tworzonych przez
Floriana Ceynowę i je rozwija.

Autor: Eugeniusz Pryczkowski
Tytuł: Płomiéń miłotë
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie / Banino
Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-63940-11-9
978-83-66052-59-8
czec.pl
(…) Truizmem jest powiedzenie, że „miłość niejedno
ma imię”, lecz w tomie „Płomiéń miłotë” Autor
ustanawia hierarchię najważniejszych w jego życiu
osób i wartości, które ukształtowały jego osobowość
i nadały głęboki sens życia. Koleje części zbioru
sonetów (…) obrazują kształtowanie się kaszubskiej
tożsamości podmiotu lirycznego, która zaczęła się już
w domu rodzinnym. (…) W wierszach w dalszych
częściach zbiorku pojawia się zaduma i głęboka
refleksja nad tym, co warte jest zatrzymania w czasie
i ocalenia. Które wartości są najważniejsze dla
człowieka? (…)
Adela Kuik-Kalinowska
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Wspomnienia
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Autor: Olga Kubińska (red.)
Wojciech Kubiński (red.)
Gruszewska-Blaim
Ludmiła (red.)
Artur Blaim (red.)
Tytuł: Znaki pamięci. Uczniowie
i przyjaciele o Profesorze
Andrzeju Zgorzelskim
Wydawca: Fundacja Terytoria
Książki
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-79081-89-9
terytoria.com.pl
Wspomnienia o Andrzeju Zgorzelskim (1934–2017) –
polskim profesorze-angliście, teoretyku i historyku
literatury angielskiej, wieloletnim pracowniku
Uniwersytetu Gdańskiego, który swoją pracę
rozpoczynał jako lektor w Wyższej Szkole
Ekonomicznej w Sopocie. Książkę wieńczą zdjęcia
ilustrujące prywatne i zawodowe życie Profesora,
wybrane dedykacje z publikacji znajdujących się
w jego domowej i akademickich bibliotekach, a także
poezja, jaka wyszła spod jego ręki.

Autor: Eugeniusz Gołąbek
Tytuł: Wspomnienia kaszubskie
i polskie
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65826-42-8
instytutkaszubski.pl, czec.pl,
kaszubskaksiazka.pl

Tytuł niniejszej książki „Wspomnienia kaszubskie
i polskie” określa wprost tematykę zaprezentowanej
publikacji. Po pierwsze, są w niej zamieszczone
wspomnienia nie tylko Kaszubów, ale także ludzi
pochodzących z innych stron Polski. Po drugie, mówi
się często, że „co kaszubskie, to i polskie”. Właśnie
wątek „trudnej polskości” Kaszubów przewija się
w wielu miejscach książki Eugeniusza Gołąbka. Autor
zamieścił w swojej publikacji historie różnych osób
z czasów wojennych jak i wspomnienia dotyczące jego
własnej rodziny, z których wyłania się fragment obrazu
życia Kaszubów żyjących w okolicy Gdańska i Gdyni
w pierwszej połowie XX wieku.
Od Wydawcy

25

Autor: Monika Bąk (koncepcja)
Mirosław Szreder (koncepcja)
Maciej Goniszewski (oprac.)
Magdalena Nieczuja-Goniszewska (oprac.)
Tytuł: Sopocki Uniwersytet.
Wydziały ekonomiczne
Uniwersytetu Gdańskiego
we wspomnieniach
absolwentów
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-78650-53-9
kiw.ug.edu.pl
W tej książce brzmi głos kilkunastu osób, które
przywołują czas studiów i pracy w sopockim ośrodku
kształcenia kadr ekonomicznych, w tym zwłaszcza kadr
dla gospodarki morskiej. Ich relacje są nie tylko
wspomnieniem
lat
poprzedzających
powstanie
Uniwersytetu Gdańskiego, ale stanowią także
świadectwo tego, na jakie uznanie i prestiż
zapracowały sobie WSHM i WSE w latach swego
istnienia. Źródła tej wyjątkowej reputacji ukryte są
w wypowiedziach i wspomnieniach poszczególnych
osób, a także we wspólnym dla wszystkich tych głosów
poczuciu nobilitacji i przejęcia z racji studiowania
w obu wspomnianych szkołach wyższych. (…)
Od Wydawcy

Autor: Waldemar Nocny (red.)
Tytuł: Wyspa wspomnień. Osobiste
historie mieszkańców
Wyspy Sobieszewskiej
Wydawca: Fundacja Meritum
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-62810-06-2

Starałem się zaprosić do współpracy osoby w różnym
wieku i ze wszystkich głównych miejscowości na
Wyspie. Bardzo mi również zależało na tym, aby
wypowiedzieli się ci mieszkańcy wyspy, którzy dzisiaj
są w Niemczech. Oni się tutaj urodzili, w tych samych
miejscach, może nie w tych samych domach, ale po
sąsiedzku. Udało mi się zdobyć cztery takie, dość
obszerne, wspomnienia. Trzy osoby pochodziły
z Górek, jedna ze Świbna. Każda z rodzin zajmowała
się czymś innym, ale ich przeżycia wydały mi się
bardzo interesujące.
Kiedy czytałem te wspomnienia po raz pierwszy,
byłem wręcz zaszokowany ich znakomitą pamięcią.
Niektóre z tych osób są przecież już bardzo dojrzałe.
Prawie wszystkich poznałem, niektórzy nawet mnie
odwiedzili i była okazja, aby porozmawiać o dawnych
i współczesnych problemach Wyspy.
Od Autora (gdansk.pl)
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Autor: Paweł Stefański
Tytuł: Wspomnienia z Jastarni
1917–1939 (wyd. 5)
Wydawca: Region
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75913-55-2
czec.pl

Wspomnienia (…) księdza Stefańskiego ukazują
codzienne życie dawnej Jastarni oraz jej rozwój
w okresie międzywojennym. Stanowią one prawdziwą
kopalnię wiedzy o tej miejscowości i życiu jej
mieszkańców. Nie brak tu również ciekawych,
nierzadko
przyprawionych humorem, historii
dotyczących turystów, którzy właśnie wówczas odkryli
dla siebie rybacką przez stulecia miejscowość.
Opowieść proboszcza ujmuje szczerością, a także w
doskonały sposób dopełnia obraz znanego dzisiaj
niemal wszystkim kurortu nad Bałtykiem.
Od Wydawcy

Autor: Wojciech Turek (oprac.)
Tytuł: W cieniu obozu Stutthof.
Martyrologia więźniów
w gdańskim obozie
Neufahrwasser (1939–1940)
i Aussenstelle Westerplatte.
(1939–1941).
Wybór relacji i wspomnień
Wydawca: Muzeum II Wojny
Światowej / Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65957-24-5
muzeum1939.pl
(…) Prezentowana książka ma przybliżyć czytelnikowi
szczegóły funkcjonowania systemu obozowego oraz
martyrologię tysięcy Polaków objętych niemieckimi
represjami w ramach obozów utworzonych na terenie
Wolego Miasta Gdańska. Publikacja (…) odsłania
przed czytelnikiem szeroki przekrój zebranych
w jednym miejscu i niejednokrotnie po raz pierwszy
publikowanych wspomnień, a także wybór relacji
Polaków więzionych na początku wojny na terenie
Gdańska. Interesującym zabiegiem autora jest
przytoczenie w całości treści reportażu Françoisa
Mareta, opisującego swoją wizytę w miejscu, gdzie
rozpoczęła się II wojna światowa, czyli na
Westerplatte. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Eugeniusz Dembicki
Tytuł: Wspomnienia
Wydawca: Imogeor
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95732-90-4

Autor: Jerzy Budzisz
Tytuł: M/T Perseus GDY-332.
Trawler-przetwórnia
Wydawca: Region
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75917-47-5

Autor urodził się w 1929 r. w Wielkich
Walichnowach, powiat tczewski, gdzie jego ojciec był
wójtem komisarycznym. Po zakończeniu wojny,
w 1948 r., uzyskał małą maturę, a w 1950 r.
w I Liceum i Gimnazjum w Gdańsku, w klasie
matematyczno-fizycznej – świadectwo dojrzałości.
Wybrał studia wyższe na ówczesnym Wydziale
Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Gdańskiej,
uzyskując w 1953 r. dyplom inżyniera, a następnie
w 1956 r. magistra inżyniera w specjalności
konstrukcje budowlane. W 1953 r. rozpoczął pracę
naukową w tej uczelni, w której uzyskał stopień
profesora.
Oprócz pracy na Politechnice Gdańskiej prof.
E. Dembicki aktywnie uczestniczy w krajowych
i zagranicznych stowarzyszeniach naukowych z zakresu geotechniki.

Jerzy Budzisz (ur. 1950) pochodzi z rodziny
kaszubskiej o tradycjach rybackich. W 1976 r.
podjął pracę w Przedsiębiorstwie Połowów
Dalekomorskich i Usług Rybackich „Dalmor”.
Perseus GDY-332 to statek „Dalmoru” zbudowany
w 1973 r. w Stoczni Gdańskiej. Pływał pod polską
banderą do końca PRL-u.
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Autor: Justyna Wicenty
Tytuł: Kołysanka z huraganem
Wydawca: Dowody na Istnienie
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65970-42-8
dowody.com

Autor: Krzysztof Romański
Tytuł: Pogoria. Legenda
żaglowca
Wydawca: Nautica
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95632-97-6
wydawnictwonautica.pl

Umarło mi dziecko. Oksymoron, żadne ze słów w tym
zdaniu do siebie nie pasuje. Śmierć zrobiła swoje
i poszła po inne dzieci. A ja musiałam samą siebie na
nowo oswoić. Jak? Nie ma w dzisiejszych czasach
niemal żadnych rytuałów żałobnych, musiałam
znaleźć własny.
Tydzień po nagłej śmierci mojego Tadka zaczęłam
pisać dziennik. Kompulsywnie i intuicyjnie notowałam
emocje, lęki, niechciane myśli i koszmarne sny.
Zapisywałam błahe wydarzenia, analizowałam relacje
z mężem, córką, rodziną i przyjaciółmi, przypadkowe
rozmowy i spotkania. Rejestrowałam postępy w terapii
stresu pourazowego, pisałam o kontaktach
z psychiatrą i innymi rodzicami w żałobie.
Opowiadanie pozwoliło mi przebrnąć przez rzekę
rozpaczy i beznadziei. (…)
Od Autorki

(…) Książka jest spojrzeniem na cztery dekady
Pogorii oczami osób, które uczestniczyły w jej
powstaniu, pływały na niej, tworzyły i tworzą jej
niepowtarzalny klimat. Autor rozmawia z postaciami
dla tego żaglowca istotnymi, ważnymi również dla
polskiego żeglarstwa (…). Porusza tematy od
pomysłu, projektu i budowy żaglowca, przez jego
słynne rejsy – szkoły pod żaglami, wyprawę na
Antarktydę,
podróż
dookoła
świata.
Wraz
z rozmówcami przygląda się też trudnym momentom:
walce o przetrwanie Pogorii po zmianie systemu, jej
wypadkom na morzu, aresztowaniu w Izraelu.
Książka jest skarbnicą anegdot i nieznanych dotąd
faktów. Czytelnik dowie się m.in. jaką rolę
w powstaniu żaglowca odegrał Jan Paweł II i w jaki
sposób Pogoria stała się promem.
Od Wydawcy
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Autor: Michał Wilk
Tytuł: Przedsionek piekła,
czyli call center
od środka
Wydawca: Jasne
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65703-35-4
wydawnictwo-jasne.pl

Autor, z urodzenia rzeszowianin, od 11 lat
mieszkający w Gdyni, socjolog i pracownik socjalny,
wspomina o swojej „przygodzie” zarobkowej w call
center (centrum masowej obsługi telefonicznej).
Przytacza własne obserwacje, rozmowy i przemyślenia, posiłkując się przy prezentacji niektórych
danych statystycznych publikacjami i artykułami
internetowymi,
które
zamieszczone
zostały
w bibliografii na końcu książki. Michał Wilk dzisiaj
jest klientem firm sprzedających usługi telefoniczne,
internetowe i telewizyjne. Jego rozmówcy, dzwoniąc
do niego, nie wiedzą, że jeszcze niedawno był
jednym z nich…
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Autor: Małgorzata Sokołowska
(oprac.)
Tytuł: Andrzej Perepeczko.
Starszy mechanik,
wykładowca, pisarz
Wydawca: Verbi Causa
Fundacja Lechosława
Bar Wsparcia
Edukacji Morskiej
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-60494-87-5
978-83-95122-61-3
czec.pl

Autor: Eugeniusz S. Kruszewski
Tytuł: Duńczyk z Polską w sercu.
Saga o Jørgenie Mogensenie
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65826-33-6
instytutkaszubski.pl, czec.pl,
kaszubskaksiazka.pl

Album powstały z inicjatywy władz Uniwersytetu
Morskiego, a szczególnie kierownictwa Wydziału
Mechanicznego, w związku ze 100-leciem uczelni
oraz 90. urodzinami Andrzeja Perepeczki –
wykładowcy i dziekana (1990–1993) Wydziału
Mechanicznego. „Pery”, bo taką ksywkę nadali
Jubilatowi studenci byłej Wyższej Szkole Morskiej,
przez 50 lat był niezwykle zaangażowany
w działalność dydaktyczną i organizacyjną swojego
miejsca pracy. Postrzegany był jako człowiek,
życzliwy, z ogromnym poczuciem humoru,
kompetentny wychowawca wielu pokoleń ludzi
morza. Zasłynął zwłaszcza jako autor kilkudziesięciu
książek o tematyce morskiej, skierowanych m.in. do
dzieci i młodzieży.

Biografia duńskiego dyplomaty żyjącego w latach
1909–2000. Jørgen Mogensen wychował się w Polsce,
gdzie jego ojciec pełnił funkcję dyrektora cementowni
w Bonarce koło Olkusza. W okresie przedwojennym
i tuż po wojnie Jørgen Mogensen pracował
w poselstwie duńskim w Warszawie. W latach 1941–
1944 był konsulem duńskim w Gdańsku. Wówczas to
podjął współpracę z Tajną Organizacją Wojskową
„Gryf
Pomorski”,
zakończoną
aresztowaniem
i osadzeniem w obozie koncentracyjnym Dachau
i Flossenbürg.
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Autor: Gabriela Pewińska
Grażyna Antoniewicz
Tytuł: Gdańsk. Śladami
znanych ludzi
Wydawca: Polska Press
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-60203-56-9
ksiegarnia.dziennikbaltycki.pl

Autor: Tomasz Rosochacki
Tytuł: Zbigniew Podlecki, seria:
Asy Żużlowych Torów
Wydawca: Firma Wydawnicza
„Danuta”
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-63087-91-3
ksiazkizuzlowe.pl

Zbigniew Podlecki to legendarny żużlowiec Wybrzeża
Gdańsk,
wieloletni
lider
tej
drużyny,
a także medalista mistrzostw świata. Przede
wszystkim jednak, jak pisze gdański dziennikarz,
wspaniały człowiek. Tomasz Rosochacki przybliża
Zbigniewa Podleckiego głównie od tej mniej znanej,
prywatnej, rodzinnej strony.
Od Wydawcy

I znów udajemy się w wędrówkę śladami znanych
postaci, tym razem ludzi związanych z Gdańskiem.
Pojawi się Zbigniew Cybulski, ale i Kalina Jędrusik,
ledwie dwudziestoletnia. Jest Edmund Fetting, który
mieszkał w starej willi na Matejki 4 we Wrzeszczu
i aktorka Grażyna Wolszczak, która dzieciństwo
spędziła na starej Oruni. Z dzielnicą tą związany był
też Jerzy Samp, który opowiada o swoim ukochanym
mieście. Na poddaszu u Ryszarda Stryjca rządzi tłusty
kot, który cierpliwie pozował artyście. Odwiedzimy
dom przy cichej uliczce we Wrzeszczu, gdzie mieszkał
reżyser Zbigniew Kuźmiński (…).
Przez wiele lat chodziłyśmy ich śladami.
Zaglądałyśmy do mieszkań, ogrodów, do teatralnej
garderoby, na scenę, do piekarni z dzieciństwa,
kawiarni, do starego kredensu, w parkowe aleje,
nawet na cmentarze. (…)
Od Autorek
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Autor: Joanna Wieliczka-Szarkowa
Tytuł: Major Łupaszka
Wydawca: AA
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-78649-10-6
taniaksiazka.pl

Autor: Regina Kotłowska
Tytuł: Historia Jana z Jani.
Pod Ostoją i Smokiem
Wydawca: Region
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75917-06-2
czec.pl

Bohaterem znakomitej książki Joanny Wieliczki
Szarkowej jest Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszka
major kawalerii Wojska Polskiego i Armii Krajowej.
Dowódca 5. Wileńskiej Brygady AK. Był kresowym
ułanem. Służbę żołnierską uważał za najpiękniejszą
w życiu. Chciał widzieć Polskę wolną i czystą jak łza.
Po wkroczeniu Armii Czerwonej podjął walkę
z sowieckim okupantem stając się jednym
z najsłynniejszych dowódców polskiego podziemia
antykomunistycznego. Nigdy nie przegrał żadnej
bitwy! Po aresztowaniu umieszczono go w ubeckiej
katowni na ul. Koszykowej w Warszawie. Wywołany
na wykonanie wyroku, poszedł sprężystym krokiem
starego kawalerzysty z podniesioną głową
i pożegnaniem: „Z Bogiem, panowie”. Pośmiertnie
awansowany na stopień podpułkownika.
Od Wydawcy

Praca (…) omawia życie i działalność Jana z Jani
(Jańskiego) na tle stosunków polsko-krzyżackich.
Przeobrażenia społeczno-gospodarcze, polityczne
i ustrojowe w szczególny sposób dotknęły
społeczeństwo państwa krzyżackiego, którego ustrój
nie przewidywał wpływu na decyzje władzy zarówno
stanu rycerskiego, jak i mieszczańskiego. Ten
autorytatywny system budził szczególny sprzeciw po
klęsce grunwaldzkiej, ale pierwsze oznaki
niezadowolenia pojawiły się już w końcu XIV wieku.
Aktywnym uczestnikiem zmagań o zmianę relacji
między zakonną władzą a poddanymi stało się
pomorskie rycerstwo, w tym jego przywódca Jan
z Jani. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Henryk Sikorski
Tytuł: Zapisane w pamięci – trwa.
150 lat rodziny Sikorskich
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81274-28-9
ksiegarnia.bernardinum.pl

Rodzina Autora (ur. 1934) – emerytowanego
nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego w Czersku
i zasłużonego samorządowca pochodzi z Borów
Tucholskich, ze wsi Łąg w powiecie chojnickim.
Liczącą 227 stron książkę wzbogacają fotografie,
portrety, faksymile i tablice genealogiczne.
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Autor: Beata Ceynowa (red.)
Tytuł: Kawa czy herbata?
Wydawca: Muzeum
Archeologiczne
/ Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-85824-96-1
archeologia.pl

Autor: Wojciech Zawadzki (red.)
Tytuł: Kobiety w Prusach
Królewskich
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81274-89-0
ksiegarnia.bernardinum.pl

Polsko-angielski katalog do wystawy pod tym
samym tytułem, prezentującej archeologiczne
świadectwa konsumpcji napojów w dawnym
Gdańsku (głównie XVI–XIX w.). Pokazano 155
najróżniejszych naczyń do przechowywania, serwowania i konsumowania napojów, nie tylko kawy
i herbaty.
Autorami tekstów zamieszczonych w katalogu są
archeolodzy i historycy: Ewa BarylewskaSzymańska, Beata Ceynowa, Joanna Dąbal, Anna
Jędrzejczak-Skutnik, Bogdan Kościński, Olga
Krukowska, Marek Kuik, Dariusz Kaczor i Ewa
Trawicka.

Materiały z konferencji naukowej (przy referatach
streszczenia w języku angielskim), jaka odbyła się
12 grudnia 2019 r. w Elblągu. Mowa tu m.in.
o
obrazie
patrycjuszki
w
elbląskich
siedemnastowiecznych i osiemnastowiecznych kazaniach pogrzebowych, pozycji kobiet w rodzinach
patrycjuszowskich w wielkich miastach pruskich
w średniowieczu i zabiegach biskupa Stanisława
Łubieńskiego około sprowadzenia do diecezji
płockiej w latach 20. XVII w. sióstr katarzynek.
Zainteresować
mogą
teksty
o
luterankach
malborskich w drugiej połowie XVII w. w świetle
mów pogrzebowych, szlachciankach z Prus
Królewskich w świetle siedemnastowiecznych
testamentów sporządzonych przez kobiety czy
obrazie kobiet w krzywym zwierciadle pomorskogdańskich ksiąg konsystorskich z XVIII w.
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Autor: Monika Czapska (red.)
Tytuł: Sapientia ædificavit
sibi domum / Mądrość
zbudowała sobie dom…
Wydawca: Muzeum Zamkowe
/ Malbork
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-95320-07-1
zamek.malbork.pl

Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym
w Malborku w dniach 14 września – 17 listopada
2019 r. Jej tytuł był cytatem z Księgi Przysłów (9, I),
wykorzystanym przez krzyżackiego kronikarza Piotra
z Dusburga w spisanej przez niego w latach
dwudziestych XIV wieku „Kronice ziemi pruskiej”.
Na wystawie prezentowane były obiekty z wielu
muzeów i bibliotek europejskich. Oczy oglądających
zachwycały liczne, XII-wieczne, monety królów
jerozolimskich, „Opowieść o pierwocinach zakonu
krzyżackiego” z około 1244 r., oryginały papieskich
przywilejów dla Zakonu, jego Statuty, dokument
powołujący Związek Pruski z 1444 r., dokument
wstępny II pokoju toruńskiego, wiele detali
architektonicznych, pieczęcie książęce, a także
oryginalne elementy uzbrojenia i odzieży krzyżackiej
i wiele innych muzealiów.

Autor: Daniel Kalinowski (red.)
Tytuł: Emigracja kaszubska.
Zjawisko, ludzie, ośrodki
Wydawca: Akademia Pomorska
/ Słupsk
Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-74673-17-4
978-83-66052-45-1
wydawnictwo.apsl.edu.pl, czec.pl

Praca zbiorowa zawierająca głosy w dyskusji nie
tylko badaczy, ale także członków rodzin emigrantów
na temat kaszubskiej emigracji. Są tu też przedruki
dawniejszych
tekstów
autorstwa
Hieronima
Derdowskiego i Jana Karnowskiego poświęconych
tej tematyce. Dzięki temu książka nabiera charakteru
nie tylko akademickiego, ale i źródłowego.
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Autor: Jacek Woźny
Tytuł: Człowiek i środowisko
w dziejach dorzecza Brdy.
Studium archeologiczno-historyczne
Wydawca: Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego
/ Bydgoszcz
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-80182-92-9
wydawnictwo.ukw.edu.pl

Autor: Józef Wąsiewski
Tytuł: Zaślubiny Polski
z morzem 1920–2020
(wyd. 2)
Wydawca: Józef Wąsiewski
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-94798-61-1

Zaprezentowany przez Jacka Woźnego punkt widzenia
przypomina koncepcję relacjonizmu Bruno Latoura,
według
którego
socjoprzyroda
pozostaje
w związku z porzuceniem idei głębokiej różnicy
między naukami humanistycznymi a
przyrodoznawstwem. W związku z czym kultura i natura,
nauka i społeczeństwo, podmiot (człowiek) i przedmiot, rozpatrywane są na tym samym planie.
Krajobraz, jak pisze Jacek Woźny, nie stanowi
wyłącznie materialnego otoczenia, lecz jest
wypełniony,
jak
palimpsest,
historycznie
ukształtowanymi i w związku z tym nakładającymi się
na siebie znaczeniami. (…)

Publikacja rocznicowa, wyjątkowa o tyle, że
prezentuje zbiory muzealne i prywatne związane
z odzyskaniem przez Polskę Pomorza. Znajduje się
tutaj cenny spis pamiątek po wydarzeniach 1920 r.
oraz liczne ich fotografie (emblematów,
odznaczeń, postaci), łącznie ponad 100.

Od Wydawcy
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Autor: Jacek Albrecht
Tytuł: Santyr. Szkice do monografii
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81274-85-2
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autor: Mariusz Wójtowicz-Podhorski
Tytuł: Załoga Westerplatte,
seria: Biblioteka
Westerplatte, z. 1
Wydawca: Ignis
Rok wydania: 2020
ksiegarniaswpawla.pl

Na blisko 150 stronach autor, z wykształcenie
konserwator zabytków, z „zawodu” artysta malarz,
rysuje m.in. obraz Zantyru – pierwszego grodu
Krzyżaków na dzisiejszych ziemiach polskich, zanim
wznieśli oni twierdzę w Malborku, o której –
i powstającym przy niej mieście – też w publikacji
mowa. Jacek Albrecht w swojej pracy podpiera się
najnowszymi wynikami badań archeologicznych
i architektonicznych, tych drugich – niemieckich.
Przy ich pomocy stara się udowodnić, że zaginiony
krzyżacki Zantyr to dzisiejsza Szkoła Łacińska
w Malborku, która powstała na średniowiecznych
murach, a nie miejsce w rogu Wisły i Nogatu.

(…) to pierwszy z serii zeszytów historycznych
poświęconych obronie składnicy tranzytowej
we wrześniu 1939 roku, autorstwa Mariusza
Wójtowicza-Podhorskiego, specjalisty i miłośnika
historii tego niezwykłego miejsca, inicjatora
zeszłorocznych, sensacyjnych badań archeologicznych na Westerplatte. Zeszyty z serii
Biblioteka Westerplatte mają przybliżyć nieznane
lub pomijane w dotychczasowej literaturze wątki
związane z bitwą i jej uczestnikami, są także
(…) elementem kampanii na rzecz walki o pamięć
dla tego ważnego dla Polski miejsca.
Zeszyt liczy 28 stron i zawiera pełną – według
obecnych badań – listę obrońców z roku 1939,
wzbogaconą o liczne, nie publikowane wcześniej
informacje, oraz kilkanaście zdjęć.
Od Wydawcy
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Autor: Mariusz Wójtowicz-Podhorski
Tytuł: Polski garnizon na Westerplatte,
cz. 1, seria: Wielka księga
piechoty polskiej 1918–1939,
t. 50
Wydawca: Edipresse Polska
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81643-33-7
odk.pl

Autor: Mariusz Wójtowicz-Podhorski
Tytuł: Polski garnizon na Westerplatte,
cz. 2, seria: Wielka księga
piechoty polskiej 1918–1939,
t. 51
Wydawca: Edipresse Polska
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-81644-44-0
odk.pl

Autor publikacji pełni funkcję kierownika Muzeum
Westerplatte i Wojny 1939 – oddziału Muzeum
II Wojny Światowej w Gdańsku. Od wielu lat
zajmuje się badaniem dziejów bohaterskiej obrony
półwyspu we wrześniu 1939 r. Owocem jego
zainteresowań są artykuły, książki, komiksy…
Napisał m.in. książkę „Westerplatte 1939 –
prawdziwa historia” (wyd. 2009). Mariusz
Wójtowicz-Podhorski zasłynął również jako inicjator
różnorodnych działań związanych z rewaloryzacją
i rewitalizacją Westerplatte.

„Wielka księga piechoty polskiej 1918–1939” ma
charakter popularnonaukowy. Zeszyty wydawane
w tej serii wyróżniają się bogatym materiałem
ilustracyjnym. Od 2016 r. ukazało się już przeszło
50 opracowań poświęconych dziejom poszczególnych pułków, dywizji itp.
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Autor: Hanna Mik (red.)
Wirginia Węglińska (red.)
Tytuł: Materialne pozostałości
konfliktów i zbrodni
XX wieku w świetle
najnowszych badań
archeologicznych
Wydawca: Muzeum II Wojny
Światowej / Gdańsk
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65975-17-7
muzeum1939.pl

Autor: Wioletta Patok
Janusz Nowicki
Tytuł: Hallerowo – sto lat
letniska. Miejsca i ludzie
Wydawca: Region
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75910-96-4
czec.pl

Hallerowo – sto lat letniska. Miejsca i ludzie to
bogato ilustrowana opowieść o Hallerowie –
letniskowej dzielnicy Władysławowa. Przytaczając
fragmenty wspomnień i opracowań dotyczących
najważniejszych miejsc, wydarzeń i postaci
związanych z Hallerowem, autorzy utkali niebanalny,
wciągający wielogłos, ukazujący letnisko zarówno
z perspektywy wielkiej historii, jak i ludzi, którzy
w niej uczestniczyli. To książka i dla ciekawych tego,
w jaki sposób sto lat temu plażowano nad Bałtykiem,
i dla zainteresowanych działaniami generała Józefa
Hallera na Pomorzu.
Od Wydawcy

Badania archeologiczne prowadzone w miejscach
istotnych wydarzeń historycznych niezmiennie
dostarczają tematów do dyskusji naukowej. (…)
Prezentowane w pracy artykuły muzealników,
naukowców i archeologów zostały podzielone na
cztery
części
tematyczne:
Archeologia
współczesności.
Problematyka,
możliwości
i wyzwania; Archeologia miejsc pamięci i miejsc
zbrodni; Archeologia przestrzeni walki oraz
Westerplatte – pomnik historii. Archeologia jako
wstęp do badań interdyscyplinarnych. (…)
Unikatowa publikacja, wzbogacona licznymi
ilustracjami historycznymi, współczesnymi oraz
schematami, które dotyczą np. walk prowadzonych na
Westerplatte (…).
Od Wydawcy
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Autor: Günter Grüneberg
Tytuł: Mierzeja Wiślana
Wydawca: Region
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75911-18-3
czec.pl

Autor: Arkadiusz Brzęczek
Tytuł: Sekrety gdyńskich
kamienic III
Wydawca: Polska Press
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-60203-57-6
ksiegarnia.dziennikbaltycki.pl

Przedwojenne opracowanie dr. Grüneberga zabiera
czytelnika w podróż po krainie, której w pewnym
sensie już nie ma. Sto lat temu Mierzeja Wiślana
była wciąż ważnym szlakiem komunikacyjnym
łączącym Gdańsk z Królewcem, o czym świadczyły
liczne karczmy, miejscem zamieszkanym głównie
przez rybaków, ale także coraz częściej odwiedzanym
przez amatorów plażowania, co dziś jest dla niej
funkcją
dominującą.
Dla
licznych
gości
przybywających latem na Mierzeję książeczka ta (…)
będzie z pewnością ciekawym spojrzeniem
w przeszłość, która kryje się za współczesnym
blichtrem sklepików z pamiątkami czy barów.

W najnowszej, trzeciej części książki Arkadiusz
Brzęczek zabierze czytelników w kolejną, nietypową
podróż po Gdyni. W miejsca na pierwszy rzut oka
znajome, które mijamy każdego dnia. Pozory jednak
mylą, a rzeczywistość potrafi sprawić wiele
niespodzianek.
Każda gdyńska kamienica to historia osobna,
a jednocześnie opowieść o ludziach.
Ludziach, którzy – wznosząc domy – budowali nad
morzem swoje życie i przyszłość, przyczyniając się
tym samym do rozwoju Gdyni.
Od Wydawcy

na podstawie Wstępu dr. Dariusza Piaska
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Autor: Wojciech Łygaś
Tytuł: Gdańsk: szwedzkie karty
historii, seria: Gdańska
Kolekcja Tysiąclecia
(wyd. 2)
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75281-79-8
marpress.pl

Autor: Jacek Sieński
Tytuł: Elemka. Kolonialny
żaglowiec
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75281-97-2
marpress.pl

Czy wiesz, ile jest Szwecji w Gdańsku? Jaką rolę
odegrało miasto w walce Zygmunta III Wazy
o szwedzki tron? Jaki podarunek od królowej
Krystyny znajduje się w klasztorze oliwskim? Co
wspólnego mają Gdańsk i Visby?

Elemka od początku była pechowa.
Zbudowana w 1918 roku w Kanadzie (pod nazwą
Cap Nord) pływała rzadko, bo silnik nieustannie
ulegał awarii. Przechodziła z rąk do rąk, by
w sierpniu 1934 roku trafić w końcu do Polski.
Amerykański szkuner zakupiła Liga Morska
i Kolonialna. Elemka miała być statkiem
szkoleniowym, ale także pływać do portów
afrykańskich, by szukać nowych rynków zbytu.

Budownictwo, emigracja polityczna, sztuka, religia,
handel – ślady szwedzkiej obecności w Gdańsku mają
różne oblicza. Wojciech Łygaś skupił się na faktach
mało znanych, rzadko wcześniej opisywanych.
Powstał zarys kulturalnych i politycznych relacji
Gdańska ze Szwecją do połowy XVIII wieku, dla
których tłem są tak ważne w historii wydarzenia jak
reformacja, wojny północne, konflikty polskoszwedzkie czy dzieje Hanzy.

(…) to nie tylko historia jednego statku, ale również
epizodu z czasów II Rzeczpospolitej Polskiej: planu
założenia polskich kolonii.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Dominik Czerwiński
Tytuł: Strajk dokerów
w Nowym Porcie. 1946
Wydawca: Poligraf
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-8159-285-7
wydawnictwopoligraf.pl

Książka przedstawia wydarzenia, które rozegrały się
w gdańskiej dzielnicy Nowy Port. Tytułowy strajk był
kulminacją protestów, do których dochodziło na tle
ekonomicznym na terenie portów i stoczni gdańskiej
od początków kwietnia 1946 r. Protestujący dokerzy
(około 2000) zgromadzili się pod budynkiem dyrekcji
Portu Gdańskiego, domagając się poprawy warunków
pracy oraz sprawiedliwego podziału darów z UNRRA.
W trakcie protestów, które trwały do 14 sierpnia,
w tłumie rozpoznano funkcjonariuszy Urzędu
Bezpieczeństwa: Karola Gronkiewicza, Jana Wojtasa
i Andrzeja Kobielskiego. Po postrzeleniu przez nich
jednego z dokerów, zabito Karola Gronkiewicza,
pozostałych pobito. Nowy Port otoczono kordonem
wojska,
zaprowadzono
godzinę
milicyjną,
a wydarzenia opisywano jako akcję niemieckich
dywersantów.
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Etnografia

46

Autor: Friedrich Lorentz
Adam Fischer
Tytuł: Zarys etnografii Kaszub
Wydawca: Region
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75916-56-0
czec.pl

Autor: Robert Kloskowski
Tytuł: Kashubian culture
in Canada
Wydawca: Stanisław Frymark
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-94639-79-2
czec.pl

Kultura kaszubska w okolicach Wilna i Barry’s Bay
w Kanadzie jest nadal żywa. Co więcej – dzięki
nowemu i teraz łatwemu kontaktowi ze starą
ojczyzną, niektóre elementy zostały odkryte na nowo,
zaadoptowane do nowych lub dodane do już
istniejących.
Dla
kaszubskich
etnografów
odwiedzających Wilno jest to często jak archeologia
w ich własnej kulturze, która zniknęła w swoim
gnieździe jednak nadal jest tam widoczna. Jednym
z tych elementów jest archaiczny język. Inne to na
przykład elementy haftu kaszubskiego dodane
w Kanadzie, takie jak trillium, które obecnie używają
nawet kaszubskie hafciarki. (…)
Od Wydawcy

(…) to uwspółcześnione wydanie dwóch ważnych
prac przedwojennych etnografów – Friedricha
Lorentza i Adama Fischera, które opublikowane
zostały w 1934 roku przez Instytut Bałtycki
z Poznania w pracy zbiorowej „Kaszubi. Kultura
ludowa i język”. Najobszerniejszy z zamieszczonych
tam artykułów – „Zarys etnografii kaszubskiej”
Lorentza – do dziś jest jedną z najwartościowszych
prac prezentujących kulturę ludową Kaszubów
z okresu przed wielkimi zmianami, które przyniosła
II wojna światowa. Zestawiona z nią praca prof.
Adama Fischera „Kaszubi na tle etnografii Polski –
studium porównawcze” ma diametralnie inny
charakter. Jej celem było nie tyle uzupełnienie pracy
Lorentza, co zgodne z ówczesną linią polityczną
przedstawienie kaszubskiej kultury w polskim
kontekście i uwypuklenie jej związków z kulturą
ludową innych regionów kraju. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Beata Waśniewska
Tytuł: Współczesna kuchnia
kaszubska
Wydawca: Region
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75911-13-8
czec.pl

(…) to swego rodzaju kulinarny zapis dziejów
Pomorza, gdzie spotykały się tradycje pomorskie,
niemieckie, polskie i skandynawskie. (…) autorka
przedstawia (…) 70 najsmaczniejszych i najbardziej
charakterystycznych potraw, które można dziś
spotkać na pomorskich stołach. To nie tylko
tradycyjne dania z ryb i mięsa, ale także potrawy
mączne – choćby pierogi – które na dobre trafiły do
kaszubskiej kuchni w ostatnim półwieczu, potrawy
bezmięsne z warzyw i grzybów oraz desery (…).
Przez stulecia kaszubskie gospodynie dbały, by łatwe
w przygotowaniu posiłki były przede wszystkim
treściwe. Beata Waśniewska wydobyła z tych
tradycyjnych
przepisów
to,
co
najlepsze,
dostosowując je przy okazji do dzisiejszych
przyzwyczajeń kulinarnych i oczekiwania, aby
wszystko, co spożywamy, było „fit” i „bio”.
Od Wydawcy

Autor: Inga Mach
Tytuł: Wyszywanie / Wëszywk
Wydawca: Region
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75917-10-9
czec.pl

Przygotowane przez bytowiankę – Ingę Mach
opracowanie stanowi kompendium wiedzy o ludowym
wyszywaniu, z akcentem położonym na lokalny haft
kaszubski. Książka rozpoczyna się od przybliżenia
historii haftu, ale prezentuje głównie techniki
wyszywania, co może być przydatne dla osób, które
dopiero sięgają po igłę. Szczegółowe wyjaśnienia
techniczne są swoistym kursem hafciarskim
poprowadzonym przez utalentowaną i znaną
hafciarkę. W publikacji znalazły się również
informacje o makatkach, hafcie obrzędowym –
liturgicznym, a także kilka słów na temat heraldyki.
To pierwsza tego typu tak obszerna i przygotowana
z taką dokładnością pozycja dotycząca haftu, w tym
haftu kaszubskiego.
Od Wydawcy
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Autor: Wanda Pelowska (zebr.)
Tytuł: Opowieści Kociewiaków
rozmaite. Zwyczaje,
tradycje, obrzędy
Wydawca: Fundacja OKO-LICE
KULTURY / Zblewo
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65365-17-0
oko-lice-kultury.pl, czec.pl

Autor: Hieronim Gołębiewski
Tytuł: Obrazki rybackie (wyd. 3)
Wydawca: Region
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75911-10-7
czec.pl

Z okruchów i mgły pamięci, z wyraźnych wspomnień,
wyłaniają się wspaniałe obrazy czegoś, co już minęło,
ale nadal istnieje, bo sytuacje te stale krążą w formie
anegdot, wspomnień, czasami są zapisane
w kronikach lub materiałach drukowanych. Są cenne
ze względu na historię, ale i ze względu na język –
gwarę i swoiste powiedzonka – żywy język tej ziemi.
Czasami te wydarzenia żyją w formie codziennych
czynności
dyktowanych
rytmem
pór
roku,
dyktowanych świętami, uroczystościami rodzinnymi
czy po prostu tradycją. Mówimy o dziedzictwie
kulturowym regionu.

Obrazki rybackie ukazywały się w odcinkach
na łamach „Pielgrzyma” w roku 1888. Rok później
wydrukował je „Dziennik Poznański”, a w 1910 roku
ponownie opublikował pelpliński „Pielgrzym”.
Wydania
książkowe
pracy
ks.
Hieronima
Gołębiewskiego ukazały się w latach 1888, 1910
i 1926. Publikację tę przypomniało w 1975 roku
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddział Miejski
w Gdańsku.
Ta niewielka praca zdobyła sobie znaczną
popularność. Jest jedynym, mimo niewielkiej
objętości, tak wiernym i wiarygodnym opisem życia
półwyspowych kaszubskich rybaków w drugiej
połowie XIX w. Atrakcyjności przydaje jej żywy język
i oryginalny styl autora. Stanowi ona nieocenione
źródło wiadomości dla historyka, etnografa,
folklorysty, pisarza. (…)
Od Wydawcy

Lech J. Zdrojewski

49

Autor: Jarosław Ellwart
Tytuł: Borowiacy z Borów
Tucholskich, seria: ABC
Wydawca: Region
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75911-12-1
czec.pl

To kolejna pozycja z popularnej serii „ABC”, która
w skondensowanej formie prezentuje najważniejsze
informacje
na
temat
mieszkańców
Borów
Tucholskich, ich historię oraz teraźniejszość.
Publikacja prezentuje kulturę materialną, dawne
wierzenia, a także charakterystyczne elementy mowy
Borowiaków.
Od Wydawcy
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Kultura / sztuka
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Autor: Sabina Czupryńska (red.)
Marzena Szymik-Mackiewicz (red.)
Tytuł: Wciąż dotknięci teatrem.
60 lat Teatru Miejskiego
im. Witolda Gombrowicza
w Gdyni
Wydawca: Teatr Miejski im.
Witolda Gombrowicza
/ Gdynia
Rok wydania: 2019

Autor: Przemysław Ruchlewski
Tytuł: To Muzeum – 50 lat
działalności Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie
Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66052-26-0
kaszubskaksiazka.pl, czec.pl

(…) Dziś oddajemy w Państwa ręce publikację
dokumentującą historię najnowszą naszego Teatru.
Nawiązując do wydanego z okazji 50-lecia Teatru
albumu „Dotknięci Teatrem” prezentujemy kolejne
dziesięć lat działalności naszej instytucji. „Wciąż
dotknięci teatrem” to subiektywny przegląd osiągnięć
gdyńskiej sceny dramatycznej w sezonach 2010/2011
– 2019/2020 (…)

Książka opisuje rozliczne działania pracowników
Muzeum, którzy każdego dnia dokładają swoją
cegiełkę do rozwoju tej unikalnej placówki. Nie jest
to jednak publikacja przybliżająca wyłącznie
codzienną, mozolną niekiedy pracę. To książka o ludziach pasjonatach (...) zanurzonych w pomorskich
i kaszubskich opowieściach, legendach, bajkach i podaniach, w historii oraz dniu dzisiejszym.

Od Redaktorek

Od Wydawcy
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Autor: Eugeniusz Pryczkowski
Tytuł: X Festiwali Filmów
Kaszubskich
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie / Banino
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-63940-12-6
czec.pl

Autor: Maciej Kwaśkiewicz (red.)
Tytuł: Te Deum laudamus.
Materialne świadectwa
duchowości dawnych
mieszkańców ziemi
bytowskiej
Wydawca: Muzeum Zachodniokaszubskie / Bytów
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-965472-18-2
muzeumbytow.pl

Na finał X Festiwalu Filmów Kaszubskich ukazał się
album zawierający blisko 200 zdjęć z dziesięciu
edycji cyklicznej imprezy, znanej od dekady na
Kaszubach. (…) Ponadto opisano w nim wszystkie
pokazy, także prezentowane filmy oraz okoliczności
powstania i przebiegu tego ważnego kulturowego
wydarzenia. Zaprezentowani są także liczni
bohaterowie seansów. Część z nich już nie żyje.
Niezapomniane pozostaną spotkania z bohaterskim
uciekinierem z Auschwitz Kazimierzem Piechowskim, filmowcem i teatrologiem Krzysztofem
Wójcickim, czy kaszubskim działaczem oddanym idei
66 Kaszubskiego Pułku Piechoty Marianem Hirszem
i wieloma innymi postaciami.

Katalog do wystawy, której stworzenie poprzedziły
badania terenowe, kwerendy archiwalne i muzealne.
W efekcie tych prac zaprezentowane zostały eksponaty
oraz stare i nowe fotografie obiektów sakralnych.
W katalogu uzupełniają je rysy historyczne kościołów
i parafii ziemi bytowskiej oraz bibliografia. Redaktor
publikacji ma nadzieję, że przyczyni się ona do
spopularyzowania wiedzy o niezwykle interesujących
zabytkach architektury i sztuki z tego terenu.

Od Wydawcy
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Literaturoznawstwo
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Autor: Daniel Kalinowski
Tytuł: Pasaże kaszubskie
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Akademia Pomorska
/ Słupsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-63538-65-1
978-83-74673-35-8
kaszubskaksiazka.pl,
wydawnictwo.apsl.edu.pl

Autor: Bogumiła Żongołłowicz
(oprac.)
Tytuł: Morskie sprawy. Listy
Jerzy Pertek – Lech
Paszkowski 1961-1989
Wydawca: Oficyna Wydawnicza
Kucharski
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-64232-48-0
oficynamjk.com.pl

„Pasaże kaszubskie” składają się z recenzji, omówień
i charakterystyk dotyczących współczesnej literatury
kaszubskojęzycznej i polskojęzycznej okresu 2014–
2019, sformułowanych w ciągu ostatnich trzech lat
z perspektywy literaturoznawstwa oraz z charakterystyk życia środowiska teatralnego, plastycznego
i akademickiego. To zatem stylistyczno-tematyczna
kontynuacja książek „Raptularz kaszubski” (2014)
oraz „Sylwa kaszubskie” (2017).

(…) Książka stanowi III tom z serii „Listy z Australii”.
Jest efektem wieloletnich badań z zakresu
epistolografii (…) pisarki, dziennikarki i poetki
z Australii, dr Bogumiły Żongołłowicz. Obejmuje
korespondencję Jerzygo Pertka – wybitnego pisarzamarynisty i Lecha Paszkowskiego – pisarza i marynisty
„niespełnionego”. Pertek o morzu pisał. Paszkowski
posmakował morza. Odbył rejs na szkolnym żaglowcu
„Dar Pomorza” w ramach letniej żeglugi po Bałtyku
oraz 14 rejsów na wodach Tasmanii pod banderą
australijską. Obaj pisarze bardzo sobie cenili tę
listowną, blisko trzydziestoletnią, wymianę myśli,
a dotyczącą spraw morskich z udziałem Polaków. (…)

Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Językoznawstwo

56

Autor: Andrzej Chludziński
Tytuł: Nazwy miejscowe
powiatu nowodworskiego
(województwo pomorskie)
Wydawca: Jasne
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65703-26-2
wydawnictwo-jasne.pl

Praca jest omówieniem nazewnictwa obecnie
istniejących miejscowości powiatu nowodworskiego
w granicach po ostatniej reformie administracyjnej
z 1999 roku (…).
Materiał nazewniczy, począwszy od XIII wieku do
dziś, zaczerpnięty został z niemieckich i polskich
źródeł historycznych, map (…), wykazów i opracowań. (…)
Aby moje analizy były bardziej wnikliwe,
wykorzystałem źródła i opracowania dotąd
niewyzyskane w kontekście onomastycznym, zarówno
niemieckie, jak i polskie. Szczególnie zająłem się
nazewnictwem niemieckim i zniemczonym, zawartym
na mapach od XVI do XIX wieku (…), z okresu
międzywojennego oraz polskim po 1945 roku (…).
Od Autora
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Społeczeństwo
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Autor: Władysław Szulist
Tytuł: Lipuski bedeker
Wydawca: Władysław Szulist
Rok wydania: 2020

Autor: Mikołaj Podolski
Tytuł: Łowca nastolatek.
Prawdziwa historia
„Krystka” i Zatoki Sztuki
Wydawca: W.A.B.
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-28078-57-4
gwfoksal.pl

Poświęciłem Lipuszowi oddzielną książkę, bo w tej
parafii mieszkałem w Gostomku od 1937 r. do 1959 r.
(…)
Po święceniach kapłańskich w 1959 r. już jako wikary
i proboszcz rzadziej zaglądałem do Lipusza.
Natomiast od 1994 r. do teraz (…) mieszkam
w Lipuszu razem z bratem Stanisławem i jego żoną
Teresą.
Tu dopiero, mając własne mieszkanie, mogłem
wydawać samodzielne książki, bo do 1994 r.
ukazywały się drukiem tylko artykuły naukowe
i publicystyka prasowa. Nie mogłem sobie pozwolić
na samodzielne książki, gdyż duszpasterstwo
pochłaniało wiele czasu. Obecnie minęło już ponad
25 lat pobytu w rodzinnej parafii i gminie.

14-latka popełnia samobójstwo, rzucając się pod
pociąg. Jej matka i kilku dziennikarzy sprawdzają, kim
jest 37-latek, z którym dziewczyna spotkała się przed
śmiercią. Sprawa zaprowadziła ich do ekskluzywnych
sopockich lokali, w których „na bramkach” stali byli
policjanci, gdzie rozbierały się bardzo młode
dziewczyny, a z ciał niektórych modelek można było
nawet zjeść sushi. Wszystkie tropy prowadziły do szefa
„dyskotekowego królestwa”. Na horyzoncie pojawiły
się wątki związane z dziecięcą prostytucją, zaginięciem
Iwony Wieczorek, mafią lekową, Amber Gold oraz
skandalem, którego bohaterem stał się uwielbiany
piłkarz. Przerażające kulisy seksafery nie tylko odkryły
najbardziej mroczne oblicze Trójmiasta – to pierwsza
książka, która dogłębnie bada sprawę Krystiana W.
ps. „Krystek”, który przez lata polował na trójmiejskie
nastolatki.
Od Wydawcy

Od Autora
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Autor: Jarosław Fischbach
Tytuł: Powałęsajmy się po Polsce.
Szlakiem Lecha Wałęsy
Wydawca: Rozpisani.pl
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95631-80-1
rozpisani.pl, ksiegarnia.pwn.pl

(…) „Powałęsajmy się po Polsce”, przypomnijmy
sobie, co dla niej uczynił nasz bohater. Lecha Wałęsę
nazywam polskim Gandhim, wszak jest człowiekiem,
który bez rozlewu krwi, rozmontował najbardziej
okrutny system polityczny świata.
…pierwszy przewodniczący NSZZ Solidarność bez
wątpienia jest postacią nietuzinkową. Jest wielką
osobowością, a co za tym idzie, bardzo
kontrowersyjną. Można Go podziwiać, można
krytykować, ale nie można nie dostrzegać Jego
wielkich osiągnięć i dokonań. Wałęsa nie jest i nigdy
nie był pokornym, przewidywalnym, ułożonym
człowiekiem, bo tacy nie dokonują rewolucji, bo tacy
nie zmieniają świata. Jego słowa, wystąpienia są
często zaskakujące, bulwersujące, bardzo dobitne, ale
padają w nich słowa prawdy. Często prawdy bolesnej.
Prawda obroni się sama, a historia przyzna jej
rację…
Od Wydawcy

Autor: Jarosław Załęcki
Tytuł: Gdańsk w oglądzie
socjologicznym
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-82060-04-1
kiw.ug.edu.pl

(…) Proces globalizacji i prymat neoliberalnej
gospodarki w zarządzaniu miastem powodował, że
interesy ekonomiczne zwykle brały górę nad
interesami społecznymi. Obecnie można zauważyć
przebudzenie świadomości i poczucia odpowiedzialności za jakość przestrzeni. Wzrosło
zainteresowanie modelem rozwoju rozumianym jako
sieć współpracy jednostek i grup społecznych,
w wyniku której powstają wspólnoty lokalne. Wiele
na to wskazuje, że
jest to kierunek, który
warunkować będzie proces kształtowania się
tożsamości Gdańska w przyszłości. W publikacji
zaprezentowane zostały wybrane wyniki badań
socjologicznych realizowanych w Gdańsku w okresie
od 1996 do 2018 roku (…).
Od Wydawcy
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Autor: Janusz Szeluga
Tytuł: Hermeneutyka miłości
Wydawca: Fundacja Światło
Literatury / Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-94228-58-3

Autor: Antoni F. Komorowski
Tytuł: Ośrodek szkoleniowy
Akademii Marynarki
Wojennej w Czernicy
1960–2020
Wydawca: OPTI FHU / Gdynia
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-92571-55-1

Książka ta jest prezentem od moich pacjentów dla
(…) kobiety i mężczyzny, którzy poszukują mądrości,
która jest nie tylko wiedzą, ale też lekarstwem
mającym w sobie siłę uzdrawiającą dla najbardziej
nawet chorej miłości. Jest to tym bardziej ważne, że
obecnie doświadczamy epidemii, a może pandemii
chorych miłości.
Od Autora

Ośrodek
szkoleniowy
Akademii
Marynarki
Wojennej w Gdyni znajduje się w Borach
Tucholskich, na krańcu Zaborskiego Parku
Krajobrazowego. Czernica to bardzo mała
miejscowość kaszubska, w powiecie chojnickim,
w gminie Brusy. Atrakcyjne położenie ośrodka nad
jeziorem Kosobudno czyni z niego doskonałe
miejsce do wypoczynku.
Autorem opracowania jest prof. Antoni Franciszek
Komorowski, kontradmirał w stanie spoczynku,
mający na swoim koncie wiele książek o tematyce
morskiej.

Janusz. Szeluga. Psychiatra. Lekarz okrętowy.
Obserwator świata. Poznałem go w roku 2007. (…)
Od pierwszej rozmowy (było to w Sopocie) wyczułem
(…) duży intelektualny głód i niepokój. Oprócz
psychiatrii i ogólnie rozumianej medycyny,
interesowały go bardzo różne dziedziny wiedzy.
Starał się przerzucać miedzy nimi raz kładki, raz
mosty.
Roman Warszewski, red. nacz. pisma „Żyj Długo”
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Autor: Gracjan Cimek (red.)
Sebastian Dama (red.)
Tytuł: Przezwyciężyć kryzys
kultury
Wydawca: Akademia Marynarki
Wojennej / Gdynia
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95773-50-1
amw.gdynia.pl

Publikacja podzielona jest na dwie części. Pierwsza
zawiera pięć artykułów o rezonansie myśli
prof. Adama Jana Karpińskiego, filozofa, socjologa
i pedagoga (w latach 1979–1992 zatrudnionego
w AMW w Gdyni, w Instytucie Nauk Humanistycznych), a także o jego praktycznej działalności
wychowawczej. Druga, ze względu na różnorodność
tematyki, otrzymała nazwę „Inspiracje myślą Adama
Jana Karpińskiego”. Jest tu sześć tekstów
ukazujących: współczesne dylematy polskiej
tożsamości
religijnej,
poglądy
urodzonego
w Gdańsku filozofa i teologa ks. Stefana Pawlickiego
(1839–1916), nurty filozofii praktycznej Bartłomieja
Keckermanna w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, system bezpieczeństwa cybernetycznego Rosji
i inne jeszcze zagadnienia. Książka jest dedykowana
wspomnianemu prof. A. J. Karpińskiemu.
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Autor: Barbara Korwel-Lejkowska
Tytuł: Wpływ rozprzestrzeniania
się miast na środowisko
przyrodnicze w otoczeniu
aglomeracji trójmiejskiej
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-82060-26-3
kiw.ug.edu.pl

Autor: Karol Dziemiańczyk
Maciej Wdowczyk
Tytuł: Atlas jezior i rzek
powiatu człuchowskiego
Wydawca: Print Vision
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95640-60-5
printvision.pl

(…) Położenie fizycznogeograficzne Trójmiasta przez
wiele lat determinowało rozwój miast aglomeracji
wzdłuż osi północ – południe, między strefą
krawędziową wysoczyzny na zachodzie a Zatoką
Gdańską i Żuławami Wiślanymi na wschodzie.
Stopniowy przyrost terenów zainwestowanych
w Gdańsku, Sopocie i Gdyni spowodował utworzenie
niemal zwartej pod względem udziału terenów
zabudowanych przestrzeni miejskiej.
Od lat 80. XX w. nastąpił widoczny proces
rozprzestrzeniania
się
zabudowy
(głównie
mieszkaniowej) w kierunku zachodnim oraz
w mniejszym stopniu na północ i południe od
historycznie ukształtowanych dzielnic Gdańska
i Gdyni (…).

To pierwsze kompleksowe opracowanie zbiorników
wodnych oraz rzek powiatu człuchowskiego. Zawiera
aktualne dane morfometryczne i batymetryczne
jezior, dane morfometryczne i fizyko-chemiczne
rzek, informacje na temat prowadzonej gospodarki
rybacko-wędkarskiej, dane historyczne, a także
unikatowe zdjęcia i szereg ciekawostek.

Od Wydawcy
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Autor: Mścisław Wikaryjczak
ks. Krzysztof Jakubek
Tytuł: Przechlewo Parafia Świętej
Anny. 300 lat kościoła
parafialnego
Wydawca: Art-Media Dariusz
Kępa
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95718-80-9

(…) Praca niniejsza skupia się jedynie na
historycznym rozwoju Kościoła w naszej parafii.
Z tego powodu zrezygnowałem z oceny faktów
i ludzi na korzyść pełniejszej informacji. Starałem
się jednak uwypuklić wszelkie istniejące związki
między
dziejami
Kościoła
Przechlewskiego
a historią Polski. (…)
Mścisław Wikaryjczak

Autor: Anna Dymek
Tytuł: Historia kościoła pw.
Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny
w Gdańsku
Wydawca: Parafia pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP / Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95734-70-0

Książka oparta jest na dokumentach odnalezionych
w archiwach Archidiecezji Gdańskiej, archiwach
państwowych, archiwum kościelnym i wielu innych
źródłach.
Opatrzona
wieloma
unikatowymi
zdjęciami przed- i powojennymi, pokazuje jak
bogatą historię i nierozerwalnie połączoną z historią
powstania szpitala ma nasz kościół. To także historia
ludzi tutaj mieszkających, którzy byli chrzczeni,
przyjmowani do komunii, bierzmowani, brali ślub
i nieśli własne już dzieci do chrztu. Historia zatacza
krąg i następne pokolenia biorą czynny udział
w życiu kościoła.
Od Wydawcy
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Autor: Ryszard Struck
Tytuł: Spacery historyczne
po Jastarni
Wydawca: Region
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75917-58-1
czec.pl

Autor: Piotr Kalka
Jarosław Ellwart
Tytuł: Archeologiczne zabytki
Pomorza. Województwo
pomorskie (wyd. 3)
Wydawca: Region
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75917-59-8
czec.pl

Publikacja jest owocem spacerów historycznych,
jakie regularnie od kilku lat organizuje autor. Wraz
z nim ich uczestnicy przemierzają uliczki miasteczka,
słuchając opowieści o historii mijanych ulic, budowli
i innych obiektów.

Przewodnik zawiera najważniejsze informacje,
historię badań, ciekawostki i najlepsze sposoby
dotarcia do ponad 50 wybranych obiektów
archeologicznych w granicach województwa
pomorskiego, a autorzy Piotr Kalka – archeolog
oraz Jarosław Ellwart – regionalista i znawca
Pomorza – gwarantują wysoki poziom merytoryczny,
praktyczny, a także wizualny przewodnika. Trzecie
wydanie książki zostało zaktualizowane i przedstawia
rzeczywisty stan opisywanych obiektów i atrakcji,
uwzględniając zmiany, które zaszły w terenie, jak
i w przestrzeniach wystawowych. Całość w kolorze.
Od Wydawcy
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Autor: Piotr Skurzyński
Tytuł: Zamki Kaszub i Pomorza
Środkowego (wyd. 5)
Wydawca: Region
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75917-60-4
czec.pl

Autor: Anna Sakowicz
Sławomir Sakowicz
Tytuł: Kociewie.
Nieprzewodnik rowerowy
Wydawca: Region
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-75917-48-2
czec.pl

Kolejne wydanie popularnego vademecum o dziejach
kaszubskich i środkowopomorskich zamków oraz ich
współczesności. Książka zawiera mapy, plany,
barwne fotografie, anegdoty i informacje potrzebne
przy poznawaniu tych budowli, będących świadkami
historii Pomorza.

Zapis rowerowych wypraw z lat 2018–2019 po
Kociewiu. Autorskie propozycje 20 tras rowerowych
o długości od kilkunastu do kilkudziesięciu
kilometrów, w większości w formie pętli
umożliwiających
rozpoczynanie
i
kończenie
wycieczek w tym samym miejscu (Starogard Gdański,
Rynkówka i Rulewo). Przewodnik, w zamyśle
autorów,
jest
zaproszeniem
do
aktywnego
poznawania Kociewia, delektowania się jego
sielskimi krajobrazami i zwiedzenia najciekawszych
zabytków, bez konieczności bicia rekordów dystansów
lub prędkości.
Od Wydawcy

69

Albumy

70

Autor: Andrzej Jastrzembski
Tytuł: Gdynia
Wydawca: Andrzej
Jastrzembski
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-94568-73-3
sklep.muzeumgdynia.pl

Autor: Jan Maziejuk (fot.)
Czesława Długoszek (tekst)
Tytuł: Kapliczki w powiecie
słupskim – znaki pamięci
i wiary
Wydawca: Starostwo Powiatowe
/ Słupsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-60228-86-9
powiat.slupsk.pl

Andrzej Jastrzembski – gdynianin, z wykształcenia
ekonomista, z pasji fotograf. Jego prawdziwa
przygoda z utrwalaniem rzeczywistości, wówczas
jeszcze na kliszy, rozpoczęła się w Irlandii.
Podróżował po niej z aparatem latem 1999 roku.
Efektem tej eskapady był przeplatany irlandzką poezją
album o zielonej wyspie – Irlandia. Później
powstawały kolejne autorskie albumy. Pośród nich
uwagę zwraca 2-częściowy album „Sopockie domy”,
zbiór czarno-białych fotografii, przedstawiający
przedwojenną architekturę nadmorskiego kurortu.

(…) Kapliczki, znak religii katolickiej, powstawały po
1945 roku na nowo zasiedlanych terenach, gdzie
przed wojną dominował obrządek ewangelicki.
Stawiano je zgodnie z tradycją w obrębie wsi, wśród
zabudowań albo na rozstajach dróg, lub wieszano na
przydrożnych
drzewach.
Skromne
kapliczki
pierwszych powojennych lat stawiano również przy
kościołach, by zaznaczyć ich katolicki charakter lub
gdzieś w lesie, miejscu znanym i ważnym dla
miejscowych (…).
(…) Niniejsza publikacja przedstawia 122 kapliczki
(…). Jest ich więcej, nie dotarliśmy do wszystkich
(…). Prezentowane sfotografował, zebrał o nich
podstawowe informacje Jan Maziejuk, rocznik 1938.
Znany słupski fotoreporter jest autorem wielu
wydawnictw albumowych (…).
Fragment tekstu

Od Wydawcy
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Autor: Hanna Kosycarz (red.)
Maciej Kosycarz (red.)
Dariusz Łazarski (red.)
Tytuł: Solidarność i Lech Wałęsa
1980–1990
Wydawca: Kosycarz Foto Press
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95480-17-1
kfp.pl

Autor: Beata i Tomasz
Żmuda-Trzebiatowscy
Tytuł: Spacerkiem po dawnym
Wejherowie (wyd. 2)
Wydawca: Urząd Miejski
/ Wejherowo
BiT
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95301-84-1
wydawnictwobit.pl, czec.pl

Publikacja powstała z inspiracji Fundacji Instytut
Lecha Wałęsy w przeddzień 40. rocznicy powstania
Solidarności. W grudniu tego roku minie także 30 lat
od chwili, gdy legendarny przywódca NSZZ „S”
złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym
jako pierwszy prezydent Polski wybrany bezpośrednio
przez naród. 22 grudnia 1990 roku uroczyście
zaczęła się III Rzeczpospolita.
(…) to fotograficzna opowieść o polskiej drodze do
wolności, o ludziach poddanych dziejowej próbie
w szarości PRL-u, o czasach wielkiego
antykomunistycznego ruchu społecznego, którego
światowym symbolem stał się elektryk z gdańskiej
stoczni.

W albumie pretekstem do opowiedzenia historii
miasta z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku są
widoki zamieszczone na dawnych wejherowskich
pocztówkach z lat 1882–1944 oraz nielicznych
zdjęciach. Aby album w sferze opisowej był
ciekawszy i bardziej atrakcyjny, oprócz identyfikacji
miejsc, budowli i obiektów na nich prezentowanych,
zamieściliśmy cytaty z kilkunastu wydawnictw z lat
1848–1939 (we fragmentach tych zachowano
oryginalną pisownię). Naszą intencją było
wprowadzenie Czytelników choć trochę w klimat
tamtych czasów. (...)
Fragment wstępu
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