Nowości regionalne – nr 2, sierpień 2014
Autor: Emma Popik
Tytuł: Złota Ćma
Wydawnictwo: Fundacja Gdańska
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7949-094-3

To książka sensacyjna, której akcja toczy się w Gdańsku.
Autorka opisuje zbrodnię z bursztynem – Złotą Ćmą –
w tle, mającą miejsce podczas trwającego Tygodnia
Bursztynu. Następujące po sobie wydarzenia toczą się
m.in. w Muzeum Bursztynu/Katowni (tu dokonano
zabójstwa), w Ratuszu Staromiejskim, na ulicy Długiej
i w Dworze Artusa. Występujące tu postacie walczą
o pieniądze, władzę, prestiż oraz o uznanie możnych tego
świata.

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

Autor: Zenon Gołaszewski
Tytuł: Pomorskie Orlęta
Wydawnictwo: Triglav
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-62586-56-1

Pomorskie Orlęta składają się z 12 mikropowieści
historycznych obejmujących okres od X do XV w.
Głównymi bohaterami literackimi są tu dzieci i młodzież;
działają w realiach danej epoki, stykają się z autentycznymi
postaciami, są świadkami rzeczywistych wydarzeń. Książka
ma tę zaletę, że można ją traktować równocześnie jak
jedną powieść (sagę), bowiem każde następne pokolenie
jest w jakimś stopniu powiązane więzami rodzinnymi z
bohaterami poprzednich historii. Miejscem akcji jest
głównie Pomorze.

1

Autor: Łukasz Maciejewski (red.)
Tytuł: Flirtując z życiem
Wydawnictwo: Znak
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-240-2468-1

Pochodząca z kaszubskiego Gowidlina Danuta Stenka to
piękna, emocjonalna, temperamentna, kobieta sukcesu,
gwiazda ekranu. Media, kreując wizerunek artystki, nawet
w połowie nie oddają prawdy o jej niezwykłej osobowości.
Pełne szczerości rozmowy z Łukaszem Maciejewskim
odsłaniają jej inne, nieznane oblicze. Stenka nie waha się
otwarcie mówić o kosztach, jakie wiążą się z jej
wymagającym zawodem – o towarzyszącym jej przez lata
stresie i ciągłym braku pewności siebie.

Scenariusz: Barbara Kosmowska
Rysunki: Roman Kucharski
Tytuł: Wakacje w Raju
Wydawnictwo: Fundacja Partnerstwo
Dorzecze Słupi, TO DESIGN
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-937736-0-2

Ukazał się kolejny bytowski komiks. To zabawna
wakacyjna historia o pewnej parze z Warszawy, która
wybrała się w okolice Jasienia w powiecie bytowskim na
wczasy. Dla niego to miłe wspomnienie dzieciństwa, dla
niej na początku dopust Boży. Scenarzystka Barbara
Kosmowska wykorzystała dobrą znajomość okolicy i ludzi,
nie tylko tych mieszkających wokół jasieńskiego jeziora.
Np. jedna z historyjek – dotycząca grzybobrania – która
przydarzyła się w tamtejszych lasach pisarce, została
przeniesiona do komiksu.
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Autor: Zygfryd Stefan Mielewczyk
Tytuł: Fotograficzne promieniowanie
tła
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-63709-29-7

Publikacji o Polakach w Wolnym Mieście Gdańsku mamy
całkiem sporo, ale książki takiej, jak „Fotograficzne
promieniowanie tła” jeszcze nie było. Zygfryd Stefan
Mielewczyk (1936-2011) postanowił spisać rodzinną historię
w oparciu o zdjęcia zachowane w domowym archiwum.
Układają się one w opowieść o życiu codziennym
i odświętnym zarówno w Gdańsku, jak i na Kaszubach. Jest
ona tym bardziej ciekawa, że ojcem autora był Franciszek
Mielewczyk, obrońca Poczty Polskiej w Gdańsku, któremu
udało się wydostać z oblężonego przez Niemców budynku
i szczęśliwie uniknął losu kolegów rozstrzelanych na
Zaspie w październiku 1939 r.

Autor: Monika Sanecka
Tytuł: Historia kaszubszczyzny z zarysie
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7591-341-5

Nadanie kaszubszczyźnie statusu języka regionalnego stało
się dla mnie inspiracją do zajęcia się jej historią. Dodatkową
motywacją uzasadniającą wybór tematu jest fakt, że jestem
mieszkanką Chojnic, miasta, które przed wiekami Jan
Długosz nazwał „Bramą Pomorza i Kaszub”, a które dzisiaj
identyfikuje się z kulturą kaszubską.
Fragment wstępu
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Autor: Małgorzata Klinkosz (red.)
Zenon Lica (red.)
Tytuł: Językowy, literacki i kulturowy
obraz Pomorza
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7865-086-7 1

Prezentowany
tom
stanowi
pokłosie
konferencji
zorganizowanej przez Zakład Historii Języka Polskiego,
Dialektologii i Onomastyki wespół z Instytutem Kaszubskim.
Poruszane w niej problemy dotyczyły języka kaszubskiego,
toponimii, antroponimii, choronimii i chrematonimii oraz
różnych innych zagadnień językoznawczych, i nie tylko,
związanych z Pomorzem.

Autor: Mirosław Ugowski
Tytuł: Baśka. Kaszubska gra karciana
Wydawnictwo: Zrzeszenie KaszubskoPomorskie
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63538-08-8

„BAŚKA” jest grą w karty dla czterech osób. Można też grać
w pięć osób, trzy lub dwie. W każdej grze mamy podział na
,,starych’’ i ,,młodych’’. W ,,zwykłej grze’’ oraz zgłoszonym
„weselu”, mamy dwóch „starych” i dwóch „młodych”. W
pozostałych grach jest zawsze jeden „stary” i trzech
„młodych”.
Gra w „BAŚKĘ” powstała na Kaszubach na przełomie I i II
połowy XIX w. Cztery damy w jednym ręku nazywane są
„Baśką”, stąd pochodzi nazwa gry.
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Autor: Jan Perszon
Tytuł: Ksiądz Zygmunt Trella
Wydawnictwo: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2014
ISBN: 9 978-83-63538-16-3

Pokaźną część swej życiowej drogi – bez mała trzydzieści lat ks. Trella odbył jako proboszcz w Mechowie. Chrzcił,
spowiadał, katechizował, sprawował codzienną Eucharystię,
błogosławił nowe małżeństwa, celebrował pogrzeby. Dla wielu
– zwłaszcza młodych parafian – był tam „od zawsze”.
Towarzyszył – we dnie i w nocy – codziennej egzystencji
wiernych, dla których z woli Kościoła był pasterzem
i przewodnikiem w drodze do Boga. Wrósł w lokalną
wspólnotę, która – zwłaszcza pod koniec jego życia – mówiła o
nim z dumą „nasz ksiądz”. W czasach, które ponad wszystko
cenią aktywność, wydajność, efektywność, spektakularne
„działanie”, ks. Zygmunt przypomina, że najważniejsze jest
„być”. Być w prawdzie, zwyczajnie żyć Chrystusem, przebywać
w Jego obecności. Urzeczywistniał to szczególnie przez 14 lat
ciężkiej choroby, którą sam uważał za wielką łaskę...

Autor: Andrzej Celarek
Tytuł: Morski Dywizjon Lotniczy
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-637-0942-6

Andrzej Celarek – urodzony w 1920 r., uczestnik powstania
warszawskiego, w latach 1950–1970 współpracował
z tygodnikiem „Skrzydlata Polska”, publikując artykuły
z historii lotnictwa, głównie z okresu II wojny światowej.
W 1960 roku, w popularnej wówczas serii „Miniatury
Morskie”, napisał książeczkę o zmaganiach lotniczomorskich „Bitwa o Zatokę Leyte”. Mieszkając w latach 70.
w Pucku – przeprowadził wiele rozmów z lotnikami
międzywojennej bazy lotnictwa morskiego MDLot. Rozmowy
te stały się podstawą pierwszego wydania książki „Morski
Dywizjon Lotniczy – wspomnienia lotników”, która ukazała
się w 2002 roku. W 2006 r. na podstawie źródeł niemieckich,
angielskich i polskich opublikował książkę „Sterowce
w pierwszej wojnie światowej”. Książkę wznowiono
i poszerzono w 2013 r.

ks. Jan Perszon (ze wstępu)
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Autor: Bernard Chrzanowski
Tytuł: Na kaszubskim brzegu
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-63709-41-9

Stało się to tak. Pojechałem do Sopotu na wypoczynek,
zabierając ze sobą rower. Zaraz na drugi dzień po przyjeździe
wybrałem się na nim naprawdę tam, dokąd oczy poniosą. Za
Sopotem skręciłem z szosy w lewo i dojechałem do dużej
kościelnej wsi. Wieś nasza, i ludzie mówią po naszemu. Był to
Wielki Kack. Gdy wracałem ukazywało się między wzgórzami
w łagodnych zagięciach przełęczy - morze! Ten widok morza
widzianego przez przełęcze z polskiej wsi sprawił nagle dziw.
Zdarza się nieraz w życiu, że przeżywamy taką chwilę:
wiedzieliśmy o czymś od dawna, było to dla nas nawet czymś
ważnym, lecz nie poznaliśmy jego najważniejszego znaczenia,
nie dojrzeliśmy jego istoty, nie wionęło na nas jego piękno, nie
ogarnęła nas jego wielkość! Aż tu w jednej chwili powstaje
zdziwienie. Tak stało się właśnie wówczas na tej wycieczce.
(...) I rozpocząłem pracę poznawania tej ziemi i jej ludzi...

Autor: Danuta Krystyna Sikorska
Tytuł: O chojnickich gawronach
i inne legendy
Wydawnictwo: Zrzeszenie KaszubskoPomorskie Oddział w Chojnicach
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-931778-0-6

Publikacja wydana została w językach polskim i kaszubskim.

Bernard Chrzanowski (1861-1944)
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Tytuł: O społecznym znaczeniu tożsamości
Wydawnictwo: Zrzeszenie KaszubskoPomorskie
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-62137-52-7

Księga pamiątkowa dedykowana prof. Brunonowi Synakowi
z okazji 70. urodzin.

Autor: Lech Bądkowski
Tytuł: Połów nadziei
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7591-345-3

„Połów nadziei” uważany za jedną z najlepszych książek
Lecha Bądkowskiego. Książka napisana podczas politycznej
odwilży w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku wykraczała
tak daleko poza styl, w jakim wówczas pisano, że do dziś nie
straciła nic na swej uniwersalności i może być chętnie
czytana – również przez młodych. Obecne wydanie
poszerzono o usuniętą przez komunistyczną cenzurę
„Legendę o pustelniku”. Autorem wstępu do ostatniego
wydania jest Paweł Huelle.
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Autor: Tomasz Torbus
Tytuł: Zamki konwentualne w państwie
krzyżackim w Prusach
Wydawnictwo: Słowo/Obraz Terytoria
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7453-134-4

To pierwsza w polskim piśmiennictwie książka na temat
architektury krzyżackiej późnego średniowiecza. Jej autor
skupia się przede wszystkim na klasyfikacji trzydziestu ośmiu
zamków-klasztorów – wznoszonych na terenie Prus w latach
1246–1409 – które były nie tylko centrami władzy komturii,
ale także siedzibami konwentu. Książka zawiera również
szczegółową analizę ponadregionalnych rezydencji zakonu
krzyżackiego: Elbląga, Malborka i Królewca.

Autor: Janusz Grabowski
Tytuł: Przesyłka znad Bosforu
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-63709-34-1

Znana z poprzedniej książki autora „Wiadomość ze
Sztokholmu” nadkomisarz Ewa Wichert, uparta Kaszubka,
tym razem podąża tropem zbrodni nie tylko po zakamarkach
Gdyni i okolic, ale dociera także nad egzotyczny Bosfor.
W gorącej atmosferze Stambułu spróbuje rozwiązać zagadkę
śmierci jednego z dyrektorów Wejherowskiej
Fabryki
Wódek.
Janusz Grabowski - urodzony w Gdańsku, mieszka
w Sztokholmie i na Wyspach Alandzkich. W Trójmieście
ukończył Topolówkę i studiował na Politechnice Gdańskiej.
W Szwecji robił prawie wszystko: mył okna, prowadził
restauracje, był kelnerem księżniczek na przyjęciach
noblowskich. Studiował na Uniwersytecie Sztokholmskim
i na Handelshögskolan. Został również wyróżniony
dyplomem Szwedzkiej Akademii Gastronomicznej.
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Autor: William Szekspir
Tytuł: Rómeò i Julia
Wydawnictwo: Zrzeszenie KaszubskoPomorskie
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-63538-12-5

„Romeo i Julia” – dramat Williama Szekspira – przedstawia
historię tragicznej miłości dwojga młodych ludzi, którzy stali
się wzorcami romantycznych kochanków. Rzecz dzieje się
w Weronie i Mantui. Tłumaczenia na język kaszubski
dokonała Ida Czaja.

Autor: Daniel Kalinowski (red.)
Janina Borchmann (red.)
Bartłomiej Wiszowaty (red.)
Tytuł: Światy możliwe Jana Drzeżdżona
Wydawnictwo: Biblioteka Publiczna Gminy
Wejherowo im. Aleksandra Labudy
w Bolszewie
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-935440-4-2

Książka składa się z dwóch części: „Światy możliwe Jana
Drzeżdżona” pod redakcją Daniela Kalinowskiego oraz
„Pamięci Jana Drzeżdżona” pod redakcją Janiny Borchmann
i Bartłomieja Wiszowatego
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Autor: Izabella Trojanowska
Tytuł: Z podaniem i legendą
Wydawnictwo: Zrzeszenie KaszubskoPomorskie
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-63538-24-8

Nieopublikowany dotąd zbiór legend i baśni kaszubskich
dzięki Wydawnictwu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
trafia obecnie do czytelników. Trojanowska gromadziła te
legendy i baśnie przez wiele lat, być może pragnąc je kiedyś
wydać drukiem. Głównie z myślą o turystach napisała własny
rodzaj przewodnika, który miał pomagać w pełniejszym
poznawaniu uroków kaszubskiej ziemi.
Ze wstępu prof. Jerzego Sampa

Autor: Eugeniusz Gołąbek
Tytuł: Wielki słownik polsko-kaszubski
T. 2 L-O
Wydawnictwo: Zrzeszenie KaszubskoPomorskie
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-62137-99-02

Z tego słownika korzystać mogą wszyscy, którzy chcą
wzbogacić zasób swego słownictwa kaszubskiego tak
w mowie, jak i przy tworzeniu tekstów pisanych. Słownik
bowiem w miarę możności - i oczywiście ograniczonej liczby
uwzględnianych źródeł - ma prezentować jak najbogatszy
zbiór słownictwa, wyrazy używane przez Kaszubów na co
dzień i też te zapomniane, m.in. z myślą o możliwości ich
odrodzenia we współczesnej kaszubszczyźnie mówionej
i pisanej, a więc ogólnie: Słownik obejmuje całą leksykę
„przëdatną dlô kaszëbiznë lëteracczi”.
Fragmenty wstępu prof. Jerzego Tredera
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Autor: Jerzy Drzemczewski , Michał Bieliński
Tytuł: Zwiedzamy Kociewie, Żuławy i Powiśle
samochodem
Wydawnictwo: Porta Mare Pomorska Oficyna
Wydawniczo-Reklamowa
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-9240-84-75

Autor: Dariusz Dolatowski
Tytuł: Zarys dziejów gminy Suchy Dąb
Wydawnictwo: Oskar
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63709-69-3

Prastara ziemia, zwana Żuławami Gdańskimi lub
Steblewskimi, to region geograficzny odznaczający się
niepowtarzalną specyfiką i klimatem (…). To tu na jej
południowym krańcu znajduje się piękna i gospodarna gmina
Suchy Dąb, której dzieje są integralnie powiązane nie tylko
z historią Żuław Gdańskich, ale i całego Pomorza Gdańskiego.
Tu tez żyły i pracowały wybitne osobowości, szeroko znane
z kart historii i literatury – poeci, pisarze, duszpasterze,
działacze społeczni i polityczni (…) Jak dotąd dzieje tej gminy
nie doczekały się dokładnej monografii. Powstały jedynie
ogólne opracowania i artykuły prasowe o różnej wartości
merytorycznej i poznawczej oraz różnym sposobie podejścia
do omawianego zagadnienia (…).

„Zwiedzamy Kociewie, Żuławy i Powiśle samochodem” jest
kontynuacją zapoczątkowanej w 2008 r. serii przewodników
po
pomorskich
krainach
przeznaczonych
dla
zmotoryzowanych
turystów.
Publikacja
zawiera
8
atrakcyjnych
tras
samochodowych
po
trzech
wymienionych w tytule regionach oraz ich okolicach. Każda
z tras zilustrowana jest dokładną mapką oraz licznymi
zdjęciami. Oprócz największych atrakcji Kociewia, Żuław
i Powiśla, autorzy opisują także mniej znane zakątki, które
dotychczas nie zostały odkryte przez masowego turystę,
a które godne są zwiedzenia oraz szerszej promocji.

Fragment wstępu
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Autor: Piotr Schmandt
Tytuł: Sobótka, ścinanie kani, ogień i czary
na Kaszubach
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7591-368-2

Autor: Anna Koprowska-Głowacka
Tytuł: Legendy z Żuław i Dolnego Powiśla
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7591-359-0

W noc przesilenia letniego, noc z 23 na 24 czerwca, rokrocznie
odbywa się w całej Polsce, w tym również na Kaszubach,
szereg imprez o charakterze paraobrzędowym, ale
i komercyjnym, nawiązujących do prasłowiańskich Sobótek.
Trzy aspekty owego świętowania - ścinanie kani, czas zabaw
i wróżb oraz ogół wierzeń dotyczących czarów i czarownic,
zdają się być szczególnie obecne w kaszubskiej kulturze
ludowej.
Fragment wstępu

Żuławy i Powiśle to krainy magiczne, pełne tajemnic, legend
i opowieści, spowitych w sine pasma mgieł snujących się tuż
nad ziemią, przekazywanych z pokolenia na pokolenie przez
ludzi siedzących pod rozłożystymi wierzbami, w podcieniach
starych domostw i cieniu skrzydeł wiatraków. To świat
rzeczywisty, a jednak jakby nieco baśniowy, gdzie
rzeczywistość łączy się z wyobraźnią, a jawa ze snem; świat,
którego serce wciąż bije szybciej, kiedy wspomina się jego
historię. Warto przedrzeć się przez gęstwinę współczesności
i wrócić do owych niezwykłych chwil, kiedy słowa bywały
cenniejsze od złota.
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Autor: Michał Kargul (red.)
Tytuł: Kociewie w pigułce
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7591-344-6

Książka zawiera zbiór najważniejszych informacji o historii,
geografii, tradycji, gwarze i kulturze materialnej Kociewia.
Ten barwny (o czym świadczą m.in. zamieszczone
w publikacji zdjęcia) i napisany z pasją esej udowadnia, że
Kociewie warte jest bliższego poznania, do czego – wraz
z Autorami – mamy nadzieję, że pozycja ta zachęci
Czytelników.

Autor: Józef Borzyszkowski (red.)
Tytuł: Jan Piepka
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7591-344-6

Książka ukazała się w serii „Pro memoria”. Zawiera teksty
o pisarzu autorstwa jego znajomych, wspomnienia Piepki
i jego utwory literackie (w tym niepublikowane dotychczas
sztuki) oraz dzienniki.
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Autor: Tadeusz Stegner (red.)
Tytuł: Gdynia Zachód z przeszłości w przyszłość
Wydawnictwo: Kosycarz Foto Press
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-937367-3-7

„Gdynia Zachód z przeszłości w przyszłość” to kilkaset stron
ciekawej podróży przez historię gdyńskich dzielnic Chwarzna, Wiczlina i Dąbrowej, przeżywających obecnie
dynamiczny rozwój. Sporo informacji zamieszczono także o
sąsiednich miejscowościach powiatu wejherowskiego Koleczkowie,
Bojanie
i
Chwaszczynie.
Autorami
poszczególnych rozdziałów są: Tadeusz Stegner, Mirosław i
Piotr Fudziński, Tomasz Rembalski, Dariusz Małszycki,
Magdalena Szmytkowska, Mariusz Czepczyński i Maciej
Mycielski.

Autor: Roman Apolinary Regliński
Tytuł: Kartuzy i Szwajcaria Kaszubska
na starych fotografiach i pocztówkach
Wydawnictwo: Region
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7591-228-9

„Kartuzy i Szwajcaria Kaszubska na starych fotografiach” to
drugie wydanie albumu pokazującego Kartuzy i Szwajcarię
Kaszubską na starych zdjęciach i widokówkach. Wydanie to
poszerzono i zmieniono, a nade wszystko unowocześniono
szatę graficzną. Całość przygotowana została w dwóch
językach: polskim i niemieckim.
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Autor: Jerzy Szwankowski (red.)
Tytuł: Kosznajderia. Dzieje niemieckiej
enklawy osadniczej na Pomorzu Gdańskim
Wydawnictwo: Lokalna Grupa Działania
Sandry Brdy
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-938516-0-7

Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy od ponad 6 lat
podejmuje temat badań oraz promocji Kosznajderii –
poprzez wydawnictwa, konferencje i akcje promocyjne.
Niniejsze wydawnictwo
jest
próbą
podsumowania
dotychczas przeprowadzonych badań i studiów nad dziejami
Kosznajderii, a także pierwszym monograficznym ujęciem
tematu od czasów ks. Rinka i jego dzieła „Die Geschichte der
Koschneiderei” z 1932 r. Jest także punktem wyjścia do
dalszych dociekań historycznych…

Autor: Ryszard Lidzbarski
Tytuł: Prekursor tczewskiej inżynierii
środowiska
Wydawnictwo: Bernardinum
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7823-360-2

Książka poświęcona jest profesorowi Ewaldowi Genzmerowi,
tytułowemu prekursorowi tczewskiej inżynierii środowiska
i ma charakter zarówno biograficzny, jak i historyczny.
Zamysłem Autora było przedstawienie życiorysu oraz
osiągnięć jednej z wybitniejszych postaci związanych
z rozwojem tczewskiej infrastruktury wodno-ściekowej, na tle
historii Prus i Tczewa na przełomie XIX i XX wieku. Publikacja
nie jest tylko zbiorem dat i wydarzeń dotyczących
bezpośrednio danej postaci, czyli jej biogramem lub
życiorysem, ale jest jej biografią, wzbogaconą o elementy
analityczne, krytyczne i podsumowujące.
Fragment wstępu
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