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Autor: Sylwia Kubik
Tytuł: Krok do miłości
Wydawca: Otwarte
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81351-05-8
otwarte.eu

Autor: Sylwia Kubik
Tytuł: Tajemnica z przeszłości
Wydawca: Otwarte
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81351-13-3
otwarte.eu

Ewa ma poważne kłopoty. Jednego dnia traci
wszystko, co było jej drogie. Nawet jej ukochany
wystawia jej walizki za drzwi. Ewa zostaje sama, bez
środków do życia i z dużym rachunkiem za pobyt
w szpitalu. Gdy już jej się wydaje, że cały świat runął
jej z hukiem na głowę, przypomina sobie o domu
odziedziczonym po babce i wyjeżdża na Żuławy. Tam
stary przyjaciel rodziny oferuje jej pomoc.
Czy Ewa w nowym miejscu zapomni o przeszłości
i zacznie czerpać radość z życia?
Czy Kamil, młody właściciel gospody, w której
dziewczyna znajduje zatrudnienie, zawalczy o jej
uczucie mimo sprzeciwu rodziny? A może jej serce
zdobędzie Antek?

Ewa zakochuje się w Kamilu, rozważa nawet, czy
z nim nie zamieszkać. Mimo to Antek dalej wytrwale
zabiega o jej względy. Szczęście zakochanych
zakłóca niespodziewany przyjazd dawnej znajomej
Ewy, Agnieszki, która prosi ją o pomoc. Ewa chce
zerwać z przeszłością – dlatego odmawia. Jednak
Agnieszka zaczyna ją szantażować. I Ewa ze strachu
ulega.
Czy sekret, który chce wyjawić Agnieszka,
spowoduje, że Ewa i Kamil się rozstaną?
Czy ich miłość przetrwa próbę, którą szykuje dla nich
los? „Tajemnica z przeszłości” to drugi tom pięknej
opowieści o miłości, rozgrywającej się w scenerii
Żuław.

Od Wydawcy
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Autor: Magdalena Witkiewicz
Tytuł: Wizjer
Wydawca: W.A.B.
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-28087-62-0
gwfoksal.pl

Autor: Magdalena Witkiewicz
Tytuł: Srebrna łyżeczka
Wydawca: Filia
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81955-68-3
wydawnictwofilia.pl

W życiu Laury, młodej samotnej matki, zaczynają
dziać się niewiarygodne rzeczy. Niektórzy znajomi
znikają bezpowrotnie bez zapowiedzi, inni ulegają
dziwacznym wypadkom bądź popełniają samobójstwa.
Czy podejrzana seria wydarzeń w jej życiu ma jakiś
związek z pracą, którą kobieta wykonuje, czyli
projektowaniem i prognozowaniem zachowań
oraz potrzeb konsumentów? Czy istnieje „ktoś”, kto
nami steruje? Kto to jest? No i najważniejsze – po co
to robi?

Pewnego dnia Lidia dostaje list od tajemniczej kobiety,
która przedstawia się jako przyjaciółka rodziny. Chce
jej przekazać w spadku mieszkanie. Niczego więcej nie
wyjaśnia.
Kim jest ta kobieta?
Dlaczego tak jej na tym zależy?

Od Wydawcy

Nawiązuje się między nimi przyjaźń. Starsza kobieta
uczy ją wrażliwości i wiary w lepsze jutro. Nadal
jednak nie wyjaśnia, skąd są srebrne łyżeczki
i dlaczego mają być właśnie jej. Po jej odejściu Lidia
chce dowiedzieć się prawdy. W końcu odkrywa
tajemnicę, która wywraca jej życie do góry nogami.
Tajemnicę, dzięki której odnajduje spokój i szczęście.
Od Wydawcy
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Autor: Katarzyna Misiołek
Tytuł: Już cię kiedyś kochałam
Wydawca: Filia
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81955-67-6
wydawnictwofilia.pl

Autor: Joanna Sykat
Tytuł: Oddaj to morzu
Wydawca: Prozami
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66473-13-3
prozami.pl

Dominika właśnie rozstała się z facetem i niczym
polska Bridget Jones spędza trzydzieste szóste
urodziny w rodzinnym domu na Kaszubach,
wysłuchując lamentów matki na temat swojego
staropanieństwa.
Biega co prawda na mniej lub bardziej udane randki
i stara się być szczęśliwa, ale presja ze strony rodziny,
która na siłę chce układać jej życie, coraz bardziej ją
przytłacza…
Wtedy na jej drodze staje Konrad, przystojny
właściciel stadniny, jej pierwsza miłość. Sercowe
rozterki przeżywa też Paulina, kilka lat młodsza
kuzynka Dominiki. Dziewczyna spotyka się
wprawdzie z seksownym strażakiem, ale myśl
o rychłym małżeństwie i pierwszym dziecku lekko ją
przeraża.

Nadwątlone więzy rozluźniają się jeszcze bardziej, gdy
okazuje się, że 40-letnia Anka wzięła niespodziewany
cichy ślub. Dopiero po fakcie pragnie przedstawić
bliskim wybranka i z tej okazji organizuje spotkanie
w rodzinnym domu nad morzem. Młodsza siostra,
Ewa, niechętnie przyjmuje zaproszenie. Dawne urazy,
gdy Anka odbiła jej chłopaka, wciąż żywo ranią.
Kiedy więc w umyśle Ewy pojawia się myśl, by
w ramach zemsty na siostrze uwieść jej męża, sprawy
zaczynają się komplikować. Czy ten przystojny,
dojrzały mężczyzna zdoła oprzeć się urokowi
zbuntowanej Ewy? Jakie sekrety wyjdą na jaw, gdy
Ewa zacznie kruszyć stabilny związek siostry? Czego
potrzeba, by po latach ukrywania bolesnych prawd,
odnaleźć wreszcie spokój?

Od Wydawcy
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Autor: Aneta Jadowska
Tytuł: Denat wieczorową porą,
seria: Garstka z Ustki, t. 3
Wydawca: SQN
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82102-16-1
wsqn.pl

Autor: Anna Klejzerowicz
Tytuł: Nagrobek
Wydawca: Edipresse Książki
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81776-90-5
edipresse.pl

Anonimowe zaproszenie na Bal Tajemnic nie budzi
w Marii Garstce entuzjazmu, za to w Anieli Grzebałko,
jej najlepszej przyjaciółce – i owszem. A Maria,
zdaniem Anieli, po prostu musi jej towarzyszyć.
Wkrótce stary dom w usteckim lesie, w samym środku
śnieżycy stulecia, staje się sceną przemyślnej intrygi
i konfrontacji. A ledwie Maria pomyśli, że nie może
być gorzej, pojawia się trup… żeby jeden!
Gdy jej najbliżsi są w niebezpieczeństwie, Maria musi
wyznać prawdę. Tylko którą właściwie? Sekrety
i tajemnice, którymi przez lata obrastali goście
Uroczyska, zaczynają wypełzać. Jedna noc zmieni ich
życie na zawsze.

Nieduże turystyczne miasteczko pod Gdańskiem.
Podczas prac konserwatorskich na miejscowym
cmentarzu w starym grobowcu odkryto zwłoki
młodego mężczyzny, który padł ofiarą brutalnego
morderstwa. Wszystko wskazuje na to, że nieboszczyk
był cudzoziemcem. Śledczy idą tropem ukraińskim,
który wydaje się najbardziej oczywisty, gdyż
w okolicy przebywa – głównie w celach zarobkowych
– wiele osób zza wschodniej granicy. Felicja
Stefańska, rzeczniczka prasowa urzędu gminy,
prowadząca własne dziennikarskie śledztwo, ma
jednak wątpliwości. Poszukiwania, jak po nitce do
kłębka, wiodą ją w przeszłość, do upalnej letniej nocy
sprzed prawie dekady, gdy bez śladu zaginęła
kilkunastoletnia dziewczyna…

Od Wydawcy
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Autor: Adam Borowiecki
Tytuł: Uciekinierzy z fortu
Wydawca: Poligraf
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81594-70-7
wydawnictwopoligraf.pl

Autor: Ewa Popławska
Tytuł: Ogniste serca
Wydawca: Oficynka
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66899-23-0
oficynka.pl

Opowieść ta rozgrywa się nad brzegiem Bałtyku.
Grupa skazańców uwięziona w forcie planuje
ucieczkę. Czy ta brawurowa akcja im się powiedzie?
O tym napisałem w książce. Zachęcam zatem
wszystkich do przeczytania tej skromnej opowieści
i do jej przeanalizowania. Czy w tamtych trudnych dla
marynarzy czasach mógł istnieć ten fort i jego
niechlubna opinia?

Do ogarniętego sporami Gdańska przybywa król Jan
III Sobieski. Pragnie rozwiązać lokalne konflikty, ale
przede wszystkim zawrzeć sojusz ze Szwedami
przeciwko Brandenburgii. Zabiera w podróż zaufanego
chorążego – Konrada Jezierskiego.
Tymczasem w bogatej podgdańskiej wsi Stare Szkoty
mieszka rodzina Schulzów. Daniel Schulz to człowiek
niezrównoważony, dążący za wszelką cenę do
wygodniejszego życia. Zachłanność popycha go do
niegodziwości, a świadkiem okrutnych uczynków staje
się dziesięcioletnia Ludwika. Aby ochronić matkę,
postanawia więc podjąć nierówną walkę z mężczyzną
i poprosić o pomoc samego chorążego Jezierskiego.
„Ogniste serca” to druga część sagi rodzinnej znanej
czytelnikom z powieści „Pod złą gwiazdą”.

Od Autora
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Autor: Anna Wrzesińska
Tytuł: Skrzydła życia
Wydawca: Novae Res
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82193-10-7
novaeres.pl

Tytuł: Nakręceni na miłość
Wydawca: Dlaczemu
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66521-22-3
dlaczemu.pl

Spokojny i bezpieczny świat Natalii Bruskiej legł
w gruzach wraz ze śmiercią ukochanego męża.
Z dawnego życia nie pozostało jej nic prócz
dorastającego syna. Przepełniona smutkiem i żalem
kobieta nie wierzy, że szczęście może się jeszcze do
niej uśmiechnąć. A jednak gdy poznaje intrygującego
i zabójczo przystojnego biznesmena, Miłosza
Rozterskiego, jej serce nieoczekiwanie zaczyna bić
szybciej. Czy Natalia zaufa swojej intuicji i znajdzie
w sobie odwagę, by zaryzykować i spełnić wreszcie
własne marzenia, a nie cudze oczekiwania? Zerwanie
z przeszłością i budowanie wszystkiego od nowa może
okazać się największym, a zarazem najbardziej
niebezpiecznym wyzwaniem w jej życiu…

(…) to zbiór sześciu opowiadań – sześciu autorów.
Nietuzinkowi bohaterowie i ich historie, miłość,
humor oraz dobre pióro autorów – to wszystko
łączy romantyczny Gdańsk. Przedstawione historie
obyczajowe zmuszają czytelnika do refleksji nad
przemijającym życiem i ulotnością uczuć.
To doskonała książka na długie letnie wieczory.
Od Wydawcy
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Autor: Lidia Liszewska
Robert Kornacki
Tytuł: Jednym gestem
Wydawca: Czwarta Strona
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66736-49-8
czwartastrona.pl

Autor: Lidia Liszewska
Robert Kornacki
Tytuł: Cichym słowem
Wydawca: Czwarta Strona
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66839-18-2
czwartastrona.pl

Czasem jednym gestem można wyrazić więcej niż za
pomocą wielu słów.
Drogi Edyty i Jacka się rozeszły. Ona wróciła do
swojego życia w Warszawie, rozwija karierę pisarską
i chyba jest gotowa na kolejne uczucie. On został
w rodzinnym miasteczku i niespodziewanie w jego
życiu pojawia się inna kobieta. Choć związek Edyty
i Jacka się skończył, pozostały wspomnienia: spacery
nad Bałtykiem, długie rozmowy na każdy temat czy
pocałunki skradzione o poranku. Trudno zapomnieć
chwile pełne miłości, zwłaszcza że wystarczy tak
niewiele, aby odzyskać dawne szczęście.
Czy nieodebrane połączenie może zmienić bieg
zdarzeń? A może Edyta i Jacek nie byli sobie pisani?
Jak wybrać pomiędzy tęsknotą za przeszłością
a pragnieniem miłości?
Od Wydawcy

Edyta postanawia raz na zawsze zapomnieć o Jacku,
młodszym mężczyźnie, z którym kiedyś łączyło ją
uczucie. Poświęca się więc w pełni zawodowym
obowiązkom oraz sprawom rodzinnym – wie, że teraz
jest czas, gdy najbliżsi jej potrzebują. Tymczasem Jacek
musi zmierzyć się z zupełnie nową rolą w życiu, która
zmienia jego codzienność o 180 stopni. Wydaje się, że
obydwoje zajęci swoimi sprawami zostawili przeszłość
za sobą. Gdy ich drogi niespodziewanie znów się
przecinają, żadne z nich nie jest gotowe, aby zrobić
pierwszy krok.
Dopiero dramatyczne wydarzenie uświadomi im, jak
silne jest uczucie, które ich łączy. Jednak czy to
wystarczy, aby znów mogli być razem?
Od Wydawcy
Trzeci, ostatni tom cyklu.
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Autor: Roma J. Fiszer
Tytuł: Wzgórze miłości
Wydawca: Edipresse Książki
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81777-02-5
edipresse.pl

Autor: Izabela Grabda
Tytuł: Zmarnowany rozsądek
Wydawca: Lucky
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66332-39-3
wydawnictwolucky.pl

We „Wzgórzu miłości” wracamy do losów głównych
bohaterów „Klejnotów miłości”.
Eliza przyjmuje od Maxa pierścionek zaręczynowy,
ofiarowany jej w Le Jardin de la Cathédrale
w Troyes…
Pełen czułych gestów powrót do Polski wydłuża się,
kiedy narzeczeni wreszcie docierają do rodzinnego
Parchowa, Max ponawia oświadczyny. Wkrótce Eliza
rozpoczyna pierwszą w życiu pracę, a Max zwierza się
jej ze swojej wojennej tajemnicy. Sprawa zrabowanych
klejnotów z wiśniowego kuferka wciąż przebija się
jednak na pierwszy plan. Klimat przesłuchań przez
policję w Gdańsku sprawia, że Max przeistacza się
w detektywa. (…)
Jak sensacyjne wydarzenia wpłyną na uczucia, które
połączyły Elizę i Maxa?
Od Wydawcy

Ola jest zdolną fryzjerką i prowadzi własny salon
fryzur, Marcel to sławny pisarz i… niepoprawny
kobieciarz. Spotkanie tych dwojga i zawarty przez
nich niezwykły pakt spowodują prawdziwe
trzęsienie ziemi w życiu każdego z nich. Okazuje się
bowiem, że nie wszystko można zaplanować,
zwłaszcza gdy w grę wchodzi miłość.
Czy Ola postawi wszystko na jedną kartę?
Czy Marcel się ustatkuje?
Jaką największą niespodziankę szykuje jeszcze dla
nich los?
Od Wydawcy
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Autor: Anita Scharmach
Tytuł: Cztery wesela i rozwód
Wydawca: Lucky
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66332-49-2
wydawnictwolucky.pl

Autor: Wioletta Piasecka
Tytuł: Bez planu B
Wydawca: Szara godzina
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66573-57-4
szaragodzina.pl

Czworo przyjaciół: Maja, Malwina, Michalina
i Konstanty, wspiera się w poszukiwaniu miłości. Maja
jako pierwsza wychodzi za mąż, ale na jej miesiąc
miodowy cieniem kładzie się dawny związek.
Malwina szykuje się do ślubu z bajecznie bogatym
narzeczonym, ale i ona ma tajemnice z przeszłości.
Pozostała dwójka dzielnie im sekunduje, wypatrując
swojej szansy na szczęście u boku ukochanej osoby.
Młodym w niczym nie ustępuje starsze pokolenie,
które także pełnymi garściami czerpie z życia.
Każde z nich przekona się, że nie wszystko można
przewidzieć, a szczęściu trzeba czasami trochę pomóc.
Czy przyjaźń pozwoli im przezwyciężyć dzielące ich
różnice? Jak wybrać najpiękniejszą suknię ślubną?
I kto się rozwiedzie?

Renata ma wspaniałą rodzinę, wciąż jednak szuka
poklasku w towarzystwie i w życiu zawodowym. Ewa
zaś jest singielką, która stawia na karierę w korporacji.
Nie ma czasu na rodzinę, przyjaźń czy choćby
przelotne romanse.
Niespodziewanie w firmie, w której pracują, dochodzi
do zmiany prezesa. Stery w korporacji i w życiu
przejmują intrygi, plotki i wzajemne oskarżenia.
Przyjaźń kobiet przeradza się w rywalizację, a ich
wybory zaskakują.
Naraz na ich drodze pojawia się… No właśnie! Co
takiego wywróci życie Renaty i Ewy do góry nogami?
Czy znajdą w sobie odwagę, by zmierzyć się
z igraszkami losu?

Od Wydawcy
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Autor: Dominik Draba
Tytuł: Do kości i do krwi
Wydawca: Region
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-75917-98-7
czec.pl

Autor: Adóm Hébel
Tytuł: Droga wòlnëch lëdzy
Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66052-82-6
muzeum.wejherowo.pl, czec.pl

Debiutancka powieść Dominika Draby „Do kości i do
krwi” utrzymana jest w konwencji fantastyki
postapokaliptycznej. Fabuła przenosi czytelnika do
roku 2099. Świat podnosi się do życia po wielkiej
wojnie, pandemii oraz kolejnym zlodowaceniu.
Miejscem akcji jest megamiasto powstałe na terenach
znanego nam współcześnie Trójmiasta, które nosi
nazwę Gedanapolis i znajduje się pod panowaniem
Wielkorosji, która militarnie podbiła Europę
i kontroluje ją w dobrze znanym nam z przeszłości
stylu. Rzeczywistość u progu XXII wieku jest
drapieżna i niezbyt przyjazna ludziom żyjącym
w ogromnym miejskim organizmie. Dodatkowo dają
się im we znaki żywioły, których wcześniej na tym
obszarze nie znano. (…)

Książka z gatunku fantasy napisana w języku
kaszubskim. Autor Adam Hebel jest uzdolnionym
młodym działaczem kaszubskim, dziennikarzem
i literatem. Związany z Luzinem w powiecie
wejherowskim zasłynął także jako komik
oraz kierownik amatorskiego Teatru Zymk.

Od Wydawcy
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Autor: Maciej Kapuściński
Tytuł: Szpetnicy
Wydawca: Novae Res
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82194-29-6
novaeres.pl

Autor: Andrzej Malczewski
Tytuł: Super Grand
Wydawca: Rozpisani.pl
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-94196-96-7
rozpisani.pl

Jest rok 2004. Polska powoli wchodzi w nową epokę –
za kilka miesięcy ma dołączyć do krajów Unii
Europejskiej. Trzej studenci, Rafał, Andrzej i Piotr,
planują zamienić nudny odczyt, poprzedzający
wystąpienie prezydenta, w bezkompromisową akcję
polityczną. Marzy im się rewolucja i stanowcze
wystąpienie przeciwko władzy. W rzeczywistości
jednak każdy z nich prowadzi własną walkę, miotając
się między przeszłością a teraźniejszością i gubiąc się
w podejmowanych decyzjach. Kilka z pozoru zwykłych
styczniowych dni dla każdego z nich okaże się
decydującym momentem w życiu, a w tle działań
młodych spiskowców pojawia się Gdynia – symbol
odrodzonej Polski.

John Grand jest właścicielem firmy posiadającej sieć
luksusowych hoteli na różnych kontynentach.
Przyjeżdża do Gdańska, gdzie zamierza postawić
kolejny. W interesach jest bezwzględny. Poleca usunąć
z zakupionej działki pod budowę hotelu wynajmującą
lokal projektantkę mody Betty Lang, choć ta jest na
skraju bankructwa. Spotyka się z dawną sympatią Alice
Preis i nawiązuje z nią romans, chociaż pozostawił
w Nowym Jorku swoją dziewczynę Ewę Thomson.
Adam Green z konkurencyjnej firmy hotelarskiej grozi
Johnemu skandalem finansowym, chcąc zmusić jego
firmę do wycofania się z inwestycji w tym mieście (…).
Tymczasem media amerykańskie ujawniają szereg
nieprzyjemnych incydentów w hotelach Super Grand na
terenie USA, które nagłośnione w znacznym stopniu
obniżają prestiż firmy.
Od Wydawcy
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Książki dla dzieci
i młodzieży
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Autor: Roman Drzeżdżon
(zebr. i oprac.)
Tytuł: Opowieści znad Bałtyku
Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66052-73-4
muzeum.wejherowo.pl

Autor: Monika Milewska
Tytuł: Skok przez Bałtyk
Wydawca: Widnokrąg
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96083-93-7
wydawnictwo-widnokrag.pl

Lektura opowieści to fascynująca podróż po pomorskej
historii, tradycjach i zwyczajach. Na drodze
czytelniczej wędrówki pojawią się: mityczny gryf –
pół-lew, pół-orzeł i stolemy – legendarne olbrzymy
o skandynawskich korzeniach, smoki i duszki domowe,
syreny i wodniki, król Eryk z rodu Gryfitów
i pochodząca z Tczewa duńska królowa Małgorzata
(Zwinisława), święte góry i diabelskie kamienie… Nie
zabraknie historii o bałtyckim bursztynie, a także
o innych niż Pomorzanie mieszkańcach wybrzeża
Bałtyku: Prusach, Żmudzinach, Litwinach i Łotyszach,
kiedyś tworzących wspólnotę bałtosłowiańską.
Książeczka zawiera tłumaczenie po angielsku, jest
bezpłatna; wydana została w ramach unijnego Interreg
South Baltic Programme 2014–2020.

Ania spędza wakacje na plaży nad Bałtykiem.
Dziewczynka ma wspaniałą wyobraźnię, więc w jej
głowie wszystko wokół ożywa. Czasem słyszy głos
wiatru, a innym razem – znanych aktorek z magazynu,
który czyta mama. I wcale się nie nudzi, bo co chwilę
znajduje w piasku ciekawe znaleziska. A to muszlę
w kształcie serca, w której – jak się okazuje – mieszka
zakochany małż, Rogowiec Bałtycki, a to Omułka,
a to ślimaczka. Jej mama jest biologiem, więc zna
odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące
nadbałtyckiej fauny i flory (…).
Gdy w pewnym momencie silniejszy podmuch wiatru
porywa piłkę Ani, czytelnik razem z nią rozpoczyna
podróż przez morskie wody… Ciekawe, czy dotrze na
drugą stronę? A może jeszcze dalej? I kogo spotka na
swojej drodze?
Od Wydawcy
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Autor: Rafał Jankowski
Tytuł: Bałtyk
Wydawca: Zielona Sowa
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82400-60-1
zielonasowa.pl

Autor: Barbara Caillot
Aleksandra Karkowska
Tytuł: A może morze?
Wydawca: Oryginały
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-94323-09-7
oryginaly.com.pl

Książka opowiada o morzu, jakie nie wszyscy znamy.
Bałtyk zwykle kojarzy nam się z zimną,
nieprzejrzystą wodą, piaszczystymi plażami, flądrą
z kutra i helskim fokarium. Ale wybrzeże bałtyckie
i morze to także: fiordy, rafy i klify, zatopione wraki
statków, ptasie zimowiska, focze żłobki oraz ciekawa
kultura krajów, które mają do niego dostęp. Książka
dla każdego, kto kocha morze i dla wszystkich, którzy
chcą lepiej poznać Bałtyk. Bo przecież mieszkać nad
Morzem Bałtyckim i nie wiedzieć, że ono: czasem
potrafi dymić, brzmi nie tylko szumem fal, często ma
dość egzotycznych gości, jest domem krewetek,
byczej babki i kura diabła, i że nie zawsze było
morzem…

Kiedy sięgniecie po „A może morze?”, poznacie
zabawy z kamykami oraz tajemnice piszczącego
piasku. Dowiecie się, kim są morzeczki i co noszą na
swoich szyjach. Staniecie się ekspertami od rodzajów
statków oraz morskich legend. Wypowiecie swoje
imię posługując się alfabetem Morse’a. Aleksandra
Karkowska i Barbara Caillot, dwie przyjaciółki
oraz autorki dzisiejszej pozycji, zafundują Wam całą
górę radości! Pomogą Wam odwiedzić nasze Morze
Bałtyckie, nie wyściubiając nawet czubka nosa
z pokoju! (…)
Maja Sołtysik
blog CzyTa Maja

Od Wydawcy
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Autor: Anna Gliszczyńska
Tytuł: W błękitnej krainie /
Bëtk w mòdri krôjnie,
seria: Bycio herbu Kasztan
Wydawca: Urząd Miejski / Bytów
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-92896-46-3
czec.pl, kaszubskaksiazka.pl

Autor: Anna Koprowska-Głowacka
Tytuł: Panny wodne.
O jeziornicach,
morianach i wodnicach
z Pomorza
Wydawca: Region
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-75917-86-4
czec.pl

(…) to już piąta dwujęzyczna publikacja z serii
przygód nieco roztrzepanego cudaka. Tym razem
Kasztanek zwiedza tajemniczą błękitną krainę.
Dowiemy się m.in., że nie trzeba przebyć 1400 km,
aby znaleźć się w Szwajcarii i zwiedzimy izbę
regionalną w Gołczewie, gdzie zobaczymy przedmioty,
które dawniej używało się w domostwach.

Wodne panny pojawiają się we wszystkich
mitologiach. Wszak woda jako święty żywioł musiała
mieć swoje opiekunki i mieszkanki. Poza tym
dochodziły jeszcze nieśmiertelne istoty, które zrodziły
się z dusz topielców i topielic. W kręgu słowiańskich
wierzeń jest ich naprawdę wiele: od wodników,
utopców i topielic, poprzez moriany, majki, wodiany
i dziwożony, aż po wiły, brzeginie, kazytki i judy.
To tylko część postaci, które zamieszkiwały liczne
akweny. Książka Panny wodne związana jest
z postaciami pojawiającymi się na obszarze
Pomorza. Są to kobiece demony często nazywane
boginkami, które zamieszkują wodne
zbiorniki: morskie głębiny, wartkie nurty rzek,
głębokie jeziora lub zdradzieckie bagna. Pojawiają
się w podaniach i legendach (…).
Od Wydawcy

Do książki dołączono płytę ze słuchowiskiem.
Od Wydawcy
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Autor: Adela Kuik-Kalinowska
Tytuł: Pòwid miesąca /
Poświata księżyca
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65826-32-9
kaszubskaksiazka.pl

Autor: Jan Walkusz
Tytuł: Wiertle Bòżégò widu
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66820-06-7
kaszubskaksiazka.pl

Wiersze te z jednej strony są wyjątkowym i niezwykle
autentycznym sposobem mówienia do drugiego
człowieka i do siebie zarazem, z drugiej zaś –
objawieniem świata przeżyć i odsłonięciem jakże
delikatnej i wrażliwej duszy Autorki. Wspaniałą,
a przy tym bogatą egzemplifikację takiego przeżywania
i interpretowania rzeczywistości są jakże wyraziste
tematy (motywy) jej poetyckiej refleksji. Wydaje się, że
na czoło owych, prawie mistycznych, zadumań,
zamkniętych w słowie, wysuwają się bogate
i upoetycznione wspomnienia z dzieciństwa, przywołane
przeżycia z domu rodzinnego przefiltrowane już to
delikatną nutą sentymentu, już to owiane welonem
wyczuwalnego, lecz bez zbytniego narzucania się,
przejętego w tradycji sacrum.

To zarówno tomik wierszy, jak i zbiór homilii
mających charakter małych proz poetyckich,
autorstwa duchownego, wydany na okoliczność
organizowanego w Chmielnie 50. Konkursu
Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô
Mòwa”, w którym ks. prof. Jan Walkusz był przez
lata przewodniczącym jury. Kazania wygłoszone
zostały w miejscowym kościele podczas mszy św.
inaugurujących gale finałowe kolejnych edycji
konkursu. Zawsze zakotwiczone były w
kaszubszczyźnie, traktowały m.in. o przywiązaniu do
miejsca, wiary i tradycji.

Od Wydawcy
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Autor: Jerzy Stachurski
Tytuł: Czeczewo
Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66052-81-9
muzeum.wejherowo.pl

Autor: Ryszard Jaśniewicz
Tytuł: Wiersze teatralne
Wydawca: Kojot i kruk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95159-79-4
kojotikruk.pl,
teatrjasniewicza.blogspot.com

Autor tomiku to nie tylko poeta, członek Związku
Literatów Polskich, piszący w językach polskim
i kaszubskim. To również uznany twórca muzyki do
teatrów dziecięcych oraz polskich i kaszubskich wierszy
(jego utwór „Bôtë ju jidą” w wykonaniu chóru Akademii
Morskiej ze Szczecina przed kilkoma laty zdobył
I miejsce w ogólnopolskim festiwalu chórów).
Mieszka w Czeczewie, skąd pochodziła jego matka.
Prezentowany zbiór zawiera utwory pisane i po polsku,
i kaszubsku. Cztery poświęcone są jego ukochanej
miejscowości, do której sprowadził się po latach
mieszkania w Gdańsku.

To jedyny taki zbiór wierszy inspirowanych ponad 50letnią pracą autora w teatrze. To teatr zamknięty w
słowie poetyckim. W tych wersach żyje scena, ludzie
teatru: Garderobiany – dramatopisarz mankietów;
Sufler, który mistrzom podrzucał wielkie słowa, choć
sam niewysoki był; pan życia i śmierci – Inspicjent.
No i Aktor, który co wieczór zabiera się za duszę.
Są tu role – a zagrał ich z dwieście – autorowi bliskie.
Don Juan, który dzielił i mnożył, jest szekspirowski
Falstaff, który w garderobie zdejmuje z siebie
czterdzieści kilo i wcale nie jest mu lżej. Król, którego
małe rólki dręczą, Samuel z dramatu Słowackiego
w bieli cały, jak kwitnące drzewo, jest i Wariat –
błazen, co wypatruje życia – pociągu, no i Kordian, co
w chmurę chce się zamienić, a płatków duszy nie chce
jeść, woli bigos...
Od Wydawcy
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Autor: Zofia Daniel
Tytuł: Niesforne emocje
Wydawca: Drukarnia Kim Grażyna
Skuczyńska
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-64224-25-6
kaszubskaksiazka.pl

Autor: Zofia Daniel (oprac.)
Tytuł: Z powiewem muzy. Almanach
Tczewskiego Koła Literatów
im. Romana Landowskiego
Wydawca: Tczewskie Koło Literatów
we współpracy z:
Miejska Biblioteka
Publiczna / Tczew
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-64224-22-5
kaszubskaksiazka.pl

Poezja tczewskiej artystki skierowana jest do bogatych
w emocje dorosłych; powstała zarówno z potrzeby
ducha, jak i ciała. Autorka pełni funkcję
przewodniczącej Koła Literatów im. Romana
Landowskiego w Tczewie.

Książka zawiera po dwa utwory dziewiętnastu autorów
zrzeszonych w Tczewskim Kole Literatów. Są to: Nina
Chichocka, Marcelina Kropkowska, Leszek Julian
Bieniek, Tadeusz Brunon Kretkowski, Alicja Drawska,
Grażyna Krużycka-Giełdon, Paweł Tadeusz Galiński,
Barbara Kozikowska, Ludwik Kiedrowski, Dariusz
Jarynowski, Maria Dietrich, Danuta Chrzanowska,
Damian Chrzanowski, Mieczysław Soroka-Korczyc,
Hanna Ściegienna, Hanna Jama, Adela NajkoTomaszewska, Piotr Irzyk, Zofia Daniel.
Utwory dotyczą przede wszystkim ojczyzny, miłości
i rodzinnych wspomnień.
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Autor: Romana Małecka
Tytuł: Przenikanie
Wydawca: Starostwo Powiatowe
/ Słupsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-60228-94-4
powiat.slupsk.pl

Autor: Anna Boguszewska
Tytuł: Słony zapach czasu
Wydawca: Starostwo Powiatowe
/ Słupsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-60228-90-6
powiat.slupsk.pl

Liryczny opis chwil, sytuacji, ludzi w tomiku Romany
Małeckiej tworzy rodzaj pamiętnika, w którym liryki
rodzą się ze „złowionych drobin (…) zlepionych
dobrym słowem”. Dom, relacje z ludźmi, sztuką
i naturą, poczucie społecznej i egzystencjalnej
samotności oraz próby jej przezwyciężenia
i odwieczny temat – przemijanie to motywy obecne
w wierszach poetki. Motywy bliskie każdemu, kto
szuka harmonijnego życia, niepozbawionego refleksji.

(…) to debiutancki tomik Anny Boguszewskiej
związanej z Grupą „Wtorkowe Spotkania Literackie”,
działającą przy Starostwie Powiatowym w Słupsku.
Poetka ma wyjątkowy dar i słuch obserwując
otaczający ją najbliższy świat. W opisach przyrody
nawiązuje do najlepszych kanonów polskiej literatury,
czerpie wzory z różnych prądów, epok i tendencji – to
nie wada, a zaleta, jak na debiutantkę. Ten tomik warto
naprawdę kilkakrotnie przeczytać.

Cz. Długoszek

M. Kościeński
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Autor: Tómk Fópka
Tytuł: Sonetë
Wydawca: Tómk Fópka
Rok wydania: 2021
czec.pl, kaszubskaksiazka.pl

Autor: Zbigniew Jabłoński
Tytuł: Rapsodia gdyńska /
Rhapsody of Gdynia
(wyd. 3)
Wydawca: Verbi Causa
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-60404-89-8

Sonety Tomasza Fopke nie są takie, jak inne
kaszubskie wiersze tego gatunku. Powstawały przez
dziesięć lat, a ich twórca dojrzewał wraz z nimi.
Znajdziemy w tomiku zarówno naturę nieożywioną
(papieros), zwierzęta (pies, wilk) – przez ukochane
kobiety (żona, matka) po wszechobecny w liryce
kaszubskiej temat: ojczyzna – kaszubszczyzna.
W klasycznej formie sonetu autor próbuje zachować
istotne dla niego treści, czasem wbrew konwenansom,
ale zwykle z charakterystycznym, sobie właściwym
humorem. Podąża własną, literacką ścieżką, niczym
samotny, stepowy wilk.

Autor urodził się w 1940 r., od 1976 r. mieszka
w Gdyni. Jest komandorem Marynarki Wojennej
oraz lekarzem pełniącym w życiu odpowiedzialne
funkcje w szpitalnictwie. Zasługi ma również na niwie
kultury. Wydał wiele tomików wierszy oraz prozę.
Pierwsze wydanie „Rapsodii gdyńskiej” ukazało się
w 1997 r. Obecne jest dwujęzyczne. Przekładu na
język angielski dokonała Magdalena Makowski
z Monachium.

Od Wydawcy
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Autor: Éwa Sztruk-Slawik
(Ewa Struck-Slawik)
Tytuł: Wdzãcznota
Wydawca: Region
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-75918-04-5
czec.pl

Autorka wywodzi się z rodziny o długich tradycjach
rybackich. Szczególnie bliski jest jej Półwysep Helski,
a zwłaszcza Jastarnia Bór. Swoje uczucia wyraziła
w wierszach napisanych po kaszubsku. Oddała hołd
ciężkiej pracy rybaków zapamiętanej z lat dzieciństwa.
Wiersze świadczą również o głębokim umiłowaniu
helskiej przyrody.
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Autor: Mirosław Marek
Kuczkowski
Tytuł: Kaszub w niebie
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81276-25-2
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autor: Daria Kaszubowska
Tytuł: Wierny Bogu i Kaszubom.
Księga życia księdza
Bronisława Szymichowskiego
Wydawca: Rafael
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66560-89-5
rafael.pl

Niewielka, licząca 71 stron, publikacja poświęcona
Słudze Bożemu ks. Bernardowi Łosińskiemu (1865–
–1940). Bohater książeczki urodził się w kaszubskiej
wsi Wiele. Swoje dorosłe życie związał przede
wszystkim z Kaszubami. W latach 1897–1939 pełnił
funkcję proboszcza parafii Sierakowice. Oprócz
działalności duszpasterskiej prowadził szeroko
zakrojoną działalność społeczną i polityczną. Bronił
miejscową ludność przed germanizacją.
Sympatyzował z endecją, wybierano go posłem do
Sejmu. Śmierć poniósł w obozie koncentracyjnym
Sachsenhausen.
Trwają modlitwy o rychłą beatyfikację ks. Bernarda
Łosińskiego. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się
w 2003 r. (grupa 122 męczenników z okresu II wojny
światowej). Książeczka zawiera m.in. modlitwy
i wspomnienia.

Autorka książki pochodzi ze wsi Rąb w powiecie
kartuskim. Mimo młodego wieku (ur. 1988) zasłynęła
już jako pisarka, dziennikarka i badaczka lokalnej
historii. Postacią blisko związaną z okolicą jej
zamieszkania był ks. Bronisław Szymichowski (1916–
–1995), proboszcz parafii Pomieczyno w latach 1962–
–1990. Biografia kapłana powstała w oparciu o źródła
archiwalne oraz wspomnienia parafian.
Bronisław Szymichowski urodził się w Ręboszewie
koło Kartuz. Studia w Seminarium Duchownym
w Pelplinie przerwał wybuch wojny. Okres okupacji to
działalność w TOW „Gryf Pomorski” na stanowisku
komendanta gminy Chmielno. W 1945 r. Bronisław
Szymichowski został aresztowany przez Sowietów. Po
powrocie z łagru kontynuował studia w Pelplinie,
przyjął święcenia kapłańskie. Jako niepokorny
duchowny był szykanowany przez komunistów.
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Autor: Jens Orback
Tytuł: Gdy inni świętowali
zwycięstwo. Historia mojej
matki
Wydawca: Ośrodek Karta
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66707-14-6
ksiegarnia.karta.org.pl

Autor: Krzysztof Kowalkowski
Tytuł: Leśniczy Władysław Miłek
(1897–1945) – życie i praca
na Kociewiu i ziemi
chełmińskiej
Wydawca: Jasne
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-65703-45-3
wydawnictwo-jasne.pl

Książka Jensa Orbacka [polityka szwedzkiego – red.]
rozświeca ciemności. To zapisana z ogromną
wrażliwością opowieść o odkrywaniu rodzinnej
przeszłości – po to, by ją zrozumieć i by się uwolnić
od jej trującego wpływu. Autor rekonstruuje historię
swojej matki [Katji z d. Fließbach – red.], Niemki
pochodzącej z rodziny od pokoleń mieszkającej na
Pomorzu, która wiosną 1945 roku doświadczyła
wielokrotnych gwałtów ze strony przechodzących
przez ten teren Sowietów. Powrót do przeszłości daje
okazję do szukania odpowiedzi na pytania o zbiorową
i indywidualną odpowiedzialność, o więzi między
pokoleniami, a także o relacje między wysiedlonymi
Niemcami i obecnymi mieszkańcami tych terenów,
które stały się dla nich „małą ojczyzną”.

Kontynuując badania nad historią rodzin,
postanowiłem powrócić do przerwanych poszukiwań
informacji o drugim dziadku mojej żony, ojcu jej
mamy – leśniczym Władysławie Miłku. Był jednym
z tysięcy Pomorzan bezprawnie wywiezionych przez
NKWD w 1945 roku na tereny Związku
Radzieckiego. Nie wrócił już z tej deportacji do
swojej rodziny. Zmarł tam na nieludzkiej, obcej
ziemi. Niestety, nie żyje już żadne z jego dzieci, więc
zebranie informacji było bardzo trudne, niemniej
udało się choć w części odtworzyć dzieje jego życia.
Aby opisywana tu historia była pełniejsza, zostaną też
podane krótkie informacje o każdej z miejscowości
z okresu, gdy Władysław Miłek w nich żył i
pracował.

Od Wydawcy
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Autor: Michał Milka
Dorota Bielska (rozm.)
Tytuł: Łączę światy
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81276-32-0
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autor: Wiesław Brzoskowski
Tytuł: Franciszek Nierzwicki.
Stary Franek. 1821–1904
Wydawca: Introligatornia Mirex
Leszek Chmielewski
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-93752-26-3
mirotki.pl

Wywiad rzeka opowiadający o cudownym życiu
niezwykłego człowieka [z Gdańska – red.]. Michał jest
artystą i urzędnikiem, zwiedził dwadzieścia trzy kraje,
sprawia, że gdziekolwiek się pojawi, na twarzach ludzi
gości uśmiech. Jest dżentelmenem, który zauważa
piękno w każdej kobiecie. Jest przyjacielem, na
którego zawsze można liczyć. Razem z Przemkiem
Kossakowskim wyruszył w pierwszą podróż Down
the Road, stając się ambasadorem osób z zespołem
Downa. W książce zamieszczone są też wywiady
z osobami, które blisko znają Michała Milkę: z jego
mamą, przyjaciółmi (w tym z Przemkiem
Kossakowskim).

Biografia Franciszka Nierzwickiego, znanego pod
pseudonimem „Stary Franek”, została wydana z okazji
200. rocznicy jego urodzin. Postać ta obrosła legendą
na Kociewiu. Chłop ze wsi Więckowy koło Skarszew
czynnie angażował się w walkę z germanizacją. Będąc
samoukiem rozczytywał się w polskiej literaturze,
gromadził książki, propagował prasę. Sam był
korespondentem wielu gazet. Miał talent literacki.
Występował na wiecach jako mówca, blisko
współpracował z duchowieństwem katolickim.
Książka obfituje w materiały źródłowe, zawiera liczne
przypisy.

Od Wydawcy
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Autor: Ewa Pobłocka
Tytuł: Forte-piano
Wydawca: Fundacja Terytoria
Książki
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-74536-46-2
terytoria.com.pl

Autor: Brunon Zwarra (oprac.)
Tytuł: Gdańsk 1939 (wyd. 3)
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-61077-71-8
muzeumgdansk.pl

Eseje wybitnej pianistki odsłaniają nie tylko charakter
jej relacji z wielkimi artystami – poczynając od matki
(słynnej śpiewaczki) przez Witolda Lutosławskiego
i Dang Thai Sona po Jerzego Maksymiuka – lecz także
osobiste opinie i poglądy oraz nierzadko bardzo
zabawne anegdoty. Czytelnik wyrusza z autorką
w podróż z rodzinnego domu w gdańskiej Oliwie do
sal koncertowych w odległych krajach Azji i obu
Ameryk.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że „Gdańsk 1939.
Wspomnienia Polaków-Gdańszczan” (…) to dzieło
o fundamentalnym znaczeniu dla poznania historii
Gdańska XX wieku, a okresu międzywojnia i II wojny
światowej w szczególności. Dziś, kiedy praktycznie
zabrakło już wszystkich świadków tamtych wydarzeń
(…), wartość tej publikacji wydaje się jeszcze większa.
Nie mam najmniejszych wątpliwości, że dzięki
drobiazgowej (…) pracy redaktora tego wydania,
Marka Adamkowicza, do rąk Czytelnika trafia
opracowanie, które obowiązkowo powinno się znaleźć
w księgozbiorze każdego, komu bliska jest historia
Gdańska i pamięć o gdańskich Polakach.

Ci, którzy czekają na dramatyczne opisy przekraczania
własnych granic i dążenia do perfekcji za wszelką
cenę będą rozczarowani. „Forte-piano” to ciepła,
zabawna i wzruszająca opowieść kobiety, która czerpie
z życia pełnymi garściami. (…)
Od Wydawcy

dr Jan Daniluk
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Autor: Łukasz Rudziński
Tytuł: Joanna Bogacka. Portret
wielokrotny
Wydawca: Muzeum Sopotu
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-61385-22-6
muzeumsopotu.pl

Autor: Barbara Kanold
Anna Iwanowska (rozm.)
Tytuł: Wybrałam magiczne
miasto…
Wydawca: Region
Gdański Kantor
Wydawniczy
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-75918-02-1
czec.pl

Joanna Bogacka (1945–2012) została zapamiętana
z licznych kreacji aktorskich – ról teatralnych
i filmowych. Pochodziła z Trójmiasta, tutaj się
urodziła i zmarła. Przez długie lata pracowała
w Teatrze Wybrzeże. Jaką była osobą można
dowiedzieć się ze wspomnień jej najbliższych,
partnerów ze sceny, kolegów i koleżanek z teatru,
filmowców, podopiecznych uczących się od niej
aktorstwa… Łukasz Rudziński rozmawiał m.in.
z Krzysztofem Gordonem, Danutą Stenką,
Kazimierzem Kutzem, Maciejem Nowakiem,
Mirosławem Baką czy Dorotą Kolak – w sumie aż
z pięćdziesięcioma osobami.

Barbara Kanold to wybitna gdańszczanka (…). W tym
szczerym wywiadzie daje się poznać jako osoba
niezwykła i wielowymiarowa. Całkowicie oddana
kulturze, potrafiąca z nadzwyczajną pasją
i znajomością przedmiotu opowiadać zarówno
o teatrze, balecie, muzyce, jak i o artystach tworzących
ten wyjątkowy świat. (…) W wywiadzie rzece
znajdziemy niezliczoną ilość opowieści o ludziach
znanych i mniej znanych ze świata kultury i sztuki czy
życia publicznego. Poznamy ciekawe wspomnienia
o genezie powstania wywiadu rzeki z arcybiskupem
Tadeuszem Gocłowskim, o relacjach
z niezapomnianym prezydentem Gdańska Pawłem
Adamowiczem oraz o setkach artykułów i wywiadów
z dyplomatami, ministrami kultury i oczywiście
artystami. (…)
Ze wstępu Zbigniewa Canowieckiego
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Autor: Juliusz Pobłocki
Tytuł: Na Kaszubach
przed 100 laty (wyd. 2)
Wydawca: BiT
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96094-22-3
wydawnictwobit.pl

Autor: Józef Weltrowski
Tytuł: Drukarnia w Borach
Tucholskich z lat
1941–1943 (wyd. 2)
Wydawca: Fundacja Oko-Lice
Kultury / Zblewo
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66689-13-8
czec.pl

Książka przenosi czytelników w barwny świat
kaszubskiej szlachty z końca XVIII i XIX w.
Z dowcipem i swadą prezentuje je nam utalentowany
gawędziarz, który przedstawia własne wspomnienia
oraz przybliża opowieści swego dziadka (…)
niezrównanego strzelca, który nikomu nie pozwalał się
prześcignąć w pijaństwie i obżarstwie, oraz Pioterka
Lewińskiego z Kożyczkowa wzbudzającego śmiech
samym swoim wyglądem czy nieudolnymi próbami
znalezienia małżonki. W publikacji zwracają uwagę
rysunki Daniela Chodowieckiego, które nie
przedstawiają bohaterów ani konkretnych miejsc
ukazywanych w książce, lecz świetnie oddają klimat
opisywanych czasów, pomagając wczuć się
w specyfikę szlacheckiego Pomorza XVIII i XIX w.

Autor wspomnień urodził się w 1924 r. we wsi Zimne
Zdroje w Borach Tucholskich. W czasie okupacji
mieszkał w pobliskim Jastrzębiu, gdzie jego rodzice
byli właścicielami gospodarstwa rolnego. Członkowie
rodziny podjęli działalność konspiracyjną w ramach
Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Kaszubski”
(następnie „Gryf Pomorski”). W obrębie ich
gospodarstwa ulokowano tajną drukarnię. Wydawano
konspiracyjne pismo „Głos Serca Polskiego”.
Józef Weltrowski należał do grona osób pielęgnujących
pamięć o pomorskiej partyzantce. Współpracował
blisko ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii
Krajowej oraz Fundacją Archiwum Pomorskie AK
w Toruniu. Zmarł w 2014 r.

Od Wydawcy
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Autor: Władysław Kołopoleski
Tytuł: Moja służba na ORP
„Błyskawica” w latach
1952–1955
Wydawca: Oficyna Morska
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-60584-91-0
sklep.oficynamorska.pl

Autor: Gabriel Oleszek
Tytuł: Kiedy jestem
w złotym wieku.
Jesień w czasie zarazy
Wydawca: Gabriel Oleszek
Rok wydania: [2021]
ISBN: 978-83-96155-20-7

Opowieść o przebiegu służby na ORP „Błyskawica”
na początku lat 50-tych ubiegłego wieku. Opowieść
nietypowa, zaprezentowana przez marynarza, który
swoją służbę zasadniczą odbywał na tym okręcie jako
motorzysta, odpowiedzialny za stan i właściwe
funkcjonowanie rurociągów i instalacji okrętowych,
kończąc ją w stopniu mata drenażysty.

To już piąta i ostatnia (?) część wspomnień Gabriela
Oleszka – sopocianina (sopociaka), człowieka morza,
znanego z licznych talentów. Urodzony w 1948 r.,
absolwent Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni,
przez 28 lat był kapitanem statków. Zaczął też pisać
i tworzyć. Zaprezentował się jako publicysta morski
oraz autor tekstów specjalistycznych z tej dziedziny.
Popularność zdobyły jego opowiadania i powieści
marynistyczne. Odkrył w sobie także pasję malarską –
maluje oczywiście morze.

W książce znajdują się wspomnienia nie tylko
marynarza, ale też sportowca, który osiągał sukcesy
w podnoszeniu ciężarów w wadze lekko-ciężkiej,
reprezentując Wojskowy Klub Sportowy „Flota”
Gdynia.
Od Wydawcy
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Autor: Wiktor Cygan
Witold Rawski
Tytuł: Droga do morza
Wydawca: Towarzystwo Projektów
Edukacyjnych
/ Warszawa
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66376-13-7
tpe.org.pl

Autor: Tadeusz Wilczewski
Tytuł: Metrykalna baza danych
parafii Pręgowo
1751–1780 , t. 8,
cz. 3, Źródła
Wydawca: Galan
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-61216-15-5
galan.gd.pl

Bogato ilustrowana polsko-angielska publikacja
ukazująca związki Polski z Bałtykiem od czasów
dawnych po współczesne. Otwiera ją „opowieść”
o Kaszubach. Po nich jest mowa m.in. o przejęciu
Pomorza w 1920 r., Wolnym Mieście Gdańsku,
odzyskanym w 1945 r. Wybrzeżu, dzisiejszej
gospodarce morskiej. Do książki dołączona jest płyta
z 42-minutowym filmem dokumentalnym „Droga do
morza”, wyreżyserowanym przez Michała
Szymanowicza. Wykorzystano w nim przedwojenne –
poddane cyfrowej obróbce – nagrania filmowe
z różnych wydarzeń, m.in. zaślubin Polski z morzem
i przedwojennej Gdyni.

Praca stanowi uzupełnienie części drugiej metrykalnej
bazy danych parafii Pręgowo za lata 1711–1750,
opublikowanej w 2013 r., oraz jej najstarszej części
z lat 1658–1710 (2012 r.). W tomie znalazło się 55
fragmentów rękopiśmiennych map Schroettera z lat
1796–1802, znajdujących się w zbiorach Polskiej
Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej.
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Autor: Robert Chrzanowski
Małgorzata Sokołowska
Tytuł: Zebrała się w Gdyni klika.
Lata 1945–1947. (Od płk.
Siergiejenki do sfałszowanych
wyborów)
Wydawca: Verbi Causa
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-60494-91-2
czec.pl

Autor: Jerzy Bandrowski
Tytuł: Korespondencja
z Wybrzeża
Wydawca: BiT
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96094-20-9
wydawnictwobit.pl

Autorzy książki (…) w sposób popularny, acz poparty
źródłowo, pokazują jak wyglądały pierwsze lata
„władzy ludowej” w mieście. (…) Z lektury tej
czytelnicy mogą dowiedzieć się więcej o dwóch
tajemniczych „gdyńskich pułkownikach” (a de facto
sowieckich): Siergiejence i Anatolu, jak naprawdę
wyglądała „bratnia pomoc” w odbudowie miasta
i rozminowywaniu portu, a także, jak nowe władze
rozwiązały delikatny i złożony problem tzw.
rehabilitacji osób wpisanych na niemiecką listę
narodową oraz jak usiłowały rozwiązać problem
mieszkaniowy przy pomocy… wysiedleń
„niepotrzebnych” gdynian. (…)

W 1920 roku na mocy traktatu wersalskiego
II Rzeczypospolita uzyskała dostęp do Bałtyku.
Pomorze stało się jednym z filarów gospodarki
odrodzonego państwa, jednak w warstwie kulturowej
i społecznej, dla mieszkańców pozostałej części kraju,
przez długi czas pozostawało krainą egzotyczną
i nieznaną. (…)
W drugiej połowie lat dwudziestych, jako jeden
z pierwszych, rybacki mikrokosmos postanowił
sportretować Jerzy Bandrowski. Chcąc jak najwierniej
oddać na kartach powieści życie mieszkańców
nadmorskich wiosek, zamieszkał wśród nich i przez
dłuższy czas dzielił ich radości i troski. Podczas
swojego kilkumiesięcznego pobytu w Jastarni pisał
reportaże dla prasy, w których opisywał swoje
doświadczenia i obserwacje. (…)
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Richard Teclaw
Tytuł: Reportaże z Wolnego
Miasta 1926–1928,
seria: Danzig w Gdańsku
Wydawca: Fundacja Terytoria
Książki
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-79082-10-0
terytoria.com.pl

Autor: Anna Krüger
Tytuł: Cmentarze przy Wielkiej
Alei w Gdańsku w latach
1867–1945. Studium
z dziejów kultury funeralnej
Wydawca: Fundacja Terytoria
Książki
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-79082-01-8
terytoria.com.pl

Reportaże sądowe w ostatnich dziesięcioleciach
dziewiętnastego wieku bardzo szybko awansowały do
roli jednego z ważniejszych gatunków
publicystycznych. Fakt ten należy ujmować
w kontekście dynamicznego poszerzenia zakresu opinii
publicznej, które umożliwiło pojawienie się
wysokonakładowych gazet codziennych. Procesy
sądowe (…) cieszyły się rosnącą popularnością
w świecie podlegającym coraz bardziej regulacjom
prawnym. Jeśli chodzi o reportaże sądowe, to miastem
wiodącym, kształtującym na niemieckim obszarze
językowym wzorce stylowe był Berlin (…).
Sprawozdaniom z procesów przypadały coraz
wyraźniejsze funkcje polityczne, zwłaszcza od czasu
zakończenia I wojny światowej. (…)

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu jedna z najbardziej
ruchliwych arterii współczesnego Gdańska otoczona
była cmentarzami. Dziś pozostałości po nich dostrzec
potrafi jedynie wprawne oko badacza: pojedyncze
płyty nagrobne skryte pod gęstymi zwojami bluszczu,
tu i ówdzie zachowany bieg cmentarnych alejek czy
układ drzew (…) wzdłuż ogrodzenia nekropolii.
Anna Krüger rusza tropem zaginionych gdańskich
cmentarzy i pieczołowicie rekonstruuje kulturę
funeralną drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX
wieku. Autorka nie tylko kreśli dzieje największego
założenia cmentarnego w mieście, wskazując ślady
nieistniejących już miejsc pochówku dawnych
gdańszczan, ale także przybliża czytelnikom ówczesne
obyczaje związane z przeżywaniem śmierci i żałoby
(…).
Od Wydawcy

Ze wstępu Petera Olivera Loewa
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Autor: Janusz Tandecki
Tytuł: Piśmienność pragmatyczna,
pisarze i kancelarie
w wielkich miastach
pruskich i inflanckich
w średniowieczu
Wydawca: Towarzystwo
Naukowe / Toruń
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-8365127-78-5
tnt.torun.pl
Tytułowy temat rozłożony został przez J. Tandeckiego
w trzech rozdziałach. W pierwszym opisano prawo,
ustrój i administrację wielkich miast pruskich
i inflanckich w średniowieczu, przy czym autor osobno
zajął się pruskimi miastami na prawie chełmińskim,
osobno na prawie lubeckim. W drugim rozdziale
zaprezentowane zostały średniowieczne księgi tych
miast – kodeksy, zbiory praw, wilkierze, księgi
opiekuńcze, hipoteczno-gruntowe, czynszów
i wiele innych. Ostatnia część dotyczy organizacji
i działalności kancelarii miejskich. Dowiedzieć się
z niej można np. jakie były dochody pisarzy miejskich,
jak wyglądał tok pracy w kancelarii oraz jakie były
formy i język zachowanych archiwaliów.

Autor: Wojciech Skóra (red.)
Agnieszka Teterycz-Puzio (red.)
Tytuł: Słupsk i ziemia słupska.
Od średniowiecza
do współczesności.
Monografia wieloautorska
Wydawca: Akademia Pomorska
/ Słupsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-74673-43-3
wydawnictwo.apsl.edu.pl
(…) Minęło trzydzieści pięć lat od wydania ostatniej
syntezy dziejów miasta. Od tego czasu nastąpił wielki
postęp badań historycznych, archeologicznych
i społecznych. Udostępniono ogromne, nieznane
zasoby archiwalne, wykonano wiele badań. Celem tej
publikacji jest wstępne podsumowanie nowych ustaleń
i wskazanie przyszłych kierunków dociekań. (…)
Od Redaktorów

39

Autor: Marek Prabucki
Tytuł: Rejon Umocniony Hel
oczami cywilów, seria:
Zeszyt Helski, nr 31
Wydawca: Muzeum Obrony
Wybrzeża Stowarzyszenia
„Przyjaciele Helu”
Wydawnictwo „MS”
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-65092-40-3
helmuzeum.pl

Autor: Aleksandra Tarkowska
Tytuł: Sekrety Gdyni, cz. 2
Wydawca: Księży Młyn
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-77295-87-8
km.com.pl

W 1928 r. rozpoczęto prace przygotowawcze
do budowy portu wojennego na północny zachód
od osady Hel, a w 1931 r. rozpoczęto jego budowę
według projektu inż. Włodzimierza Kajetana
Szawernowskiego. Port budowało Konsorcjum
Francusko-Polskie.
Do wybuchu wojny wybudowano basen portowy
o wymiarach 330 x 400 m wraz z towarzyszącymi
obiektami.

Czy Gdynia może być jeszcze piękniejsza, bardziej
słoneczna i zaskakująca niż w pierwszej części?
Odpowiedź jest tylko jedna: tak! Aleksandra
Tarkowska powraca do miasta z morza i ponownie
odkrywa tajemnicze historie, zapomniane miejsca
i zaskakujące wydarzenia. (…)
Od Wydawcy

Fragment wstępu
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Autor: Daniel Kalinowski (red.)
Tytuł: Wielkie Pomorze. Gryfici
oraz ich dziedzictwo
Wydawca: Akademia Pomorska
/ Słupsk
Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-74673-55-6,
978-83-65826-58-9
wydawnictwo.apsl.edu.pl, instytutkaszubski.pl

Autor: Anna Koprowska-Głowacka
Tytuł: Czarownice z Pomorza
i Prus
Wydawca: Region
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-75917-80-2
czec.pl

Międzynarodowe Konfrontacje Kulturowe „Wielkie
Pomorze” zawierają w sobie cykliczne
interdyscyplinarne sympozjum, podczas którego
podejmowana jest problematyka tożsamości kulturowej,
regionalnej i narodowej. (…) Siódma edycja
Konfrontacji (w 2019 r.) poświęcona była Gryfitom
i stworzonemu przez nich Księstwu Pomorskiemu.
(…) Najbardziej w niniejszym tomie interesują nas
Gryfici widziani z polskiej perspektywy, ich otoczenie
społeczno-polityczne oraz kulturowo-językowe, przy
czym ukazujemy skomplikowane relacje nie tylko na
terytorium Księstwa Pomorskiego, które stworzyła ta
rodzima dynastia, ale niekiedy także w przestrzeni
pomiędzy ujściem Wisły a rzeką Reknitz. (…)
Fragment wstępu

O czary mógł zostać oskarżony każdy, niezależnie od
płci, wieku czy pochodzenia. Ofiarami najczęściej
padały jednak kobiety. (…) Czarownice z Prus
i Pomorza przybliżają Czytelnikom losy oskarżonych,
którzy zostali postawieni przed trybunałem sądowym,
torturowani i skazani za rzekome konszachty z
diabłem. Wszystkie historie są oparte na faktach.
Pochodzą z lat 1477–1836 i obejmują tereny
współcześnie istniejących polskich województw:
zachodniopomorskiego, pomorskiego, części
kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
Ponadto wykraczają poza te granice, sięgając
dzisiejszej Rosji i obwodu kaliningradzkiego oraz
Niemiec i Meklemburgii-Pomorza Przedniego.
Od Wydawcy
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Autor: Eugeniusz Pryczkowski
Tytuł: Tuchom. Szlachetne
dziedzictwo kaszubskiej wsi
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie / Banino
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-63940-13-3,
978-83-66052-77-2
czec.pl

Autor: Bogumił Hoffmann
Tytuł: Z historji Gimnazjum
Państwowego
w Chojnicach, seria:
Historyczne Pomniki
Chojnic
Wydawca: Urząd Miejski
/ Chojnice
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95928-11-6
czec.pl

Tuchom to wieś w powiecie kartuskim, w gminie
Żukowo. Niedaleko stąd do Trójmiasta. Dzieje
miejscowości opisał w trzech rozdziałach znany
działacz kaszubski (wiceprezes ZKP), dziennikarz,
literat i historyk Eugeniusz Pryczkowski. Rozdział
pierwszy poświęcony jest historii Tuchomia do 1920 r.
W następnym przedstawiono okres międzywojenny
i czasy II wojny światowej. Ostatni rozdział dotyczy
Tuchomia po 1945 r. Zawarte zostały informacje m.in.
o szkole, Kole Gospodyń Wiejskich, działaniach
artystyczno-religijnych i sportowych.

Reprint książki wydanej w 1935 r. Autor, Bogumił
Hoffmann (1890–1945), był nauczycielem
chojnickiego gimnazjum. Prowadził badania
dotyczące lokalnej historii, udzielał się w życiu
społecznym i kulturalnym. Tradycje dawnego
gimnazjum, obecnie Liceum Ogólnokształcącego im.
Filomatów Chojnickich sięgają początku XVII w.
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Autor: Arkadiusz Brzęczek
Tytuł: Sekrety gdyńskich
kamienic IV
Wydawca: Polska Press
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96048-40-0
ksiegarnia.dziennikbaltycki.pl

Autor: Daniel Czerwiński
Marcin Węgliński
Tytuł: Strajk dokerów ’46.
Tło wydarzeń i miejskie
legendy
Wydawca: Instytut Pamięci
Narodowej / Gdańsk
Rok wydania: 2021
ipn.gov.pl

(…) to kolejna część książki Arkadiusza Brzęczka
o najciekawszych, niezwykłych, mających bogatą
historię, kolejnych 46 gdyńskich budynkach. Jednak to
przede wszystkim książka o ludziach. Mury kamienic
są tylko pretekstem do przedstawienia historii osób,
które Gdynię tworzyły.

Co zatem pozostało do dzisiaj ze strajku dokerów
w Nowym Porcie? Na pewno pamięć o krzywdzie
strajkujących i mieszkańców: między sierpniem
a listopadem 1946 roku z dzielnicy wysiedlono nieco
ponad 400 osób, w tym i właściciela restauracji
„Lwowianka” wraz z rodziną.
Strajk dokerów był również zapowiedzią polskich
miesięcy, czyli wielkich buntów robotniczych
przeciwko komunizmowi. Ich przyczyną były
niedotrzymane obietnice lepszego życia i cyniczne
wykorzystywanie robotników przez reżim. (…)

Od Wydawcy

Fragment broszury
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Autor: Lech J. Zdrojewski
Zbigniew Potocki
Lech Magnuszewski
Kinga Keenys
Gełdon-Czech
Tytuł: Kurkowe bractwa strzeleckie
na Pomorzu. Wczoraj i dziś
Wydawca: Fundacja Oko-Lice
Kultury / Zblewo
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66689-11-4
czec.pl

Autor: Janusz Stachulski
Tytuł: Osieczna. Gmina
na skraju Borów
Wydawca: Drukarnia
Mirotki
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-93752-23-2
mirotki.pl

Katalog wystawy w Ratuszu Miejskim w Starogardzie
Gdańskim, zorganizowanej dla uczczenia 25-lecia
reaktywowania Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP oraz 100-lecia
powrotu Pomorza do Polski. Wystawę planowano
otworzyć w 2020 r., jednak ze względu na pandemię
nastąpiło blisko roczne przesunięcie. Na ekspozycję
złożyły się dokumenty, zdjęcia, kroniki, broń
strzelecka, ordery, sztandary, trofea z turniejów
strzeleckich, stroje członków bractw… Przedstawiono
okres międzywojenny i czasy współczesne.

Autor książki ma na swoim koncie już kilka
publikacji dotyczących kociewskich wsi. Wcześniej
pisał o Jabłowie, Kokoszkowach i Lubichowie.
Historię i współczesność odkrywa z wielką pasją,
wydatnie korzysta przy tym z pomocy mieszkańców.
Prace wzbogacają archiwalne fotografie.
Gmina Osieczna położona jest w południowej części
powiatu starogardzkiego, na obszarze Borów
Tucholskich.
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Autor: Irena Elsner
Tytuł: O przeszłości gminy
Choczewo, cz. 3
Wydawca: Elsir
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-39-82178-61-5

Autor: Irena Elsner (oprac.)
Tytuł: Analiza ksiąg kościelnych
ewangelicko-luterańskiego
kościoła w Helu. 1631–1924
Wydawca: Elsir
Rok wydania: 2021

Irena Elsner z wnikliwością bada historię Choczewa
i okolicznych wsi w dawnym powiecie lęborskim.
Temu tematowi poświęciła już kilka książek w języku
polskim i niemieckim. Interesują ją m.in. dzieje
majątków ziemskich, a także związanych z nimi rodów
szlacheckich. Zwraca ponadto uwagę na architekturę
obiektów rezydencjonalnych. Książka zawiera liczne
fotografie oraz skany dokumentów archiwalnych.

Helskie księgi kościelne są prawdziwą kopalnią wiedzy
o dawnych mieszkańcach Półwyspu, godnych uwagi
wydarzeniach i życiu codziennym na tym obszarze.
W książce znalazły się nie tylko informacje dotyczące
chrztów, ślubów i pogrzebów. Autorka przybliżyła temat
cmentarzy. Dowiemy się np. kto został pochowany we
wnętrzu kościoła, albo kogo grzebano na cmentarzu w
Starym Helu. Poznamy też nazwiska grabarzy. Autorka
napisała o konfirmacjach i przyjmowaniu Komunii
Świętej. Zamieściła listę helskich wójtów oraz drugą
obejmującą nazwiska kaznodziejów i pastorów. Zajęła
się także tematem szkolnictwa. Pracę zamyka obszerne
kalendarium ważniejszych wydarzeń.
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Autor: Wojciech Mazurek
Jerzy Przybylski
Tytuł: Polska Marynarka Wojenna
i obrona Wybrzeża. Zbiór
studiów i materiałów, cz. 2
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81276-64-1
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Książka składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym
znalazły się artykuły, np. „Działania wojenne na
Bałtyku od średniowiecza do zakończenia II wojny
światowej”. Rozdział drugi obejmuje wywiady
przeprowadzone z byłymi dowódcami Marynarki
Wojennej, m.in. z kadm. Henrykiem Pietraszkiewiczem
(1923–2019) i adm. Romualdem Wagą (1936–2008).
Następnie zamieszczone zostały relacje kilku oficerów.
Ostatnią część publikacji stanowią dokumenty. Można
np. zapoznać się z wytworzonymi w latach 1939–1940
materiałami dotyczącymi ORP „Orzeł” (ze zbiorów
Instytutu i Muzeum im. Władysława Sikorskiego
w Londynie).
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Tytuł: Haft kaszubski zawsze
piękny. 25 lat konkursów
haftu kaszubskiego
w Gminnym Domu Kultury
w Lini (1996–2020)
Wydawca: Gminny Dom Kultury
/ Linia
Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
Region
Rok wydania: [2021]
ISBN: 978-83-96082-01-5, 978-83-66052-69-7,
978-83-75917-92-5
(…) Prezentując na wystawach serwety, obrusy, czepce,
stroje – hafciarze promują wszystkie szkoły haftu
kaszubskiego, nie tylko na Kaszubach. Zamieszczone
w tym albumie fotografie pozwalają poznać zarówno
walory estetyczne haftu, ale także – a właściwie przede
wszystkim – wspaniałych twórców dzieł igłą i nitką
malowanych.
Edmund Szymikowski

Autor: Tomasz Siemiński
Tytuł: Folklorystyczne ostępy
dawnego Pomorza
Wydawca: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-63538-77-4
kaszubskaksiazka.pl

W myśl definicji ostęp to „trudno dostępne miejsce
w puszczy, w którym mają legowiska dzikie zwierzęta”.
Przez folklorystyczne ostępy rozumiem opisane
i opublikowane kiedyś fragmenty rzeczywistości
minionej Pomorza, które z racji zaburzenia ciągłości
kulturowej w regionie po II wojnie światowej są dziś
w szczególny sposób ukryte, bo rozproszone i dostępne
tylko w specjalistycznych naukowych wydawnictwach,
w przeważającej większości nie tłumaczone na język
polski, a przez to zapomniane. Są jednocześnie
matecznikiem obcości i dziwności, co czyni je zarazem
bardzo interesującymi..., tak jak „trudno dostępne
miejsce w puszczy...”.
Fragment wstępu
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Autor: Franz Tetzner
Tytuł: Słowińcy w oczach…
Franza Tetznera
Wydawca: Muzeum Pomorza
Środkowego / Słupsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66410-26-8
muzeum.slupsk.pl, czec.pl

Autor: Violetta Tkacz-Laskowska
Tytuł: Kluki zachowane w pamięci.
Katalog wystawy w Muzeum
Wsi Słowińskiej w Klukach
Wydawca: Muzeum Pomorza
Środkowego / Słupsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66410-23-7
muzeum.slupsk.pl, czec.pl

Franz Tetzner był niemieckim etnografem
i językoznawcą żyjącym na przełomie XIX i XX w.
Pozostawił po sobie niezwykle cenny opis Słowińców.
Publikacja zawiera przekład obszernego fragmentu
książki pt. „Die Slowinzen und Lebakaschuben” (wyd.
1899) oraz fragmentu rozdziału „Die Slowinzen”
z pracy pt. „Die Slawen in Deutschland” (wyd. 1902).
Dodatek stanowią skany oryginalnego tekstu.

Fotografie zamieszczone w katalogu pochodzą głównie
z rodzinnych albumów. Do zbiorów muzealnych
trafiły dzięki uprzejmości osób wywodzących się
z tutejszej ludności słowińskiej. Praca mieszkańców,
uroczystości rodzinne, szkoła, wojsko … składają się
na obraz wsi Kluki. Zdjęciom z lat ok. 1895–1972
towarzyszą podpisy i krótkie teksty równolegle
w języku polskim oraz w przekładzie niemieckim.

W zamyśle wydawcy książka ma być pierwszą częścią
serii, która ukazywać będzie dawne dzieła poświęcone
Słowińcom.
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Autor: Agnieszka
Drączkowska (red.)
Paweł Gełesz (red.)
Tytuł: Legenda Radmoru
Wydawca: Muzeum Miasta
Gdyni
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95615-22-1
muzeumgdynia.pl

Autor: Magdalena Mielnik (red.)
Tytuł: Kolekcje. Kształtowanie,
historia, dziedzictwo
utracone
Wydawca: Muzeum Narodowe
/ Gdańsk
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66433-13-7
mng.gda.pl

Katalog do wystawy pod tym samym tytułem,
poświęconej działającej od 1947 r. w Gdyni firmie
Radmor, której urządzenia – np. radiotelefony,
echosondy, rozgłośnie manewrowe, radiostacje
wojskowe i popularne wieże hi-fi – rozsławiły polską
technologię poza granicami kraju. Historia Radmoru to
także przyczynek do historii polskiego wzornictwa
przemysłowego.
Jak zaznaczyli redaktorzy tej dwujęzycznej, polskoangielskiej publikacji, a zarazem kuratorzy wystawy,
znaczną część wśród produkowanych w Radmorze
urządzeń stanowiły te adresowane do pracy
w warunkach morskich, do których dostęp mieli
marynarze i oficerowie.

Praca w wersji językowej polskiej i angielskiej będąca
pokłosiem konferencji zorganizowanej w ramach
trzeciego etapu projektu „Badanie polskich strat
wojennych”. Jej tematem były dawne kolekcje
i historia składających się na nie dzieł.
Niniejszy tom składa się z trzech części. W pierwszej
omówione zostały sylwetki kolekcjonerów (właścicieli
ziemskich i mieszczan), druga dotyczy
poszczególnych kolekcji, a trzecia działalności
instytucji w zakresie tworzenia strategii rozwoju
kolekcji i pozyskiwania zbiorów. Autorzy tekstów to
m.in. muzealnicy z Gdańska i Malborka.

51

Autor: Paweł Marek
Pogodziński (red.)
Tytuł: Kajko i Kokosz. Komiksowa
archeologia. Katalog wystawy
(wyd. 5)
Wydawca: Muzeum Archeologiczne
/ Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-08-38582-46-6
archeologia.pl

Autor: Monika Jankiewicz-Brzostowska
Liliana Giełdon
Tytuł: Marian Mokwa. Kolekcja
zebrana w Narodowym
Muzeum Morskim
w Gdańsku
Wydawca: Narodowe Muzeum
Morskie / Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-641560-51-7
nmm.pl
Katalog wystawy czasowej (…) przedstawia
zróżnicowany, liczący 36 obrazów, zbiór dzieł artysty
uznawanego za największego polskiego marynistę –
Mariana Mokwy – zgromadzony w ciągu 60 lat
działalności naszego Muzeum.
Wśród prezentowanych dzieł po raz pierwszy od ponad
80 lat pokazana została publiczności monumentalna
„Bitwa pod Oliwą w 1627 roku” (…). Obraz ten,
odrestaurowany przez prof. Dariusza Markowskiego –
cenionego konserwatora (…) – do niedawna uważany
był za zniszczony przez Niemców w 1939 r. podczas
plądrowania Galerii Morskiej w Gdyni. (…)
Od Autorek

Publikacja towarzysząca wystawie po raz pierwszy
w historii muzealnictwa polskiego łączącej archeologię
z komiksem. Pomysłodawcy porównali na niej dwa
światy: znalezisk archeologicznych oraz podobnych
zabytków wykorzystanych w kadrach komiksów
Janusza Christy. Pierwsze prezentowane były
w gablotach, drugie – pełne humoru i przygód – na
planszach. Wystawa, zgodnie z klasyczną doktryną
dobrego komiksu, bawiąc – uczyła. Prezentowane na
niej materiały archeologiczne pochodziły z Muzeum
Archeologicznego w Gdańsku, natomiast materiały
komiksowe – ze zbiorów prywatnych, m.in. archiwum
rodzinnego Janusz Christy.
Drugą część publikacji poświęcono komiksom
zgłoszonym do konkursu „Gród
wczesnośredniowieczny”.
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Autor: Aleksandra Krupa (red.)
Tytuł: XXVII Międzynarodowe
Biennale Ekslibrisu
Współczesnego Malbork
2020
Wydawca: Muzeum Zamkowe
/ Malbork
Rok wydania: [2021]
ISBN: 978-83-95898-63-1
zamek.malbork.pl

Autor: Katarzyna Bartosiewicz
Tytuł: Nowoczesne zabytki sztuki
protestanckiej na terenie
obecnego powiatu
słupskiego
Wydawca: Starostwo Powiatowe
/ Słupsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-60228-93-7
powiat.slupsk.pl

(…) Wydarzenie o niemalże 60-letniej tradycji,
rozpoznawane na całym świecie, co kilka lat staje się
przeglądem i wyrazem tego, co we współczesnej sztuce
ekslibrisu jest najbardziej aktualne, najbardziej
poszukiwane, najbardziej wyraziste i wyznaczające
najwyższy poziom w małej grafice. W trakcie
tegorocznych obrad jury zapoznało się z 1034 pracami
nadesłanymi z 37 krajów przez 324 grafików.
(…) nie sposób nie wymienić nestora polskiej grafiki
współczesnej, współtwórcy wydarzenia (…) –
Wojciecha Jakubowskiego. (…) Znany i rozpoznawany
na całym świecie, skutecznie propagował ideę
międzynarodowych spotkań w Malborku, przyciągając
uczestników ze wszystkich niemal zakątków globu.
(…)
dr Agnieszka Fluda-Krokos

W powiecie słupskim zachowało się wiele
interesujących przykładów sztuki protestanckiej.
W niniejszej publikacji przedstawione zostały
najstarsze zachowane na tym terenie zabytki, to jest od
początku XVII wieku do drugiej połowy XVIII wieku
reprezentujące dzieła manieryzmu, baroku i rokoka,
które w literaturze przedmiotu określane są sztuką
nowożytną. W tym czasie przypada również znaczny
wzrost fundacji protestanckiego wyposażenia.
Dzięki Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków
w Gdańsku Delegaturze w Słupsku udało mi się zebrać
spory archiwalny materiał ilustracyjny do wielu
obiektów. (…)
Od Autorki
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Autor: Elżbieta Starek
Grzegorz Kotłowski
Tytuł: Łacińskie inskrypcje
w kościołach Gdańska.
Płyty nagrobne
Bazyliki Mariackiej
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81276-57-3
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autor: Wojtek Korsak
Tytuł: Artysta – proces twórczy
Wydawca: Gdyńskie Centrum
Filmowe
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95946-41-7
gcf.org.pl, korsakphoto.pl

Po ośmiu latach wracamy w mury Bazyliki
Mariackiej, perły gdańskich kościołów, by przyjrzeć
się umiejscowionym w posadzce płytom nagrobnym.
Musimy bowiem pamiętać, że od czasów
średniowiecznych zmarłych chowano w murach
świątyni – w ziemi poświęconej i właściwie Bazylika
Mariacka była i jest nadal nekropolią. Nie każdy
jednak mógł liczyć na pochówek w jej wnętrzu, a taki
zaszczyt spotykał urzędników, ich rodziny i wybitne
osobistości. Zdecydowaną większość obecnie
zachowanych płyt nagrobnych spisano w języku
niemieckim, my natomiast opracowaliśmy tylko te,
których treść została sporządzona wyłącznie po łacinie
lub równocześnie po łacinie i po niemiecku. (…)

Gdańsk fotograf Wojtek Korsak odwiedził 27
pomorskich artystów – malarzy, rzeźbiarzy, muzyków,
filmowców… Fotografował ich w miejscach, gdzie
tworzą swoje dzieła. Zajrzał m.in. do pracowni
Adriany Majdzińskiej, Kazimierza Kalkowskiego,
Kiejstuta Bereźnickiego, Krzysztofa Gliszczyńskiego
czy Marii Wojtiuk. Projekt „Artysta – proces twórczy”
zrealizowany został w ramach stypendium Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Efektem były
zdjęcia pokazane na wystawie w Gdyńskim Centrum
Filmowym i towarzysząca publikacja.

Od Autorów
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Autor: Robert Hirsch
Tytuł: Ochrona i konserwacja
historycznej architektury
modernistycznej Gdyni
(wyd. 2)
Wydawca: Politechnika Gdańska
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-73488-38-0
sklep.pg.edu.pl

Architektura modernistyczna w Polsce stała się
w ostatnich latach przedmiotem szerokiego
zainteresowania specjalistów zajmujących się historią
architektury i konserwacją zabytków. Zmienia się
także stopniowo społeczne nastawienie do tej części
dziedzictwa kulturowego i rośnie grono miłośników
architektury XX w. W coraz szerszym zakresie, choć
nadal nie bez przeszkód, najlepsze dzieła architektury
modernistycznej obejmowane są ochroną prawną. Po
okresie degradacji i deformujących przekształceń
liczne budynki modernistyczne zaczynają być
doceniane i poddawane działaniom, które zapewniają
ich zachowanie i przywracają zatarte walory. Bardzo
wiele dowodów tej przemiany obserwujemy także na
terenie Gdyni. (…)
Od Wydawcy

Autor: Andrzej Busler
Tytuł: Wojciech Kiedrowski
(1937–2011). Działalność
wydawnicza: Kara Remusa,
Arkun i Oficyna Czëc
Wydawca: Kaszubskie Forum
Kultury / Gdynia
Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95802-31-7, 978-83-66052-71-0
czec.pl
(…) publikacja dotycząca działacza kaszubsko-pomorskiego, wieloletniego redaktora naczelnego
miesięcznika „Pomerania” i wydawcy – Wojciecha
Kiedrowskiego. Książka ukazała się w dziesiątą
rocznicę śmierci Wojciecha Kiedrowskiego. Spora
część publikacji zawiera wystąpienie Andrzeja Buslera
wygłoszone podczas konferencji naukowej „Oficyny
wydawnicze Kaszub. Działalność i znaczenie”, która
odbyła się w grudniu 2019 roku w Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie. Jest to pierwsze opracowanie
dotyczące bogatej działalności wydawniczej
Wojciecha Kiedrowskiego.
Od Wydawcy
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Autor: Stanisław Seyfried
Tytuł: Galeria Sztuki Gdańskiej.
Felietony – komentarze –
– wywiady
Wydawca: Dom Prasy Formela
Spółka Jawna
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95866-31-9
wybrzeze24.pl, galeria-essey.pl
Książkę wydano z okazji 130. urodzin „Gazety
Gdańskiej”. Do tradycji tego polskiego pisma
w zaborze pruskim i Wolnym Mieście Gdańsku
nawiązuje bezpłatny tygodnik wydawany od 2007 r.
Ważnym jego elementem jest stała rubryka Galeria
Sztuki Gdańskiej. Pierwszy odcinek cyklu ukazał się
w sierpniu 2010 r. Autor Stanisław Seyfried z dużym
znawstwem porusza się w świecie sztuki gdańskiej,
zarówno tej dawnej jak i współczesnej. Prezentuje
sylwetki malarzy z czasów pruskich, dwudziestolecia
międzywojennego, artystów szkoły sopockiej,
twórców dzisiejszych… Posiada liczne kontakty
w środowisku kolekcjonerów i antykwariuszy. Dzięki
temu z pomocą redakcji mógł zorganizować już 10
wystaw malarskich.
W książce znalazły się wybrane teksty opublikowane
wcześniej na łamach „Gazety Gdańskiej”.
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Literaturoznawstwo
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Autor: Tadeusz Linkner
Tytuł: Kaszubski wirydarz
wszelkich treści pełen
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82061-84-0
kiw.ug.edu.pl

Sumienność i widoczny ponad wszelką wątpliwość
perfekcjonizm w prowadzeniu procesu badawczo-interpretacyjnego przez Tadeusza Linknera upoważnia
go do formułowania odkrywczych i nowatorskich tez,
jakże istotnych w rozpoznawaniu całokształtu zjawisk
kaszubsko-pomorskiego kręgu kulturowego (…).
W ten bowiem sposób w pełni realizuje się
fundamentalny postulat nauki, ciągle poszukującej
i uprzystępniającej niezbadane kwestie. Można to
osiągnąć tylko po dotarciu do źródeł i umiejętnym ich
zinterpretowaniu, co w pełni Autorowi się udało.
Z recenzji ks. prof. dr. hab. Jana Walkusza
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Językoznawstwo
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Autor: Lechosław Jocz
Tytuł: The Kashubian dialect
of Bór and Jastarnia:
the consonant system
Wydawca: Akademia im. Jakuba
z Paradyża / Gorzów
Wielkopolski
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66703-18-6
wydawnictwo.ajp.edu.pl

Autor: Jan Wołucki
Tytuł: Wikingowie na kaszubskim
brzegu. Skandynawskie
toponimy na wybranych
terenach Pomorza
Gdańskiego
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-65826-59-6
instytutkaszubski.pl

Angielskojęzyczna analiza dialektu bëlockiego języka
kaszubskiego z miejscowości Bór i Jastarnia na
Półwyspie Helskim.

Czy w średniowieczu duńscy wikingowie ograniczali
się wyłącznie do handlu na Pomorzu Gdańskim, czy
też osiedlali się tam, tworząc zwarte społeczności
(…)? Skąd wzięły się w topografii kaszubskiej ziemi
nazwy typowe dla Skandynawii? Na przełomie XIX
i XX wieku polscy i niemieccy naukowcy rozpoczęli
poszukiwania etymologii dla tych zagadkowych nazw,
jednak już w okresie międzywojennym merytoryczna
dyskusja nabrała charakteru politycznego i w tej
napiętej atmosferze (…) obiektywne badania stały się
(…) niemożliwe. „Wikingowie (…)” są nie tylko
krytycznym spojrzeniem na dotychczasowe
osiągnięcia nauki, lecz także (…) stanowią inspirację
do podjęcia szerokich badań w tym emocjonującym
temacie.
Od Wydawcy
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Społeczeństwo
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Autor: Tomasz Słomczyński
Tytuł: Kaszëbë
Wydawca: Czarne
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81912-76-1
czarne.com.pl

Autor: Sławomir Łodziński
Tytuł: Nazwy i granice etniczne.
Dodatkowe nazwy
miejscowości w językach
mniejszości w Polsce
Wydawca: Scholar
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-73837-83-6
scholar.com.pl

Kaszuby, podobnie jak Śląsk, są na tle pozornie
monolitycznej tożsamościowo Polski regionem
wyjątkowym. Przez lata traktowane z podejrzliwością
– dla jednych zbyt polskie, dla drugich zbyt
niemieckie. Rozpięte pomiędzy Wschodem
a Zachodem, z własnym językiem, świadome
odrębności, mocno zanurzone w historii, otoczone
wspaniałą przyrodą.
Dla Tomasza Słomczyńskiego Kaszuby od kilku lat są
domem, ale także wyzwaniem. Uczy się języka,
opisuje lokalne historie zbierane podczas wędrówek.
Ta kaszubska wanoga daje mu możliwość spojrzenia
z bardzo bliska, a spotkania z miejscowymi
i przyjezdnymi stają się punktem wyjścia do opowieści
o złożonej tożsamości Kaszubów, ich burzliwej
przeszłości i współczesnych problemach. (…)
Od Wydawcy

Temat książki to realizacja praw mniejszości
narodowych i regionalnych [w tym kaszubskiej –
red.], w szczególności prawa do manifestowania
swojej obecności na terenach zamieszkania w formie
równouprawnienia własnego języka jako języka zapisu
nazw lokalnych i jako języka komunikacji urzędowej.
Jest to ważne zagadnienie dla oceny jakości polskiej
demokracji. (…)
Grupy mniejszościowe często nie w pełni korzystają
z przyznanych im praw, aby nie zaogniać relacji
ze swoimi sąsiadami. Każde prawo potrzebuje czasu,
aby stać się częścią praktyki codziennej i zakorzenić
się w relacjach międzygrupowych. Stworzenie
odpowiedniego prawa nie jest zakończeniem, ale
początkiem określonego procesu. (…)
dr hab. prof. UW Jerzy Bartkowski
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Autor: Michał Wilk
Tytuł: Trochę piekła, trochę nieba,
czyli pomoc społeczna
od środka
Wydawca: Jasne
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-65703-44-6
wydawnictwo-jasne.pl

Autor: Krzysztof Skiba
Tytuł: Polska bez gaci
Wydawca: Arbitror
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66095-29-8
arbitror.pl

W Polsce praca w pomocy społecznej jest jedną
z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych,
a jednocześnie najmniej docenianych. Pracownicy
socjalni codziennie narażają się na utratę zdrowia,
a czasami nawet życia: mogą zostać pogryzieni przez
agresywnego psa, uderzeni w twarz przez pijanego
klienta albo polani benzyną i podpaleni.
Ludzie wykonujący ten zawód często są przeciążeni
pracą (na 20 000 pracowników socjalnych przypadają
dwa miliony klientów!), a ich zarobki są na żenująco
niskim poziomie. Nie pomagają także niektóre media,
które często przedstawiają zniekształcone lub
nieprawdziwe informacje o „opiece społecznej”.
Przez osiem lat byłem pracownikiem socjalnym
w jednym z największych miast w Polsce. Widziałem
i przeżyłem niejedno. (…)
Od Autora

„Pięknie się czyta, lubię ten poziom humoru
zakrapianego ironią i inteligentną szyderą”. „Zrobił mi
pan dzień”. „Bardzo śmieszne to co Pan pisze, ale jak
tak się zastanowić to w sumie smutne”. „Panie
Krzysiu! Ratuje Pan moją psychikę swoimi tekstami.
Czytam Pana, żeby nie zwariować”.
To typowe opinie Czytelników po zderzeniu się
z felietonami Skiby. „Polska bez gaci” to wybór
najlepszych felietonów gwiazdy rocka i prześmiewcy,
prowokatora i happenera Krzysztofa Skiby. Niektóre
z nich miały miliony wyświetleń. Skiba swoimi
tekstami ratował nas i Polskę w czasach gdy świat się
zatrzymał, a rozum poszedł na spacer.
Od Wydawcy
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Autor: Magda Omilianowicz
Tytuł: Wampir. Jak rodzi się zło
(wyd. 2)
Wydawca: Kompania Mediowa
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96127-22-8
kompaniamediowa.pl

Autor: Elwira Worzała
Tytuł: Historia pewnej przyjaźni.
Towarzystwo Przyjaźni
Polsko-Francuskiej
w Gdyni 1936–2021.
Historia, kronika,
wspomnienia
Wydawca: Bernerdinum
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81276-33-7
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Drugie, uzupełnione wydanie głośnego reportażu
o Wampirze z Bytowa – Leszku Pękalskim, który
w 2019 roku po 25 latach więzienia, miał trafić na
wolność.
Podejrzany o siedemnaście morderstw został skazany
za jedno, a sam przyznał się do prawie
siedemdziesięciu. W 1996 roku został skazany na
25 lat więzienia. Według opinii biegłych Pękalski jest
sadystą, nekrofilem i nekrosadystą. Do dziś nikt nie
wie ile dokładnie zbrodni ma na swoim koncie.
Autorka reportażu na podstawie rozmów z Pękalskim,
jego bliskimi, biegłymi psychiatrami oraz policjantami
snuje przerażającą historię o jednym z największych
zbrodniarzy powojennej Polski.

Historia pewnej przyjaźni autorstwa Elwiry Worzały
to pełna faktów i refleksji opowieść o przyjaźni
pomiędzy Polakami a Francuzami. Autorka
przedstawia zarys historyczny współpracy obu
narodów, krzewienie kultury Francji w Polsce poprzez
działalność Towarzystwa Przyjaźni PolskoFrancuskiej w Gdyni oraz wybrane wydarzenia
kulturalne i wspomnienia współczesnych świadków
tworzących historię tej wyjątkowej przyjaźni. Cały
tekst jest przetłumaczony na język francuski przez
Marię Dagiel-Petit i Marca Petit.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Kazimierz Pondo
Tytuł: Państwowy Ośrodek
Maszynowy w Nieżychowicach.
Historia, działalność i ludzie
w okresie istnienia zakładu od
24.12.1952 r. do 26.09.1992 r.
Wydawca: Koronis
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96143-51-8
koronis.com.pl
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Nieżychowicach
istniał w latach 1952–1992. Przez 40 lat działalności
przewinęło się przez niego wiele osób, zapisał się też
szeroko na kartach lokalnej historii, szczególnie gminy
Chojnice. Nawet po jego likwidacji związanej
z transformacją ustrojową pracownicy spotykali się na
wspólnych imprezach i utrzymywali ze sobą
towarzyskie kontakty.
(…) Historię POM-u postanowiły utrwalić w formie
publikacji osoby związane z zakładem. Koncepcję
i tekst książki opracował Kazimierz Pondo, ostatni
dyrektor przedsiębiorstwa. W zbieraniu materiałów
i fotografii pomagał Józef Januszewski, pracownik
z wieloletnim stażem, który stał się także likwidatorem
POM-u. Fotografii użyczyli między innymi Eugenia
Szark i Bogdan Kortas.
Stanisław Kamiński
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Środowisko
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Autor: Anna Wiśniewska
Tytuł: Polityka ekologiczna
nadmorskich gmin
turystycznych powiatów
słupskiego i wejherowskiego
Wydawca: Akademia Pomorska
/ Słupsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-74673-53-2
wydawnictwo.apsl.edu.pl

Autor: Andrzej Kruszewicz
Joanna Pawlikowska
Tytuł: Planeta Bałtyk
Wydawca: Słowne
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-80539-32-7
slowne.pl

Problematyka ochrony środowiska przyrodniczego
stanowi jeden z kluczowych problemów
współczesności. Obejmuje dwa obszary działań:
poznawczy i decyzyjny. Konieczność poznania
naukowego procesów współoddziaływania czynników
naturalnych i antropogenicznych umożliwia
racjonalizację podejmowanych działań ochronnych
w administracyjnych trybach decyzyjnych.
Polityka ekologiczna gminnych jednostek
administracyjnych jest kluczową składową programów
powiatowych czy wojewódzkich. Badanie, z różnych
punktów widzenia, metod i form realizacji zadań
w odniesieniu do przyjętych programów także w ujęciu
czasowym jest jak najbardziej wskazane. (…)

Autorzy przygotowali dla nas książkę wyjątkową,
pełną zaskakujących faktów, rozmów z ekspertami,
pozwalającą na uzyskanie odpowiedzi na pytania
zarówno bardzo poważne, ale i nieco zabawne:
Czy łatwiej spotkać w Polsce niedźwiedzia czy
morświna? Kiedy Bałtyk stanie się jeziorem? Dlaczego
dorsz jest rybą polityczną? Kim są bałtyccy czyściciele
piasku? Czemu Bałtyk jest świetnym, ale
niedocenianym miejscem do nurkowania? Która ryba
wyciągnięta z wody buczy i sapie?
Kiedy spędzamy wakacje nad Bałtykiem, nie zdajemy
sobie sprawy, w jak niezwykłym miejscu jesteśmy.
Bałtyk odkrywa swoje tajemnice tylko przed tymi,
którzy chcą go lepiej poznać, zrozumieć. (…)

Fragment recenzji dra hab. Ryszarda J. Klimki

Od Wydawcy
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Religia
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Autor: ks. Grzegorz Rafiński (red.)
Tytuł: Iwo Roweder (1699–1765)
i jego Myśli spisane
przy Świetle Lampy, t. 1–2
Wydawca: Agni
na zlecenie: Sanktuarium
Pojednania / Łęgowo
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65769-32-9
agni.net.pl

Monografia poświęcona członkowi zakonu cystersów, w latach 1738–1754 przeorowi opactwa w Oliwie,
budowniczemu kościołów w Łęgowie i Różynach, organizatorowi życia religijnego i naukowego, teologowi
i kronikarzowi. Tom pierwszy zawiera jego życiorys autorstwa ks. Aleksandra Lubomskiego, drugi –
„Motivum” i „Lucubrationes” z tłumaczeniami na język polski, poprzedzone tekstem ks. Stanisława
Urbańskiego pt. „Mistyka medytacji o. Iwa Rowedera”. Jak pisze ks. Urbański, medytacje o. Iwa pisane
były w nocy. Ich autor posługiwał się w nich antyczną, elegijną formą poetycką, w której wyrażał osobiste
refleksje duchowe i doświadczenia miłości Boga, wierząc, że nieuniknioną koniecznością każdego
człowieka jest doznanie cierpienia.
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Autor: ks. Janusz Chyła
ks. Arkadiusz Drzycimski
ks. Tomasz Huzarek
Tytuł: Łeba – Compostela. Rowerem
od Bałtyku po ocean
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81276-77-1
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autor: Michał Rychert (red.)
Tytuł: Kościół św. Jacka
w Słupsku. Historia,
sztuka, wiara
Wydawca: Parafia św. Jacka
/ Słupsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96158-30-7
swjacek.net.pl

Trzech duchownych – rektor Wyższego Seminarium
Duchownego w Pelplinie ks. Tomasz Huzarek,
prefekt studiów ks. Arkadiusz Drzycimski
oraz wykładowca i proboszcz parafii Matki Bożej
Królowej Polski w Chojnicach ks. Janusz Chyła –
dokonało zapisu jednej ze swoich rowerowych
pielgrzymek – z Łeby do Santiago de Compostela
w 2019 r. Drogę pokonali w 28 dni, podczas podróży
mijając m.in. takie miejscowości jak: Bad Kleinen,
Hamburg, Dortmund i Bonn w Niemczech, Foetz
w Luksemburgu, Châlons-en-Champagne, CosneCours-sur-Loire i La Châtre we Francji, Pampeluna
i Navarrete w Hiszpanii. Rowerzyści pokonali
w sumie ok. 3500 km.

Każdy kościół jest nie tylko przykładem sztuki
sakralnej, ale też świadkiem historii i świadectwem
wspólnoty wierzących. Żadnego z tych elementów
nie można rozpatrywać w izolacji od pozostałych.
Kościół św. Jacka w Słupsku jest tego wyjątkowym
przykładem, dlatego ze względu na swoją bogatą
historię i walory artystyczne jest obiektem
szczególnego zainteresowania. Historia pokazuje,
że stał się punktem orientacyjnym nie tylko
w panoramie miasta, ale również w egzystencjalnych
wyborach, osobistych zmaganiach z wiarą. Dzięki
zaangażowaniu wielu osób udało się przygotować
i oddać w ręce czytelników tę książkę – album, której
celem jest ukazać kościół św. Jacka w tych trzech
aspektach: historii, sztuki i wiary.
Od Redaktora
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Autor: Adela Kuik-Kalinowska (red.)
Tytuł: Święty Otton – Apostoł
Pomorza
Wydawca: Akademia Pomorska
/ Słupsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-74673-51-8
wydawnictwo.apsl.edu.pl

Autor: ks. Wojciech Necel
ks. Marek Jarząbek
Tytuł: Nordowi Kaszëbi
trzimają z Bògã
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81276-58-0
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Sympozjum „Chrześcijaństwo na Pomorzu. Kultura
duchowa i materialna” stanowi naukowe, duchowe
i artystyczne przedsięwzięcie, którego celem są
realizowane raz w roku konferencje, poświęcone
Świętym i Patronom Pomorza, mającym swój istotny
udział w kształtowaniu świadomości dziedzictwa
duchowego zarówno w wymiarze jednostkowym,
regionalnym, jak też globalnym. Zadaniem tego
projektu jest przybliżenie kultury duchowej
i materialnej naszego Wspólnego Dobra, a także
przyczynienie się do umocnienia świadomości miejsca
i regionu, w którym się żyje poprzez sięganie do źródeł
duchowości. (…)
Konferencja o św. Ottonie (…) inicjuje wieloletni cykl
sympozjów naukowych. (…)
Fragment wstępu

Publikacja powstała z okazji 60. rocznicy konsekracji
kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny we Władysławowie. Ma za zadanie przybliżyć
historię powstania parafii prowadzonej przez księży
chrystusowców oraz budowy świątyni (według
projektu Szczepana Bauma i Andrzeja Kuleszy). Ma
również pokazać to, czym obecnie żyje
władysławowska wspólnota religijna, nosząca kiedyś
piękny tytuł: Wniebowzięcia NMP Królowej
Wychodźstwa Polskiego i św. Wojciecha Biskupa
i Męczennika.
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Przewodniki
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Autor: Piotr Kowalewski
Tytuł: Trójmiasto. 43 wycieczki
po Pomorzu. Ilustrowany
przewodnik weekendowy,
seria: Ucieczki z Miasta
Wydawca: Helion
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-28376-17-5
bezdroza.pl

Autor: Dominika Pollak
Agnieszka Lis
Tytuł: Kajakiem przez serce Kaszub
Wydawca: Studio Plan Anna
Dębska / Wrocław
na zlecenie: Lokalna
Organizacja Turystyczna
„Serce Kaszub”
/ Kościerzyna
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66493-41-4
lot-sercekaszub.pl

(…) to zbiór kilkudziesięciu propozycji wycieczek
po Pomorzu – na pół dnia, na cały dzień i na
weekend. Skorzystaj z pomysłów na wypady za
miasto w ciekawe, często niebanalne i rzadko
odwiedzane miejsca, do których często można
dotrzeć w zaledwie kilkadziesiąt minut.

Przewodnik zawiera szczegółowe opisy i mapy rzek
i tras kajakowych na obszarze powiatu kościerskiego
wraz z otaczającą je przyrodą. Ponadto wskazane są
liczne atrakcje na trasach, rekomendowane miejsca
noclegowe, gastronomiczne, organizatorzy spływów
kajakowych i wypożyczalnie sprzętu wodnego.
Zawiera także przydatne wskazówki i informacje dla
nawet najmniej doświadczonych kajakarzy.

Od Wydawcy

Od Wydawcy

73

Autor: Magdalena Świerczyńska-Dolot
Tatiana Slowi
Tytuł: Zgubnik pomorski, cz. 1,
Kaszuby. Wycieczki dla
dzieci i rodziców
Wydawca: Region
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-75917-95-6
czec.pl

Autor: Jan Daniluk
Tytuł: Dzieje Fortu.
Spacerownik
Wydawca: Hevelianum
/ Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95330-33-9
hevelianum.pl

Pandemia wszystkich nas nauczyła nowego sposobu
podróżowania – szukanie miejsc bez tłumów, bez
kolejek i komercyjnych atrakcji stało się niejako
koniecznością. A może skoro szukamy nowych, mało
uczęszczanych dróg, warto, by to nasze dzieci częściej
wskazywały nam kierunek wędrówki? Zgubmy się
z nimi w lasach, wśród pagórków, nad brzegami jezior
i morza. Właśnie na takie okazje powstał „Zgubnik”,
w którym szukamy kaszubskich miejsc mocy, wież
księżniczek, stolemów i wysp… Piszemy tutaj o magii,
ale nie pomijamy przy tym informacji praktycznych.
(…) Możecie skorzystać z naszych podpowiedzi, ale
przede wszystkim twórzcie własne wspomnienia –
kolorujcie tę książkę, wklejajcie do niej swoje zdjęcia,
rysujcie, co zobaczyliście. (…)
Od Wydawcy

W publikacji zaprezentowano 70 różnych obiektów
znajdujących się na Górze Gradowej [w Gdańsku –
red.] i w jej najbliższej okolicy. Każdy zabytek,
miejsce, wystawa czy pomnik zostały opatrzone
ilustracjami oraz krótkimi, ciekawymi opisami.
Jak wskazuje sam tytuł książki, zaproponowano
ponadto trzy trasy zwiedzania, w tym także wzdłuż
stałej, bezpłatnej wystawy historycznej „Dzieje
Fortu”. Z pomocą publikacji i dołączonego do niej
planu Hevelianum można wygodnie samodzielnie
zwiedzić Górę Gradową i odkryć jej fascynującą
historię.
Od Wydawcy
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Autor: Agnieszka Kochanowska
(red.)
Tytuł: Oliwskie impresje.
Z notatnika lokalnego
przewodnika, cz. 3
Wydawca: Instytut Kultury
Miejskiej / Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66003-08-8
ikm.gda.pl
Wieżyczki, werandy, wykusze – tak najkrócej można
scharakteryzować architekturę oliwskich willi
i kamienic, pochodzących z końca XIX i początków
XX wieku. W codziennym zabieganiu często nie
zauważamy urody mijanych po drodze domów, czasem
tylko zatrzymując wzrok na odnowionej fasadzie.
Proponując kolejne trasy oliwskich spacerów, staramy
się zwrócić uwagę na architektoniczne detale, dzięki
którym Oliwa zachowała swój szczególny klimat
i magiczny urok. (…)
Jednak nie tylko architektura jest tematem oliwskich
opowieści, ważni są również ludzie. Przypomnimy
Polaków, działaczy organizacji polonijnych w Wolnym
Mieście Gdańsku (…).
Fragment wstępu
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Autor: Zbigniew Wiekiera
Tytuł: Hel malowany słowem
w muzycznym obiektywie
Wydawca: Stowarzyszenie
„Przyjaciele Helu”
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95907-10-4
przyjacielehelu.pl

Autor: Justyna Gibbs (tekst)
Ireneusz Dunajski (tekst)
Tytuł: John Faltin.
Fotograf Sopotu
Wydawca: Muzeum Sopotu
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-61385-25-7
muzeumsopotu.pl

Publikacja pokazuje Półwysep Helski w sześciu
fotograficznych odsłonach: historycznej,
martyrologicznej, przyrodniczej, architektonicznej,
ukazującej tradycje i kulturę oraz marynistykę.
Atrakcyjnym dopełnieniem jest karta USB
z utworami poświęconymi temu miejscu. Jeden
z nich – „Droga do Helu” – wykonany został do
muzyki… Chrisa Rea. Piosenki śpiewają członkowie
zespołu Wędrowcy.

Bohaterem publikacji towarzyszącej wystawie
w Muzeum Sopotu jest John Faltin, autor zdjęć
nadbałtyckiego kurortu z przełomu XIX i XX w.
John Faltin urodził się w Gdańsku w 1846 r., a od
1892 r. mieszkał w Sopocie. Z zawodu był
księgowym, fotografią zajmował się amatorsko.
Jego zdjęcia cieszyły się jednak uznaniem, cenili je
wydawcy pocztówek. Faltin współpracował np.
ze znanym wydawnictwem Clary Bernthal.
Na wystawie pokazano materiały ze zbiorów
polskich oraz przechowywane w Bibliotece
Narodowej Finlandii. Brat fotografa – kompozytor
Richard Faltin osiedlił się w kraju tysiąca jezior.
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Autor: Józef Golicki
Tytuł: Gmina Tczew. Niezwykłe
miejsca i wydarzenia
Wydawca: Gazeta Reklamowa
Agencja Impresaryjna
„Pop&Art”
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-94476-69-4

Autor: Tomasz Rogalski
Tytuł: Moje okolice. Gmina
Starogard Gdański
Wydawca: Drukarnia
Mirotki
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95597-97-8
mirotki.pl

Zaprezentowanych przez autora 21 wybranych tematów
pokazuje historyczną doniosłość gminy Tczew i jej
różnorodną współczesność.
Poszczególne zagadnienia są ułożone chronologicznie,
od najstarszych do najmłodszych. Każdy temat jest
krótko scharakteryzowany. Autor przyjął zasadę
prymatu obrazu, fotografii nad słowem pisanym. Jego
zdaniem zdjęcia nie tylko ubarwiają tekst, ale również
rozszerzają jego znaczenie, nadając mu nowy sens.

Album ukazujący przyrodę gminy wiejskiej
Starogard Gdański latem, zimą, wiosną i jesienią.
Autor zdjęć stworzył nimi barwną wizytówkę swojej
gminy. Co ciekawe piękne fotografie wykonywał
telefonem podczas spacerów lub przejażdżek
rowerowych.
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Autor: Bohdan Huras
Franciszek Necel
Tytuł: Do puckiej fary. Morska
pielgrzymka rybaków
Wydawca: Porta Mare
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-62022-67-0
powr.pl

Autor: Ryszard Struck
Tytuł: Jastarnia. Gdy
staliśmy się miastem
Wydawca: Stowarzyszenie
Przyjaciół Jastarni
Region
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-75917-91-8
czec.pl

Album (…) poświęcony jest kultywowanej od wieków,
a wznowionej w 1981 r. wyjątkowej tradycji jaką są
pielgrzymki rybaków na pięknie przystrojonych kutrach
i łodziach na odpust do puckiej fary. Odbywają się one
każdego roku w czerwcu na św. Piotra i Pawła. Tego
dnia rybacy z Półwyspu Helskiego, Władysławowa,
Swarzewa, Pucka, Rewy i Mechelinek, najpierw
spotykają się na (mając na pokładach swoich łodzi
rodziny, sąsiadów, a także zaproszonych gości) środku
Zatoki Puckiej tworząc niezwykle malowniczą wyspę,
gdzie odbywa się okolicznościowe nabożeństwo, po
którym płyną na polową mszę św. u stóp puckiej fary.
Wyjątkowy, niesamowity widok, a przede wszystkim
niepowtarzalny klimat tych pielgrzymek ilustruje ok.
300 zdjęć (…).
Od Wydawcy

Jastarnia otrzymała prawa miejskie w 1973 r. Tytuł
książki nawiązuje do tego wydarzenia. W 2018 r.
wydany został album „Jastarnia. Nim staliśmy się
miastem” z czarnobiałymi zdjęciami z okresu 1920–
–1973. Obecnie fotografie są już kolorowe. Pochodzą
z lat 1973–2020. Na blisko stu stronach ukazane
zostały różne wydarzenia z życia miasta.
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