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Autor: Joanna Breza
Tytuł: Moja Wróblewskiego
Wydawca: Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna
/ Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-89285-36-2
wbpg.org.pl

Autor: Anna Sakowicz
Tytuł: Czas goryczy, seria:
Jaśminowa saga, t. 3
Wydawca: Poradnia K
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66555-67-9
sklep.poradniak.pl

Książkę tworzą krótkie teksty/obrazki, w których
autorka wspomina swój mały świat z dzieciństwa i lat
młodzieńczych w Gdańsku-Wrzeszczu. Była nim
uliczka w pobliżu Politechniki Gdańskiej, po obu
stronach zabudowana szeregowymi domkami
z czerwonej cegły. Tak o prozie Joanny Brezy pisze na
tylnej okładce pisarz Paweł Huelle: „Ta piękna książka
zaskoczyła mnie na kilka sposobów. Po pierwsze jako
zwierciadło mojego dzieciństwa we Wrzeszczu.
Gazowe latarnie, bruki, konne zaprzęgi węglarzy,
jazdy tramwajem do Brzeźna czy Jelitkowa. Po drugie
sposobem opowiadania przez krótkie minirozdziały
i równie krótkie – punktowe zdania. Po trzecie historią
rodzinną w powojennym Gdańsku – niby taką jakich
było tysiące, a jednak wyjątkową, niepowtarzalną.
Świetna proza”.
Od Wydawcy

Anna Sakowicz w trylogii Jaśminowa Saga stworzyła
barwną, wciągającą opowieść o zwykłej polskiej
rodzinie w XX i XXI wieku. Dzieje rodu
Jaśmińskich, mieszkających w Gdańsku i Warszawie,
łączą się w niej nierozerwalnie z najważniejszymi
wydarzeniami z historii Polski. (…) „Czas goryczy”
przenosi nas do roku 1968, gdy Polską wstrząsają
wydarzenia marcowe. Siostry Jaśmińskie są coraz
starsze, a na scenę wkracza młodsze pokolenie ze
swoimi przeżyciami i dylematami. Historia rodziny
urywa się w dramatycznym roku 2019, kiedy to
podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy z rąk zamachowca ginie prezydent Gdańska
Paweł Adamowicz. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Danuta Awolusi
Tytuł: Zgodnie z prawdą
Wydawca: Prószyński i S-ka
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82341-76-8
proszynski.pl

Autor: Krystyna Lewna
Tytuł: Kaczczi
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-62137-83-1
kaszubskaksiazka.pl

Kiedy Patrycja dowiaduje się, że jest w ciąży, ma powód
do zmartwień. Wie doskonale, że jej mąż nie jest ojcem
dziecka, ale nie ma zamiaru go o tym informować.
W obawie przed konsekwencjami pozwala, by Miłosz
wychowywał nie swoją córkę, pozostając w niewiedzy.
Nie ma jednak pojęcia, że mąż również ma swój mały
sekret. Czy prawda wyjdzie na jaw? I kto w tym związku
ma najwięcej do ukrycia?
„Zgodnie z prawdą” to opowieść o wielkim poczuciu
winy i o budowaniu relacji na kłamstwie. To także
historia o tym, jak późno dojrzewamy i jak wiele musimy
się w życiu nauczyć, zanim zyskamy pewność siebie.
To jednak przede wszystkim piękne ukazanie miłości ojca
do dziecka, która jest w stanie znieść niemal wszystko
i której nic nie jest w stanie zatrzymać.

Powieść (…) jest zapisem etapów odkrywania nizin
i głębin ludzkiej natury. Nie są to wejrzenia
przynoszące psychiczne czy intelektualne zadowolenie,
ale może właśnie okrutne rozprawienie się z własnymi
ograniczeniami i złudzeniami przynosi człowiekowi
autentyczny obraz własnego „ja”?
W realistycznym wymiarze powieści kaczki
współtworzą obraz gospodarskiej codzienności Gity
i Czeszka, głównych bohaterów utworu, i wchodzą
w skład zwykłych ludzkich zabiegów o pożywienie.
Narrator dokładnie ukazuje wszystkie z tych
elementów kaczego istnienia, ani przez chwilę nie
prowadząc swej opowieści ku sentymentalnym sferom
wiejskiej arkadii. Nie poprzestaje również na
neutralnych konstatacjach dotyczących sposobów
hodowli. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Krzysztof Bochus
Tytuł: Wachmistrz. Dogrywka
Wydawca: Skarpa Warszawska
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66939-69-1
skarpawarszawska.pl

Autor: Franciszek Szczęsny
Tytuł: Zakazana miłość
Wydawca: Novae Res
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82195-61-3
novaeres.pl

Początek 1930 roku. Przez pogrążone w wielkim
kryzysie Wolne Miasto Gdańsk przetacza się fala
spektakularnych kradzieży. Celem złodziei padają wille
zamożnych gdańszczan: znikają kolekcje sztuki, waluta,
cenna biżuteria. Pojawia się pierwszy trup. Śledztwo
zostaje zlecone Abellowi i Kukulce. Wygląda na to, że
kradzieży dokonują ludzie stylizujący się na
proletariackich mścicieli. Sprawcy obrabowują bowiem
tylko bogatych, pozostawiając w okradanych
rezydencjach dwuznaczne cytaty z Biblii. Śledztwo nie
jest proste. Ktoś umiejętnie zaciera ślady, likwidując
niepożądanych świadków. Tropy wiodą daleko
w przeszłość, o której bohaterowie woleliby zapomnieć.
W tle rozgrywa się jeszcze jeden dramat. Kukulka nie
zapomina o ludziach, którzy skrzywdzili i okaleczyli
jego siostrę. Nie spocznie, dopóki nie wyrówna
wszystkich rachunków z przeszłości. (…)
Od Wydawcy

Berlin, rok 1920. Xaver Koss postanawia wraz z żoną
i nastoletnią córką Martą wrócić na Pomorze, skąd
pochodzą jego przodkowie. Liczy na to, że w Wolnym
Mieście Gdańsku będzie mógł zapewnić rodzinie
bezpieczeństwo. Niestety, wkrótce w życiu Kossów
znów zapanuje zamęt, a to za sprawą młodego Żyda
o imieniu Maks, który zakochuje się w Marcie.
Z wzajemnością… Xaver zrobi wszystko, by wybić
córce z głowy to fatalne zauroczenie. Nie podejrzewa
jednak, że siła uczucia dwojga młodych ludzi jest
większa niż obowiązujące konwenanse i zakazy…
Czy związek żyda i chrześcijanki ma szansę przetrwać
wojenną zawieruchę? Do czego zdolny jest człowiek w
imię miłości? Jak wiele potrafi znieść w swoim życiu,
aby tylko ocalić to uczucie?
Od Wydawcy
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Autor: Joanna Jax
Tytuł: Jesienne pożegnanie, seria:
Duchy minionych lat, t. 3
Wydawca: Videograf
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-78358-44-2
videograf.pl

Autor: Katarzyna Kostołowska
Tytuł: Nadal czterdzieści
Wydawca: Książnica
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-24584-83-3
publicat.pl/ksiaznica

Epicka opowieść o ludziach żyjących w latach
siedemdziesiątych, epoce zmian wartości i nowego
spojrzenia na świat. To kolejne pokolenie bohaterów
uwielbianej sagi „Prawda zapisana w popiołach”.

Cztery przyjaciółki z Wrocławia jeszcze nie
powiedziały ostatniego słowa. I znowu wypiją za błędy!

Nadszedł rok 1978, w który świat wita papieża Polaka.
Władze w kraju zaczynają panikować, kryzys zaczyna
się pogłębiać, a SB nie przestaje nękać opozycjonistów.
Karol Lewin kolejny raz okazuje się niezastąpiony w
swoim fachu, prywatnie zaś przeżywa najszczęśliwsze
chwile w swoim życiu. Kostek Piotrowski usiłuje
rozwikłać jedną z największych afer z udziałem
polskich służb specjalnych, a Kinga próbuje poukładać
swoje życie osobiste, podobnie jak Grzegorz Łyszkin
i Amelia Imhoff, której coraz mniej podoba się
w socjalistycznej Polsce. (…)
Od Wydawcy

Jak zmierzyć szczęście? Liczbą dzieci? Machnięciami
ogona ukochanego psa? Ilością piasku na kuźnickiej
plaży? A może litrami wypitego z przyjaciółkami wina?
Magda, Karola, Anita i Aśka marzyły o szczęśliwym
życiu. Ach, miało być tak pięknie!… Jednak los bywa
złośliwy, lubi zaskoczyć w najmniej spodziewanym
momencie. Potrafi zafundować powrót do przeszłości,
o której wolałoby zapomnieć. Obnaża tajemnice,
których wolałoby się nie poznać. Stawia przed
wyborami, których wolałoby się nigdy nie dokonywać.
Czy dziewczyny uporają się z nowymi kłopotami?
Czy ich przyjaźń wyjdzie z tego bez szwanku?
„Nadal czterdzieści” jest kolejną częścią uwielbianej
przez czytelników serii. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Ewa Formella
Tytuł: Dziewczynka z ciasteczkami
Wydawca: Filia
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81956-47-5
wydawnictwofilia.pl

Autor: Dorota Milli
Tytuł: Miłość w płatkach śniegu
Wydawca: Filia
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81957-03-8
wydawnictwofilia.pl

Stare gdańskie kamieniczki otulone pięknymi
legendami i… ona. Kilkuletnia dziewczynka,
potrafiąca godzinami słuchać wojennych wspomnień
z dzieciństwa babci-sąsiadki, która jest w stanie
rozbawić nawet najsmutniejszego sąsiada. A przy
okazji sprawić, że święta mogą być magiczne dla
każdego, a miłość może rozpalić nawet najzimniejsze
serca.

Owdowiały ojciec czterech córek martwi się o swoje
pociechy. Kobiety nie planują ustatkowania się, czyli
ślubu i dzieci.
Spotyka przyjaciela z dawnych lat. Wpadają na
pomysł i ustalają plan działania, by te Święta były
wyjątkowe, a w nadchodzącym roku mogli bawić się
na weselu i czekać na wnuki.
Uparci ojcowie zabawią się w swatów. To nie
spodoba się jedynakowi – kawalerowi, który ani
myśli stanąć na ślubnym kobiercu, a tym bardziej
żadnej z czterech niezależnych córek.

Od Wydawcy
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Autor: Elżbieta Szybowska
Tytuł: Ucieczka przed powrotem
Wydawca: Nowator
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-94540-38-8
nowatordruk.pl, czec.pl

Autor: Lucyna Legut
Tytuł: Ptak srebrnopióry
Wydawca: Arche
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-88445-14-9
wydawnictwo-arche.pl

Mówili, że możemy powrócić do swoich mieszkań,
czy gospodarstw. Wszystko otrzymamy co było nam
zabrane. W Gdyni mieliśmy mieszkanie, w
Skarszewach gospodarstwo… Z tymi miejscami za
dużo wiąże mnie wspomnień z ukochanymi osobami,
których już nie ma wśród żywych. Mam zamiar uciec w
przeciwną stronę, jak najdalej przed radością powrotu
do miejsc, z których nas wywieźli (…).

Lucyna Legut była gdańską aktorką, pisarką
i malarką. Wojciech Jerzy Has to wybitny reżyser
filmowy, autor takich filmów jak „Pętla”,
„Pożegnania” czy „Rękopis znaleziony
w Saragossie”. W latach 50. łączył tych dwoje
namiętny związek. Wszystko zaczęło się
w Krakowie. Skończyło dekadę później w Sopocie.
Zostały listy, które pisali do siebie. Pod koniec życia
Lucyna Legut postanowiła je opublikować. Musiało
minąć aż 10 lat od śmierci autorki, aby „Ptak
srebrnopióry” trafił do czytelników.

Fragment książki

Od Wydawcy
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Autor: Max Czornyj
Tytuł: Mord
Wydawca: Filia
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81956-48-2
wydawnictwofilia.pl

Autor: Angela Węcka
Tytuł: Męski obowiązek
Wydawca: Edito
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-28381-20-9
editio.pl

KONIEC ŚWIATA JEST JUŻ BLISKO. BĄDŹ
PRZYGOTOWANY. Takie przesłanie powtarza
w swoich mediach Profet, samozwańczy prorok.
Z dnia na dzień jego hasła zyskują coraz więcej
odbiorców. Tymczasem na obrzeżach Gdańska
dochodzi do włamania do domku kempingowego.
W jego trakcie ginie mężczyzna, a kobieta w ciąży
zostaje poddana okrutnej torturze i cudem uchodzi
z życiem. Na miejscu przestępstwa śledczy odnajdują
starą zabawkę z upiorną wiadomością. Kim jest jej
autor i co dokładnie chciał przekazać?
Śledztwo przejmuje komisarz Liza Langer, którą coraz
mocniej dręczą demony nawracającej depresji.
Z pomocą przychodzi jej Orest Rembert – psycholog
policyjny oraz profiler. (…)

Jagoda Worytko porzuca Warszawę. Przed
dotychczasowym życiem z jego kłopotami zamierza
się ukryć w Borach Tucholskich. Może tu, w głębi
lasu, zazna spokoju i odpoczynku? Cóż, jeśli Jagoda
naprawdę pragnie uciec od problemów, mogła wybrać
lepiej. (…)
O tym, że Smolniki to nie bajkowy koniec świata,
a raczej miejsce pełne ponurych tajemnic, Jagoda
przekonuje się szybko. I boleśnie ― gdy opiera się
o barierkę, która okazuje się przegnita lub…
podpiłowana, i wpada do jeziora. Potem jest tylko
dziwniej. Czy w wiejskiej świetlicy Jagoda naprawdę
widzi trupa? Czy jej starsza sąsiadka Lipska jest
jedynie nieszkodliwą starszą panią? A może, jak
opowiadają miejscowi, to groźna wiedźma? Worytko
czuje, że popada w paranoję. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Ewa Przydryga
Tytuł: Mursz
Wydawca: Muza
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-28716-73-5
muza.com.pl

Autor: Małgorzata Oliwia
Sobczak
Tytuł: Szelest
Wydawca: W.A.B.
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-28090-96-5
gwfoksal.pl

Pola z trudem usiłuje wrócić do nowego życia bez
męża i syna. Po zakończeniu terapii regularnie
koresponduje z Kasandrą, z którą zaprzyjaźniła się
podczas pobytu w szpitalu. Wkrótce w ręce Poli trafia
list, zupełnie inny niż poprzednie, będący zapowiedzią
samobójstwa przyjaciółki.
Ujawniony w liście sekret prowadzi Polę do owianego
złą sławą Murszu, wymarłej części kaszubskiego lasu.
To tam rok wcześniej została zamordowana Lara,
koleżanka Kasandry. Wyznania Kas rzucają jednak
zupełnie nowe światło na makabryczne zdarzenia
tamtej nocy.
Każda z leśnych dróg prowadzi Polę pod drzwi
tajemniczej spalonej leśniczówki. (…)

Dziennikarka Alicja Grabska dostaje zlecenie
przetestowania mobilnej aplikacji „Place to Rest”,
prowadzącej do zagadkowych miejsc na mapie
Trójmiasta. W czasie jednego z „wypadów” natyka
się na ciało zamordowanej kobiety. Śledztwo
prowadzone przez detektywa Oskara Kordę wiedzie
do mrocznego, pełnego tajemnic świata, w którym
przeszłość nigdy nie daje o sobie zapomnieć.
Od Wydawcy
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Autor: Anna Klejzerowicz
Tytuł: Czarownica (wyd. 2)
Wydawca: Replika
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66481-95-4
replika.eu

Autor: Anna Klejzerowicz
Tytuł: Córka czarownicy
(wyd. 2)
Wydawca: Replika
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66790-21-6
replika.eu

Po nieudanym małżeństwie Michał porzuca swoje
życie w wielkomiejskiej cywilizacji, przenosi się
na wieś i zaczyna budować malowniczy dom.
Na swojej drodze spotyka tajemniczą, wyobcowaną
kobietę. Choć mieszkańcy wioski nie pałają do niej
sympatią, Michał postanawia się do niej zbliżyć.
W jego życie wkrada się jeszcze jedna osoba:
sześcioletnia, zamknięta w sobie dziewczynka.

Małgosia, już jako dorosła kobieta, przyjeżdża
na wakacje do swoich przybranych rodziców. Nawet
nie przypuszcza, że pobyt u nich będzie również
powrotem do smutnych i przykrych wydarzeń
z dzieciństwa. Przeszłości nie da się wymazać ani
zamknąć jej na klucz i Małgosia ponownie będzie
musiała się z nią zmierzyć. Odnajdzie w niej pewien
mroczny sekret, który położył się cieniem na jej życiu
i tylko od niej będzie zależeć, czy potrafi sobie z nim
poradzić.

Od Wydawcy
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Autor: Anna Klejzerowicz
Tytuł: Sekret czarownicy
(wyd. 2)
Wydawca: Replika
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66790-94-0
replika.eu

Autor: Adriana Rak
Angelika Ślusarczyk
Tytuł: The postman.
Miłosna przesyłka
Wydawca: WasPos
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-67024-38-9
waspos.pl

Małgosia przytłoczona prozą życia oraz kłopotami
finansowymi szuka kompromisu pomiędzy
marzeniami o własnej klinice weterynaryjnej,
a koniecznością utrzymania się z dwóch marnych
pensji. Jej małżeństwo przeżywa kryzys – proza życia
oddaliła małżonków od siebie.
Pewnego dnia, w jednym z kościołów niewielkiej
kaszubskiej miejscowości, archeolodzy odkrywają
tajną kryptę, która prawdopodobnie została
zamurowana w czasach, kiedy tereny zamieszkiwali
Krzyżacy. Za sprawą odkrycia bohaterce zdarzają się
dziwne, bardzo realistyczne sny o średniowiecznym
rycerzu i młodej zakochanej w nim dziewczynie
z ludu. (…)
Od Wydawcy
Trzecia i ostatnia część cyklu.

Czy zagubiony, skrzywdzony przez los mężczyzna jest
odpowiednim kandydatem na partnera dla równie
nieszczęśliwej kobiety?
Danka już od pierwszych chwil znajomości doskonale
zdawała sobie sprawę z tego, w jak beznadziejnej
sytuacji znaleźli się oboje.
Ze względu na swoją przeszłość, młoda kobieta nie jest
w stanie zaufać żadnemu mężczyźnie – nawet tak
wspaniałemu, jak Maciek.
Napełniona nadzieją daje jednak szansę tej
niecodziennej relacji, jednakże z biegiem czasu
uświadamia sobie, że nie jest w stanie stworzyć
normalnego związku. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Aleksander R. Michalak
Tytuł: Ofiara dla Kusiciela
Wydawca: Replika
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66790-98-8
replika.eu

Autor: Krzysztof Kowalski
Tytuł: Przeklęty rejs
Wydawca: Phantom Books
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66135-74-1
phantombooks.pl

Dokąd zawiodą tropy z obrazu wyklętego artysty?
Rozwiązywanie zagadek ukrytych w dawnych
symbolach może okazać się śmiertelnie niebezpieczne.
Jeszcze okrutniejsza prawda skrywa się w cieniu
samych malowideł. Aby ją odkryć, Gabor Horthy –
specjalista od starożytnych wierzeń – musi uporać się
z demonami z własnej przeszłości. Gorzej, że one
również postanowiły wziąć go na cel…
Chcąc ocalić przyjaciół, Horthy podejmuje wyzwanie
rzucone przez groźnych przeciwników. Mierząc się z
nimi, wyrusza w podróż, która wiedzie przez Gdańsk,
Tajlandię i Szkocję, aż na odległą wyspę wielorybniczą,
skrzętnie skrywającą mroczne sekrety. (…)

Powieść grozy czerpiąca z mitów oraz stylu Howarda
Philipsa Lovecrafta, dziejąca się w latach 20. ubiegłego
wieku na deskach pokładu drobnicowca wypływającego
z Gdyni.

Od Wydawcy
Trzecia część cyklu powieści z Gaborem Horthy’m.

Lato 1928 roku. Podróże transatlantyckie przeżywają
swój ponowny rozkwit po Wielkiej Wojnie – Atlantyk
przemierzają potężne jednostki, których kolosalne
rozmiary przyćmiewają nieszczęsnego Titanica. Stany
Zjednoczone Ameryki są popularnym celem podróży,
panująca w nich prohibicja od lat nie powstrzymuje
napływu osób pragnących odmienić swoje życie. Wręcz
przeciwnie – od ostatniego roku emigracja przybrała na
sile – niczym fale tsunami wywołane wybuchem
wulkanu, pełne pasażerów statki parowe przemierzają
bezkres oceanu. (…)
Od Wydawcy
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Tytuł: Nigde do zgube
nie przyńdą Kaszube!
Wydawca: BiT
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96094-27-8
wydawnictwobit.pl, czec.pl

Autor: Wanda Brzeska
Tytuł: Ławica ryb
Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
BiT
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66052-90-1
978-83-69094-25-4
wydawnictwobit.pl, czec.pl

Obrazek „Nigde do zgube nie przyńdą Kaszube!”
publikowany po raz pierwszy w piśmie „Gryf”
w 1909 r. opisuje perypetie syna karczmarza Wojtka
Bieszka – jego miłość do Maryszki ZmudaTrzebiatowskiej, udział w wojnie prusko-francuskiej
i problemy z prowadzeniem karczmy. Prawdziwym
bohaterem opowiadania jest jednak cała społeczność
Kaszubów zmagająca się z biedą, prześladowaniami ze
strony Niemców, a z drugiej strony pełna życiowej
mądrości i sprytu, ufająca Bogu i wierząca, że „ich
biedy będzie dłużej niż pruskiego państwa”. (…)
Autor obrazka nie podpisał się pod swoim tekstem.
(…) Wiele wskazuje jednak na to, że ten tekst napisał
Aleksander Majkowski. (…)

Powstała przed 1970 rokiem i niepublikowana dotąd
„Ławica ryb” Wandy Brzeskiej to epicki obraz
społeczności rybackiej Kaszub Północnych połowy XIX
wieku. Fabuła powieści osnuta jest wokół tragicznego
wydarzenia – głodu spowodowanego zamarznięciem
morza i odejściem ławicy ryb na dalekie wody.
W obliczu tego dramatu maszopi podejmują trudną
walkę o życie mieszkańców wsi.
W utworze porządek świata i ludzką egzystencję
wyznacza wielki mechanizm natury. Dzięki tej
perspektywie powieść ma wymiar uniwersalny
i ponadczasowy.
Interesujący jest styl pisarski Brzeskiej. Jej bohaterowie
posługują się kaszubszczyzną, a narrator własnym
synkretycznym językiem. W opisach przyrody
zachwyca mistrzowska stylizacja młodopolska. (…)
Od Wydawcy

Fragment przedmowy
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Autor: Marta Horbal
Tytuł: Stół
Wydawca: JanKa
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-62247-80-6
jankawydawnictwo.pl

Autor: Daniel Odija
Tytuł: Pusty przelot
Wydawca: Czarne
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81913-24-9
czarne.com.pl

„Stół” to rzecz tyleż o traumie rodzinnej, co o teatrze
naszym powszednim, w którym każdy gest i każde
słowo może być narzędziem raniącym bliskich sobie
ludzi. Pisana z punktu widzenia dwojga młodych,
którzy – wskutek tej traumy dziecięcej – siebie,
rodziców ani świata nie rozumieją i nie potrafią się
odnaleźć w relacjach – w domu, w pracy,
w przyjaźniach. Czy jest dla nich wyjście z matni,
sposób na odzyskanie harmonii? Czy prowadzi do tego
i jest możliwe poznanie przeszłości?
To rozpisana na cztery osoby psychodrama
z nadmorskim miasteczkiem w tle i konfliktem
współczesnych stylów życia na horyzoncie.

(…) to historia dorastania i życia dwóch braci. Gdy
starszy niczym męczennik na klęczkach wyrusza
w drogę, z ust psychiatry pada diagnoza. Od tej chwili
młodszy brat musi zmierzyć się z nowa sytuacją,
poczuciem winy i odpowiedzialności oraz własnymi
problemami (…). Nie może liczyć na pomoc matki –
zrezygnowana trzyma się z boku.
W tej powieści Daniel Odija opowiada o rodzinnych
relacjach, które życie wystawia na najcięższą próbę.
Choroba psychiczna kładzie się cieniem na losach całej
rodziny. Rzeczywistość wyznaczają kolejne wizyty w
szpitalach, remisje i nawroty. Główny bohater z całych
sił stara się nie stracić z oczu człowieka, z którym się
wychował. Tylko czy to jest możliwe, gdy życie brata
zmienia się w pusty przelot, „tam, gdzie niepojęta pustka
staje przed tobą, a ty stajesz przed pustką”?
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Tomasz Betcher
Tytuł: Żołnierskie serce
Wydawca: W.A.B.
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-28092-80-8
gwfoksal.pl

Autor: Natalia Kostrzycka
Tytuł: Trauma
Wydawca: BookEdit
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66995-17-8
bookedit.pl

Kiedy Piotr Walczak powraca ranny z misji
w Afganistanie, cierpi nie tylko jego ciało, ale także
dusza. Borykając się z zespołem stresu pourazowego,
oskarżeniem o spowodowanie śmierci kolegów
i zainteresowaniem mediów, ucieka na prowincję.
W domu po dziadku odkrywa rodzinne tajemnice
i sąsiadów, których kłopoty kochają tak samo jak Piotra.
Czy senne miasteczko i jego mieszkańcy potrafią
uleczyć żołnierskie serce i sprawić, by znów zaczęło
kochać? Czy Emilia, Natalia i Janek będą w stanie żyć
z wybuchowym i nieobliczalnym człowiekiem
za ścianą?

Kontynuacja powieści „Paranoja”.

Od Wydawcy

Anastazja Dolas nie może się pozbierać po stracie
męża. Próbuje dowiedzieć się, kto stoi za jego
śmiercią. Poznanie prawdy okazuje się trudniejsze, niż
mogłoby się wydawać. Kolejne odkrywane tajemnice
Piotra coraz bardziej ją niepokoją. Czy rzeczywiście
znała swojego męża? Czy jego śmierć była
przypadkowa? A może ktoś to zaplanował?
Żeby odciąć się od tego, Anastazja zamieszkuje
w Jastrzębiej Górze, ale przeszłość znów daje o sobie
znać i dopada ją w najmniej oczekiwany sposób.
Kamil, brat Piotra, przyznaje się do zabójstwa,
Anastazja nie wierzy, że to on stoi za śmiercią jej
męża. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Piotr Górski
Tytuł: Bliska znajoma
Wydawca: HarperCollins
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-27679-04-8
harpercollins.pl

Autor: Leon Pirs
Tytuł: Autakra. Historia
pewnej włóczęgi
Wydawca: MaraSimSim
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95468-60-5
autakra.com

Co zrobić, gdy wyczerpało się wszystkie możliwości,
a porwany z ulicy jedenastolatek nadal pozostaje
zaginiony? To pytanie zadaje sobie komisarz Sławomir
Kruk na początku piątej doby poszukiwań. Odpowiedź,
której sam sobie udziela, jest przerażająca.

Gdybyś u schyłku komuny zapytał na gdańskim
blokowisku, gdzie przebiega granica świata, wielu
wskazałoby granicę osiedla. No, może granicę PRL.
Tylko marzyciele i widzowie programów z Tonym
Halikiem zauważyliby, że Ziemia wszak jest okrągła
i granic jako takich nie ma. „Autakra” to książka
o takich marzycielach. Powieść o przekraczaniu granic
do niedawna jeszcze nieprzekraczalnych. Historia
dokonywania niewykonalnego – podróży bez grosza
przy duszy, za to z wiarą, że czechosłowackie pasztety,
kuchenka gazowa i średnie dwudziestki są wszystkim,
czego porządny Europejczyk w trakcie wyprawy może
potrzebować. Czy to mogło się udać?

W rezultacie podjętych działań Kruk podejrzewany
o przekroczenie uprawnień i tortury wobec sprawcy
porwania, trafia pod ostrzał mediów, a czynności
wyjaśniające w jego sprawie prowadzi funkcjonariuszka
Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Lena Milewska.
(…)
Od Wydawcy
Piąta część cyklu o komisarzu Kruku z Gdańska.

Od Wydawcy
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Autor: Sylwester Skrzypczak
Tytuł: Kwanty gdańskiego czasu
Wydawca: Region
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-75918-08-3
czec.pl

(…) to opowieść o miejscu i ludziach, ale przede
wszystkim o historii. Jej zbiorowym bohaterem jest
Gdańsk ze swoimi pogmatwanymi XX-wiecznymi
dziejami. Fabuła powieści przedstawiona jest w formie
wspomnień głównego protagonisty, jednak nie są one
prezentowane chronologicznie, a rozrzucone swobodnie
na planie jego życia. Pretekstem do ich snucia są
spotkania z innymi ludźmi, a czasami to właśnie oni
dopowiadają swoje historie, by wzbogacić
pieczołowicie malowaną przez narratora panoramę losu.
Od czytelnika zależy, czy zajmie się porządkowaniem
tego pozornego chaosu, czy pozwoli się prowadzić
opowieści. (…)
Od Wydawcy
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Książki dla dzieci
i młodzieży
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Autor: Magdalena Witkiewicz
Tytuł: Tajemnica Gwiazdy Morza,
seria: Banda z Burej
Wydawca: Skarpa Warszawska
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66939-34-9
skarpawarszawska.pl

Autor: Roman Landowski
Tytuł: Podania, baśnie i legendy
z Kociewia, Kaszub, Borów
Tucholskich…
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-65826-62-6
instytutkaszubski.pl

Najnowsza odsłona (…) serii, którą pokochali zarówno
najmłodsi czytelnicy, jak i ich rodzice!
Gdy do miasteczka zawitało lato, wszyscy spodziewają
się nastania spokoju. Ale czy faktycznie tak będzie?
Jurek wraz z przyjaciółmi z bandy rozpoczyna letnie
półkolonie w lokalnej restauracji. Gdy stosy pysznych
naleśników piętrzą się na talerzach, a smakowite zapachy
rozchodzą się po kuchni, rezolutna grupka dzieci zaczyna
odkrywać tajemnice restauracji. Kim właściwie jest nowa
właścicielka „Gwiazdy Morza”, która niespodziewanie
pojawiła się w miasteczku? Do tego wszystkiego Jurek
i jego przyjaciele muszą przygotować latem zadanie
domowe i dowiedzieć się czegoś więcej o swoich
bliskich oraz o rodzinnych relacjach. Jakie tajemnice
skrywają przodkowie? I czy warto rozpamiętywać
przeszłość, by dokopać się do swoich korzeni? (…)

Teksty do książki wybrane zostały z czterech zbiorów,
nieliczne są nowe, zaczerpnięte z maszynopisów.
Opracował je oraz opatrzył wstępem i komentarzem
literaturoznawca prof. dr hab. Edward Jakiel. Wybrał
ich do tomu 51, a zilustrowała je Aleksandra
Ujazdowska.
Czytelnik, który sięgnie po tę książkę, przeniesie się
w kolorowy świat fantazji, połączony z ludowym
przekazem historii, w odległe – baśniowe i legendarne
– czasy pomorskie.

Od Wydawcy
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Autor: Danuta Pioch
Tytuł: Pòmianë z ùszłotë, seria:
Òjczëstô Mòwa, cz. 3
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66820-08-1
kaszubskaksiazka.pl

Autor: Emilia Maszke
Tytuł: Kaszëbsczi òdkriwca.
Klasa 6
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66820-09-8
kaszubskaksiazka.pl

Trzecia część podręcznika do nauki języka
kaszubskiego na II etapie nauczania w szkole
podstawowej. Dołączona jest do niego płyta CD
z nagraniami do lekcji oraz zeszyt z ćwiczeniami
do kserowania.

Podręcznik do użytku szkolnego do nauki języka
kaszubskiego z płytą CD zawierającą m.in. fragmenty
nagrań poematu Jana Hieronima Derdowskiego „Ò
panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł”,
archiwalne nagrania Jana Trepczyka i piosenkę w
wykonaniu Weroniki Korthals.

Autorka jest dyrektorką szkoły w Mojuszu w gminie
Sierakowice. Pełni funkcję przewodniczącej Rady
Języka Kaszubskiego.

Autorka pracuje w szkole w Puzdrowie w gminie
Sierakowice.
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Autor: Marcin Mortka
Tytuł: Misja: foka szara, seria:
Drużyna Oka, t. 1
Wydawca: Zielona Sowa
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81549-21-9
zielonasowa.pl

Autor: Unka Odya
Tytuł: Brom, 2
Wydawca: 23
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96210-50-0
wydawnictwo23.pl, gildia.pl

Trójka czwartoklasistów zostaje wybrana przez
gadające Oko w ścianie szkolnego korytarza (nie
wiedzą, że maczał w tym palce ich pan od przyrody…)
i muszą spełnić powierzoną im MISJĘ… Zagrożone są
foki szare nad polskim morzem. Dzieciakom udaje się
szybko odstraszyć głośnych plażowiczów, którzy
zagrażają zwierzętom, ale prawdziwe
niebezpieczeństwo dopiero przed nimi – profesor
Spróchnialski planuje bowiem otworzyć restaurację
z foczym mięsem…

Unka Odya kontynuuje swoją opowieść
o niesamowitych istotach żyjących tuż obok nas.
W drugim tomie „Broma” poznacie dalsze losy
wiedźm z Wolnego Miasta Gdańska. Dowiecie się co
się stało po starciu z wilkołakiem. Zobaczycie jak
radzą sobie w dorosłym życiu i jak rozwijają się ich
związki. Razem z nimi odwiedzicie społeczność
wyznawców Dagona, sabat czarownic oraz pewną nie
do końca spokojną wioskę na Żuławach. (…)
Pierwszy tom „Brom” zdobył tytuł Najlepszego
Polskiego Albumu na 30. Międzynarodowym
Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi oraz statuetkę
Orient Mena w kategorii Najlepszy polski komiks
(2019).

Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Justyna Wubs-Mrozewicz
Tytuł: Sekret siedmiu statków
Wydawca: Rozpisani.pl
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96140-50-0
rozpisani.pl, ksiegarnia.pwn.pl

Autor: Lucyna Leśniowska
Tytuł: Niebieska łódka
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-75282-47-4
marpress.pl

(…) Książka o siedmiu renesansowych statkach
skierowana jest do czytelników od lat 10 do 110.
Pokazuje niezwykłą historię statków holenderskich,
które zawitały w 1564 r. do Gdańska, oraz odkrywanie
tej historii w XXI w. Jakie sekrety kryją się na kartach
zapomnianej sprawy sądowej? Jak pracują historycy w
archiwum i do czego przydają się przypisy? Kim byli
nastoletni Gabriel i Marysia? Fakty i fikcja, wiek XVI
i XXI przeplatają i przenikają się w opowieści o tym,
jak magiczna może być historia.
Justyna Wubs-Mrozewicz jest pracownikiem
naukowym (Associate Professor) w Instytucie Historii
na Uniwersytecie w Amsterdamie. Lubi odkrywać
sekrety historii w różnych postaciach.

Młodzieżowa love story znad Bałtyku.

Od Wydawcy

W dzieciństwie Julia i Zygi byli najlepszymi
przyjaciółmi. Jednak ich znajomość skończyła się
w dramatycznych okolicznościach.
Właśnie rozpoczyna się rok szkolny i Zygi zaczyna
liceum. Gdy po raz pierwszy wchodzi do nowej klasy,
w jednej z ławek zauważa Julię. Serce chłopaka
zaczyna bić szybciej…
Czy możliwe jest odbudowanie przyjaźni po latach?
Czy Zygi i Julia są dla siebie kimś więcej niż tylko
znajomymi ze szkoły? Jaką tajemnicę skrywa Zygi?
I jaką rolę odegra przystojny surfer Adam?
Od Wydawcy
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Autor: Katarzyna Czaykowska-Stój
Dominika Ikonnikow
Tytuł: Gdańskie legendy na nowo
opowiedziane
Wydawca: Gdańska Organizacja
Turystyczna
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96278-00-5
visitgdansk.com

Tytuł książki trafnie oddaje jej zawartość. Autorki
opowiadają gdańskie legendy – te bardziej i mniej znane
– po swojemu. Inspiracją były m.in. teksty Jerzego
Sampa i Andrzeja Januszajtisa.
Na opowieść o Gdańsku składa się 11 legend: „Czarne
Morze”, „Gdański bruk i gdańskie brukowce”, „Kaczy
Dwór”, „Gospoda pod Białym Łabędziem”, „Miłość
na zawsze, czyli Jakub i Anna”, „O strażniku Bramy
Wyżynnej”, „Wizyta Stolema w Gdańsku”, „Żabi Kruk”,
„Legenda o cegle i kociej łapce w niej odciśniętej”,
„O mistrzu Eggercie i gdańskich lwach”, „Dlaczego
figury na gdańskim Prawym Mieście stoją w tak
dziwnych pozach?”.
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Poezja
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Autor: Anna Czekanowicz
Tytuł: Szelest sukienki... Listy
do przyjaciół
Wydawca: Fundacja Terytoria
Książki
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-7908-215-5
terytoria.com.pl

Autor: Zbigniew Joachimiak
Tytuł: Córka / Daughter, seria:
Literatura XXI Wieku.
Polska Poezja Współczesna
Wydawca: Fundacja Światło
Literatury
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96202-31-4

Tom „Szelest sukienki” zawiera kilkadziesiąt wierszy
wybranych przez poetkę – od momentu debiutu w roku
1974 do roku 2020. To swoista autobiografia, głos
przyciszony niczym szelest właśnie. Autor/autorka,
a autor/autorka wierszy szczególnie, staje zawsze przed
swoim czytelnikiem nagi/naga, odarty/odarta z atrybutu
maski, jaki daje każdemu/każdej z nas codzienność.
Bezbronny/bezbronna wobec zmagania się ze słowem,
z poszukiwaniem wyrazu dla niewyrażalnego. Autorka
tego tomu dodała do tytułu podtytuł: Listy do przyjaciół.
Niektóre z tekstów mają konkretnych adresatów, inne
może wciąż ich poszukują.

W nowym zbiorze wierszy poeta „rozmawia” z córką,
zadziwiony, że nie tylko świat, ale i jego latorośl
dorasta, dorośleje. Rozmawia poprzez poezję
stworzoną całkiem niedawno, ale i tę, która powstała
tuż po narodzeniu córki. Dziś, trzymając w ręku list
od niej, czuje się rozradowany jej niebrzmiącymi, ale
naprawdę istniejącymi słowami. Śmierć wydaje mu
się niestraszna. „(…) nie umrę, to tylko ogród
przestanie kwitnąć dla mnie”.
Autorką tłumaczeń wierszy w tomiku na język
angielski jest Anna Gąsienica Byrcyn.

Od Wydawcy
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Autor: Bożena Ptak
Tytuł: Lęki nieoswojone, seria:
Biblioteka SPP, t. 12
Wydawca: Stowarzyszenie Pisarzy
Polskich / Kraków
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95758-14-0
sppkrakow.pl

Autor: Antoni Pawlak
Tytuł: Ale bez rozgrzeszenia, seria:
Biblioteka Arkadii, t. 176
Wydawca: Instytut Mikołowski
im. Rafała Wojaczka
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65250-71-1
instytutmikolowski.pl

Dobrze jest przeczytać coś, co pozostawia
w człowieku ślad. Takie właśnie są wiersze Bożeny
Ptak, równie dojmujące wówczas, gdy mówią
o rzeczach prywatnych – jak i wtedy, gdy odwołują się
do sumienia lub rozsądku współczesnej Polski czy
Europy. Przeważa ton gorzki, ironiczny, ale nic w tej
poezji nie jest jednoznaczne, niespodzianka czyha za
każdym rogiem. Kiedy już opadnie bitewny kurz,
najważniejsze okazuje się „zdążyć jeszcze raz wypić,
zatańczyć, zaszaleć”.

Język poezji Antoniego Pawlaka, z tomu na tom,
rafinuje ze zbędnych błyskotek. Otrzymujemy
wysokooktanowe zapisy doświadczenia erotyzmu
i polityki. Te dwie dominanty tematyczne gwałtownie
przyspieszają w każdym wierszu książki. Pawlak zdaje
się być dziś poetą reaktywnym, nie stroniącym od
ostrego komentarza społecznego. Jednocześnie
zachowuje podziwu godną optykę prywatności nie
zgłaszającej pretensji do zideologizowanej filipiki tak
charakterystycznej dla tzw. „poezji zaangażowanej”.
(…)
Krzysztof Siwczyk

Andrzej Appel

Autor został laureatem Pomorskiej Nagrody
Literackiej. Tomik uznano Literacką Książką Roku
2020.
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Autor: Jarosław Zalesiński
Tytuł: Wiersze wersetów, seria:
Biblioteka „Toposu”, t. 203
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół
Sopotu, Redakcja
„Toposu”
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-65662-73-6
topos.com.pl

Autor: Janusz Stanisław Pasierb
Tytuł: Wiersze zebrane, t. 1–4
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81276-50-4
ksiegarnia.bernardnum.com.pl

Kolejny tomik w dorobku gdańskiego poety
debiutującego w 1994 r. zbiorem pt. „Wiersze
i zdania”. Po drodze były tomiki: „Wiersze i ślady”
(1997), „Wiersze i okolice” (2004), „Wiersze
poprzednie i ostatnie” (2009) „Wiersze ponowne”
(2012), „Wiersze Ostateczne” (2015) i „Wiersze
przebrane” (2018).

Na „Wiersze zebrane” składają się wszystkie utwory
Janusza Stanisława Pasierba opublikowane w tomach
poetyckich oraz czasopismach, a także inedita
przechowywane w warszawskim archiwum poety,
znajdującym się w posiadaniu spadkobierczyni praw
autorskich, pani Marii Wilczek. (…)
Utwory (…) zostały ułożone zgodnie z chronologią ich
publikacji w kolejnych książkach poetyckich.
Uwzględniono zarówno tomiki, które ukazały się za życia
poety, jak i te, które zostały przez niego przygotowane do
druku, lecz wydane po jego śmierci (…). Zachowano też
oryginalny układ utworów w obrębie tomów, łącznie
z zamieszczonymi w nich przekładami.
Każdy tom opatrzony jest przypisami opracowanymi
przez redaktorów, w czwartym tomie znajdują się spisy
wszystkich utworów.
Od Wydawcy
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Autor: Leszek Molendowski
Michał Osek
Tytuł: Magnus Bruski. Bohater
z Gdańska
Wydawca: Fundacja Centrum
św. Jacka / Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-89985-13-2
gdansk.dominikanie.pl

Autor: Jerzy Szwankowski
Tytuł: Biskup chełmiński
ks. dr Augustyn Rosentreter.
Szkic biograficzny
w 175. rocznicę urodzin
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81277-18-1
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Ks. Magnus Bruski to postać bardzo zasłużona dla
Pomorza, Gdańska i Kościoła gdańskiego.
Urodził się w 1886 r .w Brusach. Święcenia
kapłańskie otrzymał w 1913 r. po ukończeniu
seminarium w Pelplinie. W latach 1913–1922 był
wikarym w kościele św. Mikołaja, 1922–1926
administratorem parafii w Świętym Wojciechu, 1926–
1935 proboszczem kościoła Trójcy Świętej
w Oliwie, 1935–1945 proboszczem kościoła św.
Mikołaja. Opiekował się szpitalem Najświętszej Marii
Panny, kaplicą Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny na Dolnym Mieście, katolickim
sierocińcem dla chłopców, Kongregacją Mariańską dla
młodzieży żeńskiej i Towarzystwem Trzeźwości.
Był współorganizatorem w 1935 r. I Synodu Kościoła
Gdańskiego. Zmarł na tyfus w 1945 r.

Książka prezentuje sylwetkę biskupa katolickiego
rodem z Kosznajderii, stojącego na czele diecezji
chełmińskiej w przełomowym okresie końcowych lat
zaboru pruskiego i pierwszych lat po jej powrocie
w granice odrodzonej Rzeczpospolitej. Człowieka
kierującego się przede wszystkim dobrem Kościoła,
ale uwikłanego – nie z własnej woli, a zrządzeniem
biegu dziejów – w tryby pruskiej polityki
narodowościowej wobec nacji polskiej w najgorętszej
fazie jej rozwoju oraz w mechanizm odniemczania
Pomorza po 1920 roku.
Od Wydawcy
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Autor: Marian Fryda
Tytuł: Mocna wiara! Opowieść
o księdzu Władysławie
Holaku (1906–1974)
Wydawca: Parafia pw. Narodzenia
NMP / Koczała
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96172-30-3
czec.pl

Autor: Józef Borzyszkowski
(zebr. i oprac.)
Tytuł: Pro memoria – Tadeusz
Jabłoński (1919–2019)
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-65826-61-9
instytutkaszubski.pl

(…) biografia pierwszego polskiego, powojennego
proboszcza parafii koczalskiej (pow. człuchowski),
związanego z nią przez 27 lat. Na tle życia księdza
Holaka wydawnictwo przedstawia także problemy
związane z adaptacją mieszkańców w nowej
powojennej rzeczywistości, w zderzeniu z różnicami
etnicznymi i trudną sytuacją polityczną. Księdza
Władysława Holaka w związku z tym, że był zastępcą
dziekana człuchowskiego – księdza Antoniego WołkaWacławskiego, spotykały liczne szykany ze strony
władz komunistycznych.

Wydany tom poświęcony został Tadeuszowi
Jabłońskiemu (1919–2019) – Pawłowi Dzianiszowi:
wybitnemu dziennikarzowi i publicyście, autorowi wielu
esejów historycznych i portretów biograficznych,
animatorowi życia kulturalnego, mistrzowi wielu
pomorskich dziennikarzy. T. Jabłoński był też żeglarzem
i podróżnikiem, inicjatorem wielu cennych inicjatyw
kulturalnych, a zwłaszcza pisarzem, potrafiącym
z zacięciem opowiadać pasjonujące historie.

Od Wydawcy

Od Wydawcy
Na uwagę zasługuje m.in. obszerna bibliografia
twórczości Tadeusza Jabłońskiego oraz dotycząca jego
osoby. Opracowali ją Leszek Rybicki i Andrzej Fac
z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gdańsku.
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Autor: Andrzej Brzeziecki
Tytuł: Wielka gra majora Żychonia.
As wywiadu kontra Rzesza
Wydawca: Wydawnictwo Literackie
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-08074-38-1
wydawnictwoliterackie.pl

Postać Jana Henryka Żychonia jest wielobarwna,
kontrowersyjna i tragiczna. Jako młody chłopak uciekł
z domu do Legionów, walczył o granice odrodzonej
Polski, był oficerem wywiadu niestroniącym od
brutalnych metod, godnym przeciwnikiem niemieckiej
Abwehry; wzbudzał też kontrowersje swoim
nieokrzesaniem i zamiłowaniem do alkoholu.
Zainicjował szereg ważnych akcji wywiadowczych,
w tym najsłynniejszą „Wózek”, polegającą na
inwigilacji niemieckich przesyłek pocztowych
przewożonych przez polskie Pomorze. Podczas II
wojny światowej Żychoń został bezpodstawnie
oskarżony o współpracę z Abwehrą. Uniósł się
honorem, rzucił stanowisko, zgłosił się na front –
i zginął pod Monte Cassino.
Od Wydawcy
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Autor: Krystyna de Walden-Gałuszko
Tytuł: Opowiem Ci o moim życiu
Wydawca: Wydawnictwo
Rozmowy
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95445-51-4
rozmowyprzykawie.com

Autor: Teresa Donimirska
Piechocka
Tytuł: Moje wspomnienia.
Wysiedlenie z rodzinnej
Ziemi Sztumskiej
w 1939 roku
Wydawca: Contact
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-65287-99-1

„Opowiem Ci o moim życiu” to barwna i wciągająca
lektura. To opowieść o losach niezwykłej bohaterki
[gdańskiej lekarki, psychonkolog, prof. dr hab. n. med.
– red.] żyjącej w trudnych, przełomowych czasach.
W jej osobistej narracji codzienne dni, jak kolejne
kartki zerwane z kalendarza, porywane są co chwila
przez wichry dziejów. Wielka historia burzy plany,
porywa piękne marzenia i zmusza do zmagań, by
przetrwać, by odbudować, by nie dać się złamać.
Jesteśmy spadkobiercami osobistych historii naszych
przodków i kształtujemy dziedzictwo naszych
potomków. Jeśli poznamy skąd przyszliśmy,
zrozumiemy kim jesteśmy i mamy szansę na refleksję:
Dokąd idziemy? Warto przeczytać tę książkę.

Autorka urodziła się w 1930 r. jako ósme dziecko
w rodzinie ziemiańskiej Donimirskich we wsi Ramzy
Małe, w powiecie Sztum. Rodzice, Maria i Kazimierz
Donimirscy, przed II wojną światową byli
zaangażowani w działalność społeczną, kulturalną
i oświatową dla utrzymywania polskości na terenie
Powiśla, stale narażając się Niemcom. Kazimierz
Donimirski był jednym z założycieli i zarazem
prezesem rady nadzorczej Banku Ludowego
w Sztumie. Dom rodzinny pani Teresa wspomina
bardzo ciepło. Między innymi wizyty w nim
Melchiora Wańkowicza z córką, który zresztą mieszkał
u Donimirskich niedługi czas.
Teresa Donimirska Piechocka od kilkudziesięciu lat
mieszka w Stanach Zjednoczonych.

Od Wydawcy
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Autor: Eugeniusz Pryczkowski
Tytuł: Wòjnowé wspòmnienia
Kaszubów z Banina i okolic
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie / Banino
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-63940-15-7
czec.pl

Autor: Marek Wenta
Tytuł: Na przekór bałwanom
Wydawca: Millennium
Publishers
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65420-16-9
marekwenta.pl

(…) zbiór wspomnień, który powstał na przestrzeni lat
autorstwa Eugeniusza Pryczkowskiego. W jego
ramach zamieszczono dziesięć wywiadów
z mieszkańcami Banina, Barniewic, Żukowa,
Miszewa, Kościerzyny, Rębiechowa, Nowego Portu,
Hopowa, Klukowa i Łebieńskiej Huty.

Książka kapitana Marka Wenty (…) już w swoim tytule
wzbudza pewne skojarzenia, różniące się od typowych
tzw. „książek marynarskich”. Stanowi ta książka
szczery obraz życia marynarza, razem z jego pracą na
morzu, ale również z tzw. „normalnym życiem” na
lądzie, zarówno rodzinnym jak i zawodowym, gdzie
nieraz trzeba było pokonywać rozmaite urzędowe
bałwany, przepisy i ustawy, stojące na drodze morskiej
kariery. Książka napisana jest gawędziarskim stylem,
łatwo trafiającym do wyobraźni i nie zawiera często
spotykanych sztuczności. Dobrze, że Autor napisał tak
szczerą książkę.

Od Wydawcy

Andrzej Perepeczko
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Tytuł: Edukacja kobiet na Pomorzu
Gdańskim w początkach
XIX wieku. Działalność
Louise von Krockow
Wydawca: Gdańska Galeria Miejska
Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95595-19-6
978-83-82062-62-5

Autor: Magdalena Sacha
Tytuł: T. 3, „Cicha wielkość”. Louise
von Krockow (1749–1803) i jej wizja
kobiecej edukacji / „Stille Größe”.
Louise von Krockow (1749–1803)
und ihre Vision der Frauenbildung
ISBN: 978-83-95595-18-9
978-83-82062-58-8

Autor: Louise von Krockow
Tytuł: T. 1, Rath und That zu einem guten
Werke. Ein Toilletengeschenk
für Damen
ISBN: 978-83-95270-76-5
978-83-82062-56-4

Hrabina Louise von Krockow (…) to fascynująca do dziś przedstawicielka
czasów Oświecenia (…). Wydawca jej traktatu pedagogicznego uwiecznił
ją jako „cichą wielkość”. Po ponad dwustu latach Louise von Krockow
nadal może nas inspirować jako silna, ciekawa postać kobieca swojej
epoki: „amazonka na koniu”, inicjatorka przebudowy zamku, twórczyni
parku w Krokowej, matka siedmiorga dzieci, dwukrotna mężatka (przy
czym drugi mąż był młodszy o 27 lat…), a także – a może przede
wszystkim – jako dramatopisarka, epistolografka i autorka traktatu
pedagogicznego, którego celem było stworzenie programu edukacji
dziewcząt – ówcześnie w zasadzie nieistniejącej.
Niniejsza publikacja poświęcona jest właśnie projektowi szkoły dla
osieroconych i zubożałych dziewcząt, który Louise von Krockow
opublikowała w 1800 r. w Królewcu. Pierwszy tom to reprint tegoż
wydania, zaś drugi tom stanowi tłumaczenie traktatu na język polski.
W trzecim tomie opisuję postać oświeceniowej Autorki w kręgu jej
rodziny, przyjaciół i intelektualnych inspiracji. (…)
Magdalena Sacha

Autor: Louise von Krockow
Tytuł: T. 2, Radą i czynem ku dobremu
dziełu. Podarunek toaletkowy
dla Dam
ISBN: 978-83-95595-17-2
978-83-82062-57-1
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Autor: Rafał Panfil (red.)
Artur Dobry (red.)
Tytuł: Regnum defendo ense
et alis tego stricto / Królestwa
bronię dobytym mieczem
i osłaniam skrzydłami. Malbork
w Prusach Królewskich, t. 1,
Prusy Królewskie i Malbork
w okresie staropolskim
(1454–1772)
Wydawca: Muzeum Zamkowe / Malbork
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95898-64-8
zamek.malbork.pl
Publikacja towarzysząca projektowi wystawienniczemu
roboczo nazwanemu „Tryptykiem malborskim”,
w swoim założeniu obejmującemu całość dziejów
zamku w Malborku. Redaktorzy tomu zgromadzili 17
z planowanych 26 tekstów, które miały zostać
wygłoszone na konferencji, do jakiej z powodu
pandemii nie doszło. Dotyczą one m.in.: zjazdów
sejmików generalnych Prus Królewskich w Malborku,
malborskiego wymiaru sprawiedliwości w czasach
Rzeczypospolitej szlacheckiej, uczestnictwa
wojewodów malborskich w sejmach w okresie
panowania Wazów, katolicyzmu i protestantyzmu
w Malborku i na Żuławach Wiślanych w XVI–XVIII w.,
wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją…

Autor: Janusz Marszalec (red.)
Tytuł: Historia jako pokusa.
Spojrzenie przez pryzmat
Westerplatte
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-61077-79-4
muzeumgdansk.pl

Książka stanowi podsumowanie dwóch konferencji
zorganizowanych w Muzeum Gdańska. Pierwsza
odbyła się w 2018 r. pod nazwą „II wojna światowa.
Operacje na pamięci”; druga – zatytułowana „Historia
jako pokusa. Spojrzenie przez perspektywę
Westerplatte” – miała miejsce rok później i została
zorganizowana we współpracy z portalem
historycznym ohistorie.eu, którego wydawcą jest
Towarzystwo Historiograficzne – Koło Lubelskie.
Książka jest spojrzeniem kilkunastu badaczy kilku
dyscyplin humanistycznych (również technicznych),
a także praktyków zajmujących się muzealnictwem
oraz edukacją na procesy instrumentalizowania
przeszłości. Westerplatte jest tylko pretekstem do
analiz wychodzących daleko poza jego horyzont. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Stanisław Kostka
Szymański
Tytuł: O Gdańsku i Gdyni,
o budowie statków
i żegludze
Wydawca: Stanisław Szymański
Rozpisani.pl
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-94300-37-1
rozpisani.pl, ksiegarnia.pwn.pl

Autor: Piotr Podlewski
Tytuł: Penetracje wokół Sztumu,
seria: Biblioteka Kwartalnika
„Prowincja”, t. 10
Wydawca: Stowarzyszenie
Inicjatyw Obywatelskich
Taka Gmina / Sztum
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-94157-39-5
prowincja@onet.pl

Od 1969 roku związałem się zawodowo z przemysłem
okrętowym. Przez ponad dziesięć lat byłem Głównym
Konstruktorem w Toruńskich zakładach Urządzeń
Okrętowych.
Na przełomie lat 1979/1980 przeniosłem się z Torunia
do Gdańska i pracowałem w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym Stoczni Gdańskiej im. Lenina.
Od 14 do 31 sierpnia 1980 roku brałem udział
w historycznym strajku Stoczni Gdańskiej (…).
(…) Kiedy 29 października 1988 roku (…) Stocznia
Gdańska (…) postawiona została w stan likwidacji,
założyłem prywatną firmę okrętową „POMERANKA”
Sp. z o.o., w której projektowałam i budowałem różne
mechanizmy oraz urządzenia okrętowe (…).
W 2008 roku zakończyłam działalność zawodową
i zająłem się wyłącznie pisaniem.
Od Autora

Książka jest podsumowaniem kilku ostatnich lat badań
w regionie otaczającym miasto Sztum. (…)
Pozwoliłem sobie także na przekroczenie granic
naszego powiatu i opisanie kilku miejsc w sąsiednich
gminach z uwagi na ciekawe odkrycia lub historie. (…)
Głównym zadaniem dla mnie jako historyka i etnologa
było dotarcie do miejsc zapomnianych i opuszczonych
oraz omijanych w dzisiejszej literaturze związanej
z regionem, w przewodnikach turystycznych czy
informatorach. (…)
Weryfikacja terenowa, praca z mapami
topograficznymi, z LIDAREM, to istotne elementy
pracy nad artykułami, które finalnie stały się częścią tej
publikacji.
Fragment wstępu
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Autor: Aleksandra Pudło
Tytuł: Mieszkańcy Pruszcza
Gdańskiego sprzed
dwóch tysięcy lat
Wydawca: Muzeum Archeologiczne
/ Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95647-37-6
archeologia.pl

Polsko-niemiecki katalog wystawy prezentującej
wyniki badań antropologicznych ludności kultury
oksywskiej i wielbarskiej, których szczątki odkryto na
kilku cmentarzyskach zlokalizowanych w obrębie
Pruszcza Gdańskiego. W sumie w mieście i okolicach
zarejestrowano dotychczas ponad 50 stanowisk
archeologicznych, z których większość stanowią osady.
Publikacja oprócz fotografii zawiera opisy cmentarzysk
w Pruszczu Gd., informuje o wieku i płci zmarłych,
stanie i dynamice biologicznej, prezentuje
charakterystykę morfologiczną pochowanych, budowę
i wysokość ciała, stan zdrowia mieszkańców w okresie
wpływów rzymskich, a także małe i duże związki
pruszczan z innymi populacjami.

Autor: Sławomir Kościelak (red.)
Sobiesław Szybkowski (red.)
Tomasz Rembalski (red.)
Tytuł: Genealogia, prozopografia
i dzieje społeczeństw
na historycznych obszarach
Pomorza w okresie
przedindustrialnym (od
średniowiecza po wiek XIX)
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-82062-92-2
wydawnictwo.ug.edu.pl
Autorzy tekstów umieszczonych w książce podejmują
takie tematy jak: 1) genealogia dynastyczna jako
narzędzie do badań politycznych dziejów Pomorza
Wschodniego w XIII w.; 2) otoczenie księcia
szczecińskiego Barnima III – kształtowanie elity
politycznej księstwa szczecińskiego w drugiej i trzeciej
ćwierci XIV w.; 3) pochodzenie Szczawińskich herbu
Dąbrowa z Prus Królewskich; 4) Dąbrowscy
z Wojanowa herbu Leliwa (Wojanowscy) w XV–XVII
w. w Prusach Królewskich; 5) kaszubski rodowód
słupskiej linii rodu Grąbek (Grąbkowski, Grumbkow)…
Omówień pomorskich rodów jest tu więcej.
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Autor: Tomasz Miegoń
Aleksander Gosk
Tytuł: Gdynia i Kępa Oksywska
1939
Wydawca: Fundacja Historia
i Kultura
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96247-20-9
historiaikultura.pl

Autor: Piotr Semków
Tytuł: Niezwykła historia
zwykłych obiektów. Gdynia,
ul. Korzeniowskiego 8/10 –
– budynek, ludzie, wydarzenia
Wydawca: Instytut Pamięci
Narodowej / Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82293-06-7
ipn.gov.pl

Książka Tomasza Miegonia, dyrektora Muzeum
Marynarki Wojennej, oraz jego zastępcy Aleksandra
Goska stanowi hołd dla obrońców Gdyni i Oksywia
oraz społeczeństwa polskiego na Pomorzu, które
ofiarnie wspierało wojsko. Wprowadzeniem do opisów
walk jest przybliżenie Gdyni, nowoczesnego miasta
portowego zbudowanego od podstaw w latach 20.
i 30., dumy Drugiej Rzeczypospolitej.
Na 104 kolorowych stronach znajdą się liczne
fotografie, reprodukcje dokumentów, mapy. Kolejna
popularna publikacja w serii poświęconej polskim
bitwom i kampaniom (ukazały się w niej m.in. książki
o walkach pod Ossowem i Radzyminem w 1920 roku
czy powstaniu sejneńskim w 1919 roku) jest
adresowana do miłośników historii, w tym zwłaszcza
do młodszych czytelników.
Od Wydawcy

Modernistyczny budynek na Kamiennej Górze
w Gdyni wzniesiono w latach 1934–1935 . Pierwotnie
należał on do przedsiębiorstwa Polskarob. W czasie
okupacji znajdowała się tutaj siedziba Gestapo. Adres
nie cieszył się dobrą sławą również po wojnie. Do
budynku wprowadził się Miejski Urząd
Bezpieczeństwa Publicznego. Później zajmowała go
jeszcze Informacja Marynarki Wojennej i Wojskowa
Służba Wewnętrzna Marynarki Wojennej. Po 1989 r.
obiekt pozostał centrum ochrony kontrwywiadowczej
Wybrzeża.
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Autor: Tomasz Słomczyński
Tytuł: Słowem i pieśnią.
I Przegląd Piosenki
Prawdziwej „Zakazane
Piosenki”. Hala Olivia,
20–22 sierpnia 1981 roku
Wydawca: Instytut Pamięci
Narodowej / Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82292-68-8
ipn.gov.pl

Autor: Jarosław Wąsowicz SDB
Tytuł: O wolne wybory, o niepodległą
Polskę! Młodzi gdańszczanie
przeciwko komunie. Wokół
protestu na meczu Lechii
Gdańsk z Ruchem Chorzów
6 października 1985 r.
Wydawca: Instytut Pamięci
Narodowej / Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82293-18-0
ipn.gov.pl

Przegląd Piosenki Prawdziwej „Zakazane Piosenki” był
sporym zaskoczeniem – zarówno dla samych
organizatorów, jak i dla socjalistycznej władzy.
Zaskakujący był już sam przebieg tego wydarzenia,
czyli wypełniona po brzegi hala Olivia, udział wielu
popularnych ówcześnie polskich artystów, a także
rozgłos, jaki zyskało ono w Polsce i za granicą.

(…) Omawiane wybory do Sejmu PRL odbyły się 13
października 1985 roku. Środowiska opozycyjne
w Gdańsku przeprowadziły wówczas szeroko zakrojoną
akcję bojkotującą to wydarzenie (…).
(…) Jednak największy rozgłos przyniosła
antywyborcza akcja przeprowadzona w dniu 6
października 1985 roku przez Grupy Wykonawcze
FMW oraz kilkoro innych młodych ludzi związanych ze
środowiskiem opozycyjnym. Do wydarzenia doszło na
stadionie gdańskiej Lechii (…). W pięćdziesiątej piątej
minucie meczu Lechia – Ruch, po strzeleniu bramki
przez piłkarzy z Gdańska, na płocie odgradzającym
trybuny od boiska zawisł dziesięciometrowy transparent
z napisem: „13 X bojkot! Solidarność”. (…)
Fragment broszury

Kto wymyślił trzydniowy festiwal, na którym będą
śpiewane piosenki i wygłaszane teksty antyreżimowe?
(…)
Fragment wstępu
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Autor: Mariusz Borowiak
Tytuł: Dywizjon Okrętów
Podwodnych 1932–1939,
seria: Polska Marynarka
Wojenna II Rzeczypospolitej,
t. 5
Wydawca: Napoleon V
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81787-04-8
napoleonv.pl

Autor: Karol Polejowski
Tytuł: O Polskę wolną i czystą
jak łza. Szwadron 5. Brygady
Wileńskiej AK ppor.
Zdzisława Badochy
„Żelaznego” na terenie
powiatu kartuskiego
w maju 1946 roku
Wydawca: Muzeum II Wojny
Światowej / Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-65957-34-4
muzeum1939.pl

Autor prezentuje plany rozbudowy floty II
Rzeczypospolitej, podejmuje temat budowy stawiaczy
min typu Wilk we Francji oraz starań Włoch o zdobycie
kontraktu na budowę polskich okrętów. Pisze
o pierwszych polskich okrętach podwodnych
w tymczasowej grupie łodzi podwodnych, strukturze
organizacyjnej i wyszkoleniu ich załóg. Zapoznaje
z budową dwóch jednostek oceanicznych typu Orzeł
w Holandii oraz przygotowaniem załogi przed II wojną
światową.

Książka omawia mało znane wydarzenia związane
z działalnością 5. Brygady Wileńskiej AK na terenie
Kaszub w maju 1946 r. Autor przedstawia nie tylko
dokonania szwadronu ppor. Zdzisława Badochy
„Żelaznego” na tym terenie, ale opisuje także
ówczesną sytuację polityczno-społeczną na terenie
powiatu w rok po ustanowieniu władzy
komunistycznej.
Od Wydawcy
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Autor: Adam Węsierski
Tytuł: Sensacje i sekrety powiatu
chojnickiego, sępoleńskiego
i tucholskiego, cz. 2
Wydawca: Machina Druku
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66209-56-5
machinadruku.pl

Autor: Mirosław Skibniewski
Tytuł: Poczta w Gdyni.
Od dyliżansu do ambulansu
(wyd. 2)
Wydawca: Verbi Causa
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-60494-94-3
czec.pl

Prezentowany zbiór studiów odkrywa nieznane nikomu
sekrety funkcjonariuszy chojnickiej, sępoleńskiej
i tucholskiej bezpieki, m.in. malwersacje finansowe,
afery, nadużywanie władzy oraz najbardziej ciemne
występki, w które zaangażowane były nie tylko osoby
już nieżyjące.
Zainteresowany czytelnik pozna tożsamość delatorów,
którzy kryją się za pseudonimami: „Jerzy”, „Jurek”,
„Kazimierz”, „Henryk”, „Gryf”, „Fema”, „Podolski”,
„Parasol”, „Edwin”, „Józef”, „Smutny”, „Wojciech”,
„Lekarz”, „Adam”, „Iwicki” i wielu innych.

(…) Ta książka jest o historii gdyńskiej poczty od
momentu jej powstania w 1825 r. (w obecnych
granicach miasta), do wybuchu wojny w 1939 r.,
z wykorzystaniem ogromnej wiedzy i niezwykłych
zbiorów, na które składają się stemple, karty
pocztowe, widokówki, będące w posiadaniu
Mirosława Skibniewskiego – kolekcjonera
wielokrotnie nagradzanego na ogólnopolskich
wystawach filatelistycznych. To kolejny przyczynek
do dziejów naszego miasta, poszerzony o ciekawostki,
związane z samą instytucją poczty gdyńskiej, jej
powstania i działania. (…)
Fragment przedmowy
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Autor: Katarzyna Darecka (red.)
Anna Frąckowska (red.)
Tytuł: Dominikanie w Gdańsku.
800 lat zakonu dominikanów
w Polsce. Katalog wystawy
Muzeum Gdańska
Wydawca: Muzeum Gdańska
Fundacja Centrum
św. Jacka / Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-61077-87-9,
978-83-89985-11-8
muzeumgdansk.pl, gdansk.dominikanie.pl

Autor: Leszek Molendowski
Tytuł: Zakony męskie na terenie
diecezji chełmińskiej w latach
II Rzeczypospolitej
(1920–1939) . Struktura,
duchowieństwo i działalność
Wydawca: Muzeum Gdańska
Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96194-32-9,
978-83-65826-63-3
muzeumgdansk.pl, instytutkaszubski.pl

(…) Publikacja zawiera obszerny zbiór esejów
przybliżających dzieje gdańskiego kościoła św.
Mikołaja i lokalnego klasztoru Braci Kaznodziejów
autorstwa wybitnych specjalistów różnych dziedzin –
historyków, archiwistów, historyków sztuki,
archeologów, konserwatorów, architektów. Wiele z nich
zawiera nowe, nie publikowane materiały i wyniki
badań. Na część katalogową składa się niemal 250 not
prezentujących dokumenty, archiwalia, dzieła sztuki
i zabytki kultury materialnej będące świadectwem
losów, kultury duchowej i materialnej tutejszego
konwentu, często po raz pierwszy prezentowane
szerszej publiczności. (…)
Od Wydawców

Celem książki jest przedstawianie historii zakonów
i zgromadzeń zakonnych, które w okresie
dwudziestolecia międzywojennego (1920–1939)
osiedliły się na terenie diecezji chełmińskiej:
duchaczy, franciszkanów, jezuitów, księży misjonarzy,
pallotynów i pijarów, michalitów, redemptorystów,
Misjonarzy Świętej Rodziny, salezjanów oraz
werbistów. Wpisanie się w przestrzeń sakralną
Pomorza, miast, miasteczek i wsi, nie dla wszystkich
było procesem łatwym, bo często długotrwałym,
nie zawsze spełniającym oczekiwania samego zakonu.
(…)
Od Wydawców

46

Autor: Przemysław Woś
Tytuł: Sekrety Słupska i okolic
Wydawca: Księży Młyn
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-77296-36-3
km.com.pl

Autor: Janusz Dargacz (red.)
Katarzyna Kurkowska (red.)
Leszek Molendowski (red.)
Tytuł: Nowy Port, seria: Historie
Gdańskich Dzielnic, t. 3
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-61077-83-1
muzeumgdansk.pl

Mamy dowody, że w Słupsku i jego okolicach
zaskoczenie to dla mieszkańców codzienność.
W kwietniowy poranek 1928 roku ogromne „cygaro”
wolno osiadło na ziemię w bazie w Jezierzycach. Wieść
o nieoczekiwanej wizycie niezwykłego śmiałka
Umberta Nobilego szybko obiegła Słupsk. A miał to być
zwykły dzień… Delikatne pukanie do drzwi wyrwało z
popołudniowego czerwcowego letargu lokatorów domu
przy ulicy Traugutta 18, którzy niespodziewanie będą
musieli zdradzić tajemnicę rodziny von Kleist. Słupski
Chłopczyk nie daje się tak łatwo zaskoczyć i postanawia
sam zawojować świat swoim smakiem! Hrabina von
Massow spogląda na niego zaskoczona. Przecież
nigdzie nie była tak szczęśliwa jak na Pomorzu, pod
Miastkiem. Swoje miejsce w Spichlerzach Sztuki
odnalazł nawet „politycznie niebezpieczny” Witkacy.
(…)
Od Wydawcy

(…) Do współpracy zaprosiliśmy osiemnastu autorów,
głównie historyków oraz historyków sztuki
reprezentujących różne ośrodki naukowe i instytucje.
Efekt? 16 ciekawych rozpraw, wiele map, grafik,
ilustracji i zdjęć ilustrujących historię powstawania
i rozwoju dzielnicy. Na 464 stronach publikacji można
przeczytać m.in. o tym, jak u ujścia Wisły powstawał
teren, na którym znajduje się Nowy Port,
o architekturze, przebudowie, mieszkańcach, a także
o tym, co nazywano „gdańskim dynamitem” i dlaczego
był tak pożądany.
Od Wydawcy
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Autor: Michał R. Jeliński
Tytuł: Historia wejherowskiego
tenisa
Wydawca: BiT
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96094-24-7
wydawnictwobit.pl, czec.pl

Historię wejherowskiego tenisa przez ponad sto lat
tworzyli ludzie, dla których tenis był pasją i której
poświęcili swoje życie. To dzięki nim Wejherowo było
i jest ważnym miejscem na tenisowej mapie Polski.
Pozycję tenisa i jego znaczenie w strukturach lokalnego
sportu doceniali włodarze miasta, czego najlepszym
przykładem była inicjatywa Teodora Bolduana,
ówczesnego burmistrza Wejherowa, wybudowania
wspaniałego obiektu przy ulicy Kalwaryjskiej.
Wejherowskie korty od ponad osiemdziesięciu pięciu lat
są wizytówką miasta i swoją działalnością wpisują się
na karty historii wejherowskiego sportu i Wejherowa.
Od Wydawcy

Autor: Cezary Obracht-Prondzyński
Tytuł: Zorze odrodzenia kaszubskiego.
Teodora i Izydor Gulgowscy.
Konteksty - kreacje - kontynuacje
Wydawca: Muzeum - Kaszubski
Park Etnograficzny
/ Wdzydze Kiszewskie
Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95660-32-0
muzeum-wdzydze.gda.pl, instytutkaszubski.pl,
kaszubskaksiazka.pl
Niniejszy szkic składa się z trzech części różnej
objętości.
W pierwszej części skoncentrowano się na kontekście,
czyli ukazaniu zmian zachodzących na Kaszubach
i Pomorzu, w tym szczególnie na wsi kaszubskiej,
w XIX i na początku XX wieku. W drugiej części
przedstawiono dokonania małżeństwa Gulgowskich.
Natomiast trzecia część poświęcona jest sytuacji
Wdzydz w okresie międzywojennym, w czasie II Wojny
Światowej i po jej zakończeniu, a także recepcji dzieła
Gulgowskich w kontekście zmian kulturowych, jakie
zachodziły na Kaszubach w XX stuleciu.
Od Wydawcy
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Autor: Henryk Jursz
Tytuł: Koleją z Kokoszek
do Gdyni
Wydawca: Region
Gdański Kantor
Wydawniczy
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-75918-16-8
978-83-62129-32-4
czec.pl

Autor: Marcin Woźny
Tytuł: Joannici założyciele
Skarszew w dokumentach
z lat 1198–1370
Wydawca: Gminny Ośrodek
Kultury i Biblioteka
Publiczna / Skarszewy
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-94507-95-4
gokskarszewy.pl

Linia kolejowa z Kokoszek do Gdyni, choć miała być
rozwiązaniem tymczasowym, służyła pasażerom –
w nieco zmienionym po dziewięciu latach kształcie –
przez 52 lata. W trudnym dla Polski okresie pozwoliła
na bezproblemową komunikację z pominięciem
Wolnego Miasta Gdańska, wówczas nieprzychylnego
odrodzonej Rzeczpospolitej. Stanowiła niezbędny
element budowy Gdyni – miasta z morza i marzeń,
które stało się polskim oknem na świat. W setną
rocznicę jej otwarcia, która przypada w listopadzie 2021
r., przypominamy jej historię: powody powstania, trud
budowy i czasy funkcjonowania, dopisując przy okazji
informacje o niezrealizowanych kolejowych projektach,
których kolej łącząca Kokoszki i Gdynię mogła być
częścią. (…)
Od Wydawcy

Autor, na co dzień funkcjonariusz Służby Więziennej,
niestrudzenie bada historię swoich rodzinnych Skarszew.
Jego najnowsza publikacja dotyczy rycerzy Zakonu
Szpitalników Świętego Jana, którym w 1198 r. książę
pomorski Grzymisław nadał spore posiadłości ziemskie.
Joannitom Skarszewy zawdzięczają swoje powstanie.
Wydawnictwo ma charakter źródłowy. Dokumenty
pochodzą m.in. z archiwum w Berlinie. Dokonano
tłumaczeń z języka niemieckiego i łacińskiego.
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Autor: Ewa Barylewska-Szymańska (red.)
Tytuł: Teraźniejszość przeszłości.
Muzealnictwo i historiografia
w Gdańsku i na Pomorzu
do roku 1945
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-61077-39-8
muzeumgdansk.pl
W listopadzie 2018 r. w Domu Uphagena – oddziale
Muzeum Gdańska odbyła się konferencja poświęcona
dziejom pomorskich muzeów oraz historiografii,
współorganizowana przez Instytut Historii PAN. Wzięło
w niej udział liczne grono naukowców, m.in. tacy
badacze jak: dr Ewa Barylewska-Szymańska,
dr Magdalena Mielnik, prof. dr hab. Michał Woźniak,
dr Dariusz Kacprzak, dr Marcin Grulkowski, dr Jacek
Kriegseisen, prof. dr hab. Edmund Kizik, dr Jacek
Friedrich… Książka jest wydawnictwem
pokonferencyjnym.
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Autor: Lech J. Zdrojewski
Izabela Czogała
Tytuł: Edmund Zieliński
w 60-lecie twórczości
artystycznej
Wydawca: Fundacja Oko-Lice
Kultury / Zblewo
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66689-18-3
czec.pl

Autor: Lech J. Zdrojewski
Edmund Zieliński
Tytuł: Leszek Baczkowski.
Kapliczki, szopki, figurki
i zabawki z Kociewia
Wydawca: Fundacja Oko-Lice
Kultury / Zblewo
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66689-15-2
czec.pl

Edmund Zieliński to postać doskonale znana
w środowisku artystów ludowych. Pochodzący
z Kociewia, a zamieszkały w Trójmieście rzeźbiarz
przez 25 lat pełnił funkcję prezesa Oddziału Gdańskiego
Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W swoim życiu
łączy działalność artystyczną, społeczną
i publicystyczną.

Ten katalog twórczości urodzonego w Zblewie artysty
Leszka Baczkowskiego powstał na zlecenie Gminnego
Ośrodka Kultury w Kaliskach.

Katalog wystawy jubileuszowej w Muzeum Ziemi
Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim we wrześniu-październiku 2021 r.

Od samego początku rzeźbił w swoim własnym stylu.
Proste i zdecydowane cięcia harmonizują z formą rzeźb.
Wykonywane przez niego rzeźby i zabawki zwracają
na siebie uwagę. Leszek jest rozpoznawalny,
a za oryginalność prac wielokrotnie nagradzany.
Lech J. Zdrojewski
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Autor: Jan Wespa
Tytuł: Rok obrzędowy na wsi
kociewskiej.
1880-1920-1974-2021
Wydawca: Fundacja Oko-Lice
Kultury / Zblewo
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-65365-66-8
czec.pl

Autor tekstu, Jan Wespa, zaprosił nas do dawnej
kociewskiej wsi. Zatrzymał nas w niej, by spokojnie
opowiedzieć o codziennym życiu i odświętnych
radościach. Opowieść jest bardzo autentyczna. Cała
napisana gwarą, prostym językiem, bez trywializmów.
Nie ma w niej sensacji, realizmu magicznego. Rok
z życia młodych bohaterów – Aneczki i Franka, jest
okazją do ciekawego i wiernego przedstawienia wielu
obrazów kultury materialnej, społecznej i duchowej
Kociewia z przełomu XIX i XX w. Przywołane zostały
obrzędy doroczne, jak wielkanocny szmaguster, Boże
Ciało, Zielone Świątki. Z obrzędów rodzinnych wesele.
Oprócz ogólnie znanych (…) przedstawione zostały
liczne, dawne i zapomniane już zwyczaje… (…)
Ze wstępu Marii Pająkowskiej-Kensik
Książka wydana w ramach 6. Kongresu Kociewskiego.
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Kultura / sztuka
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Autor: Zbigniew Gorlak
Tytuł: Urbs & animalia /
Zwierzęta & miasta
Wydawca: [Akademia Sztuk
Pięknych / Gdańsk]
Rok wydania: [2021]
ISBN: 978-83-66271-53-1
asp.gda.pl

Polsko-angielska publikacja zrealizowana przy
wsparciu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
i samorządu województwa pomorskiego, prezentująca
efekty pracy artystycznej Zbigniewa Gorlaka –
malarza-kolażysty, uprawiającego w swojej twórczości
popart, surrealizm, grafika oraz profesora gdańskiej
ASP w jednej osobie. Bohaterami jego plastycznych
przedstawień są często zwierzęta, wśród których
królują pies i koń. Zbigniew Gorlak we wstępie książki
pisze: „Kiedy byłem chłopcem, bardzo lubiłem
wchodzić do już zrujnowanych stajni, dotykać
marmurowe żłoby. To było mistyczne… Wyobrażałem
sobie stojące dorodne konie, (…) czułem ten
specyficzny zapach, wyraźnie słyszałem stukot kopyt
o kamienna posadzkę”.

Autor: Bogna Burska (red.)
Tytuł: Krew i cukier / Blood & sugar.
Bogna Burska. 2000–2021
Wydawca: Gdańska Galeria Miejska
Akademia Sztuk Pięknych
/ Gdańsk
Trafostacja Sztuki
/ Szczecin
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95595-16-5
978-83-93952-79-3
978-83-66271-60-9
ggm.gda.pl, asp.gda.pl, trafo.art
Katalog wystawy prezentowanej w Trafostacji Sztuki
w Szczecinie i Gdańskiej Galerii Miejskiej.
Bogna Burska nową wystawą powraca do malarstwa.
W abstrakcyjnych, poetyckich obrazach, artystka
pozostaje w kręgu organicznej problematyki,
pokazując prace, w których dominantą estetyczną jest
czerwień krwi i róż ciała. Artystka (…) sięga też po
inne media: tkaninę, grafikę według wymyślonej przez
siebie techniki cukrografii, a całość prac z różnych
okresów i wielu mediów składa się
w wielopoziomową opowieść wizualną.
trafo.art
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Autor: Dorota Oza Karecka (fot.)
Diana Lenart (tekst)
Tytuł: Hewò je mój dodóm, dze je
mój Bóg / Tam dom mój,
gdzie Bóg mój
Wydawca: Halo Kultura / Gdynia
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95606-81-6
halokultura.org, ozafoto.com

Autor: Joanna Kamień (red.)
Anna Król (red.)
Kamil Zeidler (red.)
Tytuł: Wajda. Człowiek z Gdańska
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82063-12-7
wydawnictwo.ug.edu.pl

(…) to współczesny portret Kaszubów w obiektywie
Doroty Ozy Kareckiej. Autorka przez ponad rok
odwiedzała kaszubskie wsie, miasta i miasteczka,
nawiązując bliskie relacje z mieszkańcami, czego
efektem są intymne portrety będące odzwierciedleniem
ludzkich losów.
(…) Fotografie opatrzone są miniaturami literackimi
autorstwa Diany Lenart, które stanowią komentarz
rozszerzający pole opowiadanych historii.
Bohaterowie wydawnictwa, to zwykli ludzie zastani
przy codziennych rytuałach. Żyją na co dzień pomiędzy
Bogiem, tradycją, dumą i rutyną, w miejscu, gdzie się
urodzili i gdzie pewnie zostaną do końca, szczęśliwi, jak
tylko szczęśliwym można być wiedząc skąd się
pochodzi i dokąd idzie.
Od Wydawcy

Obszerny katalog został wydany z okazji wystawy
rysunków i akwarel Andrzeja Wajdy oraz plakatów do
jego filmów z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki
Japońskiej Manggha, która odbywa się na
Uniwersytecie Gdańskim od 5 października 2021 do 30
stycznia 2022 r. Katalog składa się z dwóch części.
W pierwszej znajdują się teksty o Andrzeju Wajdzie,
w drugiej są prezentowane jego prace z Archiwum
Andrzeja Wajdy w Muzeum Manggha – rysunki
i akwarele. Wśród tekstów znajdują się słowa wstępne
Rektora UG prof. Piotra Stepnowskiego, dyrektor
Muzeum Manggha Bogny Dziechciaruk-Maj i pani prof.
Krystyny Zachwatowicz-Wajdy, a także wykład
doktorski Andrzeja Wajdy z okazji otrzymania tytułu
doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego (…).
Od Wydawcy
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Autor: Mirosław Śmigielski
Tytuł: Wystawa miniatur świata
Wydawca: Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji
Technicznej / Słupsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-94095-11-6
not.slupsk.pl

Autor: Renata Adamowicz
Joanna Grążawska
Bartłomiej Kentzer
Ewa Pawlęga
Ludmiła Skulbaszewska
Katarzyna Darecka
Tytuł: Świat bursztynu
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-61077-91-6
muzeumgdansk.pl

Katalog wystawy, która pokazywana była w Domu
Technika NOT w Słupsku, w Słupskim Centrum
Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej oraz
w słupskim ratuszu. Jej autorem jest słupszczanin,
pasjonat modelarstwa – Mirosław Śmigielski. Swoje
hobby rozwija od czwartej klasy szkoły podstawowej,
m.in. w Aeroklubie Słupskim, gdzie budował modele
redukcyjne, latające i pływające.
Prezentowane na wystawach miniatury budowli to
modele wykonane z trójwymiarowych puzzli, m.in.
Bramy Brandenburskiej, bazyliki św. Piotra
w Rzymie, Białego Domu w Waszyngtonie
czy paryskiej katedry Notre Dame.

Bogato ilustrowany katalog prezentujący najważniejsze
eksponaty stałej wystawy w nowej siedzibie Muzeum
Bursztynu w Wielkim Młynie – oddziału Muzeum
Gdańska. Składa się z dwóch części – „Bursztyn
w przyrodzie” i „Bursztyn w kulturze”. Pierwsza
opowiada m.in. o tym jak powstał bursztyn, o jego
odmianach. Druga – ilustrowana zdjęciami różnych
bursztynowych wytworów – to prezentacja
wykorzystania tej żywicy przez człowieka
od starożytności do czasów współczesnych.
Z katalogu można dowiedzieć się również o historii
Wielkiego Młyna.
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Autor: Anna Kriegseisen
Tytuł: Kolory Gdańska.
Kompozycje barwne fasad
od XVI do końca XVIII wieku,
seria: Res Gedanenses, t. 17
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-61077-99-2
muzeumgdansk.pl

W dawnym Gdańsku każdy budynek, a nawet jego
najmniejszy detal miał odpowiedni, nadany kolor.
245-stronnicowa, bogato ilustrowana rozprawa dr Anny
Kriegseisen to podróż w świat szlachetnych barw
barwionych w masie… ciasta wapiennego oraz imitacji
białego i czarnego marmuru.
Książka omawia takie zagadnienia jak: kolorystyka
gdańskich budynków w okresie XVI–XVIII wieku,
zasady kompozycji kolorystycznych począwszy od
tynków, przez imitacje materiałów szlachetnych, aż po
dekoracje malarskie kamienic, bud, fasad szkieletowych
i ich elementów metalowych oraz drewnianych
konstrukcji. Studium przybliża również czytelnikowi
znanych wykonawców, używane przez nich techniki oraz
stosowane palety barw.
Od Wydawcy

Autor: Agata Abramowicz
Jacek Friedrich
Maria Jolanta Sołtysik
Patrycja Wójcik
Tytuł: Gdyńskie perły, czyli
więcej niż modernizm
Wydawca: Muzeum Miasta
Gdyni
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95615-24-5
muzeumgdynia.pl
(…) Gdynia kojarzy się powszechnie z architekturą
modernistyczną (…). Choć dziedzictwo modernistyczne
stanowi istotę wizualnej tożsamości miasta, warto
pamiętać, że od początku w Gdyni wznoszono budynki
odbiegające od założeń modernistycznych, niemniej
zasługujące na uwagę miłośników architektury. Choć
nie są one ani tak opisywane ani doceniane jak te
modernistyczne, uznałam, że warto przyjrzeć się im
bliżej. A kamienica Władysława Budyna oraz budynek
dawnego Hotelu Centralnego stały się impulsem do
stworzenia całego projektu „Gdyńskie perły, czyli
więcej niż modernizm”, obejmującego wystawę,
program edukacyjny, a także publikację, którą trzymają
Państwo w dłoniach. (…)
Patrycja Wójcik
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Autor: Wiktor Woroszylski
Zbigniew Żakiewicz
Tytuł: „Losy noszą nas różnymi
drogami”. Listy 1969–1996,
seria: Biblioteka „Więzi”,
t. 361
Wydawca: Towarzystwo „Więź”
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65424-76-1
wiez.pl

Autor: Artur Nowaczewski (red.)
Janusz Mosakowski (red.)
Tytuł: Stanisława Fleszarowa-Muskat i jej współcześni
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82063-00-4
wydawnictwo.ug.edu.pl

(…) Korespondencja Wiktora Woroszylskiego
i Zbigniewa Żakiewicza obejmuje 104 odnalezione listy
i karty pocztowe (…). Listowny kontakt pisarzy
przetrwał do śmierci Woroszylskiego. Nie był
regularny, zdarzały się dłuższe przerwy, zwłaszcza
w latach osiemdziesiątych, ostatnie listy pisała żona
poety, Janina, z którą Żakiewicz korespondował
jeszcze przez kilka lat po śmierci Woroszylskiego. Listy
i kartki kursowały między Gdańskiem a Warszawą,
czasem były wysyłane z innych miejsc, podróży,
z wyjazdów wakacyjnych czy – w przypadku
Woroszylskiego – z ośrodków internowania. (…)

Praca zbiorowa poświęcona pisarce Stanisławie
Fleszarowej-Muskat i szerzej środowisku kulturalnemu
(nie tylko literackiemu) Trójmiasta – przede wszystkim
w okresie PRL. Artykuły dotyczą takich postaci jak:
Karol Olgierd Borchardt, Władysław Szremowicz, Lech
Bądkowski, Róża Ostrowska, Bolesław Fac, Franciszek
Fenikowski, Mieczysław Czychowski, Andrzej
Krzysztof Waśkiewicz, Jerzy Krechowicz…
Bezpośrednio o Stanisławie Fleszarowej-Muskat
napisali m.in.: Alina Kietrys „W radiowym kręgu
Stanisławy Fleszarowej-Muskat”, Krystyna Świerkosz
„Stanisława Fleszarowa-Muskat w świetle
korespondencji ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej”,
Zbigniew Walczak „Małe scenariusze i nie tylko.
Stanisława Fleszarowa-Muskat w redakcji miesięcznika
«Litery» (1962–1973)”.

Ze wstępu Tatiany Czerskiej

60

Autor: Katarzyna Banucha (red.)
Bartosz Filip (red.)
Tytuł: Czytanie Pomorza, #6,
Smacznie napisane
Wydawca: Nadbałtyckie Centrum
Kultury / Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95426-79-7
nck.org.pl

Od kilku lat Nadbałtyckie Centrum Kultury zaprasza do
zwiedzania regionu szlakiem literatury pomorskiej.
Pokłosiem kilkudziesięciu odbytych dotychczas
wycieczek jest seria książek „Czytanie Pomorza.
Literacki przewodnik po regionie”. Tym razem
zapraszamy do udziału w podróży kulinarnej!
Książka (…) łączy kulinaria z literaturą. Do podzielenia
się z czytelnikami rodzinnymi przepisami kulinarnymi
i ich historiami zaprosiliśmy kilkanaścioro ludzi pióra
z Pomorza. Trudno znaleźć jeden klucz, żeby opisać
zawarte w tomie receptury. (…) Wszystkie wiążą się
z niezapomnianymi przeżyciami, zapisanymi
w błyskotliwych literacko tekstach.
Od Wydawcy
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Językoznawstwo
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Autor: Eugeniusz Gòłąbk
Tytuł: Słowińsczé tekstë
Friedricha Lorentza
pòdóné w dzysczasny
kaszëbiznie i pò pòlskù
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie / Banino
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-63940-14-0
czec.pl

Podstawą opracowania była wydana w 1905 r.
w Petersburgu publikacja „Slovinzische Texte”
Friedricha Lorentza (1870–1937), udostępniona
w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej
(bibliotekacyfrowa.eu). Wspomniane teksty autor
zapisał w latach 1897–1903. Są one świadectwem
kultury literackiej kaszubskiej ludności zamieszkującej
w okolicach Łeby i Lęborka, zwanej Słowińcami.
Dzięki F. Lorentzowi jej powiastki, przysłowia i pieśni
nie zaginęły. Pomysłodawcą przedstawienia tych
tekstów we współczesnej literackiej kaszubszczyźnie
był Eugeniusz Pryczkowski. Mamy tu też tłumaczenie
polskie i, oczywiście, oryginały.
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Społeczeństwo
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Tytuł: 75 lat Szkoły Rolniczej
w Bolesławowie. XII Zjazd
Absolwentów
Wydawca: Introligatornia Mirex
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-93752-24-9
mirotki.pl

(…) Każdy absolwent prędzej czy później powraca
we wspomnieniach do szkoły średniej, w której
spędził swoje najlepsze lata dorastania i wkraczał
w dorosłe życie. Z tą właśnie myślą oddajemy do
Waszych rąk książkę. Pragniemy, abyście mogli,
przewracając kolejne kartki, śledzić jej dalsze losy,
rozwój i działalność. Nie sposób opisać wszystkich
wydarzeń związanych z kolejnymi rocznikami,
zamieścić zdjęć każdej klasy i każdego absolwenta, ale
możemy opisać to, co najważniejsze, by pokazać, ile
młodych pokoleń wyedukowała i wychowała szkoła
rolnica na Pomorzu przez 75 lat swojego
funkcjonowania. (…)
Fragment wstępu

Autor: Wiesław Chmielewski
Tytuł: 75 lat Ochotniczej
Straży Pożarnej
w Przechlewie.
1946–2021
Wydawca: Wydawnictwo
Diecezjalne
i Drukarnia
/ Sandomierz
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81014-18-2
wds.pl
(…) Jubileuszowe obchody 75-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Przechlewie są okazją do zebrania
i przedstawienia dostępnych informacji na temat tej
najważniejszej Straży w gminie. W uproszczony
sposób zaprezentowano także środowisko, w którym
Straż działała, czyli gminę Przechlewo, oraz pozostałe
ochotnicze straże pożarne i instytucje strażackie,
z którymi współpracowano w ciągu minionego okresu.
Znaczącym uzupełnieniem książki jest duża liczba
fotografii wzbogacających obraz strażackiej służby.
(…)
Fragment wstępu

Publikacja dotyczy zasadniczo lat 2015–2020.
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Autor: Jolanta Nitkowska-Węglarz
Tytuł: Kwarantannariusz. Zapiski
z pandemii 2020–2021
Wydawca: Boxpol
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96215-31-4
boxpol.pl

Autor: Jan Wodecki
Tytuł: Piłka siatkowa kobiet
w latach 1945–2012
w Słupsku. Monografia
Wydawca: [Jan Wodecki]
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-93787-69-2
bibliotekacyfrowa.eu

Od jakiegoś czasu byłam w gronie znajomych pani
Joli Nitkowskiej-Węglarz na Fb (…). Tak też trafiły do
mnie zapiski z kwarantanny, mądre spostrzeżenia,
okraszone znakomitą refleksją i humorem. (…) Nigdy
też nie przypuszczałam, że na platformie „odrealnej”,
jak nazywam kontakty internetowe, może dokonać się
tak przyjacielskie spotkanie ludzi, którzy mają coś do
powiedzenia (…). Nasze zapiskowe dyskusje były
niczym czwartkowe obiady u króla Stasia, z tym że
nam przewodziła królowa Jolanta i jej fantastyczne
oko i pióro. (…) Czytanie i wymiana poglądów,
ciepłych słów (…) sprawiało, że odzyskiwałam chęć
do codziennej aktywności.

Po serii książek o lekkoatletyce, boksie i strzelectwie
Jan Wodecki podjął się pracy nad dokonaniami
najważniejszej dyscypliny dla sportowego Słupska
w jego powojennej historii: siatkówki kobiet. To
zawodniczki MZKS Czarnych Słupsk zdobyły
najwięcej trofeów w dziejach sportu drużynowego nad
Słupią. Były pięciokrotnymi zdobywczyniami tytułu
mistrza Polski, pięć razy zdobywały także Puchar
Kraju. To był potężny klub, z silną infrastrukturą,
zbudowany siłami samorządu i działających na terenie
miasta zakładów pracy. Przez wiele lat właśnie
w Słupsku wychowywano zawodniczki, które
z marszu wchodziły do podstawowego składu
reprezentacji Polski i stanowiły o jego sile. To były
rodowite słupszczanki! (…)
Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Agata Winkler
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Autor: Sylwia Garska-Chmarycz
Tytuł: Smaczne garnki. Kuchnia
Kaszub premium
Wydawca: Region
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-75918-05-2
czec.pl

Autor: Konrad Remelski
Tytuł: U siebie i u sąsiadów
Wydawca: Region
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-75918-13-7
czec.pl

Pochodząca z Choczewa na Kaszubach Sylwia GarskaChmarycz w 9. sezonie programu MasterChef dotarła
aż do finału i zajęła w nim 2. miejsce. Na co dzień
prowadzi firmę budowlaną, a jej wielkim marzeniem
jest otwarcie własnej knajpki, Chmaryczówki, której
projekt już jest gotowy! Ale wpierw do przyszłych
gości i miłośników dobrego jadła trafia ta wyjątkowa
książka kucharska. (…)

Najnowsza pozycja autora (…) jest owocem
dziennikarskiej penetracji w poszukiwaniu
interesujących tematów reportażowych w kilku
powiatach zachodniej i południowej części
województwa słupskiego. Wędrówki te odbył wspólnie
z fotoreporterem Janem Maziejukiem w latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.

Wykorzystując lokalne produkty, Sylwia GarskaChmarycz definiuje kuchnię Kaszub na nowo. Serwuje
kaszubskie brownie z dżemowych resztek, słodkokwaśne lody szczawiowe i frykasy… z ośmiornicy! To
kuchnia premium, ale dostępna dla każdego, podatna
na modyfikacje i indywidualną fantazję. Wśród 44
przepisów każdy znajdzie coś dla siebie. (…)

Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Wojciech Białecki (oprac.)
Tytuł: Zarys historii 36 Gdyńskiej
Drużyny Harcerzy imienia
harcmistrza Lucjana
Cylkowskiego, cz. 1, Lata
1931–1986
Wydawca: Salus
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-94252-95-3
36gdh.pl, czec.pl

Autor: Janusz Szostak
Tytuł: Kto zabił Iwonę
Wieczorek?, seria:
Biblioteka Reportera
Wydawca: Milenium Media
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-61248-05-7
taniaksiazka.pl

Drużyna, obecnie w strukturach Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej, powstała w okresie
międzywojennym przy Szkole Powszechnej nr 1
w Gdyni. Jej założycielem był nauczyciel Lucjan
Cylkowski (1907–1944), od 1938 r. komendant Hufca
Gdynia. Za działalność konspiracyjną, m.in. w Szarych
Szeregach, Lucjan Cylkowski został stracony w KL
Stutthof.

Zaginięcie Iwony Wieczorek zabiera sen z oczu wielu
osób już od kilku lat. Polski dziennikarz próbuje
rozwiązać tę zagadkę, wypuszczając już drugą książkę
na jej temat. Śledztwo dotyczące części pierwszej
zakończone zostało wraz z 2018 rokiem, ale od tamtego
czasu wyszło na jaw wiele informacji, które mogą
zmienić postrzeganie całej historii. „Kto zabił Iwonę
Wieczorek?” to tytuł, a jednocześnie pytanie, na które
autor próbuje odpowiedzieć. (…)

Publikacja liczy zaledwie 47 stron.
Od Wydawcy
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Autor: Marek Aleksander Miros
Tytuł: Ludzie polskiego
samorządu – województwo
pomorskie
Wydawca: Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna
/ Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-89285-34-8
wbpg.org.pl, bibliotekacyfrowa.eu

Zasadniczą część książki stanowią wywiady
z pomorskimi samorządowcami. Rozmówcami Marka
Aleksandra Mirosa są wójtowie, prezydenci,
burmistrzowie, starostowie. W sumie 33 osoby
z długoletnim stażem w pracy samorządowej.
Rozmowy dotyczą nie tylko samorządu czy polityki.
Czytelnik ma okazję poznać włodarzy także od strony
prywatnej. Marek Aleksander Miros pytał np.
o pochodzenie, wykształcenie, zainteresowania,
stosunki rodzinne… W książce znalazł się również
szkic Antoniego Pawlaka poświęcony prezydentowi
Gdańska Pawłowi Adamowiczowi (1965–2019).
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Środowisko
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Autor: Katarzyna Czaja
Joanna Fac-Beneda
Tytuł: Katalog zmian powierzchni
jezior w zlewniach Raduni,
Wierzycy i Wdy od końca
XIX wieku
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81277-10-5
ksiegarnia.bernardinum.pl

Autor: Tomasz Arkadiusz Łabuz
Tytuł: Erozja wydm pod wpływem
spiętrzenia sztormowego
Axel z 2017 roku na tle
rozwoju polskiego wybrzeża
Wydawca: Uniwersytet
Szczeciński
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-79724-42-0
wydawnictwo.univ.szczecin.pl

Zmiany powierzchni jezior, a zwłaszcza jej
zmniejszanie się, są procesem naturalnym,
wynikającym z ewolucji zbiorników wodnych. Proces
ten obserwowany jest na całym świecie. Jeziora to
obiekty z pewnym zakresem tolerancji na czynniki
zewnętrzne i niewątpliwie ich przeobrażenia
w największym stopniu są i będą determinowane
czynnikiem klimatycznym.
(…) Do katalogu wytypowano jeziora, których zmiana
powierzchni w ciągu 110 lat wynosiła ponad 30% lub
nastąpił ich rozpad na mniejsze akweny. Obejmuje on
zestawienie danych dla 120 jezior (116 kart
katalogowych) przy zidentyfikowanych 499 jeziorach
większych niż 1 ha. (…)
Od Autorek

(…) Z powodu erozji wałowych wydm przednich
w wielu miejscach nadbrzeże położone jest tylko do 3–
4 m n.p.m., czyli do wysokości, do której współcześnie
dochodzi napływ morza podczas spiętrzenia.
Najtrudniejsza sytuacja jest na terenach położonych
wzdłuż nizin nadmorskich oraz depresji na Żuławach.
W wyniku sztormowego podpiętrzenia wody
w Bałtyku we wszystkich ujściach rzek i kanałów
powstaje cofka. Woda napływająca do zbiorników
i rzek podtapia terasy zalewowe, także współcześnie
zagospodarowane przez osadnictwo tereny, które
powinny być wyłączone z zabudowy: Karwieńskie
Błota, Grzybowo, Kładno, Darłówko. W ciągu
ostatnich lat postępuje szybki rozwój osadnictwa
i turystyki na terenach zagrożonych erozją
i podtopieniami. (…)
Fragment wstępu
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Autor: Jan Wilkanowski
Tytuł: Błękitne opowieści
Wydawca: Jan Wilkanowski
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-69035-00-4
sklepikfokarium.pl

„Błękitne opowieści” to zbiór opowiadań
przyrodniczych dotyczących flory i fauny nadmorskiej
z rejonu Mierzei Wiślanej. Opisane zostały niezwykłe
spotkania z fokami, sieweczkami obrożnymi oraz
rybitwami. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami
autora.
Od Wydawcy
Autor jest liderem Błękitnego Patrolu WWF. Pochodzi
z Łodzi, ale od wielu lat mieszka na Mierzei Wiślanej.
Wykonuje zawód nauczyciela. Udziela się również jako
przewodnik turystyczny i działacz na rzecz ochrony
środowiska. Jego pasjami są sport, fotografia
i krajoznawstwo.
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Autor: Eugeniusz Pryczkowski
(oprac.)
Tytuł: Ksãga mòdlëtwów
pòwszechnëch
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-62137-87-9, 978-83-66052-76-5
kaszubskaksiazka.pl, czec.pl
Księga uzupełnia listę publikacji koniecznych do
pełnego sprawowania mszy świętej w języku
kaszubskim. Układ i podstawową tematykę modlitw
zaczerpnięto z „Modlitw powszechnych”
przygotowanych przez ks. Tarsjusza Sinkę CM
(Kraków 2003). Modlitwy wybrane do prezentowanego
wydawnictwa pochodzą z ostatnich dwudziestu lat,
kiedy członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
każdorazowo sami opracowywali kaszubską liturgię
słowa na msze w różnych kościołach. Każdy zestaw
modlitw składa się z wprowadzenia nawiązującego do
odprawianej mszy i sześciu modlitw błagalnych.
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Przewodniki
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Autor: Andrzej Lang
Tytuł: Gdańsk i okolice.
Przewodnik kajakowy
Wydawca: Exit
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-78371-09-0
exit.pl

Autor: Andrzej Lang
Tytuł: Pętla Raduńska
i Żuławska.
Przewodnik kajakowy
Wydawca: Exit
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-78371-13-7
exit.pl

Gdańsk jest wyjątkowym miejscem dla wszystkich
osób, które uprawiają sporty wodne. Rozbudowana
sieć rzeczna (Wisła, Motława, Radunia, Czarna Łacha)
i pobliskie morze pozwala swobodnie wybrać akwen
do pływania. Największe możliwości mają kajakarze,
ponieważ nie ograniczają ich głębokości wody – dla
nich jest przeznaczony ten przewodnik.
Oprócz podstawowych informacji o układzie wodnym
w delcie Wisły i historii miasta, w przewodniku
znajduje się 19 plansz z mapami i opisem 8 szlaków
kajakowych o łącznej długości ponad 200 km. Skala
map jest tak dostosowana, że można je wykorzystywać
bez GPS-a i określać położenie na podstawie mijanych
zakrętów. Wszystkie szlaki są możliwe do ukończenia
w ciągu jednego dnia.

Celem tego przewodnika jest przedstawienie szlaków
kajakowych, leżących w pewnym oddaleniu od
Gdańska, ale z których można do niego dopłynąć:
z Pętli Raduńskiej – Radunią, a z Pętli Żuławskiej
(Dużej i Małej) – Martwą Wisłą. Dlatego jest on
kontynuacją wcześniejszego przewodnika „Gdańsk
i okolice”. Opisano także cały szlak Raduni oraz
wybrane szlaki na Zatoce Gdańskiej. W dodatku
pokazano możliwość szybkiego przemieszczenia się
z Martwej Wisły na Szkarpawę.
Przewodnik jest dostosowany do osób, które
poruszają się samotnie kajakiem turystycznym
lub morskim, czyli długim. Z tego właśnie punktu
widzenia została opisana Radunia, która, jak
wiadomo, jest przystosowana do kajaków górskich.

Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Andrzej Stachowiak
Tytuł: Miejsca święte
na Pomorzu
Wydawca: Jasne
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-65703-49-1
wydawnictwo-jasne.pl

Autor: Zbigniew Sobisz
Tytuł: Słupska ścieżka
dendronologiczna
Wydawca: Fundacja Imperio
/ Słupsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96123-82-4
fundacjaimperio.pl

Książka niniejsza to przewodnik po miejscach
świętych na Pomorzu. Jest przeznaczona zarówno dla
turysty, szukającego atrakcyjnych obiektów
architektury czy kontaktu z naturą, jak i pielgrzyma,
pragnącego dotrzeć do miejsc, w których będzie
mógł oddać się modlitwie i „usłyszeć (od)głos”
Boga. To również informator dla osób chcących
dotrzeć do obiektów niezwykłych, „pełnych cudów”,
„miejsc mocy” czy ośrodków kultów
przedchrześcijańskich. Słowem – tam, gdzie
w różnych formach objawia się sacrum.

Przewodnik turystyczny wydany w ramach projektu
„Pomorski Szlak Naukowy”, realizowanego
w programie „Dialog” Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w latach 2019–2021. Jego autor zaprasza do
poszukiwania wyjątkowych, rzadkich i okazałych
drzew, które dla niewprawnego oka mogą zginąć
w gąszczu miejskiej zieleni.

Od Wydawcy
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Autor: Natalia Koralewska
(koncepcja)
Jakub Knera (koncepcja)
Tytuł: Przewodnik
architektoniczny
po Wrzeszczu
Wydawca: Fundacja Palma
/ Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96071-30-9
zatoka-store.pl
Poznaj architekturę Wrzeszcza z przewodnikiem!
Znajdziesz w nim:
• 46 haseł architektonicznych i barwnych ilustracji
każdego obiektu autorstwa Michała Pecko,
• szczegółowa charakterystyka obiektów, ich losy
i pełnione funkcje opisane przez specjalistów:
Aurelię Bladowską, Annę Półtorzycką i Klaudiusza
Grabowskiego,
• obszerny wstęp opisujący historię Wrzeszcza i jego
przemiany historyczne autorstwa dr. hab. inż. arch.
Jakuba Szczepańskiego,
• 3 wersje językowe: polska, angielska i niemiecka,
• ponad 150 stron w twardej oprawie.
Od Wydawcy
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Autor: Mirosław Jurkowlaniec (red.)
Anna Sech (red.)
Tytuł: 3. Flotylla Okrętów im. kmdr.
Bolesław Romanowskiego.
1971–2021
Wydawca: Wojskowe Centrum
Edukacji Obywatelskiej
/ Warszawa
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66447-27-1
wceo.wp.mil.pl

Autor: Ela Kinowska
Tytuł: Sopot beach
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81276-66-5
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Album wydany z okazji 50-lecia istnienia tytułowej
flotylli, największego związku taktycznego polskiej
Marynarki Wojennej, która w okresie swego
funkcjonowania przeszła wiele zmian strukturalnych,
organizacyjnych, modernizacyjnych i personalnych.
Główną siłę flotylli stanowią fregaty rakietowe, okręty
rakietowe i korweta zwalczania okrętów podwodnych
skupione w Dywizjonie Okrętów Bojowych (DOB),
a także okręty podwodne wchodzące w skład DOB
i wyrzutnie rakiet NSM będące na wyposażeniu
Morskiej Jednostki Rakietowej.
Jednostki flotylli biorą udział nie tylko w ćwiczeniach,
ale i w faktycznych operacjach bojowych,
np. w misjach na morzach Śródziemnym, Czarnym
i Egejskim.

„Sopot Beach” to cykl dokumentalnych impresji
fotograficznych wykonanych przez Elę Kinowską
między marcem 2020 a kwietniem 2021.
Sopocka plaża stała się wówczas dla artystki
schronieniem na czas pandemii.
Od Wydawcy
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Tytuł: Las Szpęgawski. Zbrodnia
niemiecka 1939–1945
Wydawca: Urząd Gminy
Starogard Gdański
Rok wydania: [2021]
ISBN: 978-83-94683-83-3
ugstarogard.pl

Tytuł: Starogard Gdański
Wydawca: Unitex
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-972965-66-0
wydawnictwo-unitex.com.pl

(…) Album, który trzymacie Państwo w rękach,
to wydawnictwo dokumentujące dramat wojny i żmudny
proces budowy monumentu dającego świadectwo tamtych
tragicznych wydarzeń. Dzięki bezinteresownemu
wysiłkowi wielu ludzi udało się potwierdzić personalia
niespełna 2,5 tys. ofiar, spośród szacunkowych 5–7 tys.,
które w Lesie Szpęgawskim znalazły miejsce wiecznego
spoczynku. Aby na trwale upamiętnić zidentyfikowane
osoby powstał nowy pomnik. (…)
Niedziela,29 września 2019 roku na zawsze pozostanie
w pamięci rodzin ofiar, kociewskich samorządowców
i wszystkich osób emocjonalnie związanych z tragicznymi
wydarzeniami, których sceną był Las Szpęgawski.
Tego dnia, w 80. rocznicę zbrodni niemieckiej, podczas
tradycyjnej mszy świętej poświęcony i oficjalnie
zaprezentowany został nowy monument szpęgawski. (…)

Dwujęzyczny, polsko-angielski album został
opracowany przez Wydawnictwo Unitex oraz Wydział
Informacji Społecznej Urzędu Miasta w Starogardzie
Gdańskim. Zdjęcia przedstawiają zabytki architektury,
pomniki, tereny zielone, rekreacyjne… Zwrócono
uwagę na realizowane czy też planowane inwestycje,
miejską kulturę i sport .

Ze wstępu Tomasza Rogalskiego
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Autor: Michał Szlaga
Tytuł: Stocznia / Shipyard
(wyd. 2), seria:
Przemyśleć Miasto.
Perspektywy Gdańskie, 2
Wydawca: Instytut Fotografii
Fort / Warszawa
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96216-90-8
sklep-iff.pl, sklepikm.pl
Ta opowieść zaczyna się od bardzo smutnej mapy.
Fotograf zaznacza na niej te budynki Stoczni Gdańskiej,
które zostały wyburzone, bo nikt nie pomyślał o ich
ochronie. Stocznia to przecież Sierpień, brama,
Solidarność, Wałęsa skaczący przez płot
i malownicze żurawie (…).
Michał Szlaga patrzy jednak ponad tym. (…) Widzi
sięgającą początków XIX wieku historię przemysłu
i miasta zapisaną w architekturze. Najpierw upomina
się więc o te budynki, które jeszcze stoją. Mówi, że
trzeba je chronić. Ale nikt go nie słucha, bo przecież to
nie są zabytki. To takie cudownie rozgrzeszające
wytłumaczenie. Nikt też specjalnie się nie kwapi, by się
tym obiektom przyjrzeć. Fotograf postanawia więc
zastąpić służby konserwatorskie i samodzielnie
przygotować odpowiednią ekspertyzę. (…)
Filip Springer
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